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                                                 TANDIR ÇALIŞTAYI RAPORU 

2021 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE TANDIR KÜLTÜRÜ 

Tandır, gıdalarımızdan vazgeçilmez olanı, hayatımızın en temel ihtiyacı ekmeğimizin 

üretim mekânıdır. Bu nedenle kıymetlidir. Bir çiftçinin tarlayı sürmek, ekmek, sulamak, 

biçmek, öğütmek, yıkamak, un yapmak gibi alın teri döktüğü bütün emeklerinin finalidir. 

Emeklerin zirvesi ekmek, ekmeğin mekânı da tandırdır. Tandır kadınların mekânı, 

hünerlerin sergilendiği ve imece usulü dayanışmanın yeridir. Tandır soğuktan uzak bir 

ortamdır. Sıcaktır, hararetlidir. Sohbetin, dostluğun, sırların mekânı dertlerin paylaşıldığı 

yerdir. Köydeki çeşme başı kadar ve belki de ondan daha fazla aktif bir sosyal mekândır.  

        Tandır 

Tandırın fırın anlamına gelen Farsça kökenli bir kelime olduğu ve tenür/tenure 

sözlerinden geldiği kabul görmektedir (1). Sözcük Arapça diline de tennur olarak 

geçmiştir. Yere gömülü ekmek fırını anlamına gelen tamdır sözcüğünün Türkçe olarak 

kullanılmış olması, tandırın eski Türkçe bir kelime olma ihtimalini de ortaya 

koymaktadır. 

Tandır, 5-6 cm. kalınlığında her iki tarafı açık olacak şekilde kilden yapılan, alt ucunda 

havalandırma deliği olan ve yukarı doğru ilerledikçe koni şeklini alan silindir biçiminde 

yere gömülerek yerleştirilen bir tür ocak olarak betimlenebilir (3, 4). 

Tandır Ekmeği günümüzde de kırsal Anadolu’nun birçok yerinde halen kullanılmaktadır. 

Adını yapıldığı yerden alan tandır ekmeğinin en önemli özelliği bozulmadan uzun süre 

kalabilmesidir. İlk olarak ısınma amaçlı düşünülerek toprak evlerin altına dizayn edilen 

tandır, zaman içerisinde ekmek fırını olarak ta kullanılmaya başlanmıştır. 

Tandırın Yapılışı 

Yapılacak olan tandırların boyutları büyük (Ağız çapı:60-70cm., Taban çapı:110-130cm., 

Derinliği:140-160cm.) orta (Ağız çapı:45-55cm., Taban çapı:90-100cm., Derinliği:110- 

130cm.) ve küçük (Ağız çapı:30-35cm., Taban çapı:50-60cm., Derinlik:60-75cm.) olmak 

üzere kil miktarını belirlemektedir (5, 6). Tandır kurulacak yer önce tandırın kuyusu en 

az 1 metre derinlikte kazılır ve hava deliği bırakılır. Tandırın kullanım ömrü 5 ile 10 yıl 

arasında değişmektedir. 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
     
 

                                Şekil 1. Yere Gömülmeye Hazır Değişik Boyutlarda Tandırlar. 

      

     Tandıra Ait Bazı Kavramlar 

Künt: Bir ekmek yapmaya yetecek kadar hamurun yuvarlanmış top hali 

Künt açmak: Küntü yufka haline getirmek 

Mazraka: Tandıra ekmek yapıştırmaya yarayan araç.  

Egiş: Tandırdan, pişen ekmeği almaya yarayan bir tarafı çengelli, sapı da kendinden 

demirden olan alettir.  

Gelberi: Tandırın külünü çekmeye yarayan bir tür kürek.  

Hatırçak: Tandırın üzerine konulan sabit veya hareketli demir ızgara.  

Külve Deliği: Tandırın hava almasını, yanması sağlayan hava deliği. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 2.  Egiş, Hatırcak, Gelberi ve Mazraka 

 

 

       Saha Deneyimleri 

Tandırın kırsal kesimde hanelerin tamamında bulunduğunu görmekteyiz. Bölgenin kırsal 

ve yoksul kesimlerinde, bitkisel ve hayvansal kökenli biyoyakıt (odun, tezek, kurumuş 

yaprak) enerji kaynaklarına yönelimin fazla olduğu gözlemlenmektedir. Tezek ya tek 

başına ya da kuru ağaç dalları ile birlikte yakıt olarak kullanılmaktadır. Tezeğin yanması 

sırasında ortaya çıkan duman miktarının kuru ağaç dalları ile birlikte yanması sırasında 

ortaya çıkan miktardan daha az olduğu gözlemlendi. Tandır sisteminde baca olmadığı için 

biyoakıtların yanması sırasında çevreye daha fazla kirletici madde yaydığını 

düşünmekteyiz. Kirletici madde sıklıkla tandırın çevresinde bulunanlara zarar 

vermektedir. Tandırın çevresindekiler çoğunlukla kadınlar ve çocuklardır. Dolayısıyla bu 

yakıtların yanması sırasında kapalı ortam hava kirliliğine maruz kalınmaktadır. Bu 

çalışmada da tandır evlerinin tamamında açık baca bulunduğu ve havalandırma sisteminin 

olmadığı görüldü. 

 

Tezek başta olmak üzere biyoyakıtların yanması sırasında açık bacalardan çevreye 

salınan duman, kadınlarda yeterli nefes almayı engellemekte, solunum yolu hastalığı 

gelişmesine ve/veya prognozunun kötüleşmesine neden olabilmektedir. Dolayısıyla 

solunum sistemi sorunu olan kadınların kapalı ortam hava kirliliğinden korunmalarının 

 



daha da zaruri olduğunu deneyimledik.  

Biyoyakıtlardan kaynaklanan kapalı ortam hava kirliliği kırsal kesimde yaşayan yoksul 

kadınları daha fazla tehdit ettiği görüldü. Bu nedenle yoksul kesimde yaşayan kadınların 

ve çocukların sağlığının korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de tandır 

dumanı ve yanıklarının zararlarını önlemeye dönük müdahale çalışmasına rastlanmaması 

da bu müdahale çalışmasının önemine işaret etmektedir. Tandır dumanı ve yanıklarının 

zararları, önlenebilir ölüm ve hastalık nedenleri arasında girmelidir. 

 

Yer tandırlarında ekmek pişirmek görünürde masum bir durummuş gibi olsa da, aslında 

çok sık tekrarlanan tehlikeli bir işlemdir. Çoğunlukla kadın ve küçük çocukların tandıra 

düşme ve tandır dumanından kaynaklanan riskle karşı karşıya kaldığı görülmektedir. 

Bilinen en büyük riskler; yanık ve buna bağlı ömür boyu kalacak derin yanık izleri, 

sakatlık, beraberinde getirdiği psikolojik sorunlar ve ölümdür. Ayrıca tandırın; solunum 

yolu hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıkları, kardiyovasküler sistem hastalıkları, 

özofagus kanseri, katarakt gibi sağlık üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği 

düşünülmektedir.  

 

Evinde ailesinin yiyeceği ekmeği pişirmeye çalışan kadınların bu işlemi hane sayısının 

büyüklüğüne göre haftada birkaç kez tekrarlamak zorunda kalarak bilinen bu riskleri 

bilinçli ya da bilinçsizce birçok kez göze almaları, bu risklerin izdüşümünde yaşantılarını 

sürdüren kadınlar için daha iyi şartların oluşturulmamasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

 

Tandır yanıklarının sadece ilimizde değil komşu illerde de görülen yaygın bir yanık çeşidi 

olduğu bilinen bir gerçektir. Kadınlara ve küçük çocuklara özgü bir yanık olması, yanığın 

derin olması, sıklıkla üst ekstremite ve baş/boyun bölgelerini ilgilendirmesi ve uzun süreli 

hastane yatışlı tedavi gerektirmesi, bu yanığı diğer yanıklardan ayıran özelliklerdir.  

Ekmek kutsaldır. Ekmeğin israf edilip ve gereken saygıyı görmemesi halinde ekonomik 

sıkıntı çekileceği öğretildi şimdiye kadar. Bu bilinçle sonunun nereye varacağı hiç 

düşünülmeden ani bir hamle ile tandırın içine sarkan kadın, normal hızının üzerinde bir 

hızla sarktığı için dengesini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalmaktadır.  

Tandıra bağlı yanık kazaları, kadınlarda çoğunlukla hazırlanan ekmek hamurunu Şekil 

(3), tandır iç duvarına yapıştırılmak için oturduğu yerden tandırın içine eğilmesi 

aşamasında gerçekleşmektedir. Yaklaşık 1.5 metre derinliğinde ve içinde kor ateşin 



bulunduğu tandıra eğilip kalkmak suretiyle ekmek pişirme yönteminin, kadının tandırın 

iç yüzeyine her sarkması ile riski beraberinde getirdiği görülmektedir Şekil (4). Ekmek 

pişirme işlemi bitinceye kadar bu durumun sıkça tekrarlanması, kadınların dengesini 

kaybederek tandıra düşme riskini artırdığı anlaşılmaktadır.  

 

Yanık kazaları ayrıca tandır iç duvarına iyi yapışmayan ekmek hamurunun, kor ateşin 

içine düşmesi sonucu kadınların tandırın içinden ekmeği yanmadan çıkarmak için 

kurtarma mücadelesi sırasında yaşanabilmektedir.  

                                                                             

                

      Şekil 3,4. Mazraka Astarının Üzerine Künt Hamurunun Yayılması, Hamurun Mazraka ile   

      Tandırın İç Duvarına Yapıştırılması  

                                                                                                       

Doğu ve Güneydoğu'da binlerce yıldır annelerden kızlarına geçen bir gelenek olan tandır 

ekmeği yapımı hala devam etmektedir. Bu bölgede kadın olmanın zor olduğu, hele birde 

anne ise ve imkânsızlıklar içindeyse sorumluluklarının iki kat daha artığı görülmektedir. 

Tandır ekmeği yapımı, ortalama günün yarısında fazlasını kapsayan bir faaliyettir. Bu 

sürenin çoğunluğunu tandır evinde geçiren anneler küçük çocuklarının yeme, içme, 

uyuma gibi temel ihtiyaçlarını burada karşılamaktadır. Çocuklar için en güvenilir yer 

anne yanıdır. Ancak tandır evinde annesinin yanında olan çocuklar için durumun böyle 

olmadığı düşünülmektedir. Annenin evin sorumluluğunun yanı sıra ekmek yapmak için 

bu çok riskli işle de meşgul olması küçük çocukların tandıra düşerek yanma ihtimalini 

arttırmakta ve bu durum da tandır yanıklarının cinsiyetlere göre dağılımında kadın ve 

çocuk oranlarının yüksek olmasını açıklamaktadır. Geçmişten bu yana tandıra bağlı 



birçok yanık kazalarının yaşandığı bu bölgede, yanık riskine karşı çözümü sadece, ekmek 

pişirme sırasında tandıra düşen kişinin kurtarılması misyonu yüklenen ve pişiren kişiye 

refakat etmek için görevlendirilen birinin varlığında bulan bölge insanının, 

alışkanlıklarını değiştirmekte zorlandığı görülmektedir. Tandıra düşen kişiler yanında 

biri varsa en az hasarla bu kazayı atlatmaktadır. Ancak tandır evinde yalnızken ekmek 

yapanların birçoğunda kendi çabasıyla kurtulmaya çalıştığı sırada geçirdiği süre ve maruz 

kaldığı sıcaklığa bağlı vücudunun çeşitli yerlerinde farklı derecelerde yanıkların oluştuğu 

görüldüğü gibi bu alev çukurdan çıkamayanların ise maalesef feci şekilde can verdiği 

görülmektedir. Bu acı gerçek kaderine terk edilen bu insanların, tandır kültüründen 

kaynaklanan sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasının ne denli önemli olduğunu bir 

kez daha göstermiştir. Tandıra bağlı yanık kazalarına maruz kalan kadınların birçoğunda 

psikolojik travma gelişmekte ve bu kazanın tekrar yaşanmasından korkmalarına rağmen 

tandır ekmeği yapmak zorunda olmaları bu durumun sosyoekonomik yönünü de 

göstermektedir. Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla tandıra bağlı yanık kazalarının 

yaşandığı görülse de erkeklerin de bu kazalarla karşılaştığı bilinmektedir. Bu bölgede 

yere gömülü tandır alışkanlığının hala sürdürülüyor olması ve tandıra düşmeyi önleyecek 

herhangi bir tedbirin alınmaması, bu sorunun multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması 

gerektiğini düşündürmektedir.  

 

Ailesinde ya da çevresinde yaşanmış bu acı olaylara karşı kendi çabalarıyla tedbir almaya 

çalışan bazı aile reislerinin, maddi imkânları el verdiğince tandırları yerden yükseğe 

taşıdığı görüldü.  

 

Aralarında kadın muhtarların da olduğu birçok muhtar ve bölge halkı yıllardır yaşanan 

bu sorunun irdelenmekte olduğunu öğrenmenin sevinç ve umuduyla proje ekibinin 

yürüttüğü bu saha çalışmasında gönüllü ve istekli olarak bilgi alışverişinde 

bulunmuşlardır. Etkileşimin istenilen düzeyde olması da bu projenin sürdürülebilirliğini 

destekler nitelikte olduğunu göstermektedir. Tandıra bağlı yanıkların ve tandır dumanının 

neden olduğu hastalıklara yönelik kalıcı çözümlerin bulunması için yapılan bu çalışmanın 

bölge için olan önemi, saha çalışmalarında da görüldü.  

 

Anadolu’da neolitik çağdan itibaren yerleşme ve konut tiplerinde pişirme, ısı kaynağı ya 

da kurban ateşi olarak ocakların, yakmak, pişirmek, eritmek gibi özel amaçlar için 

fırınların yine pişirme ve ısınma amaçlı olarak (daha sınırlı alanda) tandırların 



kullanıldığı arkeolojik kazılarla bilinmektedir (10). Tandır kültürü bu bölgede halen 

sürdürülmeye devam etmektedir. İnsanlığın kültürel mirasının önemli bir parçası 

niteliğinde kabul edilip yaşatılması ne kadar önemli ise bu kültürün birçok riski 

beraberinde getiren bir halk sağlığı sorunu olduğu da unutulmamalıdır. 

 

 

 

                                             Şekil 5.  Külve deliği 

Yukarıdaki tanımlamalardan saha deneyimlerinden sonra mevcut çalışmanın amaçlarını şöyle 

özetleyebiliriz:  

Bölgemizde halen kullanılmakta olan tandır sayısı ve tipi ve buna bağlı olarak meydana gelen 

yanık vakalarının tandır tipi ve sayısı ile ilişkili prevalans çalışması yapmak. 

Van Eğitim Araştırma Hastanesi yanık ünitesine başvuran hastaların istatistik verilerini elde 

ederek tandır yanıklarına bağlı vakaların istatistik verilerinin değerlendirilmesini yapmak. 

Tandır yanıklarının ve tandır dumanının insan sağlığı üzerindeki derin ve ağır etkisinin 

fizyopatolojisini anlamak için tandır sıcaklığı ve kimyasal gaz içeriğinin araştırılmasını 

yapmak. 
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1. SAHA ÇALIŞMASI  

 

1.1. Giriş 

Tandır, tarih öncesi çağlardan beri ekmek ve yemek pişirmek, ısıtmak için kullanılan basit 

bir araçtır. Ancak güçlü bir sosyal ve ekonomik etkisi vardır. Kent kültüründe yerini modern 

fırınlara ve ısıtma cihazlarına bırakan tandır, kırsal alanlarda tandır ekmekleri, lezzetli tandır 

yemekleri, her türlü kış yemeğinin hazırlanması, yıkama ve banyo sularının ısıtılması ve ısıtma 

araçları olarak kullanılır. Bu kullanımda iklim koşulları, bölgesel faktörler, ekonomik koşullar 

ve gelenekler tandır kültürünü geçmişten günümüze taşıyan faktörlerdir. 

Doğu Anadolu'nun kentsel ve kırsal kesimlerinde tandır yaygınlığı, bölgesel faktörler, 

iklim özellikleri ve ekonomik koşullarla doğrudan ilişkilidir (1). Bölgedeki tandır kültürü, 

tandırların bulunduğu yerin (tandır evi) türü ve kullanımı açısından farklılık göstermekted ir. 

Geleneksel Erzurum evlerinde anıtsal bir mekan olan tandırın benzer uygulamalarına Bayburt 

evlerinde de rastlanmaktadır (2). Bunların dışında tandıra Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Malatya, 

Elazığ, Muş, Bitlis ve Van evlerinde de bulunmaktadır. Bölgenin kentsel ve kırsal konut 

mimarisinde gözlemlenen çeşitlilik, tandırın bulunduğu yerlerde de farklılıklara neden 

olmaktadır. Bu fark, tandırın evin bir bölümünü oluşturan mutfakta (tandır evinde), evin 

dışındaki avluda tandırda veya avlunun bir köşesindeki verandanın altında yer almasından 

kaynaklanmaktadır. 

Van evlerinin belirleyici unsuru olan tandır evi, bazen eve bitişik bazen de ayrı ayrı inşa 

edilmektedir. Tandır evindeki tandır da yine ısınma ve pişirme için vazgeçilmez bir unsurdur 

(Resim 1) (3). Doğu Anadolu dışında Trabzon, Rize ve Artvin'deki kırsal konutlarda toprağa 

gömülü tandır türü yaygın değildir (4). Bu bölgede sobalı tandır kullanımı, bölgeler arası 

kültürel etkileşimin bir göstergesi olmalıdır. 



 

Resim 1: Tandır evi ve tandır. 

Doğu Anadolu'da hakim olan yere gömülen tandır uygulaması, benzer şekilde Orta 

Anadolu'da Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevresinde geleneksel mimari, malzeme, iklim ve 

topoğrafyanın etkisiyle şekillenen konut mimarisinde görülmektedir. (5).  

1.2. Metodoloji 

1.2.1. Araştırma Modeli 

Araştırmanın modeli tanımlayıcı epidemiyolojidir. Toplumun sağlık sorunlarının ne 

olduğunun saptanması, bunların "kişi", "yer" ve "zaman" özellikleri bakımından incelenmesi 

tanımlayıcı epidemiyoloji kapsamına girer. Tanımlayıcı tipteki epidemiyolojik araştırmaların 

ana amacı var olan durumu, olayı tanımlamaktır (6). Çalışma 04.02.3021 ve 2021/03 tarih ve 

sayılı etik onay ile yürütüldü. 

1.2.2. Araştırma Grubu 

Araştırma grubunu Van iline bağlı 13 ilçede görevli 555 muhtar oluşturmaktadır. Van’da 

toplam 691 muhtar vardır. Muhtarların %80 ine ulaşıldı.  İlçelere göre muhtar sayıları Şekil 

1’de verildi. 

 

 

 



1.2.3. Veri toplama Aracı 

 Veri toplama aracı olarak proje ekibi tarafından oluşturulan bir görüşme formu 

kullanılmıştır. Bu formda muhtarlara mahalle adı, muhitte tandır yanığı var mı, varsa yaş 

aralığı, cinsiyeti, açık ve kapalı alanda bulunan tandır sayıları, aktif kullanılan tandır sayısı, 

mahalle hane sayısı, tandırda kullanılan yakıt türü ve düzenlenecek sempozyuma katılıp 

katılmayacakları soruları yöneltilmiştir.  

1.2.4. Veri toplama Süreci 

Van iline bağlı 13 ilçe gerekli planlamalar yapılıp, izinler alınarak 6 aylık bir süre içerisinde 

proje ekibi ile gezilerek veri toplama ve farkındalık oluşturma faaliyetleri gerçekleştirildi. 

Tandır yanıkları konusunda hassasiyet ve farkındalık oluşturma adına da bu süreç önemlidir. 

1.2.5. Verilerin Analizi 

Veriler toplandıktan sonra veri seti oluşturulmuştur. Veriler Tableau programı yardımıyla 

analiz edilmiştir. Tableau, veri analizi ve görselleştirme amacıyla kullanılan bir uygulama 

yazılımıdır. 

Çalışmada Aşağıda İfade Edilen Alt Problemlere Cevap Aranmıştır:  

1. Çalışmaya katılan muhtar sayısı kaçtır? 

2. İlçelere göre açık alanda bulunan tandır sayısı nedir? 

3. İlçelere göre kapalı alanda bulunan tandır sayısı nedir? 

4. Mahalleler bazında aktif tandır sayısı nedir? 

5. İlçelere göre aktif kullanılan tandır sayısı nedir? 

6. Kullanılan yakıt türüne göre aktif tandırların sınıflandırılması nasıl yapılır? 

7. Güncel tandır yanığı sayıları nasıldır? 

8. Cinsiyete göre güncel tandır yanığı sayısı kaçtır? 

9. Yaş aralığına göre güncel tandır yanığı sayıları nasıl dağılmaktadır? 

10. Mahalle muhtarlarının Tandır Yanıkları Sempozyumuna ilgisi nasıldır? Katılım 

talepleri nedir? 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Bulgular 

Şekil 1. Çalışmaya Katılan Muhtar Sayılarının İlçelere Göre Dağılımı 

 

 

Şekil 1’de Van’da görev yapan muhtarların %80’ini oluşturan anket çalışmasına katılan 

muhtarların sayıca dağılımı görülmektedir. En fazla katılım Erciş ilçesinden olmuştur. Erciş 

Van’ın en büyük ilçesidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Şekil 2.  Açık Alanda Bulunan Tandır Sayısı 

 

 

Şekil 2.’de açık alanda bulunan tandır sayısı görülmektedir. Açık alanda tandır Gürpınar 

ilçesinde görülmektedir. Diğer ilçelerde kullanımı yaydın değildir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Şekil 3. İlçelere Göre Kapalı Alanda Bulunan Tandır Sayısı 

 

Şekil 3’ de kapalı alanda bulunan tandır sayıları görülmektedir. Erciş ilçesinde 18.766 

ile en fazla tandır sayısını gözlemlemekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Şekil 4. Mahalleler Bazında Aktif Tandır Sayıları 

 

Şekil 4’te mahalle bazında aktif tandır sayıları görülmektedir. Bostaniçi mahallesi ve 

Seyrantepe mahallesi en fazla tandırın bulunduğu ve aktif kullanıldığı mahalleler. Bu 

mahalleler kırsaldan göç almış, ekonomik düzeyi düşük mahallelerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Şekil 5. İlçelere Göre Aktif Tandır Sayıları 

 

Şekil 5’e göre yine aktif kullanılan tandır sayıları incelendiğinde Erciş ilçesinin en fazla tandır 

sayısına sahip olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Şekil 6. Kullanılan Yakıt Türüne Göre Aktif Tandırların Sınıflandırılması 

 

Şekil 6’da Van ili ilçelerinde tandırda kullanılan yakıt türüne göre bir sınıflandırma 

yapıldığında, kullanılan yakıt türlerinin tezek, odun ve karışık (hem odun hem de tezek) olduğu 

gözlemlenmiştir. Özalp ilçesinde en fazla tezek yakıtının kullanıldığı, İpekyolu’nda odun 

kullanıldığı Erciş’te de karışık yakıt kullanıldığı görülmektedir. Özalp ilçesinde hayvancılığın 

yaygın olması, İpekyolu’nun daha kentsel bir bölge olması Erciş’te de hem tezek ve odunun 

birlikte bulunabilmesi bu sonuçların gözlenmesinde etkendir. 

 

 

 

 

 

 



Şekil 7. Güncel Tandır Yanığı Sayıları 

 

Şekil 7’ye göre Çatak ilçesinde güncel en fazla tandır yanığı olduğu görülmektedir. Bu durum 

aktif tandır sayısıyla orantılı değildir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Şekil 8. İlçelere Göre Güncel Tandır Yanığı- Cinsiyet 

 

Şekil 8’de ilçelere göre tandır yanığı sayıları görülmektedir. Gürpınar ilçesindeki kadın 

sayısının en yüksek olduğu görülmektedir. Yine Başkale ilçesindeki kadın sayısının fazla 

olduğu gözlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Şekil 9. Yaş Aralığına Göre Tandır Yanığı Sayıları 

 

 

Şekil 9’da yaş aralığına göre tandır yanığı sayıları görülmektedir. Gürpınar ilçesinde 26 yaş ve 

üzeri tandır yanığı sayısının en fazla olduğu görülmektedir. 

 Muhtarların %66’ sı sempozyuma katılmak istemektedir. Katılım için kendi imkanlarını 

kullanacak olmalarına, yaşadıkları yerlerin merkeze uzak olmasına rağmen muhtarların 

sempozyuma ilgi duyması çalıştayın toplumsal gerekliliğini göstermektedir. 

1.4.Değerlendirme ve Sonuç 

Tandır, kayıt altında tutulan bir nesne olmadığından Van’daki tandır sayısını bilmek 

mümkün değildir. Yapılan saha çalışması yaklaşık 6 ay sürmüştür. Tandır tespiti ile ilgili ilk 

çalışma özelliğine sahip olan bu raporda Van’daki tandırların en az 83.788’inin aktif olarak 

kullanılmakta olduğunu görüyoruz. Aktif bu tandırların 28.705 tanesinde yani %34 ünde tezek, 

890 tanesinde yani %1’ inde ağaç kullanılmaktadır. Karışık yakıt kullanılan tandır oranı %62 

ile 52.224 tanedir. Muhtarların %80 ni çalışmaya alındığı için toplamda Van’ da 104.735 tandır 

olduğu tahmin edilebilir. Kış şartları da göz önünde bulundurularak aktif tandır sayısının 

%99’unun kapalı alanda bulunduğu görülmektedir. Çalışmaya Van ilindeki muhtarların %80’i 



katılmışlardır. Bu da önemli bir orandır. Ayrıca yapılacak sempozyuma da %66’ sı katılmayı 

planlamaktadır. Tandırda yanık vakalarını önleme ve farkındalık oluşturma adına bu rakam da 

kayda değerdir.  

 Tandırda ekmek pişirme faaliyetinin geleneksel bir yönü olduğu kadar ekonomik yönü 

de günümüz şartlarında ön plana çıkmaktadır. Genellikle hane içinde kadın emeği üzerine 

kurulu bu faaliyet yoksulluk durumunda mecburiyetten öğrenilmiş bir faaliyettir. Toplumda yer 

bulan geleneksel sürdürülebilme kanısının aksine imkân kısıtlılığı ve yoksullukla da 

açıklanmaktadır. 2019 yılında Van’da yürütülmüş sosyolojik bir tez çalışması da bu hipotezi 

destekler niteliktedir. 
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2. TANDIR YANIKLARINDA VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

DENEYİMİ 

2.1. Giriş 

Yanıklar, en yaygın ve yıkıcı travma biçimlerinden biridir. Ciddi termal yaralanması 

olan hastalar, morbidite ve mortaliteyi en aza indirmek için acil özel bakıma ihtiyaç duyar.  

Ancak ciddi yanık yaralı hastalarda ölümlerin çoğu hala yanık yarası sepsisine veya inhalasyon 

yaralanmasına bağlı komplikasyonlara bağlıdır. Yanık hastaları ayrıca pnömoniye, kateterle 

ilişkili enfeksiyonlara ve süpüratif tromboflebite sekonder sepsis geliştirme riski altındadır (1).  

Özel yanık merkezlerindeki modern tıbbi bakımdaki gelişmeler nedeniyle yanık 

hastalarının hayatta kalma oranları son birkaç on yılda önemli ölçüde iyileşmiştir. Ciddi 

derecede yanmış hastalar için iyileştirilmiş sonuçlar, sıvı resüsitasyonu, beslenme desteği, 

akciğer bakımı, yanık yarası bakımı ve enfeksiyon kontrol uygulamalarındaki tıbbi ilerlemelere 

bağlanmıştır. Sonuç olarak, yaralanmanın boyutuna bağlı olarak yanık kaynaklı ölümler son 40 

yılda yarı yarıya azalmıştır. 

Yanıklar, çocuklarda. Klinik görünümleri önlenebilir morbidite ve mortalitenin yaygın 

bir nedenidir. Termal ve kimyasal yanıklar en yaygın yanık türleridir ve tedavileri büyük ölçüde 

benzerdir. Çocuklarda termal yanıklar öncelikle sıcak bir yüzeye veya sıvıya maruz kaldıktan 

veya ateşle temas ettikten sonra ortaya çıkar. Yanıklar tipik olarak derinliğe ve toplam vücut 

yüzey alanına göre sınıflandırılır ve yanığın ciddiyeti ve başlangıcı da sıcaklığa ve temas 

süresine bağlı olarak artar (1).  

Yanık; hasarın deri-derialtı dokularda oluştuğu, fakat derinliği, yüzey alanı, yanığı 

oluşturan sebeplere bağlı olarak tüm vücudu etkileyen fizyopatolojik süreçtir. Öncelikle bu 

konuda koruyucu hekimlik alanında yapılacak programlar ve aile eğitimi ile yanık görülme 

oranının düşürülmesi en önemli hedef olmalıdır.  

Gelişmiş ülkelerde yanık oranların düşük olmasında kanıtlanmış önleyici sebeplerin ve 

yanık vakalarının tedavisinde iyileştirici unsurların etkin şekilde kullanılması mortaliteyi 

azalttığı düşünülmektedir. Düşük gelir ve orta gelir düzeyinde ülkelerde bu oranın yüksek 

olmasında yeterli önleyici ve tedavi edici faktörlerin etkin kullanılmamasından kaynaklı olduğu 

düşünülmektedir. 

Helsinki bildirgesinde “Tıbbi araştırmaların birincil amacı; hastalıkların nedenlerini, 

gelişimini ve etkilerini anlamak, koruyucu, tanı koyucu ve tedavi edici girişimleri (metod, işlem 

ve tedaviler) geliştirmek olduğu kararı verilmiştir (2). 



Yanık ile ilgili yapılan birçok çalışmanın demografik verilerinde en çok etkilenen yaş 

grubunun çocuklar olduğu ve meydana gelen yanıkların önemli bir kısmının ev ortamında 

gerçekleştiği görülmüştür. 

Ülkemizde yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde 2013 yılında yapılan etyolojiye 

yönelik çalışmada en sık yanık yaş gurubunun 0-6 yaş arası ve özellikle 0-3 yaş gurubu arası 

çocuklarda haşlanma yanığı en sık etken (%75.3) iken başka bir çalışmada olguların %46 sının 

1-5 yaş gurubu olduğu tespit edilmiştir. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi (VEAH) verileri 

incelendiğinde de en çok etkilenen yaş grubunun çocuklar olduğu görüldü (3, 4). 

Literatürde termal ve eş zamanlı inhalasyon yanıklardan hasta yönetimi, yara 

iyileşmesinde kullanılan yara örtülerine kadar birçok deneysel ve klinik çalışma mevcuttur. 

Ancak bölgemizde sık sık kullanılan yerel yemek ve ekmek pişirme yöntemlerine bağlı 

olarak meydana gelen erken yaş grubunu etkileyen derin yanıklara sebep olan bu durun 

hakkında yeterli bilgi ve veri yoktur. 

Tüm yapılan bu çalışmalarda ve tüm kaynak seviyelerinde yanığın önlenebilir bir sebep 

olduğu belirtilmiştir. Mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin etkin kullanılması gerek hasta 

açısından gerek sağlık hizmeti sunucularının ilk hedefi olmalıdır. 

2.2. TANIMLAMALAR  

2.2.1. Deri Anatomisi ve Fizyolojik Önemi  

Deri, vücut yüzeyini kaplayan bir örtü olmasının yanı sıra yaşamsal fonksiyonları olan 

bir organdır. Embriyonal dönemde ektoderm ve mezodermden köken alan deri; epidermis, 

dermis ve subkutis tabakalarından oluşur (Şekil 1). Derinin bu tabakalarının kalınlıkları 

bölgesel olarak farklılıklar gösterir (5).  

Sağlam bir insan cilt yüzeyi, vücut sıvısı homeostazının korunması, termoregülasyon ve 

konağın enfeksiyona karşı korunması için hayati öneme sahiptir. Deri ayrıca D vitamini 

metabolizması gibi immünolojik, nörosensör ve metabolik fonksiyonlara da sahiptir. Termal 

yaralanma, cilt yüzeyinde bir çatlak oluşturur. Acil yanık değerlendirmesini ve yanık bakımı 

yaklaşımlarını anlamak için deri anatomisi ve fizyolojisi hakkında temel bilgi sahibi olunması 

gerekir (5, 6). 

 



 

Epidermis 

Deriyi oluşturan tabaklar arasında en dıştaki tabakadır bedeni ve organizmayı çevreden 

ayıran dış duvar olarak kabul edilir. 

Epidermis aşağıdan yukarıya doğru aşağıdaki tabakalara ayrılabilir (Şekil 2) 

1. Bazal tabaka (Str. Germinativum)  

2. Stratum spinozum (Malpighian veya Prickle tabaka)  

3. Granüler tabaka (Str. Ganülozum) 

4. Stratum korneum (Keratinize tabaka, Horny tabaka 

 

Şekil 2.Epidermisin Katmansal Görünümü 



Bazal Membran Zonu  

Temel membran bölgesi (BMZ) yarı geçirgendir. Epidermis ve dermis arasında hücre ve sıvı 

geçişine izin verir. Epidermise yapısal destek sağlar ve epidermis ile dermisi bir arada tutar. 

Mukozal yüzeyler epitelden oluşur. 

Dermis  

Dermis; kollajen, elastik ve retiküler fibriller olmak üzere başlıca bağ dokusundan 

meydana gelir. Epidermisin dermise olan uzantıları rete ridge olarak adlandırılır. Dermisin 

papillaları eldiven parmağı şeklinde epidermise doğru uzanır. Temel yapısını fibröz bir protein 

olan kollajen oluşturur. Fibroblastlar elastik fibrilleri ve asit mukopolisakkaridlerden oluşan 

dermisin ekstrafibriller matriksini de sentezlerler. Kollajen deri direncini sağlayan major 

proteindir. Elastik fibriller ise derinin elastikiyetini sağlar. 

2.2.2 Yaralanmanın Şiddeti  

Yanık yaralanmalarında tedavi etkinliğini, mortalite ve morbititiye etkileyen en önemli 

faktör yanığın şiddeti olarak kabul edilir. 

Yanığın şiddetinin belirlenmesi için hastanın yaşı, hastaya ait ek komorbidite varlığı hastanın 

genel durumu, yanığın yeri, inhalasyon hasarının varlığı, yanık yüzeyinin genişliği ve derinliği 

değerlendirilmesi gerekir. Amerikan Yanık Derneği, yanıkları genişlik ve derinliklerine göre 

küçük, orta ve büyük yanıklar olarak sınıflamıştır (Tablo 1). 

Tablo 1.  Yanık Şiddetinin Sınıflandırılması 

Küçük Yanıklar Erişkinlerde %10 veya daha az 2. derece 

yanıklar 

Çocukta %5 veya daha az 2. derece yanıklar 

Erişkin veya çocukta %2 veya daha az 3. 

derece yanıklar 

Orta yanıklar  Erişkinlerde %10–20 arası 2. derece yanıklar 

Çocukta %5–10 arası 2. derece yanıklar 

Erişkin veya çocukta %2–5 arası 3. derece 

yanıklar  

Düşük voltajlı elektrik yanıkları  

Şüpheli inhalasyon hasarı 

Çevresel yanık 



Enfeksiyona yatkınlığı artıran yandaş 

hastalıklar (DM, Orak hücre hastalığı) 

Büyük yanıklar  Erişkinlerde %20’den fazla 2. derece 

yanıklar  

Çocukta %10’dan fazla 2. derece yanıklar 

Erişkinde veya çocukta %5’ten fazla 3. 

derece yanıklar  

İnhalasyon yanıkları  

Yüksek voltajlı elektrik yanıkları  

Başka bir travmanın eşlik ettiği yanıklar 

(kafa travması, karın içi yaralanma, kırıklar, 

vs.) 

Kimyasal yanıklar  

Göz, kulak, yüz, el, ayak, büyük eklem ve 

genital bölge yanıklar 

 

Yanığın Derinliği 

Yanık derinliği, tedavi yönetimini belirlemede en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilir. 

Yüzeysel yanıklar kendiliğinden iyileşirken derin yanıklar cerrahi müdahale gerektirebilir. 

Özellikle ilk günlerde yüzeysel görünen yanık yarası, ilerleyen günlerde derin yanıklara 

dönüşebilir. Yanıklar derinliğine göre dört dereceye ayrılır. 

Birinci Derece Yanıklar 

En sık güneş etkisiyle veya ani gaz alevlenmesi sonucu oluşur ve epidermis seviyesinde 

yüzeyeldir. Kırmızı renkli, basmakla solan, dokunmakla ağrılı olan bu yanıklar t ipik olarak 3-

4 günde skarsız şekilde iyileşir. 

İkinci Derece Yanıklar 

Çok sıcak sıvılar ile temas veya yüksek ısılı metallere veya aleve kısa süreli temas sonucu 

ortaya çıkar. Epidermisin tamamı ve dermisin bazı katları yanıktan hasar görmüştür. En 

karakteristik görüntüsü içi A vitamininden zengin sıvı dolu büllerdir.  

İkiye ayrılır; yüzeyel (superfisyal ve orta dermis) ve derin (dermisin daha derin kısmı) kısmi 

kalınlıkta yanıklardır.  



İkinci derece yüzeyel yanık yaraları; pembe veya kırmızı, ıslak, ağrılıdır. Künt dokunma hissi 

ve kapiller dolum mevcuttur. Fonksiyonel kayıp söz konusu olmamaktadır. Pigmentasyon 

değişikliği sıktır ama hipertrofik skar gelişimi olmamaktadır. 10-14 günde iyileşmesi beklenir. 

İkinci derece derin yanık yaraları; dermisin retiküler tabakasına kadar ilerleyen yanıklardır. 

Kiraz kırmızısı renkte, yüzeyi kurudur, künt duyu hissi, kapiler dolum yoktur. İyileşme 

süresinde uzun inflamatuar sürecinden dolayı bu yanıklarda kötü skar (soluk renkli hipertrofik) 

oluşumuna eğilim vardır. Tedavisinde cerrahi gerektirir. 

Üçüncü Derece Yanıklar 

Bu tam kalınlıkta yanıklar derinin tüm katlarını içerir, kuru görünümü,kayışımsı eskar vardır 

ve duyusuzdur ve bu yanıklarda cerrahi tedavi olmaksızın skar gelişimi, sepsis, mortalite riski 

artar. Hem dermal hemde epidermal yapılar canlılığını yitirmiştir, ancak yara kenarından tekrar 

epitelize olurlar.  

Dördüncü Derece Yanıklar 

Yanığın kas, tendon ve kemikleri de etkilediği oldukça derin bir grubudur. Genellikle 

temas yanıkları, elektrik yanıkları ve yanık sırasında bilinç kaybı olan hastalarda gelişmektedir   

 

2.3. METODOLOJİ   

2.3.1. İstatistik Verilerin Elde Edilmesi ve Değerlendirilmesi   

Van eğitim araştırma hastanemiz bünyesinde çalışmakta olan yanık ünitemize ait 10 

yıllık veriler retrospektif incelendi.  

Veriler Van eğitim araştırma hastanemiz bilgi işlem merkezinden gerekli etik kurul 

başvurusu sonrası elde edilmiştir. 

Epikriz raporlarının değerlendirilmesi sonrası elde edilen veriler veri setleri 

oluşturularak IBM SPSS Statistics ve DEV-C++ programları yardımı ile işlenmiştir. 

2.3.2 Elde Edilen Verilerde Değerlendirilen Parametreler 

Hasta yaşı, cinsiyeti, toplam vücut yüzey alanın ne kadarının yandığı, yanık derinliği, 

hastanede yatış süresi, yanığın vücudun hangi alanında meydan geldiği, yanık tipi olarak 

belirlenmiştir. 

 



2.4. BULGULAR  

Elde edilen veriler incelendiğinde toplam vaka sayısı 4497 olduğu görüldü (Şekil 3). 

Toplam yanık vakalarının ortalama yaşı 11.05 olduğu tespit edildi.  

 

Şekil 3. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Birimi 10 Yıllık Verilerine Göre Yanık 

Tipleri Dağılımı.  

 

 

Ortalama hastanede yatış gün sayısının 10,21 gün, vakaların toplam vücut yüzeyi yanık 

oranı %30 ve altında olan hasta sayısının %84 dür, vakaların %6,7 nün tandır yanıklarına bağlı 

olduğu ve bu vakaların ortalama yatış gün sayısının 26,74 olduğu yine bu hasta grubunun 

ortalama yaşının 12,74 olarak tespit edildi. Tandır vakalarına ait ortalama yatış gün sayısının 

10,53 gün daha uzun olduğu görüldü (Şekil 4). Bu durumun tandır iç sıcaklığıyla ilgili olduğu 

düşünüldü. 

 

 

 



 

Şekil 4. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Birimi Verilerine Göre Yatış Gün Sayısı, 

Yanık Derinliği ve Yanık Tipi Dağılımı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAYNAKLAR 

(1) Nural, S.K., 2019. Deneysel İkinci Derece Yanık Modelinde Kültüre Edilmemiş Hücre 

Spreyi Kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD. Uzmanlık 

Tezi.  

(2) https://jag.journalagent.com/aot/Helsinki_Decleration_tur.pdf 

(3)  Akansel N, Yılmaz S, Aydın N, Kahveci R. Etiology of Burn Injuries Among 0-6 Aged 

Children in One University Hospital Burn Unit, Bursa, Turkey. International Journal of 

Caring Sciences 2013;6(2):208-215. 

(4)  Güzel A, Soyoral L, Öncü MR, Çakır C. Yanık Ünitemize Başvuran ve Cerrahi 

Müdahale Yapılan Olguların İncelenmesi. Van Tıp Dergisi 2012; 19 (1): 1-7 . 

(5) Kazancı A. Yaşlanmayla deride meydana gelen değişimlerin incelenmesi. İnönü 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi, 2012.  

(6). Wong R, Geyer S, Weninger W, Guimberteau JC, Wong JK. The dynamic anatomy and 

patterning of skin. Experimental dermatology, 2016;25(2):92-8.  

(7)Singer AJ, Dagum AB. Current management of acute cutaneous wounds. New England 

Journal of Medicine, 2008;359(10):1037-46. 

(8) Çetinkale O. Yanık Yarası Tedavisi, Yara Bakımı ve Tedavisi. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi 2008; 67:107-117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jag.journalagent.com/aot/Helsinki_Decleration_tur.pdf


3. KİMYASAL ANALİZLER 

3.1. Giriş 

Her şeyden önce her şeyin, yediklerimizin, içtiklerimizin, çevremizdeki ortam havasının 

ve hatta kendi tüm vücudumuzun kimyasal bir alaşım olduğunun, kimyasal moleküllerden 

oluştuğunun farkında olmamız gerekmektedir. Ve her şeyin, içtiğimiz suyun dahil (çok fazla 

suyun hatta fazla oksijenin dahi toksik olması gibi) bir kimyasal olarak zararlı olma ihtimali 

taşıdığını bilmeliyiz. İnsan bedeni olarak bizlerin de doğaya zararlı birer kimyasal 

olabileceğimizin de bilincinde olmalıyız. Bu bilgi ve farkındalık bizleri çevremizle etkileşim 

halinde olurken daha dikkatli ve özenli olmaya yönlendirir, yönlendirmelidir. Elimizdeki bu 

raporun bu bölümünün oluşum amacı ve yöntemi de doğa (çevre) -insan etkileşiminde, tandır 

özelinde, “zararlı” olma ihtimali olan kimyasal bileşenlerin analiz edilmesidir. Tandırın 

ortamda bulunan insanlara (özellikle kadınlara ve çocuklara) olan etkisinin tam anlaşılması için  

tandır dumanında bulunan/bulunması öngörülen kimyasal moleküllerin analiz edilmesi 

gerekmektedir. Hangi elementler, hangi moleküller dumanda var, bunların miktarı nedir? 

Sorularının yanıtlanması gerekiyor. Kimyasal analiz sonuçlarına geçmeden önce 

karışıklıkların, yanlış ifadelerin önüne geçmek için bazı tanımlamalar yapılacak daha sonra 

literatürdeki (alanyazın) bilgiler paylaşılacaktır. 

3.1.1. Tanımlamalar 

Tandır: Bu raporda tandır olarak nitelenen nesne; Doğu ve Güneydoğu Anadolu da 

kapalı mekânda bulunan, yere gömülü, silindir şeklindeki çukurları ifade etmektedir (Resim-

1). Tandırlar özellikle ekmek pişirmek için kullanılsa da yemek pişirmek ve kış şartlarında 

ısınmak için de kullanılmaktadır. 

Biyoyakıt: Kömür, petrol gibi fosil yakıtları dışında, canlılardan ya da canlı artığı organik 

materyallerden elde edilen yenilenebilir enerjiyi ifade etmektedir. Bu raporda; inek ya da koyun 

dışkısı ile elde edilen ve “tezek” olarak ifade edilen organik artık, çalı-çırpı, ağaç-kütük ve 

kurumuş yapraklar biyoyakıt olarak kullanıldı.  

Tandır Dumanı: Tarif edilen tandır içerisinde tezeğin, kurumuş yaprakların, çalı-çırpının 

yanması sonucu ortama yayılan katı zerreler, moleküller, toz. 

 



 

Poliaramotik/Polisiklik Hidrokarbonlar (PAH): Kömür, yağ, ağaç, petrol gibi organik 

materyallerin tam olmayan yanması sonucu çevreye yayılan kirletici yan ürün olarak 

tanımlanmaktadır. Bir kirletici olarak düşünülmelerinin nedeni bazı bileşiklerinin karsinojen, 

mutajen ve teratojen olarak tanımlanmış olmasıdır. Poliaramotik/Polisiklik Hidrokarbonlar 

(PAH): Kömür, yağ, ağaç, petrol gibi organik materyallerin tam olmayan yanması sonucu 

çevreye yayılan kirletici yan ürün olarak tanımlanmaktadır. Bir kirletici olarak 

düşünülmelerinin nedeni bazı bileşiklerinin karsinojen, mutajen ve teratojen olarak 

tanımlanmış olmasıdır.   

Maruziyet: Bir kişinin ya da topluluğun tanımlanmış bir kimyasal ile temas haline 

geldiği miktarı ve sıklığını ifade etmektedir (1). Bu raporda maruziyet; Tandır evinde 

çalışanların haftada en az bir kez, en az 4 saat temas haline geldiği tandır dumanı ve tandır ısısı 

durumunu ifade etmektedir.  

3.2. Alanyazın 

           Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kapalı alanda temelde ekmek pişirmek ve yemek 

yapmak için kullanılan tandırların epidemiyolojik incelemesini içeren elinizdeki bu raporun en 

önemli kısımlarından biri de tandır dumanın muhtevasının incelemesidir.   Tandır, yukarıda 

tanımlanan biyoyakıtların yanması ile oluşan ısının yanında ortama duman saçmaktadır. 

Yaptığımız alan yazın taramasında “tandır dumanın kimyasal içeriği” konusunda bilimsel 

çalışma saptayamadık. Özellikle tezeğin yanması sonrası oluşan dumanın kimyasal analizi ile 

 

Resim-1: Yere Gömülü Yaklaşık 1 Ya Da 1,5 Metre Derinliğinde Tandır (Turuncu Ok) 

ve Tandırın İçinde Bulunduğu Kapalı Mekân, Tandır Evi. Tandır Dumanı “Mavi Ok”. 



ilgi çalışma bulunamadı ancak aşağıda verilen, daha çok sanayi alanında yapılmış incelemeler 

ve inek, at dışkısından yapılan biyoyakıtın neden olduğu akciğer sorunları ile ilgili çalışmalar 

konuyu detaylandırmakta ve temellendirmektedir. 

 Hindistan’ da tandırın kullanıldığı bilinmektedir. Hindistan’ın Haryana ayeletinde 

Miglani K. ve ark. yaptığı çalışma “tandır” kelimesinin ana başlıkta kullanıldığı nadir 

çalışmalardan biridir (2). Bu çalışmada araştırmacılar, tandır dumanına (tandırda kullanılan 

yakıt kömür ve ağaçtır) maruz kalan 76 işçinin idrar ve kan örneklerinde polyaromatik 

hidrokarbon (PAH) atığı olan    1-hydroxypyrene ve 8-hydroxy-20-deoxyguanosine, oksitatif 

stres belirteçleri olan malondialdehyde artığını tespit etmişlerdir. Adı geçen çalışmada kömür 

ve ağacın yanması sonucu oluşan dumanın maruz kalan kişilerde kanserojen olabileceği 

sonucuna varılmıştır (2). Yine direkt tandır dumanın içeriğinden ziyade olası zararları ile 

ilişkilendirilen bir diğer çalışma ise Çelik S. ve ark. tarafından 2015 yılında yapıldı. Yemek 

borusu ve mide kanserlerinin olası sebeplerini araştırdığımız çalışmada, tandır dumanına 20 

yıldan fazla maruz kalan kadınların yemek borusu kanser riskinin kontrol gurubuna göre 

anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit edildi (3). 

 Deneysel olarak iyi tasarlanmış bir çalışma olan McCarthy CE ve ark. çalışmasında, at 

dışkısı ile oluşturulan dumanın akciğer hücrelerine hasar verdiği gösterilmiştir (4). Po JYT ve 

ark. yaptıkları 25 ayrı çalışmanın derlemesinde; biyoyakıtların dumanın çocuklarda solunum 

yolu enfeksiyon oranını 3,53 kat artırdığı, kadınlarda ise kronik bronşit oranlarını 2,52 kat 

artırdığı belirtilmektedir (5). Bosetti C ve ark. yaptığı derlemede; 2005 yılına kadar yapılmış 

çalışmalar incelenmiş ve PAH özellikle akciğer ve mesane kanseri ile ilişkisi irdelenmiştir. Bu 

derlemede doğal gaz üretiminde, kok kömürü imalatında, demir-çelik fabrikalarında vb. çalışan 

kişilerde ki bu iş yerlerinde çoğunlukla erkekler çalışır, PAH değerleri yüksek bulunmakta ve 

akciğer kanseri riskini 2,5 kat, idrar torbası kanserini yaklaşık 1,29 kat artırmaktadır (6). Benzer 

bir çalışmada Choosong T. ve ark. tarafından 2014 yılında Tayland’ da yapılmıştır. Choosong 

T. ve ark. kauçuk, plastik ve ağaç dumanına maruz kalan işçilerde idrar örneği toplamış ve 1-

hydroxypyrene (PAH belirteci olarak) çalışmıştır. İşçilerde kontrol gurubuna göre 1- 

hydroxypyrene seviyesi yüksek bulunmuştur (7). Perincek G.  nin Doğu Anadolu bölgesinde 

yaptığı çalışmada, astma tanısı almış kadınlarda tandırda çalışma geçmişleri sorgulanmıştır. 

İnek dışkısından yapılan tezeğin kullanıldığının belirtildiği bu çalışmada, tandır d umanına 

maruz kalanlarda akciğer fonksiyonlarında %25 varan azalma olduğu belirtilmiştir (8). Tandırın 

iç sıcaklığı ile ilgili yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamakla beraber, kaynak belirtilmeden 

yaklaşık 4800 olduğu söylenmektedir (9). 



Tandır dumanın içeriği konusunda yukarıda yapılan alan yazın özetinde de görüldüğü gibi 

içeriği ile ilgili sadece PAH dan söz edildiği ve insan sağlığına oluşturduğu tehlikeler 

araştırıldığı görülmektedir. Tandır dumanın içeriğindeki diğer olası moleküler risklerden 

örneğin, karbonmonoksit, karbondioksit, hidrojen siyanür, azot dioksit gibi bahsedilmediği 

gözlenmektedir. Ayrıca alan yazında konu edilen biyoyakıtların tam olarak yöreselde kullanılan 

tezek, çalı-çırpı ve kurumuş yapraklar olmadığı da göz önüne alınmalıdır. Tandırda kullanılan 

tezek, çalı-çırpı, kuru yaprak gibi materyallerden kaynaklı dumanın içerik analizindeki bilgi 

boşluğunu doldurmak bu bölümün amacıdır.  

3.3. VERİ KAYNAĞI VE METODOLOJİ 

3.3.1. Tandır Evi, Tandırların Dizaynı  

Görece soğuk iklimlerde ya da kışların çetin seyrettiği coğrafyalarda yoğun kar 

yağışından ve dış mekanların soğuk olmasından dolayı mutfak-yemek yapılan, ekmek imal 

edilen mekanların çoğu kapalı alan olarak tasarlanmaktadır. Türkiye’ nin orta ve batı 

kesimlerinde açık alanlarda tandır kültürü varken doğu kesimlerinin tamamı ve güneydoğunun 

bazı kısımlarında bahsedilen nedenlerden ötürü kapalı alan tandırı kültürü mevcuttur. Hem 

tandır ekmeğinin göreceli olarak ucuza mal edilmesi hem de damak tadından olsa gerek 

tandırda ekmek pişirmek kadim gelenek/kültür halini almıştır.  

Tandır evi olarak tarif edilen mekanlar, genelde ailenin asıl kullandığı evin yakınında yer 

alan, duvarları kerpiç, taş ya da briket gibi yapı malzemelerinden yapılan, ortasında tandır 

çukuru bulunan, bir giriş kapısı ve bir tek o da kubbesinde yer alan havalandırması olan, 

kulübelere denilmektedir (Resim 2). Bu araştırmada 2 adet tandır evi kullanıldı:  

1. tandır (tandır evi): tutuşturmak için çalı-çırpı ve kuru yaprak kullanıldıktan sonra ana 

biyoyakıt kaynağı olarak ağaç ve tezek birlikte kullanıldı. Ağaç ve tezeğin birlikte kullanıldığı 

bu 1. tandıra karışık tandır denildi. 

2. tandır (tandır evi): tutuşturmak için çalı-çırpı ve kuru yaprak kullanıldıktan sonra ana 

biyoyakıt kaynağı olarak sadece tezek (koyun ve inek dışkısından oluşan katı organik materyal) 

kullanıldı (Resim-2). Sadece tezek kullanıldığı için bu tandıra sade tandır denildi.  



 

Resim 2. Tandır Soldaki Resim Tandır Evi (Turuncu Ok) ve Yanında Yer Alan Yaşanılan Ev 

(Mavi Ok) ve). Sağdaki Resim Biyoyakıt Olarak Tezek. (Turuncu Ok), Çalı Çırpı (Mavi Ok), 

Tandır (Sarı Ok). 

Bu iki ayrı tandır evinde, mükerrer ölçümler yapıldı. Toplamda her tandırda 3 ölçüm 

alındı. Bu ölçümlerin alınma zamanlaması:  

İlk ölçüm: tutuşma esnası (başlangıç) ilk çıkan dumandan alındı. 

İkinci ölçüm: hamur hazırlığı aralığında alındı. 

Üçüncü ölçüm: Ekmeğin piştiği zaman alındı.  

Tüm ölçümler geleneksel tandırda ekmek pişirme şekline hiç müdahale edilmeden, rutin 

ekmek pişirme zamanında ve doğal şartlarda yapıldı. Uzun yıllar tandırda ekmek pişirmiş 

deneyimli bir kadın tarafından tandırlar çalıştırıldı. Tandırda ekmek pişirme aşamaları canlı 

olarak kayıt altına alındı. Kayıtları izlemek için http://tandiryaniklari.com/index.php/tr/ linki 

kullanılabilir. 

3.3.2. Ölçülen Parametreler  

Alanyazın çalışmalarında biyoyakıtların çevreye yaydığı moleküller ile ilgili en çok 

üzerinde durulan parametrelerin yanında hiç konu edilmeyen moleküller de çalışmaya dahil 

edildi. Çalışmaya dahil edilen kimyasallar için sık kullanılan teknik terimlerin kısaltmaları ve 

açıklamaları Tablo 1’de verildi. 

 

 

 

 

http://tandiryaniklari.com/index.php/tr/


Tablo 1. Raporda Yer Alan Teknik Kısaltmalar 

Kısaltma Tanım 

°C Celsius (santigrat derece) 

cc Cubic centimetre 

dk Dakika 

hPa Hektopaskal 

m2 Metrekare 

m / s Bir saniyedeki hız metre cinsinden 

m / s2 Saniye karedeki hız metre cinsinden 

mg / m3 Bir metreküpteki ağırlık miligram cinsinden 

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health 

PPM / ppm Milyonda bir birim 

s Saniye 

< / > Küçük / Büyük 

% Yüzde 

 

Koyun ve inek dışkısından elde edilen tezeğin ve ağacın yanması sonucu oluşan dumanın 

ilk kez analiz edilmesinden dolayı çalışmaya alınacak bazı parametrelere ampirik karar verildi. 

Önceki çalışmalarda üzerinde ısrar ile durulan Polisiklik/aromatik hidrokarbonlar da incelenen 

parametreler arasına alındı. Tablo 2 ‘de ölçülen parametreler belirtildi. 

Tablo 2. Tandırda Kullanılan Biyoyakıtlardan Oluşan Dumandan Analiz Edilen 

Parametreler. 

Kimyasal madde (inorganik) ölçümleri Organik (Poliaramotik Hidrokarbonlar) 

1.Karbonmonoksit 1. ANTHRACENE 

2.Karbondioksit 2. BENZ[a]ANTHRACENE 

3. Hidrojen siyanür 3. BENZO[b]FLUORANTHENE 

4.Azot dioksit (Nitrojen dioksit) 4. BENZO[a]PYRENE 

5. Kükürt dioksit 5. CHRYSENE 

 6. NAPHTHALENE 

 7. PHENANTHRENE 

 8. PYRENE 

 

 



 

3.3.2.1. İnorganik Maddeler, Kimyasal Madde (Anlık Gaz Ölçümü). 

Endüstride kullanılan kimyasal maddelerden inorganik olarak adlandırılan kimyasallar 

organik olmayan kimyasallardır. Biyolojide su, mineral, asit, baz ve tuzlar gibi canlıların 

yapısında bulunan ancak canlı olmayan veya bir canlı tarafından üretilmemiş bileşiklerdir. 

İnorganik bileşikler sıklıkla karbon taşımayan anyonlar, katyonlar, çeşitli iyonik bileşikler ve 

kovalent v.b. bileşiklerdir. 

Kimyasal gaz ölçümleri Standart Practice For Measuring The Concentration Of Toxic 

Gases Or Vapors Using Dedector Tubes ASTM 4490-96 Metodu ile Kitagawa gaz algılama 

tüplerine 140407 seri nolu Sensidyne AP-20 markalı gaz dedeksiyon pompası ile örneklenerek 

yapıldı.  

Tandırlarda 4 inorganik kimyasal için 3 tekrar ölçüm ve 2 tandır (4x3x2=24) olduğu için 

toplamda 24 ölçüm yapıldı. Ölçüm sonuçları Tablo-3 ve Tablo-4 de verildi.  

Karbonmonoksit yanıcı -patlayıcı madde olarak ayrıca değerlendirildi. 

 

 

Tablo 3.  1 No’lu Tandır Evi Kimyasal Madde Ölçüm Sonuçları 

Ölçülen Parametre 

(ppm) 

Tutuşma Esnası Hamur Hazırlığı Pişirme Esnası 

Nitrojen Dioksit < L.D** < L.D** < L.D** 

Hidrojen Siyanür < L.D** < L.D** < L.D** 

Karbondioksit 2.064,398* 309,660* 103,220* 

Kükürt Dioksit 20,644* <L.D.** <L.D.** 

Sıcaklık 

30,5° 

Basınç 

981,4 (hPa) 

Nem (%) 

41 

Hava Akım Hızı 

0,2  (m/s) 

* 1013,0 hPa basınç değerlerine göre düzenlenmiş değerlerdir. 

** İşaretli ölçüm sonuçları kitagawa gaz algılama tüpünün tespit limitinin altında kaldığı için 
(nitrojen dioksit <20 ppm, hidrojen siyanür <2 ppm, karbondioksit<100ppm, kükürt 
dioksit<1ppm) hesaplama yapılamamıştır. 



Tablo 4. 2 No’lu Tandır Ev’i Kimyasal Madde Ölçüm Sonuçları 

Ölçülen Parametre 

(ppm) 

Tutuşma Esnası Hamur Hazırlığı Pişirme Esnası 

Nitrojen Dioksit < L.D** < L.D** < L.D** 

Hidrojen Siyanür < L.D** < L.D** < L.D** 

Karbondioksit 619,509* 1.445,520* 206,503* 

Kükürt Dioksit 5,163* 15,488* <L.D.** 

Sıcaklık 

29,6° 

Basınç 

981,1 (hPa) 

Nem (%) 

39 

Hava Akım Hızı 

0,2  (m/s) 

* 1013,0 hPa basınç değerlerine göre düzenlenmiş değerlerdir. 

** İşaretli ölçüm sonuçları kitagawa gaz algılama tüpünün tespit limitinin altında kaldığı 
için (nitrojen dioksit <20 ppm, hidrojen siyanür <2 ppm, karbondioksit<100ppm, kükürt 
dioksit<1ppm) hesaplama yapılamamıştır 

 

3.3.2.2. Yanıcı Patlayıcı Gaz 

Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu 

ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlar patlayıcı ortam 

olarak ifade edilir. 

Tandır evinin iç ortam havasında 01.04.2021 tarihinde normal çalışma şartlarında yanıcı 

patlayıcı gaz ölçümleri yapıldı. Yanıcı Patlayıcı Gaz Ölçümlerinde NIOSH 6604 standardı esas 

alındır. Çalışma Ortamında Yanıcı Patlayıcı Gaz Tayini, ARKJ-3256 seri numaralı Drager X-

am 2500 markalı gaz sensörü ölçüm cihazı kullanılarak yapıldı. Sonuçlar Tablo-5 verildi. 

 

 

 

 



Tablo 5. Tesis Genelinde Yapılan Yanıcı Patlayıcı Gaz (Karbonmonoksit) Ölçüm Sonuçları 

Ölçüm Yapılan Bölüm 
Tutuşma Esnası Hamur Hazırlığı Pişirme Esnası 

1 No’lu Tandır Evi 
50 ppm  

 

13,7 ppm  

 

6,9 ppm  

 

2 No’lu Tandır Evi 
20 ppm  

 

50 ppm  

 

6,9 ppm  

 

Sıcaklık 

30,5° 

29,6° 

Basınç 

981,4 (hPa) 

981,1 (hPa) 

Nem (%) 

41 

39 

Hava Akım Hızı 

0,2  (m/s) 

0,2  (m/s) 

 

3.3.2.3.   Polisiklik/Aromatik Hidrokarbonlar 

Tandır evinde ortam havasından numune alma sistemi, çalışma esnasında çalışan kişilerce 

maruz kalınan çevredeki partikülleri, buhar ve gazları tespit etmek amacı ile kullanılır. Filtre 

sisteminde kütle konsantrasyonu yönteminde; hava örneği bir pompa yardımı ile sabit debide 

alınarak darası alınmış bir filtre sisteminden geçirilmekte, daha sonra tartımla havada asılı 

partikül madde, laboratuvarda analiz ile PAH konsantrasyonu hesaplanmaktadır. 

Ortam PAH ölçümlerinde NIOSH 5506 metodu kullanılmıştır. Yapılan ölçümlerde kullanılan 

cihazların listesi aşağıda sunulmuştur. 

 

 

 

 

 



Tablo 6.  Ölçümlerde Kullanılan Cihazlar 

ÖLÇÜMLER Cihaz 

Kodu 

Marka Model Seri No 

ORTAM 

POLİNÜKLEER 

AROMATİK 

HİDROKARBON 

(PAH) 

C56 Gilian Sensidyne Gilian 3500 A-2006120019 

C58 Gilian Sensidyne Gilian 3500 A-20061201022 

 

 

Tandır evlerinde (1. ve 2. Tandır evlerinde birer ölçüm) yapılan ortam PAH ölçüm sonuçları 

Tablo 7’da verildi. 

 

Tablo 7. Tandır Evinde Yapılan Ortam Poliaromatik Hidrokarbon (Pah) Ölçüm Sonuçları 

ÖLÇÜM YAPILAN BÖLÜM PAH Ölçüm Değeri (mg/m3)  

1 NO’LU TANDIR EVİ 
0,0049 

2 NO’LU TANDIR EVİ 
0,0005 

SICAKLIK 

16° 

Basınç 

1015 (hPa) 

Nem (%) 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Biyoyakıtlardan tezek ve ağacın yaygın olarak kullanıldığı bölgelerdeki tandır dumanı 

analizi, uluslararası kabul görmüş ve validasyonu-kalibrasyonu yapılmış yöntemler ile 

değerlendirilmesi sonucunda elimizdeki çalıştay raporu hazırlandı. Kimyasal analiz kısmını 

oluşturan bu bölümde hem inorganik hem de organik kimyasallar değerlendirildi. Yöresel 

tandırda inorganik moleküllerin ilk kez araştırılması ve PAH ların ise ilk kez yakılan tezek için 

araştırılması bu raporun ayırıcı özelliklerinden biri oldu. 

İnorganik moleküllerden (Tablo 3 ve Tablo 4) azot dioksitin ve hidrojen siyanürün her 

iki tandırda hem de tüm ölçümlerde limit değerlerinin altında olması sevindirici bulgu oldu. Öte 

yandan karbondioksit (2.064,398 ppm) ve Kükürt dioksitin (20,644 ppm) karışık (1 nolu tandır) 

tandırlarda tutuşma sırasında, sade tandırda (2 nolu tandır) ise hamur hazırlama sırasında 

normal değerlerin çok üzerinde olması tehlikeyi ortaya koydu.  Yine karbonmonoksitin 

1.tandırda tutuşma sırasında 2. Tandırda ise hamur sırasında 50 ppm olması tehlike arz 

etmektedir. İnorganik kimyasallar açısından araştırmadan şu sonuca varılmaktadır: Sadece 

tezeğin kullanıldığı tandırlarda hamur hazırlama aşamasında, karışık tandırlarda ise tutuşturma 

safhasında risk daha fazla olabilir. 

Organik kimyasallar içerisinde kanserojen olma tehlikesi açısından en çok suçlanan PAH 

için yapılan analizlimizde; birinci tandır için 0,0049 mg/m3, ikinci tandır için ise 0,0005 mg/m3  

bulundu. Her ne kadar sonuçlar sınır değerlerin altında dahi olsa uzun süre maruziyetlerin insan 

sağılığı için risk oluşturacağı bilinmektedir. Burada önemli olan bulgu karışık tandırda sade 

tandıra göre 10 kat fazla PAH saptanmasıdır. Bu sonuca göre tezek dumanı ağaç dumanına göre 

daha güvenli gözükmektedir. 

Sonuç olarak, biyoyakıtlardan tezek ve ağacın hem inorganik moleküller açısından hem 

de PAH açısından potansiyel tehlike taşıdığı yapılan kimyasal içerik analizinde ortaya konuldu. 

Bu kimyasalların insan sağlığına olası zararları da daha önceki çalışmalar ile sabit olduğu için, 

artık tandır dumanın iyileştirilmesi çalışmalarına başlanılmasını önermekteyiz. 
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