
203

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı                        23-27 Nisan/April 2018                        71st Geological Congress of Turkey

DÜNYA SÜSTAŞI TİCARETİNDE BAZI SÜSTAŞLARININ 
ULUSLARARASI PİYASALARDAKİ 2017 YILI FİYATLARI

Hakkı Babalık 

Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Karacasu/Aydın
(hbabalik@gmail.com)

ÖZ 

Süstaşı ticaretinin çok eski çağlardan beri yapıldığı bilinmektedir. İlk insandan bu yana Süstaşı 
her zaman insanlar tarafından kullanılmıştır. İnsanoğlunun yaşamının hemen her evresinde 
Süstaşı vardır. Hayatın bu kadar içerisinde bulunan bir materyalin ticaretinin de önemi hiç 
kuşkusuz çok büyük olacaktır. Bu ticaretin dünyadaki ekonomik boyutu Türkiye’de çok fazla 
bilinmemesine rağmen ciddi rakamlar düzeyinde gerçekleşmektedir. 

Bu çalışmanın amacı ekonomik değeri olan bazı Sütaşlarının (örnek olarak Agat, Kalsedon, 
Obsidyen, Kaplan gözü Kuvars vb.) günümüz değerleri tespiti yapılarak, güncel fiyatlar toplu 
olarak ortaya çıkarılacaktır. Bu fiyat tespitinde özellikle dünya Süstaşı ticaretinin önemli bir 
bölümünü oluşturan ABD’nin Arizona Eyaleti, Tucson şehrinde düzenlenen süstaşı fuarları 
referans alınacaktır. 

Çalışmada, belirlenen satış bölgesindeki fuarın içerisinde ki birçok süstaşının fiyat tespiti ya-
pılmıştır. Belirlenen süstaşlarının fiyat etiketli resimleri çekilmiş ve durum tespiti oluşturul-
muştur. Çalışmanın içerisinde, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen süstaşlarının fiyat bilgileri 
bulunmaktadır. Bu bilgiler, süstaşlarının resimleri ile birlikte çalışma içerisinde yer alacaktır. 
Böylelikle 2017 yılında bazı süstaşı fiyatları ortaya çıkarılmış olacaktır.

Çalışma sonucunda elde edilecek verilerin Türkiye’de bir ilk olması beklenmektedir. Diğer 
araştırmacılara ve Süstaşı ticareti yapanlara bir rehber olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada-
ki veriler Süstaşı ticareti yapanlar için dünya fiyatları ile Türkiye fiyatlarını kıyaslama imkanı 
verecektir. 
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ABSTRACT

It is well-known that Gemstone trade has been done since the ancient times. Since the first 
man, the Gemstone has been always used by people. Gemstones can be found in almost every 
phase of the human life. There is no doubt that the trade of such material which is much invol-
ved in life has a great importance. Although the economical dimension of the gemstone trade 
in the world is not well-known in Turkey, such trade is being made in high numbers. 

The aim of this study is to find out the current prices of certain Gemstones which have econom-
ic value (ex. Agate, Chalcedony, Obsidian, Tiger’s Eye Quartz etc.) collectively by determining 
the current values of such Gemstones. Especially the gemstone fairs held in the city of Tucson, 
the state of Arizona, USA which constitute a substantial part of the Gemstone trade in the 
world will be taken as a reference while determining the prices.

In this study, the prices of various Gemstones in the fair located in the determined sales area 
have been determined. The price tags of the designated gemstones have been photographed 
and made assessment. In the study, there are price information of Gemstones coming from 
several places of the world. Such information will take part in the study with the pictures of the 
gemstones. By this way, the prices of some gemstones in 2017 will be determined.

The findings of this study are expected to be the first in Turkey. This study is expected to be a 
guidance for other researchers and the ones who do Gemstone trade. The data in this study 
will create an opportunity for the ones who do Gemstone trade to compare the prices of Turkey 
with the world.
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