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Uygarlığın başlangıcından beri yoğun nüfus 
yerleşimlerine sahne olan Anadolu coğ-

rafyasında Bayburt da eski bir yerleşim yeridir. 
Bayburt, tarih öncesi çağlardan itibaren İpek Yolu 
güzergâhındaki konumu ve verimli toprakları, su 
kaynaklarına yakınlığı nedeniyle tarihsel süreç 
içerisinde farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır 
(1). Günümüzde bu uygarlıkların izlerini bıraktık-
ları kalelerde, ibadethanelerde, köprülerde, taş 
kitabelerde, türbe ve mezar taşlarında görmek 
mümkündür. Söz konusu bu taş yapıların tama-

mına yakını, Bayburt ve yakın yöresinde geniş 
alanlarda yüzeylenen Eosen yaşlı gölsel havza-
larda (Şekil 1) çökelmiş kayaçlarda açılan ocak-
lardan çıkarılan doğal taşlarla (Bayburt Taşı) inşa 
edilmiştir.

Tarihi eser olarak tescilli beş adet kalenin (Şe-
kil 2 a), onlarca taş köprünün, tarihi kilise ka-
lıntılarıyla, camilerin ve türbelerin bulunduğu 
Bayburt’ta, Bayburt Taşı sadece bu taş yapıların 
inşasında kullanılmamış, antik Halde (Khalde) 
şehrinin bir kalıntısı olarak düşünülen yeraltı şeh-
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ri (Aydıntepe) yine bu taşların içerisine kazılmıştır 
(Şekil 2 a ve b). 

Bayburt Taşı; sarı-beyaz renkli, bazen beyaz 
zeminde yeşil benekli, bazen de sarı ve yeşil dal-
galanmalı renklerde görülür. Taşın yeşil rengi 
büyük olasılıkla mafik mineral alterasyonundan 
kaynaklanmaktadır. Bayburt Taşı, Jura yaşlı me-
tamorfik ve karbonatlı birimler üzerine uyumsuz 
olarak gelen Eosen yaşlı volkano-sedimanterler-
den oluşan Yazyurdu Formasyonu’nun içinde tüfit 
tabakaları halinde yer almaktadır (5). Bayburt Ta-

şı’nın sertliğinin az ve ince taneli olması ve kolay 
işlenmesi albenisini artırmaktadır (5). Sertliğinin 
düşük olması sebebiyle taş ocaklarından blok 
halde tel kesme yöntemi ile kolaylıkla çıkarılabil-
mektedir (Şekil 3). 

Şekil 3: Bayburt Taşı’nın çıkarıldığı ocak ve tü-
fit blokları (6).

Bayburt Taşı’nın çıkarıldığı tüfit tabakaları KD-
GB doğrultusunda kuzeybatıya doğru 4° ile 20° 
eğimli olup, her biri iri taneliden başlayıp ince 

Şekil 1: Bayburt ve yakın çevresinin basitleştirilmiş jeoloji haritası (2).

Şekil 2: a) Bayburt Kalesi (3), b) Aydıntepe yeraltı şehri (4)
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taneli ile biten iki seviye olarak tanımlanmıştır 
(7). Tüfit içerisinde, ağırlıklı olarak cam parçala-
rı, pomza, plajiyoklaz, sanidin, biyotit gibi kristal 
parçaları ile bu minerallerin bozuşması ile oluşan 
zeolit, klorit, karbonat ve kil mineralleri bulun-
maktadır (7,8). MTA tarafından Bayburt ve çev-
resinde (Top Tepe, Sırataşlar, Gevenli, Konakdağ 
ve Gümüşdamla sahalarında) yapılan çalışmalar 
sonucunda Bayburt Taşı’nın tahmini blok verimi-
ne göre görünür rezervi yaklaşık 2.5 milyon ton; 
muhtemel rezervi 650 bin ton ve mümkün rezervi 
ise 600 bin ton olarak hesaplanmıştır (5).

Bayburt Taşı olarak tanımlanan vitrik kristal 
tüfitin birim hacim ağırlığı 23.34 kN/m3, porozi-
tesi %23, donma çözünme sonrası ağırlık kaybı 
%3.03, kuru haldeki tek eksenli basınç dayanı-
mı 72.6 MPa, suya doygun haldeki tek eksenli 
basınç dayanımı 41.89 MPa, eğilme direnci ise 
10.1 MPa’dır (8). Su emme ve aşınma özellikleri 
itibariyle TSE standartlarında belirtilen koşulları 
sağlamadığından suya maruz kalan yüzeylerde 
kullanılması tavsiye edilmemektedir (8). 

Bayburt Taşı, geçmişte yapı bloğu olarak kul-

lanılmasına karşın günümüzde yapı taşı endüst-
risindeki teknolojik gelişmelere paralel olarak 
döşeme ve cephe kaplaması olarak da üretimi 
yapılarak değerlendirilmektedir (Şekil 4). Doğası 
gereği yumuşak ve işlenmesi kolay bir taştır. Taşın 
renginden kaynaklanan albenisi ve ince işçilikle 
işlenebilmesi Karadeniz Bölgesindeki birçok ca-
minin dış ve iç kısımlarında (minber, mihrap, taç 
kapı, kürsü, kitabe gibi) tercihen kullanılmasını 
sağlamıştır (Şekil 4-5). 

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Ara-
cı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Bölgesel Rekabet 
Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında, 
Bayburt İl Özel İdaresi’nin Doğal Taş Sektöründe 
Bilgi ve Teknolojiye Dayalı Üretim Modeli Projesi 
hayata geçirilerek, asıl amacı Bayburt Taşı’nı eko-
nomiye kazandırmak olan modern bir tesis 2016 
yılında Bayburt’ta hizmete girmiştir. Tesis, yıllık 30 
bin ton blok işleme ve 400 bin metrekare pla-
ka elde etme kapasitesine sahiptir. Tesiste, katrak 
blok kesme ve işleme tezgâhlarının yanı sıra beş 
kafalı CNC tezgâhı da bulunmaktadır. Atık sula-
rının geri çevrimle yeniden kullanıldığı bu tesiste, 
atıklar Avrupa normlarında değerlendirilerek geri 

Şekil 3: Bayburt Taşı’nın çıkarıldığı 

ocak ve tüfit blokları (6).
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Şekil 4: Bayburt Taşı’nın camilerde a) dış ve b) iç mekânlarda kullanımı (9).

Şekil 5: Sünür (Çayıryolu) köyü Kutlu Bey camisi minare şerefesinde bulunan miladi 1676 tarihli Bayburt 

taşına kazınmış kitabe ve çözümlemesi (10).

kazanılmaktadır. Sertliği fazla olmayan Bayburt 
Taşı’nın işlenmesi sırasında ortaya çıkan artıkların 
çevreci tuğla hammaddesi olarak kullanılması da 
Bayburt Üniversitesi’nde görevli bazı bilim insan-
larının gündemindedir (11).

Bayburt Taşı’nın vitrik karakterli olan bazı ke-
simlerinin yoğun ayrışmaya uğraması zeolit olu-
şumuna neden olmuştur. Bu kesimlerde Bayburt 
tüfitleri %86’ya varan oranlarda klinoptilolit türü 
zeolit mineraline dönüşmüştür (12). Bölgede kli-
noptilolit rezervi ile ilgili yapılacak çalışma ile 
Bayburt Taşı’nın vitrik tüf karakterli olan kesimle-

rinden fazladan katma değer sağlanabilir.

Sonuç olarak, antik çağlardan bu yana Bay-
burt ve çevresindeki her türlü taş yapıda kullanıl-
mış olan Bayburt Taşı, renginden kaynaklanan al-
benisi ve işlenebilirliğinin kolay olması nedeniyle 
hala bölgede popülerdir. Bayburt’ta hizmete gi-
ren modern taş işleme birimiyle artık bu taş yerel 
olarak kullanılmaktan çıkmış, sadece ülke içinde 
değil yurt dışına da satılmaya başlanmıştır (13).  
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