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Ortaçağın en önemli ticaret konularından biri olan Tuz: Akdeniz kentlerinden Comacchio, Venedik, Peccais

ve Narbonne, önemli merkezlerdi. Setubal bölgesi ve özellikle Garonne nehrinin kuzeyinde ( Brouage,

Bourgneuf, Guerande ) kalan Atlas okyanusu kıyıları, Kuzey Avrupa´nın gereksinimini karşılıyordu. O sıralarda

kara taşımacılığının deniz taşımacılığına oranla daha düşük durumda oluşu nedeniyle Comte, Lorraine,

Lüneburg, Avusturya ( Tirol, Salzkammergut ), Polonya( VVİeliczka ), Macaristan´ın tuz ticaretini sınırlandırdı.

Bu tuz yatakları, buharlaştırma kazanlarında çok miktarda odun kullanmayı gerektirdiğinden güç duruma

düştü. Salamuranın koyulaştırılması ve tuzun geniş kullanılma alanları bulması sonucunda hükümdarlar bu

maddeyi tekelleştirdiler ve vergilendirdiler. Türkiye´deyse, İzmir Çamaltı tuzlasının tarihi pek bilinmemekle

birlikte, bu tuzladan, ilkel yöntemlerle uzun zamandan beri tuz elde edildiği tahmin edilmektedir. Bu tuzlar,

1863 yılında İtalyanlar tarafından modernleştirilmiş, bir süre yerel tuz üreticileri tarafından işletilmiş, daha sonra

Galata bankerlerine intikal etmiş ve karşılığında Hazine´ye ufak bir vergi ödenmiştir: 1912 yılında

devletleştirilerek Maliye bakanlığı´na devredilmiş; 1933 yılında ise Tekel bakanlığı´na bağlanmıştır.

Modern yer biliminin sağladığı bilgilerden önce tuzun nerede bulunduğunu bilmeyen insanoğlu, 20. yüzyıla

kadar umutsuz bir biçimde tuzun peşinde koştu. Tarih boyunca tuz o kadar değerliydi ki, bazı ülkelerde Asker

ve işçiler maaşlarını tuz olarak alıyordu. Büyük Roma yollarından ilki, tuzu sadece Roma´ya değil yarımadanın

iç kesimlerine de taşımak için inşa edilmişti.Çinliler, Romalılar, Fransızlar, Venedikliler, Habsburglar ve diğer

birçok yönetim, savaşlar için para bulmak üzere tuz vergisi koymuştu.Çin´de tuz üretimine ilişkin en eski yazılı

kaynak, İ.Ö. 800´e aitti. Belgede, Xia Hanedanlığı sırasında bin yıl önceki deniz tuzu üretimi ve ticaretinden

söz ediliyordu. Çin yönetimleri yüzyıllarca tuzu, devletin bir gelir kaynağı olarak görmüşlerdi. Çin´de İ.Ö. 12.

TÜRKİYE’DE TUZ MADENLERİ

GÖL 

TUZLALARI

DENİZ 

TUZLALARI

KAYA 

TUZLALARI

KAYNAK 

TUZLALARI

Kaldırım Tuzlası  
Ş.Koçhisar

Yavşan Tuzlası
Cihanbeyli

Kayacık Tuzlası 
Ş.Koçhisar

Çam altı Tuzlası
İzmir

Ayvalık Tuzlası
Balıkesir

Çankırı Tuzlası
Çankırı

Tuzluca Tuzlası
Kars

Kağızman Tuzlası

Iğdır

Gülşehir Tuzlası
Nevşehir

Tepesidelik Tuzlası

Kırşehir

Göneli Tuzlası

İşhan Tuzlası

Göleris Tuzlasısı

Vb gibi bir çok yer altı sularının bir 
kaya tuzu tabakasından geçerek 
yüzeye çıkmasıyla oluşan tuzlalar..

TUZ’UN TARİHİ

yüzyılda tuz vergisinden söz eden metinler bulundu.



GÜNEY TUZ SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘ nin temeli 1955 yılında Neşet GÜNEY tarafından atılmıştır.

Geçmişten günümüze başarılı bir grafik çizerek bir aile şirketi haline gelmiştir. Firmamız tuzun yüksek kalite

standartlarında kullanıma uygun hale getirilmesini,üstün hizmet anlayışıyla pazarlanmasını ve bu şekilde

sanayi kuruluşlarının hak ettiği kalitede hizmet almasını kendisine misyon edinmiştir.

Fabrikanızın kullanımına uygun vasıflardaki arıtma tuzu, kazan, fırınlanmış tuz, tablet tuz,ultra rafine tablet tuz,

gurme tuzlar, ithal tuzlar vb gibi veya karla mücadele için kötü hava koşullarında buzlanmayı önlemek için

yol tuzunun ve bilumum tuz çeşitlerinin 2 adet servis aracı ve 10 kişilik profesyonel kadrosu ile siz değerli

Tuz satın alımı yapılacağı zaman bizlerden de teklif almanızı rica eder, işlerinizde başarılar dileriz.

ARAÇ FİLOMUZ İLE…

7 gün 24 saat, 2 adet Özel yapım, ahşap kasalı, su geçirmez çift katlı brandalı, servis araçlarımızla, dilerseniz

krom nikel saçla kaplanmış damperli aracımızla ve 10 kişilik profesyonel kadrosu ile siz değerli müşterilerimize

termin ettiğiniz gün ve saatte tedarik hizmeti vermekten gurur duyarız.

25 - 50 kg lık

Çuval 

Ambalajlı

500 -1000 kg lık

Big-Bag

Ambalajlı

1000 kg lık

Palet  İstifli

Dökme 

Açık Kasalı 

Tır’larımız

Su geçirmez 

Brandalı Kasalı

Kamyon ve 

Kamyonetlerimiz

Damperli

Açık Kasalı 

Tır’larımız

724
GÜN

SAAT

HAKKIMIZDA ,

müşterilerine 7/24 hizmet vermektedir.

Saygılarımızla.

Güney Tuz Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi



HAM TUZ G-1 ELEK TUZ G-2 ELEK TUZ

DERİ TUZU

U.RAFİNE TABLET TUZ TABLET TUZ FRN. İNCE TUZ

SALAMURA TUZU

RAFİNE TUZ

DEĞİRMEN TUZU YIKANMIŞ TUZ

KAR TUZU

SANAYİ TUZU ÜRÜNLERİMİZ,

Dünya’nın 228 ülkesine ve
Türkiye’nin 81 il’ine hızlı ve
güvenilir teslimat.

Siparişlerinizin ne zaman
teslim edileceği hakkında
detaylı bilgilendirme.

İSO 9001 - 2008 Kalite yönetim sertifikalı hizmet 
anlayışımız ile 



ORGANİK ve İTHAL TUZ ÜRÜNLERİMİZ,

Himalaya Kristal Kaya Tuzları

Spa  Tuzu

Menşei
Pakistan

Karakteristik Özelliği
Turuncu ve beyaz renkli kaya parçaları, 

Doğal Kaya Tuzudur

Himalaya Kristal Tuzu

Gıda  Tuzu

Menşei
Pakistan

Karekteristik Özelliği 
Kristalize şeffaf renkli kaya parçaları.

Doğal Kaya Tuzudur

Himalaya Kristal Kaya Tuzu 

Tuğlası

Menşei
Pakistan

Karakteristik Özelliği 

Turuncu renkli kaya tuzu tuğlasıdır

Himalaya Kristal Kaya Tuzu 

Lambaları

Menşei
Pakistan.

Karakteristik Özelliği 
Turuncu renkli çeşitli  tuz lambalar

HAWAİİ TUZU                                   İNGİLİZ TUZU                                  MALDON SEA SALT            MALDON SEA SALT
Pembe Renkli                    (Magnezyum Sülfat - Laksatif)                   (Salata ve Et Tuzu)                     (Tütsülenmiş Tuz)
Hawaii – A.B.D.                            Canada – A.B.D                                  Essex – İngiltere            Essex – İngiltere



Kış ayların da kar yağışının etkisi ile yüzeylerde tutunan kar

tabakasının, soğuk havanın etkisi ile buz haline geldiği için

bu buz tabakasını yüzeyden çözmek ve güvenli sürüş ve

yürüyüş imkanı sağlamak için kullanılır.

Hamur yapımında, Zeytin, Yaprak, Turşu vb gibi benzer gıda

maddelerinin salamurasında, Peynir, Süt, Kaşar gibi protein

değeri yüksek gıda maddelerinde koruyucu veya

tatlandırıcı olarak kullanılır.

Otomobil sektöründe hem arıtma tuzu hem de korozyon

testi için kullanılmaktadır, Korozyon testi ile kullanılan metal

malzemenin dış ortamda oluşan iklim değişiklikleri vb gibi

etkileri kullanılan metal üzerindeki tepkimelerini belirlenir.

SU YUMUŞATMA TUZLARI

SEKTÖREL ÜRÜNLER

Evsel ve Sanayi tipi su yumuşatma cihazlarında

kullanılarak suyun sertlik derecesini düşürmek için kullanılır.

GIDA SANAYİ TUZLARI

ARITMA ve KOROZYON TUZLARI

BUZLANMAYI ÖNLEYİCİ TUZLAR



Tekstil sektöründe, tekstil terbiyesi ve boyamacılığında

kullanılır. Sertliği (PH) düşük olan yerli veya ithal tuzlar

kullanılır.

TEKSTİL TUZLARI

MEDİKAL TUZLAR

DİYET TUZLARI
Diyet Tuzları, İyotsuz, Sodyum miktarı düşük olan tuzlardır.

Kullanıldığı takdirde tansiyon yükseltmeyen ve ödem

yapmayan kilo aldırmayan, uzman doktor tavsiyesi ile

kullanılabilecek tuzlardır.

Başta ilaç sektörü olmak üzere, Hastanelerin arıtmalarında,

Diyaliz cihazlarında, Diyaliz Merkezlerinde dezenfektan ve

yumuşatma amaçlı kullanılır.

DERİ TUZLARI
Deri salamurası çeşitlerinden tuzlu salamura yönteminde

kullanılan deri tuzlardır.Derinin muhafazasını sağlar ve deri

üzerinde bulunan suyu çekerek derinin hafiflemesini sağlar.



GÜNEY TUZ SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Vezirçiftliği Mah.  Fakülte Cad. No: 66 Başiskele / KOCAELİ

TEL : (0262) 3495620 - 3495621 - 3495622 FAX : (0262) 3495484

Mail : info@guneytuz.com.tr
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Bir Avuç Tuz İçin Geçen Bir Gün

Yemeklerimizin vazgeçilmezi olan "Tuz" sofralarımıza nasıl geliyor diye hiç merak ettiniz mi? Dünyanın en hızlı

büyüyen ekonomilerinden biri olan, buna rağmen yoksulluğun da aynı oranda arttığı Hindistan'da kadınlar ve

erkekler bir arada amansız bir mücadele ile güçlerini sonuna kadar kullanarak çalışıyorlar... İşte bir avuç tuz için

geçen bir gün...


