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ÖZET 
 
Türkiye, süs taşları bakımından oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye zengin kaynaklara sahip olmasına 
rağmen, dünya süs taşı ticaretinden neredeyse hiç pay alamamaktadır. Türkiye’de bulunan en önemli süs taşları agat, 
diaspor, ametist, oltu taşı, lületaşı ve kalsedon olarak sıralanabilir. Dünyanın en önemli süs taşları pazarı, Türkiye’nin 
hemen yakınındaki Avrupa kıtasıdır. Türkiye bu pazara yakın olma avantajına sahip olmasına rağmen, bu ticaretten 
yeterince faydalanamamaktadır. Ülkemizde yüksek oranda süs taşı potansiyeli olmasına rağmen, bu taşları işleyecek olan 
işletmelerin yeterli düzeyde olmamalarının en önemli sebebi pazarlama sorunlarından kaynaklanmaktadır. Süs taşlarına 
ilgili pazarlama yöntemleri uygulayamadıkları için hammadde zenginliği ve pazara yakınlık avantajları yeteri kadar 
kullanılamamaktadır. Sonuç olarak, süs taşı uzmanlık farkındalığının yaratılması ve etkin pazarlama stratejileri olarak 
reklam, tanıtım, teşvik yapılandırılması, marka, sertifika, fiyat güven ikilisinin uyumu, teknolojinin aktif bir şekilde 
kullanılması, yeni pazar araştırılması, ürün ve müşteri çeşitliliği ve rekabet koşulları saptanarak süs taşı sektöründe 
iyileştirme gerçekleştirilebilir.  
Anahtar kelimeler: Süs taşları, süs taşı pazarı, pazarlama, 
 

ABSTRACT 
 
Turkey has a quite important potential in the point of gems resources. Although, Turkey has wealthy resources, it has 
hardly ever taken its toll of the world gems trade. Agat, diaspore, ametist, oltustone, sephiolite and calcedone are 
important gemstones found in Turkey. The Europe is the most important gems market of the world. Despite the fact that 
Turkey is very close to Europen market, it cannot be taken advantage of this trade. Although Turkey has such high gems 
potential, the main reason of not being of firms is marketing problems. Because gem companies can not apply 
appropriate marketing strategies, they can not take the advantage of wealthiness of raw material and proximity to 
markets. As a result, to create the awareness of gemstone expertise and an efficient marketing strategies such as 
advertisement, promotion, brand, certificate, consistencies of price and trust, using of active technology, new market 
search, variety of brand and customer, challenge conditions could be used to improve gemstone sector. 
Keywords: Gemstone, Gemstone market, marketing, 

 
GİRİŞ 

Değerli ve yarı değerli taşlar, genel anlamıyla “Süs Taşları”, renkleriyle, göz alıcı parlaklığı ve 

albenisiyle, çok eski zamanlardan beri insanların dikkatini çekmiş, zenginlik ve güç simgesi 

olmuştur (Hatipoğlu, 2003). Bunun yanısıra, insan topluluklarının yaşadığı mekânlarda, yapılarda 

ve sanatsal tasarımlarda kullanılarak uygarlıkların simgesi de olmuştur. Jeolojik oluşum ve 

süreçlerinin bize sunduğu değerli ve yarı değerli taşlar, ender bulunuşları, belirli fiziksel ve 

kimyasal ayrıcalıkları nedeniyle özel bir yere sahip olup, hem kullanım alanları, hem de 

çevresindekileri etkilemeleri nedeniyle yeryüzü tarihindeki tüm kültürlerde yaygın bir etki 

bırakmıştır. 

 

Kuyumculukta genellikle gümüş ile birlikte kullanılan mineral ve taşlar, yarı kıymetli taşlar olarak 

tanımlanmıştır. Yarı kıymetli taşlar kuyumculuk ve süsleme eşyası yapımında ağırlıklı olarak 
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kullanılırlar. Altın ile kullanılan, ancak dünya çapında gelişmiş kullanılma alışkanlığı 

yaratılamadığı için pazarda önemli yer tutmayan özel taşlarda yarı kıymetli taşlar grubunda yer 

alırlar. Bu tanımlamalar bize kıymetli ve yarı kıymetli taşların sınıflamasında kesin bir sınırın 

olmadığını göstermesine karşın elmas, yakut, safir ve zümrütün dışında kalan, kuyumculuk ve 

süsleme sektöründe kullanılan mineral ve taşlar yarı kıymetli taşlar sınıfında yer alırlar. 

Günümüzde doğal taşlara olan talebin,  iç ve dış dekorasyon malzemesi, tıp ve diş hekimliği 

alanında, dış cephe kaplamacılığı, kaldırım taşı olarak kullanımı, süs eşyası yapımı ve takı 

malzemesi olarak kullanımı ile arttığı bilinmektedir. Bu sebepten ötürü,  değerli ve yarı değerli 

doğal taşlar (Süs taşları) konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır 

(http://www.mineralagat.com/yari-kiymetli-taslar). 

 

Yapılan bu çalışmanın amacı, süs taşların endüstriyel alanlarda kullanımından bahsetmektir. Süs 

taşı farkındalığının yaratılması ile birlikte jeolojik anlamda yapılması gerekenler ve ülke 

ekonomisine katkı sağlaması amacıyla uygun pazarlama stratejilerini ifade etmektir.  

 

SÜS TAŞLARININ OLUŞUM ORTAMLARI VE TÜRKİYE’DEKİ DAĞILIMI 

Süs taşları dünyada farklı jeolojik ortamlarda oluşabilir. Süs taşlarının bulundukları ve oluştukları 

yer kökenlerinin ortaya konulması açısından oldukça önemlidir. Süs taşları genellikle yeryüzüne 

yakın lokasyonlarda oluşurlar. Bazı süs taşları yüzeye yakın konumda olan formasyonlarda 

oluşurken, bazıları ise faylanma gibi tektonik aktivite sebebiyle yüzeye erişmişlerdir (Candar, 

2007). 

Formasyon içerisinde bulunan süs taşları; yüzeye yakın veya yüzeydeki formasyonlarda oluşan süs 

taşları; hidrotermal depozitler, pegmatitlerde, magmatik kayalarda, metamorfik kayalarda ve Manto 

içerisindeki süs taşlarından oluşmaktadır (Candar, 2007). 

Yüzeydeki formasyonlarda oluşan süs taşları genellikle silika yönünden zengindir. Ametist, akik ve 

opal bu gruplara örnek olarak verilebilir. Hidrotermal depozitler, yerin muhtelif derinliklerindeki 

başkalaşım katmanları içinde hidrotermal etkilerle hidratlaşması sonucunda oluşmuş olup beril, 

turmalin ve lületaşı örnek olarak verilebilir. Pegmatitik magmada berilyumca zengin süs taşları 

görülür. Magmatik kayaçların içerisinde zirkon, topaz ve yakut oluşur. Metamorfik kayaçlarda jade 

ve granat oluşumları gözlenir (Candar, 2007). Manto kökenli süs taşları derinlerde oluşan 

oluşumlardır. Olivinler ve daha derinde oluşan kimberlit ve elmas örnek olarak verilebilirler. 

Organik kökenli süs taşları sedimanter kayaçlar içersinde bulunan nadir süs taşlarıdır. Oltu taşı da 
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bitkisel kökenli olup çam reçinelerinin fosilleşmesi ile oluşmuştur. Sedef ise ince taneli aragonit 

kristallerinden oluşan bir süs taşıdır. 

Günümüzde çok sayıda ve farklı türde süs taşları olmakla birlikte ülkemizde bugüne kadar 

bulunabilen bazı süs taşları ve bulunduğu bölgeler aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir (Hatipoğlu, 

2007).  Süs taşlarının işletilmesi basit madencilik işlemleriyle gerçekleştirilir. Genellikle açık ocak 

işletmeleri olarak kazma, kürek ve kayacı kırıcı olarak el murçları ile benzinli kırıcı ve deliciler 

kullanılır. Özellikle, pegmatitlerde yarı kıymetli taş cepleri, içerdikleri yarı kıymetli taşları tahrip 

etmeyecek şekilde dikkatli kazma işlemleriyle temizlenirler. 

Tablo 1. Türkiye’de bulunan bazı süs taşları  

Table 1. Some Gemstones found in Turkey 
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SÜS TAŞI ADI BULUNDUĞU BÖLGE 

Diaspor Muğla-Milas 

Ateş opali Kütahya 

Akuvamarin Manisa-Demirci 

Ametist Balıkesir-Dursunbey 

Dumanlı kuvars Aydın-Koçarlı-Karacasu 

Kaya kristali Aydın-Karacasu 

Siyah mercan İzmir-Çandarlı Körfezi 

Mavi kalsedon 

Eskiehir-Sarıcakaya, Bolu-Kıbrıscık, İzmir-

Seferihisar-Aliaa-Bergama, Afyon-Bayat, 

Ankara/Beypazarı, Tokat-Zile 

Mor kalsedon Eskişehir/Sarıcakaya, Ankara-Beypazarı 

Gri kalsedon Çanakkale 

Çubuklu agat Ankara 

Oltu taşı Erzurum-Oltu 

Lületaşı Eskişehir-Mihaliççık 
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TÜRKİYE’DE SÜS TAŞLARININ ENDÜSTRİYEL ALANDA KULLANIMI  

       

Günümüzde Türkiye’de süs taşı üretimi oldukça düşük seviyelerdedir. Üretim potansiyeli olmasına 

karşın bu potansiyeli yeterince kullanılamamaktadır. Ülkemizde küçük çapta birkaç değerli taş 

üretim tesisi olup çoğunlukla hammadde olarak yurt dışına pazarlanmaktadırlar. Hammadde yerine 

ürün olarak bu değerli taşlar pazarlanabilse çok yüksek düzeyde katma değer elde edilebilir. 

Türkiye’de üretimi yapılan değerli taşlardan en önemlileri akik, ametist, mavi kalsedon, diaspor, 

oltu taşı, jade ve lületaşıdır. Bu değerli taşların farklı endüstriyel alanlarda kullanımı ile ilgili 

ürünler Şekil 1’de görülmektedir. 

Akik, kalsedon kuvarsının bir türü olup günümüzde çok farklı amaçlarda süs eşyası ve mücevher 

olarak kullanılmaktadır (Şekil 1a,b,c,e). Akik taşı görüntüsü itibariyle bir merkez alanının 

çevresinde çeşitli renklerde halkalardan oluşmaktadır. Akik taşı aynı zamanda alternatif tıp 

alanında da kullanılmaktadır (Kılıç, 2011). 

Ametist, kuvars grubu değerli taşlardan olup mor renkli kuvarsa Ametist ismi verilmektedir. 

Türkiye’de bu türün ender bulunan güzel örnekleri bulunmaktadır. Ametist çoğunlukla takı ve süs 

eşyası olarak kullanılmaktadır. Ametistin en güzel örnekleri Brezilya’da bulunmaktadır. Türkiye 

Ametistlerinin en önemli özelliği küçük kristalli olmasıdır. Küçük kristalli Ametist pazarlama 

olanakları bakımından ülkemize büyük avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlar öyle sıralanabilir; 

kaliteli örneklerinin dünyada sadece Türkiye’de bulunması, gümüş takı yapımına çok elverişli 

olmasıdır (Şekil 1d). Ametist, Türkiye’de Balıkesir ilinin Dursunbey ilçesinde çıkarılmaktadır 

(Hatipoğlu, 2007).  

Jade taşı, asırlar boyunca mücevherat ve küçük heykel yapımında kullanılmış, en çok yeşil renkte 

bulunan sert, kıymetli taştır. En kıymetlileri zümrüt yeşimi ve Burma yeşimidir (Şekil 1j). İki tür 

yeşimden biri jadeit, sodyum alüminyum silikat, diğeri ise nefrit, kalsiyum magnezyum demir 

silikattır. 

Mavi Kalsedon, Türkiye’nin Eskişehir ili Sarıcakaya ilçesinde, gri kalsedon ise Çanakkale’de 

çıkarılmaktadır. Dünyada bulunan örneklerin en iyilerinde biri olarak kabul edilmektedir (Şekil 

1h,g). Kalsedon günümüzde süs eşyası, oymacılık ve mücevher yapımında kullanılmaktadır 

(Hatipoğlu, 2007). 

Diaspor, değerli taş grubundandır. Yeryüzünde mücevher kalitesinde değerli taş sınıfına giren 

diasporun bulunduğu tek bölge Türkiye’dir. Dünyadaki en güzel diaspor kristalleri Muğla’nın 
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Milas İlçesinde bulunmaktadır (Şekil 1ı). Diasporlar yurt dışına ham olarak pazarlanmakta olup 

özellikle ABD ve Yunanistan tarafından alıcı bulmaktadır. Özellikle, dünyaca meşhur Münih 

(Almanya), Bazel (İsviçre) ve Tucson (A.B.D.) mineral fuarlarında, mineral koleksiyoncuları ve 

mineral müzeleri tarafından güzelliği ve enderliği keşfedilen bu kristaller, büyük değerler 

karşılığında alıcı bulmuşlardır (Hatipoğlu ve Akgün, 2009).  

Oltu Taşı, çok eski yıllardan beri Erzurum Oltu bölgesinde çıkarılmakta ve yöre halkına bir gelir 

getirmektedir (Şekil 1f). Oltu taşı rezerv olarak; Erzurum ili, Oltu ilçesi, Dutlu, Hankaskıla, 

Alatarla (Saplık mevkii) Çataksu (Kabasut mevki) köylerinde bulunmaktadır (Hatipoğlu, 2007b). 

Oltu Taşı işleme atölyeleri ile özellikle tespih, kolye, yüzük, küpe, bileklik vb. değerli taş 

mamulleri üretirler (Zaimoğlu ve Kaplanoğlu, 2012).  

Lületaşı, Türkiye’de ekonomik olarak değerlendirilen lületaşı oluşumları, Eskişehir yöresinde 

bulunmaktadır. Lületaşı tüketimi, daha çok pipo, sigara ağızlığı ve sanat eserleri yapımı şeklindedir 

(Şekil 1g). Son yıllarda, sigara filtresi olarak çeşitli alanlarda kullanımı üzerine de araştırmalar 

yürütülmüş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Sedimanter lületaşı oluşumlarından, beyaz renkli 

dolomitli lületaşlarının de daha düşük kaliteli süs eşyası yapımında kullanıldığı bilinmektedir 

(Babalık, 2009).  Süs eşyası haricinde lületaşı, gümüş ile beraber zincirden üretilmiş kolye, küpe ve 

yüzük üretiminde de kullanılmaktadır. 

 

a b c 
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Şekil 1. Süstaşların farklı endüstriyel alanlarda kullanıma örnekler. a) Akik,  b) Akik, c) Akik, d) 
Ametist, e) Akik, f) Oltu taşı, g) Lüle taşı, h) Mavi Kalsedon, ı) Diaspor, i)Opal, j)Jade, k) Gri 
kalsedon 
 
Figure 1. Samples of gemstones in different industrial areas. a)Agat, b)Column Agat c) Agat 
d)Amethyst e) Agat f) Oltustone g) Sephiolite h) Blue Chalcedon ı) Diaspore i)opal j)Jade k)Grey 
Chalcedon) 
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PAZARLAMA STRATEJİSİ 

 

Ülkemizde madenciliği yapılan süs taşları Ametist, Akik, Mavi Kalsedon, Diaspor, Lületaşı ve Oltu 

taşı olarak sıralanabilir. Dünyadaki en güzel örneklere sahip olmamıza rağmen süs taşları bilim 

dalının ve pazarlama sorunları nedeni ile ekonomik anlamda yeterince faydalanılamamaktadır. Süs 

tasları kavramı ülkemizde son dönemde gelişme göstermesine rağmen yapılan çalışmalar oldukça 

kısıtlıdır. 

 

Türkiye böylesine zengin kaynaklara sahip olmasına rağmen, dünya süs taşları ticaretinden çok 

düşük oranda pay almaktadır. Oysaki dünyanın en önemli süs taşı pazarı, Türkiye’nin hemen 

yakınındaki Avrupa’dır. Pazara yakınlık avantajına rağmen Türkiye’nin bu ticaretten çok büyük 

oranda pay alması gerekmektedir. 

 

Türkiye’nin endüstriyel ham madde dış ticareti 2018 yılı için incelendiğinde; süs taşlarının ihracatı 

14.086 kg olup değeri yaklaşık olarak 33 milyon dolara karşılık gelmektedir. Aynı yıla ait ithalat 

rakamlarına bakıldığında 15.606 kg olup değeri yaklaşık 176 milyon doları bulmaktadır (MTA, 

2018). 

 

Türkiye’nin 30’un üzerinde süs taşı madenine sahip olduğu ve diaspor, lületaşı ve oltu taşı gibi süs 

taşlarının da sadece Türkiye’de bulunduğu göz önüne alındığında sahip olunan süs taşı rezervinin 

yaklaşık 50 milyar dolar olduğu ifade edilmektedir. Buna rağmen Türkiye'nin süs taşı konusunda 

ithalatçı bir ülke konumunda olup, ithalat tutarının ihracata oranla yaklaşık 6 kat fazla olması 

düşündürücüdür.  Dolayısıyla, süs taşı bilim dalı ile ilgili jeolojik çalışmaların ve süs taşlarının ülke 

ekonomisine kazandırılmasına yönelik özellikle pazarlama sorununun çözümlenmesiyle değerli taş 

sektörünün gerçek potansiyeli ortaya çıkacak ve ülkemiz için önemli bir sektör gelişimini 

sağlanacaktır. 

 

Pazarlama stratejisi anlamında; süs taşlarının tanıtımlarının yapılması, yeterli bilgi düzeyine 

ulaşılması, sermaye yapılarının kuvvetlendirilmesi, kalifiye eleman yetiştirilmesi, üniversitelerde 

özellikle meslek yüksek okullarında kalifiye eleman yetiştirilmesi, alanında uzman özelikle jeoloji 

ve/veya endüstri mühendisliği dallarından öğretim elemanların istihdam edilmesi, devletin değerli 

taşların bulunduğu bölgelerin altyapı faaliyetlerinin hızlandırılması, tedarik alımlarında bürokrasi 

işlemlerinin azaltılması ve teşvik olanaklarının arttırılması oldukça önemlidir. 
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Pazarlamada tanıtım oldukça önemli bir stratejidir. Bu anlamda tanıtım faaliyetleri yapılmalı, yeni 

pazarlar araştırılmalı ve yeni mamül üretimi yapılarak müşteri çeşitliliği sağlanmalıdır. Ayrıca, 

rekabet koşulları sağlanmalı, güven ve fiyat dengesi kurulmalı, süs taşlarının markalama ve 

sertifikalı satış oranı artırılmalı, reklam ve tanıtımı yapılmalıdır (Babalık, 2009). 

 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Yarı değerli ve değerli taşlar (Süs taşları) kuyumculuk ve takı sektöründe ve çoğunlukla 

süslemecilikte kullanılırlar. Türkiye, değerli taş kaynakları bakımından oldukça önemli bir 

potansiyele sahip bulunmaktadır. Türkiye böylesine zengin kaynaklara sahip olmasına rağmen, 

dünya değerli taş ticaretinden yeterince faydalanamamaktadır. Bilakis, dünyanın en önemli değerli 

taş pazarı, Avrupa’dır. Pazara yakınlık avantajına rağmen ülkemizin bu ticaretten yeterince pay 

alamaması önemli bir eksikliktir. Türkiye’de böylesine yüksek düzeyde değerli taş potansiyeli 

olmasına rağmen bu değerli taşları işleyecek olan işletmelerin yeterli düzeyde olmamalarının en 

önemli sebepleri süs taşları bilim dalı ile ilgili araştırmaların yapılmaması ve mevcut süs taşı 

kaynaklarının pazarlanmasına yönelik sorunlar olarak göze çarpmaktadır. Ülkemizde, faal durumda 

olan küçük işletmeler düşük miktarlarda üretim yaparak, düşük gelir elde etmektedirler. Rezerv 

durumundaki süs taşlarının yeterince işletilememesi ve pazarlama alanındaki eksiklikler 

ülkemizdeki hammadde zenginliğin ve Avrupa pazarına olan yakınlığın yeterince kullanılmasına 

engel olmaktadır. 

 

Ülkemizde süs taşların ekonomik getirisinden henüz yararlanılmadığı, potansiyelinin de tam olarak 

ortaya konulmadığı ve ülkenin mücevher taşı potansiyelinin yaklaşık % 90'nın hala yeraltında 

olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda, süs taşların iyi tanıtılıp pazarlandığında, ülkemiz için 

milyarlarca dolarlık bir ekonomik getirisinin olabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak, gemoloji 

ve kuyumculukta mücevherat konularında yapılması gerekenlerin olduğu açıktır. Bu alanlarda 

gelişmelerin sağlanması için meslek örgütleri, üniversiteler ve özel sektörün bir araya gelerek 

çalışma yürütmesi gerekmektedir. Üniversitelerde yer alan meslek yüksek okullarındaki özellikle 

ilgili programlarında uygulanan öğretim programları, kurulacak gemoloji laboratuarları ile süs taşı 

araştırmalarının artırılması ve öğretim elemanlarının yer bilimleri ve endüstri mühendislikleri gibi 

alanlardan da istihdam edilmesi oldukça önemlidir. Sonuç olarak, süs taşı uzmanlık farkındalığının 

yaratılması ve etkin pazarlama stratejileri olarak reklam, tanıtım, teşvik yapılandırılması, marka, 

sertifika, fiyat güven ikilisinin uyumu, teknolojinin aktif bir şekilde kullanılması, yeni pazar 

araştırılması, ürün ve müşteri çeşitliliği ve rekabet koşulları saptanarak süs taşı sektöründe 

iyileştirme gerçekleştirilebilir. 
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