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ÖZET 
Bu çal mada, Türkiye’nin Tuz Gölü’nden sonra en büyük tuz üretim 

sahalar ndan biri olan playa karakterli Ac göl’de iklim parametreleri ile tuz 
üretimi aras ndaki ili kileri ortaya koymak amaçlanm t r. Ac göl’de, 
klimatik parametreler ile tuz üretimi aras nda s k  ili kilerin oldu u ve tuz 
üretimi aç s ndan büyük önem ta d  görülmü tür. lk bak ta verimsiz 
çorak bir arazi görünümünde olan Ac göl, tuz üretiminin yan  s ra, 
çevresindeki mera alanlar n n varl na ba l  olarak hayvanc l k aç s ndan 
önemli bir prodüktif aland r. Havzadaki tuz üretimi geli en teknoloji ve 
iklimdeki kurakla ma ile birlikte düzenli olarak artm t r. Havzada üç tuz 
üretim tesisi bulunmakta olup, tuz üretimi 2008 y l nda 300,000 tonu a m  
durumdad r. Özellikle sodyum sülfat üretiminde havza dünyada 6. s rada yer 
almaktad r. Ac göl’de tuz, sodyum sülfat ve di er türev üretimlerin 2008 
y l ndaki toplam cirosu 100 milyon TL’yi bulmu tur. Havzada ya ayan 
nüfusun önemli geçim kayna n  olu turan tuz üretimi, gerek yöre 
ekonomisine gerekse ülke ekonomisine önemli katk lar sa lamaktad r.  

Anahtar Kelimeler: Ac göl, tuz, klimatik parametre, üretim devresi, 
iklim periyodu. 

 
ABSTRACT 
The aim of this study is to state the relations between climatic 

parameters and salt production in Acigöl, which is one of the biggest salt 
production areas of Turkey, after The Lake Tuz. It is seen that the relations 
between climatic parameters and salt production exist and these relations are 
very important in Acigol. Acigöl, which seems to us an unproductive barren 
land at first glance, is an important productive area, as well as salt 
production. Because of developed technology and arid climatic conditions, 
salt production increased steadily in the basin. Three salt production plants 
exist in the basin and salt production reached to 300,000 ton/per year . The 
basin takes place in the sixth sequence in terms of sodium-sulphate 
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production in the world. Total endorsement of salt, sodium-sulphate and the 
others in Acigol in 2008 reached to 100 million TL. Salt production, which 
is important for the people in the basin in economic sense, provides 
important contributions for country’ economy as well as local economy. 

Key Words: Ac göl, salt, climatic parameter, production period, climate 
period. 

 
*** 

 
G R   
Tuz, tarihte zenginli in, kutsall n ve a k n sembolü olmu , çe itli 

dönemlerde de eri alt nla ölçülmü tür. Yiyeceklerini tuzla korumay  
ke feden Romal  askerler, bu sayede Filistin'e kadar ula m t r. Eski 
Yunanl ’larda askerlerin maa  tuzla ödenmi tir. syanlara, sava lara yol 
açm t r. Geçmi te tuzu bulmak, ç karmak ve bir yerden di erine nakletmek 
son derece zordu. Tuzun ekonomik olarak de erli olmas n n temel nedeni de 
maliyetli olmas yd . Geli en teknoloji ile birlikte dünyada bol miktarda tuz 
rezervi oldu u anla lm , günümüzde tuz s k nt s  çeken ülke neredeyse 
kalmam t r. Dünyada 120 ülkede tuz üretimi yap lmakta, toplam tuz üretimi 
y lda 200-250 milyon ton civar nda gerçekle mektedir. Ayr ca, tuzun 
yakla k 8-9 milyar dolarl k bir ekonomisi sözkonusudur. Tuz üretiminde ilk 
üç s ray  ABD, Çin ve Almanya almaktad r. Üç ülkenin toplam üretimi 
dünya üretiminin yar s n  olu turmaktad r (Sed vy, 2009). 

Ülkemizde ise y lda ortalama olarak 2,5 milyon ton/y l tuz (NaCI) 
üretimi gerçekle mektedir. Ac göl’de ba ta sodyum sülfat (Na2SO4) 
üretilmekte, bu ürün deterjan, cam ve tekstil sanayi gibi endüstriyel alanlarda 
kullan lmaktad r. Ac göl’de üretilen sodyum sülfat ve tuz gibi ürünlerin 
y ll k cirosu 100 milyon TL’yi a m  durumdad r. 

Ac göl Havzas , Güneybat  Anadolu’da, Denizli ile Afyonkarahisar’ n 
s n rlar  içerisinde yer alan tektonik bir depresyondur. Havzan n ya  alan  
1292 km2 olup, en derin kesimine Ac göl yerle mi tir ( ekil 1 ve 2). Gölün 
beslenimi, kaynaklar, mevsimlik akarsular ve ya larla olmaktad r. 
Ac göl’ün deniz seviyesinden olan yüksekli i 836 m’dir. Gölün alan , 
1970’de 160 km2 iken 2008 y l nda 50 km2’ye kadar gerilemi tir. Ac göl, 
ya n az oldu u y llarda ve özellikle yaz aylar nda büyük ölçüde 
kurumakta ve tuz içerdi i için athalassik (tuzlu) göller s n f ndan playa tipine 
dahil edilmektedir (Erinç, 1967). Bu nedenle Ac göl’den faydalanma tuz 
üretimi, çevresindeki mera alanlar nda hayvanc l k ve k smen de turizm 
amaçl  olmaktad r.  
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ekil 1. Ac göl Havzas ’n n yer bulduru haritas .  

 

  
ekil 2. Ac göl Havzas ’n n fiziki haritas . 
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1. Çal man n Önemi  
Ac göl, yaz devresinde neredeyse tümüyle kuruyacak seviyeye kadar 

çekilmektedir. Gölün yaz devresinde kurumas  tuz üretimi için son derece 
gereklidir. Ac göl, havzada ya ayan insanlar n önemli bir geçim kayna d r. 
Ba ta Gemi  kasabas  olmak üzere, havzadaki di er yerle im birimlerinde 
ya ayanlar gerek daimi gerekse mevsimlik i çi olarak tuz üretim tesislerinde 
çal maktad rlar. Bu amaçla, havzada önemli bir ekonomik fonksiyon olan 
tuz üretiminin, do al yollardan ekonomiye kazand r lmas  ve klimatik 
parametrelerle olan etkile imini ortaya koymak önem kazanm t r. Özellikle 
ülkemizde iklim de i ikli ine ba l  olarak sulakalanlar daralma e ilimine 
girmi tir. Sözkonusu daralma e ilimi, Ac göl’de de kendini hissettirmekte, 
gölün tamamen kuruyarak ortadan kalkmas , sürdürülebilir kullan m ve 
üretimin sonlanmas  anlam na gelecektir. Bu nedenlerle bu çal mada, yöre 
ekonomisi için son derece önemli olan tuz üretiminin esas olarak y l 
içerisindeki ve y llara göre de i imlerinin klimatik parametrelerle olan 
ili kilerini ortaya koymak hedeflenmi tir.  

 
2. Veri ve Yöntem  
Bu çal mada, klimatik parametreler ile tuz üretimi aras ndaki ili kiler 

ortaya konulmaya çal lm t r. klim özellikleri belirlenirken 1975-2008 
y llar  aras ndaki günlük verilerden yararlan lm t r. Böylece iklim 
elemanlar  ile tuz üretimi etkile imleri tespit edilmi  ve dönemsel faaliyetler 
belirlenmi tir. Havzada, tuz üretim a amalar , üretim miktar , y llara göre 
(2001-2008) de i imi ele al nm t r. Havza iklimini ortaya koymak için 
Çardak ve Dazk r  istasyonlar  verilerinden yararlan lm t r (1975-2008). 
Tuz üretimi için havzada üretim yapan Soda , Koralkim, Alkim ve Otuzbir 
Kimya tuz üretim tesislerinin verileri kullan lm t r. Tuz üretim a amalar  
iklime ba l  olarak y l içinde dönemlere ayr lm , yap lan i lemlerin iklimle 
ili kileri tart lm t r.  

Havzaya ait kurak ve nemli dönemleri ortaya kayabilmek için Erinç, de 
Martonne ve Thorthwaite indislerinden yararlan lm t r. klimdeki 
sal n mlar  ortaya koymak için ise eklenik sapma yönteminden yararlan lm  
olup, bu yöntem uzun y ll k dönemsel iklim sal n mlar n  ortaya koymak için 
kullan lan önemli yöntemlerden birini olu turmaktad r. Eklenik sapma 
grafiklerini haz rlarken öncelikle uzun dönem y ll k toplam ya  miktarlar  
y llara göre sisteme girilir. Daha sonra ise sözkonusu y llara ait ortalama 
ya  miktar  bulunur. Bu a amadan sonra her y l n sapma genli i hesaplan r 
ve y l y l toplanarak devam edilir. Birbirini izleyen y llar dizisi art  yönde 
devam ederse nemli dönemi, eksi yönde devam ederse kurak dönemi, 
düzenli olarak devam ederse kararl  dönemi olu turmaktad r. Daha sonra ise 
grafik olarak çizilir ve üzerinde e ilim dönemleri tespit edilir. Bu yöntemle 
y llar n ya  bilançosu ç kar lm  oldu u gibi kurakl k e ilimi de tespit 
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edilmi  olur. statistiksel olarak korelasyon analizleri yap lm t r ( ekil 3). 
Korelasyon analizlerinde tuz üretimi ile s cakl k art ndaki ili kiler 
incelenmi , aralar nda anlaml  bir ili ki ç km t r. Korelasyon analizi en az 
aral k seviyesinde ölçülmü  iki de i ken aras ndaki ili kinin veya ba ml n n 
iddetini belirlemeye yönelik bir analiz tekni idir. Bu analizlerden çoklu 

regresyon, pearson ve varyans analizleri de gerçekle tirilmi tir. Her bir 
analiz sonucunda tuz üretiminin s cakl n ve buharla man n artt  2000’li 
y llardan sonra daha fazla oldu u ve art lar n anlaml l k ta d  
görülmü tür. klimdeki de i im e ilimlerini ortaya koymak için do rusal 
analiz yöntemlerinden olan Quadradic Lineer trend kullan lm , s cakl kta 
gelecek 10 y lda art , ya ta ise azalma sonucuna ula lm t r.   

 

 
ekil 3. Çal ma veri ve yöntem ak . 

 
3. Analizler ve Bulgular 
Makroklima olarak Akdeniz klimi’nin etki sahas nda yer alan Ac göl, 

yükselti ve karasall a ba l  olarak karasal iklim özellikleri gösterir. Erinç 
(1967) ve Sungur (1974), Ac göl Ovas ’n n yar kurak karakterde bir iklime 
sahip oldu unu ortaya koymu tur. klim modellemeleri sahaya 
uyguland nda Erinç, de Martonne ve Thorthwaite göre yar kurak, Aydeniz 
iklim s n fland rmas na göre ise kurak iklim tipine girmektedir (Erinç, 1996). 
Yar kurak iklim artlar n n hüküm sürdü ü Ac göl Havzas ’nda, küresel 
s nmaya ba l  olarak 1970’den günümüze kadar iklim yar  kuraktan kurak 

iklime do ru de i me göstermi tir. Özellikle ülkemizdeki de i imleri ortaya 
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koymak için yap lan çal malarda, yüzey s cakl klar nda 19. yüzy l n 
sonlar nda ba layan s nma, a a  yukar   her y l bir önceki y la göre daha 
s cak olmak üzere, küresel s cakl k rekorlar  k rm t r. Yüksek s cakl klar 
1998 y l nda rekor seviyeye ula m , 1998 hem küresel ortalama hem de 
kuzey ve güney yar mkürelerin s cakl k ortalamalar  aç s ndan, 1850’den 
günümüze kadar olan devrede  en s cak y l olmu tur (Türke  vd., 2000). 
Ya ta ise, Akdeniz Havzas ’n n da içinde oldu u subtropikal karalar n 
önemli bir bölümünde her on y lda yakla k olarak % 3 azalma ortaya 
ç km t r. Türkiye iklim de i imlerinin ya anabilece i riskli ülkelerden 
birisini olu turmaktad r. Özelliklede ülkemizin güney kesimi (Akdeniz ve 
Güneydo u Anadolu Bölgesi) co rafi konumlar ndan dolay  iklim 
de i ikliklerine çok duyarl  bölgelerimizi olu turmaktad rlar (Türke , 1999; 
Türke , 2002; Türke  vd., 2007). Bu gibi iklimdeki de i imler de Ac göl 
Havzas ’nda kurakl n artmas yla göl ve çevresinde hassas denge a lm  ve 
göl kuruma e ilimine girmi tir. Yörede s cakl k ve ya  trend analizleri 
sunucunda kurakl n artmas  yönünde sonuçlara ula lm t r.  

Ac göl ve çevresinin iklimini ortaya koymak için uzun y ll k ya , 
s cakl k, buharla ma ve rüzgâr gibi iklim elemanlar  de erlendirilmi tir. Göl 
çevresindeki Dazk r  ve Çardak’ n meteoroloji istasyonlar na ait 1975-2007 
y llar  aras ndaki veriler kullan lm t r. Göl çevresinde y ll k ortalama ya  
miktar  350-450 mm, ortalama s cakl k ise 13-13,5 oC aras nda 
de i mektedir. Havzan n içerisinde yer alan istasyonlarda ya  miktar  
Çardak ( 368,4 ) mm, Dazk r  ( 392,5 ) mm’dir. Ac göl ve yak n çevresinde 
yaz döneminde ya n azl , k  ve ilkbahar mevsiminde ya  fazlal  
görülmektedir ( ekil 4). Maksimum s cakl k de erleri yaz aylar nda 30 
oC’nin üstüne ç kmaktad r. Bu de erler evaporasyon için uygundur. Bu 
devrede ortalama s cakl klar n 20 oC’nin üzerinde olmas  gerekmektedir 
( ekil 5). May s-Haziran-Temmuz aylar nda s cakl n etkisiyle glauber tuzu 
suyunu kaybederek toz pudra halinde susuz formu olan thenardite 
dönü mektedir. Bu a amadan sonrada toplama i lemine geçilmektedir.  

 



M. A. Özdemir, M. Bahad r/ Ac göl’de (Denizli-Afyonkarahisar) Klimatik 
Parametreler ile Tuz Üretimi Aras ndaki li kiler 

 

83 

     
ekil 4. Ac göl ve çevresinde ya n aylara da l . 

 

   
ekil 5. Ac göl Havzas ’nda s cakl klar n y la da l . 

 
Ayl k de erlere göre yap lm  analizlerde aç k olarak görüldü ü üzere 

yaz döneminde iddetli kurakl k kendini göstermektedir. Thornthwaite 
metoduna göre, buharla ma Nisan-May s aylar nda ba lamakta, Ekim’e 
kadar iddetli bir ekilde devam etmektedir. Su fazlas n n oldu u dönem tuz 
üretim havuzlar na su al nd  döneme kar l k gelmektedir. May s’tan Ekim 
ay na kadar olan dönem su noksan  olan dönemi olu turmakta, kurakl n en 
yüksek seviyeye ula t  döneme kar l k gelmektedir. Bu dönem tuz üretim 
a amalar ndan kurutma ve toplama dönemine kar l k gelmektedir. 
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Buharla man n ve ortalama s cakl klar n yüksek olmas  tuz üretimini art r c  
rol oynar ( ekil 6-7). Y ll k buharla ma miktarlar  ortalama (1100) mm 
civar ndad r. Buharla ma miktar  yaz devresinde artarak 1300 mm’lere 
ç kmaktad r. 

Erinç formülüne göre sahada kurakl k May s ay ndan Ekim ay na kadar 
devam etmektedir. Özellikle Haziran’dan Eylül ay na kadar iddetli 
olmaktad r. de Martonne’ye göre ise yine iddetli kurak dönem Haziran 
ay ndan Eylül ay na kadar sürmektedir. Ancak, ya  yetersizli i Mart ve 
Nisan aylar ndan itibaren ba lamaktad r. Dikkat çeken önemli bir nokta ise 
Dazk r ’da karasal etkilerin fazla olmas na ba l  olarak May s ay nda 
ya lar n fazla olmas  sonucu nemli döneme kar l k gelmesidir ( ekil 8). 
Erinç ve de Martonne’ya göre yörede yaz dönemi kurak, k  dönemi ise 
nemli devreye kar l k gelmektedir. Nemli dönemde göl seviyesinin 
yükselmesi üretim havuzlar na su al m n  kolayla t rmakta, yaz devresinde 
ise evaporasyon için kurakl a ba l  suyun ortamdan uzakla mas  tuz 
üretimini kolayla t rmaktad r. 

Ac göl Havzas ’na yönelik olarak yap lan Quadradic Lineer trend 
analizine göre, s cakl kta 2020 y l na kadar 0,3 oC’lik art  olaca , ya ta 
ise yakla k olarak 25 mm civar nda bir azalman n olmas  öngörülmü tür 
(Özdemir ve Bahad r, 2008). Buharla maya yönelik analizde ise, s cakl k 
art na ba l  olarak 60-80 mm’lik bir art  olaca  öngörülmektedir. Bu 
art lar n oldu u 2000’li y llardan sonra tuz üretiminde de art lar olmu tur. 
Bu dönemde hem artan s cakl n etkisi hem de tuz üretimindeki teknolojik 
geli meler tuz üretimin artmas n  da beraberinde getirmi tir. Tuz üretimi ile 
s cakl k ve buharla ma aras ndaki korelasyon incelendi inde anlaml  bir 
ili kinin oldu u, s cakl n ve buharla man n artt  devrelerde tuz 
üretiminin de art  gösterdi i görülmü tür. Yörede kurakl k artlar n n etki 
derecesinin artmas  y ll k tuz üretim miktar n  art r c  olsa da uzun dönemde 
gölün kuruma e ilimine girmesi sürdürülebilirli ini tehlikeye sokmaktad r. 
Yörede kurak geçen y llar ile tuz üretimi arars nda pozitif yönde anlaml  
ili ki ç karken, nemli y llar ile tuz üretimi aras nda negatif yönde ili ki 
ç km t r. Özellikle bu durum kurakl n artt  y llarda tuz üretim miktar n n 
da artt n , nemli y llarda ise azald n , iklimdeki kurakl k e ilimi tuz 
üretimini, geli en teknoloji ile birlikte destekleyerek her geçen y l üretimin 
fazlala mas n  sa lam t r. 
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ekil 6. Çardak’ n Thorthwaite yöntemine göre su bilançosu  

 

 
ekil 7. Dazk r ’n n Thorthwaite yöntemine göre su bilançosu. 
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ekil 8. Dazk r  ve Çardak’ta Erinç ve de Martonne’ya göre y l içinde kurakl k 

durumu.  
 
Ara t rma sahas nda rüzgar yön ve h zlar  incelendi inde, hakim rüzgar 

yönünün bat  oldu u ve topo rafik ekillenmenin bu durumun ortaya 
ç kmas nda önemli rol oynad  görülmektedir. Havzada bat  sektörlü 
rüzgarlar y l içinde ortalama %40 frekans oran yla birinci s rada yer 
almaktad r.  Havzada rüzgar n iddetli oldu u gün say s  y lda 1-2 günü 
geçmemekle birlikte, orta kuvvette esen rüzgarl  gün say s  ise 15-20 gün 
aras nda de i mektedir. Özellikle tuz üretimini yaz devresinin sonunda 
A ustos, Eylül ve Ekim aylar nda tuz toplama evresinde, etkili olan 
rüzgarlardan olumsuz yönde etkilenmektedir.   

Havzada vejetasyon süreleri ve klimatik mevsimlerin tuz üretimi ile 
etkile imlerini ortaya koymak için iklim öncelikle vejetasyon devresi ve 
klimatik mevsimlerin ayr m na gidilmi tir. Havzadaki istasyonlardan 
Çardak, Ac göl’ün bat s nda 920 m. Dazk r  ise, kuzeydo u kesiminde 980 
m yükseklikte yer almaktad r. Ac göl ve çevresinde klimatik mevsimler 
belirlenirken, ortalama günlük s cakl n 12 0C’den dü ük oldu u dönem k , 
k tan sonraki 12-16 0C ilkbahar, ortama s cakl n 16 0C’den yüksek oldu u 
dönemler yaz, 16 0C’den 120C’ye kadar olan ikinci dönem ise sonbahar 
olarak ayr lm t r (Atalay, 1975; 1994). Ya n klimatik mevsimlere 
da l na bak ld nda ise, Dazk r ’da k  mevsimi 178 gün sürmekte ve 
ya n % 67’lik k sm n  kapsamaktad r. lkbahar ise 46 gün sürmekte ve 
ya n % 22’lik oran n , yaz mevsimi 106 gün sürmekte, ya n ise % 
6’s n , sonbahar ise 35 gün sürmekte ve ya n % 5’lik oran n  
olu turmaktad r. Çardak’ta 184 gün süren k  mevsiminde ya n % 82’si, 
33 gün süren ilkbaharda % 9’u, 126 gün süren yaz mevsiminde % 7’si ve 22 
gün süren sonbahar mevsiminde ise ya n % 2’si dü mektedir. Göl 
çevresinde ya n mevsimlere da l  tuz üretimini olumlu yönde 
etkilemektedir. K  döneminde ya n fazla olmas  tuz üretim havuzlar n n 
dolmas n  sa lamaktad r. Özellikle göl seviyesinin yükselmesi k  
döneminde gerçekle mekte ve bu sayede tuz üretim havuzlar na su al m  
gerçekle mektedir. lkbahardaki fazla ya lar ise, havuzlar n suyla fazla 
dolmas na, çe itli tortu malzemelerinin havuzlarda birikmesine havuzun 
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daha uzun sürede drene edilmesine neden olmaktad r. Bu durum tuz 
üretiminin gecikmeli gerçekle mesine neden olur. Yaz döneminde ya lar n 
az olmas  tuz üretimi için istenen bir durumdur. Yaz devresinde kurutma ve 
sonbahara sarkan toplama i lemlerinde ya n olmas , üretimi olumsuz 
yönde etkilemektedir. Göl ve çevresinde gerek yaz, gerekse sonbahar 
ya lar n n azl  evaporasyon, kurutma ve toplama i lemlerinin kolayca 
yap lmas n  sa lamaktad r. 

 
3.1. Tuz Üretimi ve klim li kisi  
Türkiye tuz yataklar  bak m ndan zengin olup son y llarda tuz 

üretimimiz iki- üç kat artm t r. Türkiye’deki tuz üretiminin büyük bir k sm , 
Tuz Gölü, Ac göl ile zmir Çamalt  tuzlas ndan sa lanmaktad r ( ekil 9) . 
Ülkemizde tuz, sodyum sülfat ve di er yan ürünler 2,5 milyon ton/y l 
üretilmektedir (Alkim A. . 2008 y l  faaliyet raporu). Ülkemizde sodyum 
sülfat üretimi Ac göl, Bolluk ve Tersakan göllerinden uzun y llardan beri 
Alkim A. . ve Soda  A. . (yaln z Ac göl'de) taraf ndan yap lmaktad r. 
Ac göl’de y lda 100000 ton civar nda sodyum sülfat üretilmekte olup, Alkim 
60000 ton ile dünyada 6. s rada yer almaktad r ( Alkim, 2008 y l  faaliyet 
raporu). Ba ta yöre ekonomisine ve dolay s yla ülke ekonomisine önemli 
katk lar sa lamaktad r. Bu amaçla göllerin do al bölümleri setlerle 
çevrilerek üretim havuzlar  olu turulmu tur. klimle yak ndan ili kili olan 
içerisinde do al artlara ba l  bir üretim gerçekle tirilmektedir. Sodyum 
sülfat iki y l süren zaman aral nda gerçekle tirilmektedir. Buna göre y llar 
içerisinde özellikle kurak ve nemli dönemlerin süreleri önemlidir. 

 

 
ekil 9. Türkiye’de göl ortamlar ndaki tuz üretim merkezleri. 
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Özellikle ülkemizde sodyum sülfat üretimi Ac göl’de yo un olarak 
yap lmaktad r. Bu amaçla gölün do al bölümleri ve yapay havuzlar 
kurularak üretim havuzlar  olu turulmu tur. Bu üretim havuzlar nda 
gerçekle tirilen sodyum sülfat üretimi alt  a amada gerçekle tirilmektedir. 
Bunlar s ras yla; (1) gölden havuzlara su pompalanmas , (2) evaporasyon, 
(3) so uma nedeniyle kristalle me, (4) kristalle me sonras  drenaj, (5) 
dehidrasyon (kuruma) ve (6) toplama evreleridir ( ekil 10). Normal 
ko ullarda her üretim havuzundan iki y lda bir sodyum sülfat (Thenardit) 
üretimi gerçekle tirilmektedir. Ancak baz  durumlarda bu süre bir y la 
inebilmektedir. 

 

 
ekil 10. Do al yollarla sodyum sülfat üretim a amalar . 

 
Gölden üretim havuzlar na su pompalanmas  Ocak-Haziran aylar  aras  

yap lmaktad r. Ocak ay nda göl suyu bomesi 9-10 Be' (Be' : 100 gram tuz 
çözeltisindeki tuz miktar n n gram olarak ifadesidir) iken havalar n s nmaya 
ba lamas yla evaporasyona ba l  olarak su bomesindeki art  Nisan ay na 
kadar devam etmektedir. Su yo unlu u Nisan ay ndaki ya lar nedeniyle 1-
2 bomelik azalmalar gösterirken ay n sonlar na do ru tekrar yükseli e 
geçerek Ekim ay na kadar devam eder. Bu a amada baz  safs zl klar da 
çökelmektedir. Ekim ay nda su yo unlu u 23-25 bomeye ula maktad r. 
Ekim ay ndan itibaren Kas m ve Aral k aylar nda havalar n ve dolay s yla 
üretim havuzlar ndaki suyun so umaya ba lamas yla suda doygun haldeki 
sodyum sülfat kristalle meye ba lamaktad r (Foto 1).  

Kristalle me sonras  su yo unlu u 11-12 bomeye inmektedir. Ocak 
ay ndan itibaren üretim havuzlar nda CI' (Klor) ca zenginle mi  at k su 
drenajlanarak göle pompalanmakta ve Glauber tuzu olarak kristalle mi  sulu 
sodyum sülfat kristalleri do al dehidrasyona b rak lmaktad r. Haziran-
Temmuz aylar na kadar rüzgâr ve s cakl n etkisiyle glauber tuzu suyunu 
kaybederek toz pudra halinde susuz formu olan thenardite dönü mektedir. 
Toz halindeki bu susuz sodyum sülfata güne  mal  da denmektedir. Güne  
mal  süpürülerek toplanmakta ve do al haliyle sanayinin de i ik dallar na 
pazarlanmaktad r (Gündo an, vd., 1995). 
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Foto 1. A: Havuzlara su al m  ve dolmas , B: Evaporasyona b rak lan havuzlar, C: 
Ac göl, D: Üretim Havuzlar , genel bir görüntüsü, E: Pudra halindeki tuz ve Alkim 
tesisleri. 

 
Göl çevresinde tuz üretimi yapmakta olan üç fabrika bulunmaktad r. Bu 

fabrikalar sodyum sülfat üretmekte, bu ürün deterjan, cam ve tekstil sanayi 
gibi endüstriyel alanlarda kullan lmaktad r. K  mevsiminde ya an ya la 
göle su giri i artmakta bu da göl taban nda bulunan mineralleri çözerek göl 
suyuna kar t rmaktad r. Daha sonra kurutma havuzlar na al nan bu sular yaz 
s ca nda kurumakta, buharla an suyun uçmas yla elde edilen sodyum sülfat 
ve di er maddeler toplanmaktad r. Toplama i leminde sodyum sülfat n en 
üstte bulunan ve a r  ince yap daki pudra denilen k sm  isçiler taraf ndan 
süpürülerek elle toplanmakta, di er k s mlar ise makinelerle kaz l p araçlara 
yüklenmektedir. Havuzlardaki suyun kurumas  için havalar n oldukça 
s nmas  gerekmektedir. Bu nedenle sodyum sülfat n alandan toplanmas  

yaz n gerçekle mekte, hatta bu i  için fabrikalar n mevcut kadrosu yetersiz 
kald ndan mevsimlik isçiler istihdam edilmektedir. 

Ac göl civar nda ya ayan insanlar için fabrikalar önemli geçim 
kaynaklar d r. Özellikle Gemi ’te yasayan ki iler yaz mevsiminde geçici isçi 
olarak buralarda çal maktad rlar. Hayvanc l k d nda belli bir geçim 
kayna  olmayan Gemi ’te topra n tuzlu olmas  nedeni ile tar m oldukça az 
yap lmaktad r. Ba ka bir geçim kayna  olmayan halk soda fabrikalar nda 
geçici isçi olarak çal t  yaz döneminde kazand  paralar ile 
geçinmektedir. Ayr ca bu fabrikalar Gemi ’e kütüphane, asfalt yol vb. gibi 
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yat r mlar yapmakta, böylece fabrikalar n halk n gözündeki de eri 
artmaktad r. 

Ac göl’de özellikle sodyum sülfat üretimi gerçekle tirilmekte olup 
Türkiye'deki en büyük sodyum sülfat üreticisi Alkim A. . ve Soda  A. .'di 
Ac göl’de yer almaktad r. Ac göl’de 2008 y l nda üretilen 300.000 ton 
glauber tuzu (kristal tip) sodyum sülfat, Dazk r  Koralkim ve Soda  
tesislerinde i lenerek susuz rafine sodyum sülfat eklinde üretilmi tir. 
Yap lan üretimin yar dan fazlas  (170.000 ton ) ihraç edilmi tir. Ayr ca, 
Otuzbir Kimya tuz üretim tesisleri de üretim miktar n  y ldan y la 
art rmaktad r. Ac göl’de günlük üretim miktar  900 ton olup y l n 320 
gününde tuz üretimi gerçekle mektedir. Y llara göre tuz üretimi düzenli 
olarak artm t r. Özellikle iklimdeki kurakla ma e ilimi tuz üretimini olumlu 
yönde etkilemektedir. Elde edilen verilere göre havzada tuz üretimi ve 
kapasitesi 2001 y l ndan 2007 y l na kadar sürekli bir art  göstermi tir. 
Ancak, 2007’ye göre 2008 y l nda bir azalma ortaya ç km t r ( ekil 12). 
Ac göl’de 2008 y l  tuz ve türevlerinin toplam cirosu 100 milyon TL’yi 
a m  durumdad r (Alkim ve Soda , 2008, Y l  Faaliyet Raporlar ). Tuz 
üretim tesislerinde çal anlar n say  350 civar nda olup yaz aylar nda 
mevsimlik i çilere ba l  olarak say  artmaktad r. Belli ba l  ihracat ülkeleri; 
Yunanistan, Romanya, Lübnan, ran, Suudi Arabistan, Libya, Ürdün, K br s, 
Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ve Suriye'dir. Sodyum sülfat n ihracat 
fiyat  ton ba na 115-150 $ aras ndad r. 

Sodyum sülfat, tekstil boyalar n  boyama i lemini daha homojen ve 
sa l kl  hale getirecek ekilde etkileyen bir özelli e sahiptir. Sülfat pek çok 
ülkede; genellikle yün boyamas nda kullan lmaktad r. Türkiye, Rusya, Çin, 
talya, Japonya ve ABD gibi yün a rl kl  ürünler üreten ülkelerde gittikçe 

büyüyen bir kullan m alan  olu turmaktad r. Tekstil sanayinde boyama 
prosesinde genel olarak Sodyum Klorür ve Sodyum Sülfat sulu çözeltileri 
kullan lmaktad r. 

 

 
ekil 12. Ac göl’de y llara göre tuz üretim kapasitesi ve miktarlar . 
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4. Tart ma  
Bu çal mada, Ac göl’de üretimi yap lmakta olan tuzun y l n hangi 

dönemlerinde, hangi i lemlere tabi tutuldu u ve iklimle olan ili kilerine 
de inilmi tir. Ülkemizde sodyum sülfat üretimi Ac göl’de yo un olarak 
yap lmakta ve havzada ya ayan insanlar n do rudan veya dolayl  olarak 
geçiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Ac göl’deki tuz üretim tesislerinde 
daimi olarak 350 ki i istihdam edilirken, mevsimlik i çilerle birlikte bu say  
600’e yakla maktad r. Ac göl’de tuz üretiminin iklimle olan ili kisi 
incelendi inde iki a amada etkili oldu u görülmü tür.  

Tuz üretiminde birinci a ama kristalle me öncesi dönemi olu turur. Bu 
dönemde en önemli faktör olarak havuzlara suyun verilmesi ve kristalle me 
dönemine kadar olan dönemi kapsar. Bu dönemde s cakl k de erleri oldukça 
önemli olup Ocak ay ndan Haziran ay na kadar olan dönemdir. 
Kristalle menin gerçekle ebilmesi için dü ük s cakl klara ihtiyaç vard r. 
Kristalle me döneminde s cakl klar minimum düzeyde olmal d r. Havzada 
s cakl k de erleri bu dönemde (-2) – (8) 0C aras nda de i mekte ve 
kristalle me için oldukça uygun bir ortam olu turmaktad r. Evaporasyon 
evresinde s cakl n yüksek olmas  gerekmektedir. Evaporasyon devresi olan 
Haziran’dan Eylül’ün yar s na kadar olan dönemde ortalama s cakl klar 20 
0C’nin üzerindedir. Böylece havuzlardaki su buharla makta ve kurutma 
evresine geçilmektedir (Bkz - ekil 10). 

Kristalle me sonras  dönem ise ikinci a amay  olu turmaktad r. 
Evaporasyon ve kurutma döneminde üç iklim eleman  önem kazanmaktad r. 
Özellikle glauber tuzunun susuz sodyum sülfata dönü mesi için ortalama 25 
0C s cakl a ihtiyaç duyulmaktad r (Gündo an ve di , 1995). Bu dönem 
Temmuz, A ustos ve Eylül aylar na kar l k gelir ki bu dönemde s cakl klar 
bu de erin üzerindedir (Bkz - ekil 10). 

Sodyum sülfat üretimini tehdit eden en önemli iklim eleman n 
ya murdur. Özellikle yöre ikliminin genel karakterini olu turan Nisan ve 
May s aylar nda görülen ya lar tuz üretim havuzlar na seller halinde 
dolmakta ve üretim havuzlar n n zarar görmesine neden olmaktad r. Ayr ca 
tuz toplama evresinde ya an ya mur tuz yüzeyinde bir kabuk olu mas na 
neden olur ki bu üretim miktar n n dü mesine neden olmaktad r. Toplama 
evresinde görülen k sa süreli sa anak ya murlar toplama i leminin birkaç 
gün gecikmesine neden olur. Özellikle Dazk r  ve Çardak’ta toplama 
döneminde ortalama toplam ya  miktar  25 mm civar ndad r. Bu durum tuz 
üretimi için oldukça elveri li bir ortam sa lamakta, tuz üretimi çok fazla 
kesintiye u ramamaktad r.  

Toplama zaman nda rüzgâr n hiç olmamas  idealdir veya istenen 
durumdur. Ancak, çok hafif bir rüzgâr s cakl  dehidrasyon halindeki 
glauber tuzu kristallerin gözeneklerine ileterek dehidrasyon i lemini 
h zland rmakta böylece daha k sa sürede daha çok ürünün toplanmas na 
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yard mc  olmaktad r (Foto 2). Fakat belli bir yönde sürekli ve iddetli bir 
rüzgâr n ç kmas  pudra halindeki susuz sodyum sülfat kristallerini uçurmakta 
ve uzaklara ta yarak hem üretimin azalmas na hem de tuz bulutlar n 
olu mas na neden olmaktad r. Havzada Eylül ve Ekim dönemlerinde en h zl  
esen rüzgâr h z  ve yönü 8 bofor ile KB yönüne aittir. Bu de erler genellikle 
Eylül ay na kar l k gelmektedir. Bu rüzgârlara ba l  olarak pudra halindeki 
tuz havzan n do usuna do ru ta nmaktad r. Orta kuvvette esen rüzgârl  gün 
say s  14 gün olarak hesaplanm t r. En h zl  esen rüzgâr n h z  ve yönü G ve 
GB yönlü rüzgârlara ait olup Ocak ay  ba ta gelen ay olmaktad r. Ocak 
ay nda etkili olan rüzgâr n tuz üretimine olumsuz bir etkisi olmamaktad r. 

 

 
Foto 2. A: Ac göl su ve tuz alan , B: Ac göl tuz birikim alan , C: Soda  tuz üretim 
tesisi, D: Tuz toplama amas . 

 
Ac göl Havzas ’nda klimatik parametreler ile tuz üretimi aras nda s k  

ili kiler bulunmaktad r. klimdeki sal n mlar y ldan y la havzadaki ürün 
deseninin de i mesini beraberinde getirmekte, üretimi yap lan ürünlerin 
veriminde art a ve ya azal a neden olmaktad r. Di er artlara ek olarak bu 
durumdan tuz üretimi de do rudan etkilenmekte havzada önemli geçim 
kayna  durumundaki tuz üretim tesislerde çal anlar n say s n  ve ekonomik 
durumunu da belirlemektedir ( ekil 13).  
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ekil 13. Ac göl Havzas ’nda tuz üretimi ve i levselli i. 

 
SONUÇ 
Ac göl, ta m  oldu u co rafi artlar itibariyle kurak ve yar  kurak 

bölgelerin athalassik (tuzlu) göller s n f ndan playa tipine girer. Y llara göre 
tuz üretimi düzenli olarak artm t r. Özellikle iklimdeki kurakla ma e ilimi 
tuz üretimini olumlu yönde etkilemektedir. Ac göl, Tuz gölünden sonra 
ülkemizin en tuzlu ikinci gölü olup y lda 300,000 ton (2008) üretimle ülke 
ekonomisine önemli katk lar sa lamaktad r. Üretilen tuz ve sodyum sülfat n 
yar dan fazlas  (170,000 ton ) ihraç edilmektedir. 

Ac göl Havzas ’nda klimatik parametreler ile tuz üretimi aras nda 
kuvvetli bir ba lant  vard r. statistiksel anlamda aralar nda anlaml  ili ki 
tespit edilmi tir. Özellikle k  döneminde ya n fazla olmas  göl 
seviyesinin yükselmesine ve havuzlara su al m n n kolay olmas na imkân 
sa lamaktad r. Ancak, Nisan ve May s aylar ndaki ya lar havuzlar n suyla 
bo ulmas na, kabuk ve tortu olu mas na, havuzlar n tahrip olmas na ve 
suyun buharla p sodyum sülfat olu mas n n gecikmesine neden olmaktad r.   

Yaz döneminde suyun buharla mas  ve kurutman n gerçekle ebilmesi 
için ortalama 20 oC ‘den fazla s cakl a ihtiyaç duyulmakta, göl çevresinde 
bu dönemlerde maksimum s cakl klar 30 oC’den, ortalama s cakl klar ise 20–
26 oC aras nda seyretmektedir. Rüzgar n görülme zaman  ve h z  tuz 
üretimini sekteye u ratacak kadar etkili olmay p do al ortam ko ullar  tuz 
üretimini desteklemektedir. Böylece y l boyunca tuz üretim evreleri 
kesintiye u ramadan sürmektedir. 
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