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ÖZET 

Kahraman, T. (2007). Küçükbaş Hayvan Karkaslarına Uygulanan Düşük Voltaj Elektrik 

Stimülasyonunun Et Kalitesi Üzerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.  

Etlerin kesim sonrası kalitesini iyileştirme amacıyla uygulanan yeni yöntemlerden biri 

de Elektrik stimülasyonu (ES) uygulamalarıdır. ES, yeni kesilen hayvan karkaslarından 

elektrik akımı geçirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu elektrik akımı ile kaslarda 

postmortem glikolizis hızlanmaktadır. Böylece kasların kasılmasıyla karakterize olan 

soğuk kasılma riski de ortadan kalkarak tekstür, renk ve lezzet gibi kalite kriterleri daha 

iyi olabilmektedir. Uygulanan elektrik akımının et kalitesi üzerine etkisi konusunda, 

yurt dışında birçok çalışma yapılmış olmasına karşın, yurt içinde yok denecek kadar az 

çalışma olduğundan, bu çalışma küçükbaş hayvan karkaslarına uygulanan düşük voltaj 

ES uygulamasının et kalitesi üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapıldı.   

Çalışmada 20 adet Kıvırcık ırkı kuzu kullanıldı. Kuzular 10’ar adet olmak üzere 2 gruba 

ayrıldı ve 1. grup elektrikle bayıltıldıktan sonra, 2 grup ise elektrikle bayıltılmadan 

kesildi. Kesim sonrası elde edilen karkasların yarısına 2 farklı voltaj (50 V ve 100V) 

uygulandı. Diğer yarısına ise uygulanmadı ve kontrol grubu olarak değerlendirildi.  Et 

kalitesinin belirlenmesi amacıyla longissimus dorsi kasından alınan örnekler pH, 

sıcaklık, renk, tekstür, su aktivitesi, su tutma kapasitesi, duyusal özellikler ve 

mikrobiyolojik kalite kriterleri yönünden incelendi.  

Elde edilen bulgulara göre, ES uygulanan etlerin pH değerleri kontrol gruplarına 

nazaran hızlı bir düşüş göstermiştir. Ayrıca su tutma kapasitesileri ile gerilme kuvvetleri 

azalmış, duyusal özellikleri ise gelişmiştir. Renk değerleri yönünden ES, sadece 7. 

günde kırmızı renk değerlerini yükseltmiştir. Ancak sıcaklık, su aktivitesi ve 

mikrobiyolojik kaliteye herhangi bir etkisi olmamıştır. Bayıltma işlemi ile birlikte ES 

uygulanan gruplardaki değerler, diğer gruba kıyasla çok yüksek olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Elektrik Stimülasyonu, Gevreklik, Karkas, Et Kalitesi, Renk 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından            

T–369/08032004 no’lu proje olarak desteklemiştir.  
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ABSTRACT 

Kahraman, T. (2007). The Effect of Low Voltage Electrical Stimulation on Meat 

Quality of Lamb Carcasses. İstanbul University, Institute of Health Science, Food 

Hygiene and Technology Department. Doktora Tezi. İstanbul.   

Electrical stimulation (ES) is newly used application that increases the meat quality at 

postmortem. ES involves transmitting an electrical current through the carcasses of 

freshly slaughtered animals. This electrical current causes an increase in the rate of 

postmortem glycolysis in the muscles, it prevents cold induced shortening during rigor 

development and improves meat quality including tenderness, colour and palatability 

attributes. In the world differently from Turkey many studies were examined on this 

subject, so that this study was aimed to determine the effect of low voltage electrical 

stimulation on meat quality of  Kıvırcık breed lamb.  

In this study, twenty lambs of Kıvırcık breed were used. Lambs were equally distributed 

in two groups: electrical stunning, ritual slaughtering. And each groups were applied to 

the different voltage applications of ES (50 V and 100V). One side of each carcasses 

was randomly assigned to an ES treatment, the other side was a nonstimulated control. 

Meat quality was was assessed in the M. longissimus dorsi and was evaluated by 

examining pH, temparature, colour, tenderness, water activity, water holding capacity, 

sensory evaluations and microbiological quality. 

As a result, pH values decreased more rapidly than the control group’s. ES improves 

shear force and water holding capacity scores. Sensory panel values are higher and ES 

sides had a brighter red colour than unstimulated sides only at 7 day of storage. 

Although ES had no effect on temperature, water activity and microbiological quality of 

the meat. The combined with stunning and ES treatment of lamb carcasses is 

recommended for meat quality.  

Key Words: Electrical Stimulation, Tenderness, Carcass, Meat Quality, Colour  

This study was supported by The Research Support Unit of İstanbul University as the 

project no T–369/08032004. 

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Sağlıklı ve dengeli beslenmede hayvansal gıdaların, bunların içinde de et ve et 

ürünlerinin önemi büyüktür (91). Organizmada sarf edilen proteinlerin hemen hemen 

tamamını içeren et; yüksek biyolojik değeri, doyuruculuğu ve kendine özgü aroma 

maddelerini içermesi nedeni ile beslenmede önemli bir yer tutar (104). Türkiye’de kişi 

başına et tüketim miktarı yapılan istatistikî araştırmalara göre, Avrupa Topluluğu 

ülkelerinin çok gerisindedir (52). Et tüketiminin düşük olması çeşitli etkenlerin yanında 

et kalitesiyle de doğrudan bağlantılıdır. Et kalitesinin arttırılması için birçok metot 

denenmiştir. Bu metotlar içinde yer alan elektrik kullanımı en çok tercih edilenlerden 

bir tanesidir. Elektrik; et teknolojisinde kesimden önce bayıltma,  kesimden sonra ise 

sığır, koyun, keçi, kanatlı ve domuz kaslarının kalite kriterlerini artırmak amacıyla 

kullanılmaktadır (11, 18, 93). Kesimden sonra karkaslara belirli noktalardan elektrik 

akımı uygulanmasına elektrik stimülasyonu (ES) adı verilir (39). 

Elektriğin et karkaslarının kalitesi üzerine olan etkilerinin tarihçesi 1749 yılına 

dayanmaktadır. Benjamin Franklin elektrik uygulaması yapılan hindi karkaslarının daha 

gevrek bir yapıya sahip olduğunu bildirmiştir. Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda ve 

Amerika gibi hayvancılığın ilerlemiş olduğu ülkelerde elektrik stimülasyonunun 

karkaslar üzerine etkisi konusunda birçok çalışma yapılmıştır. Elektrik stimülatörünün 

patenti 1951 yılında Harsham, Deatherage ve Rentschler tarafından alınmıştır. Texas 

Tarımsal Ürün İnceleme Enstitüsünün yapmış olduğu çalışmada elektrik stimülasyonun 

karkasların kalite parametreleri üzerine olumlu etkileri rapor edilmiştir (85). Koyun ve 

sığır karkaslarına elektrik stimülasyonu uygulaması standartları tam olarak belli bir 

metot haline gelmemiştir.  Bu dönemde yapılan çalışmalar, metodun oluşturulması için 

yeterli derecede değildir. Buna rağmen elektrik uygulamalarının postmortem glikolizis 

üzerine olumlu etkileri de inkâr edilemez bir gerçek olarak literatürde yerini almıştır 

(28, 59).  

Elektrik stimülasyonu üzerine yapılan çalışmaların kaynağı rigor mortis 

oluşumu sırasında karkasın yanlış muhafazasından ileri gelen soğuk kasılmalarının 

önlenmesine dayanmaktadır. ES ile kaslarda ATP ve glikojen parçalanması çabuklaşır 

ve bu da hızlı pH düşüşü ile birlikte etin rigor mortis’e daha çabuk bir şekilde girmesine 

sebep olur. Böylece sert et oluşumuna neden olan soğuk kasılması riski azalır (39, 65).  
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Birçok araştırmada, ES uygulanan karkasların kesimi takip eden günlerde renk, 

su tutma kapasitesi ve tekstür değerleri ölçülmüştür. Sonuçta ES uygulanan karkasların 

daha gevrek olduğu, su tutma kapasitelerini azaldığı ve etlerin daha parlak kırmızı renge 

sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ES uygulaması ile et yüzeyindeki bakteri 

sayılarını düşürdüğü gözlemlenmiştir.  Bu nedenle bu uygulama ile etteki bakterilerin 

inhibe edilerek dayanıklılık süresinin uzatılması mümkün görülmektedir (48, 62, 93). 

Yapılan taramalarda, ülkemiz kırmızı et sanayiinde üretilen karkas etlerin 

kalitesi üzerine yapılan çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Ülkemiz 

mezbahalarının yaklaşık büyük bir bölümünde hijyen ve teknoloji koşulları yeterli 

değildir. Kasaplık hayvanların kesim metotları ve karkas etlerin kalite kriterlerine göre 

sınıflandırılması standardize edilmemiştir. Bu durum kırmızı et ve et ürünleri sanayiini 

olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Avrupa Birliği’nin çiftlikten sofraya gıda 

güvenliği ilkesi doğrultusunda, kasaplık hayvanlardan karkas etlere, karkas etlerden et 

ve et ürünlerine; dolayısıyla çiftliklerden mezbahalara, mezbahalardan et ve et ürünleri 

üretim tesislerine, uygulanan tüm teknolojilerde karkasların kalitesine ve güvenirliğine 

yönelik çalışmalar yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.   

Bu tez çalışması ile küçükbaş hayvan karkaslarına uygulanan elektrik 

stimülasyonunun et kalitesi üzerine etkilerinin araştırılarak, bu  uygulamanın et 

teknolojisinde kullanılan bir metot olarak ülkemize de kazandırılması  amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1.Etin Beslenmedeki  Önemi 

 

Beslenme, organizmanın varlığını sürdürebilmesi, büyümesi, hücrelerin 

yenilenmesi ve yaşam için gerekli olan enerjinin sağlanmasına yarayan maddelerin 

sindirim yoluyla organizmaya alınmasıdır (91).  

Dengeli beslenme için hayvansal ve bitkisel kökenli gıdalar insan diyetlerinde 

belirli oranlarda bulunmalıdır. Özellikle de hayvansal kökenli gıda maddeleri içinde et 

önemli bir yere sahiptir. Et, yapısal özellikleri ve içerdiği besin unsurları ile en fazla 

tüketim talebi olan gıda maddelerinden birisidir. Yapısında % 60–80 oranında su,         

% 11–20 protein, % 1,7 azotlu ekstraktif maddeler, % 0,8–1 azotsuz ekstraktif 

maddeler, % 1–3 lipidler, % 1 mineral maddeler ve az miktarda vitaminleri bulundurur  

(104).  

Et proteini, biyolojik değeri yüksek olan bir proteindir. Zira insan beslenmesi 

için gerekli olan eksojen aminoasitlerin hepsini yapısında bulundurur. Besin 

maddelerinde proteinlerin niteliği, özellikle içerdiği esansiyel aminoasitlere bağlıdır. 

Bütün esansiyel aminoasitleri içeren proteinlere tam proteinler, bazı esansiyel 

aminoasitleri içermeyen proteinlere ise tam olmayan proteinler denir. Tam protein 

sınıfında yer alan etin içerdiği aminoasitler ve miktarları bütün hayvan cinslerinin 

etlerinde hemen hemen aynıdır (90).  

Beslenme fizyolojisi açısından et; çoğu insan organizması için alınması şart olan 

özellikle demir, çinko, bakır ve fosfor gibi mineral maddeler yönünden de  zengindir. 

Vücutta katalizör görevi gören mineral maddeler makro (kalsiyum, fosfor, sodyum, 

potasyum, magnezyum, klor ve kükürt) ve mikro (demir, çinko, iyot, selenyum, bakır ve 

mangan) olmak üzere ikiye ayrılır. Mineral madde oranları kesim hayvanının tipine ve 

besi durumuna göre farklılık gösterir. Sığır etinin 100 gramında yaklaşık olarak 47–50 

mg Zn, 2,5 mg Fe, 0,8–1,2 mg Cu, 17 mg Mg, 1,3 mg F,  78 mg Na, 422 mg K,          

40–91 mg Cl, 2–25 mg Ca bulunurken koyun etinde; 100 mg Na, 350 mg K, 19 mg Mg, 

110 mg Cl, 11 mg Ca, 1,7–2,8 mg Fe, 0,5 mg Cu bulunmaktadır (103).  
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Bahsi geçen tüm özelliklerinden dolayı et, insan diyetlerinde yeterli miktarda 

bulunması gereken bir gıda maddesidir. Et,  kas yapılarını güçlendirir, hastalıklara karşı 

daha dirençli bir bağışıklık sistemi kazandırır ve mental gelişimleri olumlu yönde 

etkiler. Yeteri kadar et tüketmeyen bireylerde çeşitli esansiyel aminoasitlerin, demir, B6 

vitamini ve B12 vitamininin yetersizliğine bağlı olarak vücut gelişim bozuklukları, 

ağırlık kayıpları, immun sistem gelişim bozuklukları, tiroksin ve adrenalin gibi 

hormonların sentezinde aksamalar, üreme sitemi bozuklukları ve sinir sistemi 

bozuklukları gibi bir takım rahatsızlıkların şekilleneceği bildirilmektedir (34). 

 

2.2.Türkiye’deki Kırmızı Et Üretimi ve Tüketimi 

 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri birçok etken yanında kişi başına tüketilen 

hayvansal protein miktarları ve et tüketimi ile değerlendirilmektedir. Türkiye yıllardır 

dünyada gıda üretimi yönünden kendi kendisine yeten birkaç ülkeden biri olarak 

gösterilmiştir ancak yeterli ve dengeli beslenme açısından olaya yaklaşıldığında, 

özellikle hayvansal gıdalar bakımından, tarihinin hiçbir döneminde kendi kendisine 

yeterli olamamıştır.  

Türkiye büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı açısından, Avrupa’da ikinci ve 

dünyada altıncı sırada olmasına rağmen, hayvan sayısı gittikçe azalmaktadır. Büyükbaş 

ve küçükbaş hayvan varlığı Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yeterli olmasa da 

sürekli bir artış gösterirken, 1980 yılından sonra ani bir düşüş eğilimine girmiştir. 1980 

yılı hayvan sayıları 100 olarak kabul edildiğinde 2000 yılında dünyada sığır sayısı 

110,5’e yükselirken bu değer ülkemizde 67,7 olarak bulunmuştur. Yine diğer hayvan 

ırkları için dünyada ve Avrupa Birliği’nde (AB) genelde önemli bir artış eğilimi 

görülürken, ülkemizde belirgin gerilemeler dikkati çekmektedir (52). Son dört yıl içinde 

dünyada, Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde ve Türkiye’de tespit edilen sığır koyun 

ve keçi sayıları Tablo 2–1, 2–2 ve 2-3‘de verilmiştir (27). 
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Tablo 2-1: Dünya ülkelerinde yetiştirilen bazı kasaplık hayvan sayıları 

                 Yıllar  

Hayvan  

Türleri 

 

2004 

 

2003 

 

2002 

 

2001 

Sığır 1.334.501.290 1.331.548.910 1.323.256.280 1.324.025.300 

Koyun 1.038.765.370 1.024.710.200 1.027.304.650 1.032.914.140 

Keçi 780.099.948 765.311.207 751.823.691 736.332.223 

 

Tablo 2-2: Avrupa Birliği ülkelerinde yetiştirilen bazı kasaplık hayvan sayıları 

                  Yıllar  

Hayvan  

Türleri 

 

2004 

 

2003 

 

2002 

 

2001 

Sığır 78.007.400 78.829.577 80.153.417 81.847.521 

Koyun 100.331.100 100.972.557 102.107.314 104.061.914 

Keçi 11.646.500 11.812.977 11.898.961 11.301.695 

  

Tablo 2-3: Türkiye’de yetiştirilen bazı kasaplık hayvan sayıları 

Yıllar 

Hayvan 

Türleri  

 

2004 

 

2003 

 

2002 

 

2001 

Sığır 9.800.000 9.804.000 10.548.000 10.761.000 

Koyun 25.000.000 25.174.000 26.972.000 28.492.000 

Keçi 6.700.000 6.780.000 7.022.000 7.206.000 

 

Gelişmiş ülkelerde günlük kişi başına protein tüketimi yaklaşık 100 gram olup, 

bunun 70 gramı hayvansal kaynaklı proteinden oluşmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 84 

gram olan kişi başına protein tüketiminin ancak % 21’i yani 17 gramı hayvansal 

kaynaklı proteinden karşılanmaktadır (6, 52). 

Ülke genelinde kırmızı et tüketimi, kişi başına yaklaşık 15–16 kg düzeyindedir. 

Bunun 9,5–10 kg'ı sığır, 5–5,5 kg'ı ise koyun, keçi ve manda etidir. AB ülkelerinde ise, 
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kişi başına düşen sığır eti 18–26 kg'dır. Bu miktar koyun, keçi ve domuz eti ile birlikte 

76 kg'a kadar ulaşmaktadır. Amerika’da (ABD) ise 122 kg kadar çıkmaktadır (6). Son 

dört yıl içinde dünyada, Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde ve Türkiye’de üretilen 

sığır koyun ve keçi et miktarlarının ton cinsinden ifadeleri Tablo 2–4, 2–5 ve 2-6‘da 

verilmiştir (27). 

 

Tablo 2-4: Dünyada toplam et üretimi (ton) 

Yıllar 

Hayvan  

Türleri 

 

2004 

 

2003 

 

2002 

 

2001 

Sığır 61.873.196 61.450.586 60.921.175 59.167.940 

Koyun 7.892.259 7.933.356 7.775.147 7.641.304 

Keçi 4.210.132 4.239.952 4.034.188 3.859.339 

 

Tablo 2-5: Avrupa Birliği ülkelerinde toplam et üretimi (ton) 

Yıllar 

Hayvan  

Türleri 

 

2004 

 

2003 

 

2002 

 

2001 

Sığır 7.415.765 7.368.055 7.480.493 7.361.912 

Koyun 975.583 988.230 979.822 961.097 

Keçi 73.786 72.678 74.205 72.080 

 

Tablo 2-6: Türkiye’de toplam et üretimi (ton) 

Yıllar 

Hayvan  

Türleri 

 

2004 

 

2003 

 

2002 

 

2001 

Sığır 291.700 292.165 329.260 333.884 

Koyun 267.000 267.000 286.000 303.000 

Keçi 43.000 43.500 46.500 48.000 
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Devlet İstatistik Enstitüsü’nün (DİE) yaptığı araştırmaya göre, ülkemizde kişi 

başına düşen aylık ortalama kırmızı et tüketiminin, 1994 yılında 1725 gram iken 2002 

yılında 882 grama kadar düştüğü saptanmıştır.  Sağlıklı bir yetişkinin yılda en az 20 kg 

et tüketmesi gerektiği göz önüne alınırsa ciddi bir problemle karşı karşıya olduğumuz 

görülmektedir. Bu dengesiz beslenmedeki en önemli pay, ülkemiz hayvansal gıda 

üretiminin yetersizliğidir. 

 

2.3.Etin Eldesi 

 

Geviş getiren evcil hayvanlar, kasaplık hayvan olarak adlandırılır. Bu 

hayvanların usulüne uygun olarak kesilmesi, kanının akıtılması, derisinin yüzülmesi ve 

iç organlarının çıkarılması ile ortaya çıkan karkas, insan tüketimine sunulmak amacıyla 

parçalanır ve et elde edilir. Sağlıklı ve kaliteli kırmızı et eldesi üç ana başlık altında 

incelenebilir (33). A)Kesim Öncesi İşlemler B)Kesim İşlemleri C)Kesim Sonrası 

İşlemler 

 

2.3.1.Kesim Öncesi İşlemler 

 

Kesim öncesi işlemler, kasaplık hayvanların mezbahaya nakilleri ile başlayıp 

kanatılmalarına kadar geçen süreci kapsar. Bu süreçte, hayvanların fizyolojik durumu et 

kalitesinin belirlenmesinde önem taşır (58).   

Sağlıklı ve iyi koşullarda özenle yetiştirilmiş olan hayvanların kesim amacıyla 

mezbahaya nakillerinde de aynı dikkat gösterilmelidir. Hayvanlar, mezbahaya çeşitli 

nakil araçlarıyla getirilir. Genellikle gelişmiş ülkelerde uzun ve zor yolculuklar 

demiryolu ve karayolu taşımacılığı ile yapılır. Transport esnasında hayvanların 

sağlığının korunması oldukça önemli bir konudur. Kullanılacak olan araçların 

zeminlerinin hayvanların düşüp sakatlanmamaları için kaygan olmayan malzemelerle 

kaplanması gereklidir. Ayrıca hayvan türüne göre araçlarda gerekli alan ayarlamalar 

yapılmalıdır. Bu mesafeler büyükbaşlar için 1–1,4 m2, koyun ve keçilerde ise 0,4 m2 

‘dır (37). Olumsuz koşullarda nakledilen hayvanlarda, özellikle oksijen yetersizliği ve 

karbondioksit fazlalığından kaynaklanan sinirlilik, depresyon, huysuzluk hali, 
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yaralanmalar ve nadiren de olsa ölüm vakaları görülür. Hayvanlarda görülen bir başka 

değişim olan ağırlık kaybı ise nakliyatın süresine ve koşullarına bağlı olarak gerçekleşir. 

Yapılan çalışmalarda, 24 saatlik bir taşıma sonrası sığırların vücut ağırlığında % 7–10 

kayıp görülür. Bu oran domuzlarda 2,2–5,4 kg ve koyunlarda 3,5 kg’ dır (92, 94).  

 

Kesim için mezbahaya getirilen hayvanlar yorgun olduklarından 

dinlendirilmeleri gerekir. Yorgun hayvanlar kesildiğinde kanı yeterli miktarda 

akıtılamaz. Böylece bu hayvanlardan elde edilen etler dayanıksız olur ve çabuk bozulur. 

Bu sebepten hayvanlar, kışın en az 8 saat, yazın ise 12 saat süreyle padoklarda tutulur. 

Kesimin en az 6 saat öncesinden yemleme kesilmeli ve hayvanlar kesilinceye kadar 

ihtiyaçları dâhilinde su tüketmelerine izin verilmelidir (86). Aynı zamanda dinlendirme 

amacıyla padoklara koyulan hayvanlar, Veteriner Hekimler tarafından sağlık ve besi 

derecesi bakımından muayene edilmelidir. Yapılan bu muayeneye canlı muayene ya da 

kesim öncesi muayene (antemortem muayene) adı verilir. Canlı muayene, özellikle 

insanlara bulaşabilen, kuluçka süresi kısa olan ve zoonozlar adını alan kuduz, çiçek, 

şap, şarbon ve deli dana hastalığı gibi hastalıkların teşhisinde önem taşır. Ayrıca genel 

durum, besi durumu, ırk, yaş ve cinsiyet gibi özelliklerin kontrolü de bu muayene 

sırasında gözden geçirilir. Bu amaçla tüm dünyada canlı muayene uygulaması yasalarla 

zorunlu kılınmıştır (92, 103). 

 

Muayene edilen hayvanlar, özel bir hat ile zapt etme bölümüne alınmalıdır. 

Böylece gerek hayvan gerekse kesim hattında çalışan personelin sağlığı korunmuş olur. 

Bu işlemler için hareketli kapan sistemleri, sabit kapanlar ve bayıltma kafesleri 

kullanılmaktadır (31). 

 

Kasaplık hayvanların kesim esnasında savunma hareketleri yapmasını önlemek 

ve acıya duyarsız hale getirmek için uygulanan bayıltma, kanama düzeyini ve et 

kalitesini iyileştiren önemli bir faktördür (54, 63). Bugün birçok ülkede hayvanların 

bayıltılmadan kesilmelerine müsaade edilmez. Üç farklı bayıltma metodu mevcuttur. 

Tabanca ile bayıltma özellikle sığırların bayıltılmasında kullanılır, bu metotta 

uygulamanın gerçekleştirileceği noktalar büyük önem taşır (32). Sığırlarda boynuz 
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tabanının ortasını göz merkezine bağlayan çizgilerin kesişme yerinin; atlarda cranialde 

yelenin başlangıç noktasının tam orta kısmının; domuzlarda gözleri birleştiren çizginin 

bir parmak genişliği üstünde, frontal bölgenin tam orta noktasının; dana, koyun ve 

keçilerde ise kafatasının arka kısmının tam orta noktasının bayıltma için en uygun yerler 

olduğu bildirilmiştir. Avrupa’da görülen Deli Dana vakalarından sonra yapılan 

araştırmalarda, bu bayıltma uygulamasının bulaşmada risk unsuru olabileceği rapor 

edilmiştir (30).  

Karbondioksit (CO2) ile bayıltma, gazın kasaplık hayvanlara inhale ettirilmesi 

sonucunda bilinç kaybı durumunun şekillenmesidir (33, 96). Domuz mezbahalarında 

yaygın olarak kullanılan bu yöntemle solunum aktive edildiğinden kuvvetli bir kan 

sirkülâsyonu oluşur ve hayvanlarda maksimum kan akıtılması kolaylaştırılır. Sistemin 

yüksek maliyeti ise uygulamanın en önemli dezavantajı olarak ifade edilmektedir (44, 

63).   

Elektrik ile bayıltma çoğunlukla küçükbaş hayvanların bayıltılmalarında 

kullanılan ve diğer yöntemlere göre daha ucuz ve daha güvenilir olan bir bayıltma 

yöntemidir (95). Güvenli duyarsızlık sağlamak için koyunlarda asgari 1 Amper (A), 

domuzlarda 1,25 A değerindeki akımın beyinden geçirilmesi gerekmektedir. Sığırlarda 

ise hem baş hem döş bölgesinden 2,5 A değerindeki akımın geçirilmesine ihtiyaç 

duyulur (31).  

Elektrikle bayıltma uygulamaları sonrasında kasaplık hayvanlarda 3 fazlı 

reaksiyonlar zinciri şekillenir (10, 32).  

1. Faz (Tonik Faz): Elektrik akımı uygulaması ile birlikte tüm istemli çalışan 

kaslarda şiddetli kontraksiyonlar şekillenir. Hayvan bilincini kaybederek yere 

düşer ve solunumu durur. Faz yaklaşık 20 saniye kadar sürer. Hayvan bu fazın 

16.-20. saniyeleri arasında kanatılmalıdır. 

2. Faz (Klonik Faz): Kaslar gevşer. Bu faz tekmeleme hareketlerinin varlığının 

tespiti ile ortaya konur. 15–45 saniye devam eden bir süreçtir.  

3. Faz (Recovery Fazı): Ritmik solunumun başlaması ile karakterizedir. Hayvan 

ayağa kalkmak için çabalar. Hayvan bayıltma uygulaması yapılmasından önceki 

fizyolojisine geri döner.     
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2.3.2.Kesim İşlemleri 

 

Kanatma işlemini kapsayan bu aşamada, kasaplık hayvanların canlı ağırlığının 

ortalama  % 7–8 ‘ini oluşturan kanın yaklaşık olarak %  4–4,5’lik kısmı organizmayı 

terk eder (103). Kesim bölümüne alınan bayıltma uygulanan ya da uygulanmayan 

hayvanlar, arka ayaklarının birinden veya her ikisinden tespit edilip bir vinç vasıtasıyla 

raylı sisteme asılırlar ve hayvanlara kesim-kanatma işlemi uygulanır. Kanatma 

işleminde iki farklı uygulama mevcuttur. Geleneksel yöntem ya da yatay kanatma adını 

verdiğimiz ve ülkemizde tercih edilen bu uygulamada hayvanın mandibular 

kemiklerinin hemen altından ve enlemesine olarak keskin bir bıçak ile beyne giden tüm 

damarlar, yemek borusu (özafagus) ve soluk borusu (trachea) kesilmektedir. Böylece 

hayvanın mide içeriği kanla karışmış olarak akacağından çırpınma sırasında 

kontaminasyon riski yükselir (44, 92). Diğer yöntem ise dikey kanatmadır. Gelişmiş 

ülkelerde temiz ve sağlıklı karkas ve kan elde etmek için uygulanan bu yöntemde 

hayvan boynunun her iki yanından bir toplardamar (V.jugularis), bir atardamar 

(A.carotis com.) 45° ‘lik açı ile 30 cm uzunluğunda kesilmekte ve bıçak kalbin yakınına 

kadar sokularak mümkün olan en fazla kanın akması sağlanmaktadır (37). Temiz olarak 

elde edilen kan; ilaç, yem, boya ve yapışkan sanayilerinde kullanılır (103). 

 

2.3.3.Kesim Sonrası İşlemler 

 

Kesim sonrasında yapılacak işlemler; derinin yüzülmesi, iç organların 

çıkarılması, Veteriner Hekimler tarafından yapılması zorunlu olan post-mortem et 

muayenesi ve kaba parçalamadır.  

 

Derinin yüzülmesi, özel itina isteyen, aynı bayıltma gibi yerde ya da havada 

gerçekleştirilebilen bir işlemdir. Genellikle yuvarlak-küt uçlu bıçaklar kullanılmalıdır. 

Bıçakla deri yüzme işlemi,  büyükbaş hayvanlarda arka bacakların iç kısmı, gövdelerin 

karın kısmı ve kısmen yanları ile ön bacaklar ve boyun kısmından başlar ve tüm 

gövdede devam eder. Bu usulde deride yarıkların oluşma riski vardır (42, 103).  
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Küçükbaş hayvanlarda ise; ekstremitelerin birinden delik açılıp, aşil tendosundan kanca 

ile asılır ve bütün deri tulum şeklinde çıkarılır. Tulum çıkarma metodu deri kalitesinin 

ve ekonomik değerinin bozulmaması için uygulanan bir tekniktir (17). Son yıllarda deri 

yüzme makineleri, zamandan tasarruf ve uygulamada kolaylık sağlaması açısından 

tercih edilmektedir. Deri üzerinde mümkün olduğunca et artığı bırakılmamaya 

çalışılmalıdır. Derinin soğuması için 1–2 saat beklendikten sonra hayvan derileri 

ağırlıklarının ½’si kadar temiz ve karınca başı adı verilen iri taneli tuzla her tarafını 

kaplayacak şekilde tuzlanmalıdır. 

 

Derisi yüzülen hayvanın karın ve göğüs boşluğu açılarak sindirim, solunum ve 

ürogenital organları dışarı çıkarılır. Gövde üzerinde böbrekler ile erkeklerde sadece 

testisler bırakılır. İç organlar çıkarılırken mide ve bağırsak içeriğinin karın boşluğunu 

bulaştırmamasına dikkat edilmelidir (92). İdeal olarak ilk yapılması gereken yemek 

borusu ve rektumun son bölümüne ligatür atılmasıdır. Daha sonradan sindirim ve 

boşaltım sistemi organlarının dışarı çıkarılması işlemine geçilmesi tavsiye edilir (17).  

İç organların çıkarılmasının geciktirilmemesi gerekir. Aksi bir durumda ete sindirim 

sistemi organlarının kokusu sinebileceği gibi, karkasta sindirim sistemi ile temas eden 

bölgelerde pişmiş et görüntüsü tespit edilir (2).   

 

Dışarı çıkarılan iç organlar ait oldukları karkasla beraber sorumlu Veteriner 

Hekim tarafından detaylı muayeneye tabi tutulurlar. İç organlarda; kalp, akciğer, 

karaciğer, dalak, böbrek, uterus, meme, bağırsak, baş bölümünde; ağız boşluğu, dil, 

masseter kasları, lenf yumruları, karkasta ise; lenf yumruları, vücut boşlukları, kemikler, 

eklemler, kaslar kontrol edilir. Palpasyon (elle kontrol), inspeksiyon (gözle kontrol) ve 

ensizyon (kesit) ile yapılan et ve organların muayenesinde büyüklük, renk, parlaklık, 

kıvam, yapının homojenitesi, parazit odakları, kenarlarının incelik ve kalınlığı üzerinde 

durulmalıdır (42). Hastalık semptomları taşıyan veya paraziter enfestasyon bulgularına 

rastlanan iç organlar usulüne uygun bir şekilde imha edilmelidir (17). Gerekli görüldüğü 

durumlarda, çeşitli hastalık durumlarının teşhisini kesinleştirmek için bakteriolojik 

(Bruselloz) ve serolojik (Tüberküloz, Şarbon) muayenelere de başvurulur.  Muayene 

sırasında kullanılacak bıçakların keskin, temiz ve dezenfekte edilmiş olmaları lazımdır. 

Bunların düz satıhlı, paslanmaz, ısı ve dezenfektanlardan etkilenmez yapıda olmaları 
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gereklidir (2, 103). Hayvan Sağlık Zabıta Yasasının (HZSY) 101. maddesine göre, 

muayene sonrası karkaslar sorumlu Veteriner Hekim tarafından damga ile etin sağlık 

açısından risk oluşturmayacağının garantisi olarak karkası mühürlenir. Böylece sadece 

insan tüketimi için uygun etlerin gıda olarak tüketimine izin verilir (92). 

 

Muayenesi yapılan karkaslar et değerlendirme ünitesine alınır ve eğitilmiş 

kasaplardan tarafından kaba parçalama işlemine tabii tutulur. Büyükbaş hayvan 

karkaslarının parçalanmasında gövde omurga hizasından iki eşit parçaya ayrılır. Her iki 

yarım gövde, ülkemizde 11. ve 12. kaburgalar Avrupa ülkelerinde ise 8. 9. kaburgalar 

arasından ikiye bölünerek ön çeyrek ve arka çeyrek parçalar elde edilir (90). Et ürünleri 

üretimine uygun ve kıyma olarak değerlendirilebilen az değerli etlerin bulunduğu ön 

çeyrek karkas,  döş, ön kol, kaburga ve boyundan oluşur. Değerli etlerin bulunduğu arka 

çeyrek karkasta kısa but (tranç, yumurta, nuar, kontnuar, sokum, incik) ve fileto 

(bonfile, kontrfile)  olarak iki bölümde incelenir. Küçükbaş hayvan karkasları ise, yerli 

Kıvırcık ırkı haricinde kuyruksuz ve bütün halinde bırakılır (68).  

 

2.4.Kesim Sonrası Ette Meydana Gelen Değişimler 

 

Normal hayat devresinde kas, fonksiyonunu kontraksiyonlarla yerine getirir. 

Bunun için gerekli olan enerji, kaslardaki glikojenin parçalanmasıyla sağlanır. 

Glikojenin parçalanması hem aerob hem de anaerob olarak gerçekleşebilir (90). Çeşitli 

sebeplerle kaslara yeterli miktarda O2 taşınamadığı durumda şekillenen anaerob 

fosforilasyonda, son ürün laktik asittir. Bu reaksiyon sonunda üretilen toplam enerji, 

oksidasyonda üretilene göre az sayılsa da dokuların düşük O2 basıncında iken dahi 

çeşitli aktiviteler için gerekli enerjiyi bu yoldan temin etmesi büyük önem taşır. 

Anaerob fosforilasyon (glikoliz) reaksiyonları sonucunda kullanılan 2 ATP ‘ye karşı 4 

ATP sentezlenir. Böylece net 2 ATP oluşur (68).  

Anaerobik koşullarda oluşan glikoz olayından sonra meydana gelen enerji, 

glukozun oluşturabileceği enerjinin % 7 ‘si kadardır. Organizmanın glikoz enerjisinden 

tam yararlanabilmesi için pürivik asit moleküllerinin CO2 ve H2O ‘ya kadar oksidasyona 

uğramaları gerekir. Bu da aerobik koşullarda ve TCA siklusunda mümkün olur. Aerobik 
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fosforilasyon reaksiyonunda kullanılan 2 ATP ‘ye karşı 40 ATP sentezlenir ve sonuçta 

net 38 ATP oluşur (3). 

Glikolizin son ürünü olan laktik asit özellikle kas aktivitesinin yüksek olduğu 

durumlarda, pürivik asidin oksidasyonu için yeterli miktarda O2 temin edilmediği zaman 

kaslarda çok miktarda oluşur ve pH’ı düşürür. Ayrıca hücreden dışarı atılamayan CO2, 

su ile reaksiyona girip karbonik aside dönüşmekte ve bu yolla da pH üzerine etkili 

olmaktadır. Glikozun pürivik aside parçalanmasına kadar gelişen reaksiyonlar Şekil 2-

1’de verilmiştir (61).  

                    Şekil 2-1: Kaslarda glikojenin parçalanması 

 

                                     ATP          Glikoz 

                                     ADP                   

                                              Glukoz 6 fosfat 

                                              

                                            Fruktoz 6 fosfat 

                                      ATP  

                                    ADP 

                                            Fruktoz 1,6 difosfat 

                                    

                                            Gliseralaldehid 3 fosfat 

                                          

                                           1,3 Difosfogliserik asit 

                                  2 ADP  

                                   2 ATP 

                                           3 Fosfogliserik asit  

                                           

                                          2 Fosfogliserik asit   

                                           

                                            Fosfoenolpiruvik asit     

                              2 ADP                      

                               2 ATP                    

                                                 Pürivik asit                                Laktik asit   
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2.4.1.Ölüm Sertliği (Rigor Mortis) 

 

Kasların, ete dönüşme aşamasında meydana gelen en önemli değişiklik rigor 

mortis’dir (47).  Ölüm sertliği, önce ölümden kısa süre evvel çalışmış olan kaslarda 

kendini gösterir. Sırasıyla kalp, diyaframa, ense ve boyun, çene ve dil, baş, ayaklar ve 

gövde kaslarında oluşur. Ayrıca düz kasları, damarları ve bağırsakları etkiler (42).  

Ölüm sertliği üç fazda oluşur; birinci fazda et yumuşaklığını ve canlılığını korur. 

ATP miktarı yeterlidir. İkinci fazda, et yavaş yavaş elastikiyetini kaybeder. Azalan 

ATP’nin ADP’tan sentezi için önce, kaslarda bulunan ve enerji bakımından zengin 

bileşiklerden olan kreatin fosfat (KP) sonra da glikojen kullanılır. Glikojen ve KP 

rezervleri tükeninceye kadar anaerob şartlarda devam eden biyokimyasal tepkimelerde 

pürivik asitten oluşan laktik asit taşınamaz ve birikme eğilimi gösterir. Bu da etin 

pH’sını düşürür ve kas kasılmalarını önleyici etkisi olan Troponin I inaktive olur. 

Böylece, Miyozin-ATP’az aktivitesi artar ve ATP’nin yıkımı hızlanır. Bunun sonucunda 

da mitokondri ve sarkoplazmik retikulumdan serbest hale geçen kalsiyum iyonlarının 

etkisiyle aktin ve miyozin filamentleri iç içe geçerek, aktinomiyozin kompleksini 

oluşturur. Üçüncü fazda ise, ATP artık sentezlenemez. Dolayısıyla oluşan 

aktinomiyozin köprücükleri koparılamaz. Kaslar sertleşir ve rigor mortis tam olarak 

şekillenir (90). 

Ölüm sertliğinin meydana gelme süresi, sığır ve koyunlarda 6–12 saat, 

domuzlarda 0,5–3 saat ve tavuklarda 1 saattir (2). Hayvanların kesimden önceki durumu 

(dinlenmiş ya da yorgun), yaş, tür, cinsiyet ve kesim metodu ölüm sertliğinin 

oluşumunu etkileyen faktörlerdir (44). Tetanozlu hayvanlarda ölüm sertliği daha erken 

oluşabilirken, septisemili hayvanlarda ise görülmez (91). 

 

2.4.2.pH  

 

Kesimden hemen sonra et hafif alkalidir ve pH değeri 7,0–7,2 arasındadır.  

Organizmada ölüm sonrası duran oksijenli solunum ve dolaşım faaliyetlerinden ötürü 

CO2’in atılamamasına, organik fosfor asidi esterlerinin parçalanması sonucu oluşan 

serbest fosfor asitlerinin fosforilizasyon siklusuna girmeyerek hücrelerde birikmesine ve 
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organizmada varolan glikojen depolarının anaerobik fosforilizasyon ile parçalanması 

sonucu oluşan laktik asidin hücrelerde birikmesine ve bunlar da kaslarda pH 

değerlerinin 5,4–5,6’ya kadar düşmesine neden olur (9, 47). Glikolitik enzimlerin 

aktivite gösteremediği, pH seviyesinin en alt seviyeye düştüğü bu nokta; izoelektrik 

nokta olarak isimlendirilir. Bu pH değerlerinin altında glikojen ve ATP’nin 

parçalanması durur, rigor mortis son bularak ölüm sertliği çözülmeye başlar. Bu 

noktadan sonra pH yeniden yükselme trendine girer (103). Kesim sonrası belli sürelerde 

kaslarda tespit edilen laktik asit, glikojen ve pH değerleri Tablo 2-7‘de verilmiştir (43). 

 

Tablo 2-7: Kesim sonrası ette glikojen değerleri             

Kesim Sonrası  

(saat) 

Laktik Asit 

(mg/100g) 

Glikojen 

(mg/100g) 

pH Değeri 

0,5 283 714 6,82 

2 360 596 6,67 

4 438 475 6,54 

8 512 308 6,33 

24 743 82 5,94 

48 819 0 5,58 

 

Gerek kasaplık hayvanların transport araçlarına yüklenmesi, indirilmesi ve nakli 

gibi stres oluşturabilecek kesim öncesi, gerekse muhafaza ve depolama şartları gibi 

kesim sonrası faktörlerden ötürü etlerin sahip oldukları pH değerlerinde 1.ve 24. saatler 

arasında arzu edilmeyen değişimler meydana gelebilir. Özellikle et kalitesini olumsuz 

olarak etkileyen bu anormallikler, hayvan türlerine göre farklılık gösterir. PSE et (Pale, 

Soft, Exudatif) domuzlarda; DFD et (Dark, Firm, Dry) sığır ve domuzlarda; cold 

shortening sığır ve koyunlarda görülür (90). 

Soluk, yumuşak, sulu et olarak tanımlanan PSE; genetik faktörlerin, stresin ve 

yetersiz soğutma koşullarının domuz kaslarındaki etkisidir. Kesimden 45 dakika sonra 

pH 5,8 ‘nin altına hızlı bir düşüş gösterirken, kasların iç sıcaklığı 42,5 °C’ye kadar 

yükselir.  Etteki miyoglobin miktarı az, su tutma kapasitesi yüksektir (38). Bu nedenle 

dondurulup saklanmaya uygun değildir. Yüzeyin de sulu olması mikrobiyal üremeler 

için uygun bir ortam oluşturur (4).  İlk olarak 1914 yılında varlığından söz edilen PSE 
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et, günümüzde domuz eti endüstrisinde yıllık 100 milyon dolara varan zararlara neden 

olmaktadır (77). 

Transport, beslenme ve hava durumu gibi çeşitli nedenlerle hayvanlarda oluşan 

stres, kesim öncesi enerji kaynağı olan glikojen rezervlerinin tükenmesine yol açar. 

Böylece ette asitlik gelişemez ve pH 6,2 ile 7,0 arasında kalır (68, 80). Koyu, sıkı, kuru 

olan bu etler yüksek pH nedeniyle dayanıksızdır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, 

DFD et sığır karkaslarında da tespit edilmiş olup, Dark Cutting Beef (DCB) olarak 

isimlendirilmiştir (2, 53).  

Soğuk kasılması ya da soğuk kısalması anlamına gelen cold shortening, sığır ve 

koyun karkaslarının rigor mortis şekillenmeden 14 °C’nin altında muhafaza edilmesi 

sonucunda oluşur. Muhafaza sırasında sarkoplazmik retikulumdan salınan kalsiyum 

iyonları miyozin ATP’az enzimini aktive eder ve kaslar kasılma eğilimi gösterir (76). 

Soğuk kısalması sırasında olgunlaşmayı olumsuz etkilediğinden etlerde istenmeyen 

düzeyde sertlik gelişir. Az yağlı hayvanlarda ve kuzularda daha az görülür (42). 

 

2.4.3.Su Tutma Kapasitesi 

 

Su tutma kapasitesi, etlerin kalitesini etkileyen en önemli fiziksel faktördür. 

Renk, tekstür ve yumuşaklık gibi diğer fiziksel faktörlerin gelişmesini sağlar (90).  

Yüksek pH değerine ve ATP miktarına sahip kesimden hemen sonraki etlerde, rigor 

mortis daha şekillenemediğinden aktinomiyozin kompleksi oluşmamıştır. Açık olan 

aktin ve miyozin flamentleri arasında da fazla miktarda su tutulur.  Kesimden 24–48 

saat sonra ATP’nin parçalanmasına ve pH değerlerinin izoelektrik noktaya düşmesine 

bağlı olarak su tutma kapasitesi en düşük düzeye ulaşır (76, 103). 
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2.4.4.Etin Elektrik Direnci 

 

Redoks potansiyel sisteminde redüksiyon ve oksidasyon tepkimelerine bağlı 

olarak bir proton geçişi söz konusudur. Ette meydana gelen biyokimyasal olaylar 

neticesinde elektrik direnci de değişir.  Kesimden hemen sonraki ette elektrik dirençi 

1700–2000 ohm iken, kesimden 24 saat sonra bu değer ATP’nin parçalanmasına ve pH 

değerinin düşmesine bağlı olarak 180–290 Ohm’a kadar geriler (90). 

 

2.4.5.Renk 

 

Renk, ette tüketicilerin satın alma aşamasında en çok dikkat ettiği kriterdir. Ete 

rengini veren, kaslarda aerobik reaksiyonlar için O2 depolayan ve suda çözünebilir bir 

protein özelliğindeki miyoglobindir (91). Miyoglobin, protein tabiatlı bir molekül, bir 

demir iyonu ve renk pigmenti olan porfirin zincirinden oluşmaktadır. Miyoglobin 

miktarı hayvan türüne göre farklılık gösterdiği gibi kas grupları arasında da değişiklik 

arz eder. Örneğin sığır etindeki miyoglobin miktarı koyun ve domuza nazaran daha 

fazladır (103). 

Taze etlerde (kesimden hemen sonra) renk koyu kırmızıdır. Havadan gelen O2 

absorbe edilerek demir iyonu ile bağlanır. Böylece oksimiyoglobin oluşur. 

Oksimiyoglobin ette tüketiciler tarafından istenilen açık kırmızı rengin meydana 

gelmesine neden olan bir bileşiktir (90).  

Hem oksimiyoglobin hem de miyoglobin oksidasyona uğrayarak metmiyoglobin 

oluşabilir. Metmiyoglobin uzun süre depolarda muhafaza edilmiş etlerde görülür. Etin 

rengi kahverengidir. Etlerde görülen renk değişikliklerinin mekanizması Şekil 2-2‘de 

verilmiştir. Daha ileri aşamalarda proteinlerin parçalanmasıyla ette verdomiyoglobin 

oluşur ki etin rengi yeşile döner (97). 
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Şekil 2-2: Ette meydana gelen renk değişimlerinin oluşum mekanizması 

 

                                                    -O2 

              MİYOGLOBİN                             OKSİMİYOGLOBİN 

              (koyu kırmızı)                           +O2                      (açık, parlak kırmızı)   

 

                          oksidasyon                                                                  oksidasyon 

                                       METMİYOGLOBİN 

                                               (kahverengi) 

                              

2.4.6.Olgunlaşma 

 

Ölüm sertliği tam anlamıyla şekillendikten sonra kaslar zamanla yumuşamaya 

başlar. Bu olaya rigorun çözülmesi ya da etin olgunlaşması adı verilir (2). Etin 

olgunlaşması hayvan karkaslarında depolama şartlarına bağlı olarak şekillenir. 

Karkaslar, 0–4 ºC’de muhafaza edildiği sürece olgunlaşma prosesleri optimal bir 

biçimde devam eder. Bu süre tavuklarda birkaç saat, domuz ve koyunda 4–6 gün, 

sığırda 10–15 gün sürer. Fakat oluşumun gerçek nedeni depolama sürecinde kaslarda 

meydana gelen reaksiyonlar olarak bildirilmiştir. Kompleks bir yapı olarak tanımlanan 

bu reaksiyonlar zinciri, hayvan türüne ve kasların yapısına göre farklılık gösterir. Fakat 

olgunlaşma mekanizması tüm hayvan türlerinde aynıdır (4, 78). Olgunlaşma, doğal ve 

yapay olmak üzere iki şekilde meydan gelir. 

 

2.4.6.1.Doğal Olgunlaşma 

 

Etin olgunlaşması kas proteinlerinin denatürasyonundan ibarettir (44). Kas 

yapısında üç farklı protein bulunur. Bunlar, miyofibriler, sarkoplazma ve bağ doku 

proteinleridir. Olgunlaşma evresinde miyofibril proteinlerin (MP) dışındaki iki grubun 

herhangi bir etkisi yoktur. Tüm reaksiyonlar miyofibriler proteinleri parçalamaya 

yöneliktir. Miyofibriler proteinler; intermiyofibriler (desmin, vinculin), intramiyofibriler 
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(titin, nebulin, ve troponin T) ve sarkolemma ile bağlantılı miyofibriler içinde de 

(vinculin, dystrophin) bulunurlar. Bundan başka, bazal laminaya dayanan kas hücreleri 

de bu proteinleri (laminin, fibronectin ve yeni olarak tanımlanan 550 kDa proteini) 

barındırabilirler (51). Bahsi geçen proteinler içinde titin ve nebulin, miyofibrilerin en 

büyük proteini olmaları ve aktinomiyozin flamentlerini regüle etmeleri dolayısıyla 

diğerlerine göre daha öne çıkmaktadır (15). Miyofibriler proteinlerin proteaz enzimleri 

ile proteolizisi sonucunda etlerde yumuşama meydana gelir. Proteazlar içinde de en 

önemli rol, sırasıyla kalpain ve katepsin’indir (16, 65, 80). 

Kalpain, postmortem zamanda gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların            

% 95’inden sorumludur ve kalpastatin’in etkisi altındadır. Sıcaklık ve pH düşmesine 

bağlı olarak poliformik bir protein olan kalpastatin inhibe olur ve kalpain aktif hale 

gelir. Yapısında kalsiyum iyonlarını barındıran kalmodulin bölgesine sahip olan 

kalpain, işlevlerine göre daimi kalpainler  (µ-kalpain, m-kalpain, µ/m kalpain), spesifik 

doku kalpainleri ( kapain 3, nCl–2, nCl–4, Rt88) ve atipik kalpainler (kalpain 5, kalpain 

6, kalpain 10) olmak üzere üçe ayrılır (21, 78). Son yıllarda etin olgunlaşması üzerine 

kalpain sistemlerinin rolü ile ilgili yapılan araştırmalarda µ-kalpain ve kalpain 3’ün 

olgunlaşmada etkili olduğu ortaya konmuştur (Şekil 2–3) (41).  µ—kalpain, kalpain 3 

ve lizozomal enzimlerinden katepsin B, D, H, L’nin etkisi ile miyofibrilerdeki 

proteolizis yüzeyde başlar. Böylece miyofibriler, miyofilamentlere dönüşür. Zamanla 

miyofilamentler de önce polipetidlere sonra amino asitlere kadar parçalanır (16). 

 

Şekil 2-3: Kalpain’in olgunlaşma üzerine etkisi        

                          

Tam MP  kalpain 1 & kalpain 3        Parçalanmış MP    
(sert et)                                                               (gevrek et)                

Bütün bu biyokimyasal nitelikteki reaksiyonlar sonucu kanatmadan hemen sonra 

sert bir konsistense sahip olan et, proteinlerin çözülmesi ve z-bantlarının kırılması ile 

gevrek bir yapıya sahip olur. Fibrillerin elektrik direncinin azalmasına ve interfibriler 

alanın büyümesine bağlı olarak etler salamuraya uygun bir yapı kazanır. Taze etin şişkin 

fibrilleri ışığı absorbe ederek koyu kırmızı rengin görünümüne neden olurken, fibrillerin 

küçülmesi ve interfibriler alanın büyümesi neticesinde olgunlaşmış ette renk açık 
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kırmızı olarak görünür (9, 103). Olgunlaşma ile birlikte aroma oluşumu da gelişir. Taze 

et ile olgunlaşmış et arasındaki farklılıklar Tablo 2-8‘de verilmiştir (90). 

 

 

Tablo 2-8: Taze et ile olgunlaşmış etin fiziksel ve kimyasal özellikler yönünden 
karşılaştırılması 

 

Kriterler Taze Et Olgunlaşmış Et 

pH 6,0–7,0 5,6–6,0 

Kas Fibrilleri Şişkin Büzülmüş 

İnterfibriler Alan Dar Geniş 

Elektrik Direnç Büyük Küçük 

İmmobilize Suyun Serbestlik Miktarı  Az Çok 

Yabancı Su Tutma Niteliği İyi Kötü 

Salamuraya Uygunluk Kötü İyi 

Tekstür Lastik benzeri Gevrek, Üsareli 

Renk Koyu Kırmızı Açık Kırmızı 

Aroma Gelişmemiş Gelişmiş 
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2.4.6.2.Yapay Olgunlaşma 

 

2.4.6.2.1.Elektrik Stimülasyonu  

2.4.6.2.1.1.Tanımlama ve Uygulama 

 

Et kalitesinin geliştirilmesi ve standartlaştırılması amacıyla birçok fiziksel ve 

kimyasal yöntem uygulamaya konulmuştur. Bu yöntemlerden birisi, et sanayiinde 

elektrik akımı uygulamalarıdır.    

Et teknolojisinde elektrik, kesimden önce bayıltma kesimden sonra ise karkasları 

olgunlaştırma ve kalite kriterlerini artırma amacıyla kullanılmaktadır (11, 13, 18, 93).  

Kesimden sonra karkaslara belirli noktalardan elektrik akımı uygulanmasına elektrik 

stimülasyonu (ES) adı verilir (39). Uygulamada elektrotların biri boyun kaslarına diğeri 

de but kaslarına veya monoray hatta saplanmakta ya da takılmaktadır.                                                    

Elektrik stimülasyonu, kanatma sırasında (45, 102) ya da kesimden sonraki     

20–60 dakikalar arasında (48, 62, 93) yaklaşık olarak 20–120 saniye süresince 

uygulanmaktadır. Uygulamada 0–100 volt akım kullanılırsa düşük voltaj, 100’den fazla 

akım kullanılırsa yüksek voltaj olarak isimlendirilmektedir (87). Yüksek voltaj 

uygulamalarının, düşük voltaj uygulamalarından daha etkili olduğu vurgulanmasına 

rağmen konuya insan güvenliği açısından yaklaşıldığında düşük voltaj elektrik 

stimülasyonu uygulaması dünyanın büyük bir bölümünde tercih edilmektedir. Bu 

amaçtan dolayı stimülatörlere insanları uyarma amaçlı sinyal veren lambalar, ışıklar 

konmaktadır (Şekil 2–4). Hatta üzerine dikkat çekici yazılar yazılmaktadır. Aynı 

zamanda da elektrik uygulama alanına insanların serbestçe girmesine izin 

verilmemektedir (39, 40, 45, 82).   

İlk olarak 1749 yılında Benjamin Franklin tarafından hindi karkaslarına 

uygulanan ES, başarılı sonuçlanmasına rağmen gerekli ilgiyi görememiştir. Bundan 

yaklaşık iki yüz yıl sonra 1951 yılında Harsham, Deatherage ve Rentschler tarafından 

patenti alınan ES, 1976 yılından itibaren ağırlıklı olarak Yeni Zelanda, Amerika başta 

olmak üzere Avustralya ve İngiltere’de birçok çalışmaya konu olmuştur (85). 

Ülkemiz et sanayiinde ise, kasaplık hayvanlarda ES uygulamaları üzerine 

çalışmalar yok denecek kadar azdır. Hayvan yetiştiriciliğinde mevcut sorunlar, kötü 
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mezbaha koşulları ve et sanayiindeki yetersizlikler ülkemizde üretilen etlerin kalitesini 

olumsuz etkilemektedir. 

 

                           Şekil 2-4: Etlerde kullanılan elektrik stimülatörü 

                                      

 

 

2.4.6.2.1.2.Kalite Üzerine Etkisi 

 

Uzun yıllardır tartışılan elektrik stimülasyonunun etkileşim mekanizması 

günümüzde de tam anlamıyla açığa kavuşturulamamıştır. ES’nun etin olgunlaşması 

üzerindeki etkisi hakkında üç türlü teori mevcuttur. Bunlardan birincisi; kas fibrilleri 

rigor mortis süresince kasılma eğilimi gösterir. Kasların sıcaklığının da düşmesi soğuk 

kasılmasına neden olur.  Soğuk kasılmasında kasların pH’ı 6,1 ‘in üstünde kalır ve bu 

durumdaki karkasların etleri daha serttir. Oysa elektrik stimülasyonu uygulanan kasların 

pH’ı ölümden kısa süre sonra 5,7–5,9’a kadar düşer. Böylece soğuk kasılması riski 

ortadan kalkar. İkinci teori, ES uygulanan karkasların sıcaklığı yüksekken pH hızlı bir 

düşüş gösterir. Bu durumda lizozomal enzimler (katepsin) aktive olarak proteinleri 

denatüre eder ve doğal hızlı bir olgunlaşma meydana gelir. Üçüncü teori ise, ES kas 
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yapısını fiziksel olarak bozarak hücre boşluklarına serbest kalsiyum salınmasını arttırır. 

Bu görüş ışık ve elektron mikroskobu ile desteklenmiştir (39, 85).  

Sonuçta ES, etlerde postmortem glikolizisi ve rigor mortisi hızlandırır. Böylece 

hızlı pH düşüşü ile birlikte bir taraftan kasların kasılmasıyla karakterize potansiyel bir et 

kalitesi sorunu olan soğuk kasılması riski ortadan kalkar. Diğer taraftan da protein 

denatürasyonunu da arttırarak hızlı bir olgunlaşma meydana gelir (28, 59, 65). Elektrik 

stimülasyon uygulanmış dana karkaslarındaki glikolitik aktivasyon 70 kJ/mol iken 

kontrol gruplarında bu değer 40 kJ/mol ‘dur. Bu da gösteriyor ki uygulamanın yapıldığı 

karkaslarda glikolizis oranı yüksektir  (39). 

Uytterhaegen ve ark. (93) sığır karkaslarına uygulanan elektrik stimülasyonunun 

miyofibriler protein denatürasyonunu ve buna bağlı olarak proteolitik enzim aktivitesini 

arttırdığını ileri sürmüşlerdir. Buna karşılık Kerth ve ark. (48) tarafından yürütülen bir 

araştırmada ES uygulamasının miyofibriler protein hidrolizi üzerine herhangi bir etkisi 

olmadığı savunulmuştur. Bu tez daha önceki yıllarda, Carballo ve ark. (11) tarafından 

yapılan incelemelerde de ortaya konmuştur.    

Morton ve ark. (62) yaptığı bir başka çalışmada ise, postmortemin 26. 

dakikasında koyun karkaslarına ve postmortemin 43. dakikasında sığır karkaslarına 

yüksek voltaj elektrik stimülasyonu (1130 V, 1,8–2 A) 90 saniye boyunca 

uygulanmıştır. Kesimi takip eden günlerde ES uygulanan ve kontrol grubunu oluşturan 

karkaslardan alınan örneklerin; pH, kalpastatin ve gevreklik değerleri ölçülmüştür. 

Sonuçta ES uygulanan koyun ve sığır karkaslarında normalden 3 kat daha hızlı bir pH 

düşüşü gözlemlenmiş olup ayrıca ES uygulanan karkasların daha gevrek olduğu ortaya 

konmuştur. Kalpastatin aktivitesinin belirlenmesi amacıyla yapılan analizlerin 

neticesinde ise, stimüle edilmiş kaslarda 24 saatin sonunda % 80’lere varan bir azalma 

söz konusu iken bu oran kontrol gruplarında % 25 civarında olduğu saptanmıştır.      

Stres ve elektrik stimülasyonunun koyun kasları üzerine etkisini araştıran 

Geesink ve ark. (28) 6. saatte yaptıkları pH ölçümleri sonucunda stimüle 

edilmemişlerde (A) 6,39, stimüle edilmişlerde (B) 5,74, deneysel olarak stres 

oluşturulan grupta (C) ise 6,10 değerleri okunmuş, 48. saat sonunda tüm değerler 

birbirine yakın bulunmuştur. İkinci gün yapılan gerilme kuvveti analizlerinde A, B ve C 

için okunan değerler sırasıyla 8 kgF, 11,4 kgF ve 9,8kgF’dir. 48. gün sonucunda yapılan 

ölçümlerde ise gruplar arasında bir fark bulunamamıştır.  
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ES’nun, kalite kriterlerini de iyileştirdiği yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. 

Etin kalitesini saptamada renk, tekstür, lezzet ve su tutma kapasitesi gibi kriterler esas 

alınmaktadır. Bu kriterler kimyasal ve biyokimyasal özellikleri de dolaylı olarak 

etkilemektedir (2). Renk; etin içermiş olduğu pigmentlerin belli dalga boylarındaki ışığı 

absorbe etme ve yansıtmasından kaynaklanır ve gevrekliği işaret eden önemli bir 

olgudur (64). Tekstür; etin çiğnenmesi sonucu ağızda bıraktığı yumuşaklık ve sertlik 

derecesi demektir. Olgunluk; etin tekstürüne bağlı olarak ağızda özellikle damakta 

algılanan duyum sonucu oluşan bir olgudur. Lezzet; gıdaların tat alma ve koklama 

organları ile algılanabilen duyumların tümüdür. Kısaca; tat ve kokunun karışımıdır. Su 

tutma kapasitesi, etin kısmen parçalama, kıyma ve basınç gibi işlemeler sonucunda 

suyunu tutabilme yeteneği olarak tanımlanır (1). Su tutma kapasitesi az olan etlerde; 

rutubet dolayısıyla fire oranı fazla olur (101). Bu özelliklerin hepsi sübjektif olarak 

değerlendirilebileceği gibi objektif olarak da değerlendirilebilinir.   

Dana ve sığır etlerinin kalite özelliklerini arttırma amacıyla karkaslara elektrik 

uygulaması birçok defa denenmiştir. Hwang ve Thompson (40), farklı zamanlarda 

uygulanan elektrik stimülasyonunun etin gevrekliğine ve kalpain sistemlerine olan 

etkisini incelemişlerdir. Sonuç olarak kanatma sırasındaki uygulamanın en düşük etkiye 

sahip olduğu tespit edilmiştir.  24 adet 10–12 aylık Rambouillet cinsi koyunun 

kullanıldığı çalışmada denekler eşit sayılarda iki gruba bölünmüş ve bir gruba 

kanatmadan hemen sonra bir dakika boyunca 28 V ES uygulanmıştır. İlk 6 saatte 

yapılan ölçümlerde stimüle edilmiş karkaslarda hızlı pH düşüşü tespit edilmiştir. ATP 

miktarını belirlemeye yönelik yapılan incelemelerde kontrol gruplarındaki miktarın 

önemli sayılabilecek derecede fazla olduğu görülmüştür. Gerilme gücünün tayininde ise 

farklı iki kastan (Longissimus, Semimembranosus) alınan numunelerin, postmortemin 2. 

günü yapılan değerlendirilmelerinde Longissimus kasında azalma tespit edilirken, 

Semimembranosus kasında herhangi bir fark görülmemiştir. 7. gün yapılan 

değerlendirmede ise, her iki kasta da kontrol gruplarına kıyasla azalma meydana 

gelmiştir (69). Soares ve ark. (82) yüksek voltaj elektrik stimülasyonun (700V) 

miyofibriler denatürasyonuna etkisini jel elektroforez yöntemiyle ortaya koymuşlardır.  

Eikelenboom ve ark. (24) yüksek ve düşük voltaj uygulamalarının boğa 

karkaslarının Longissimus dorsi kasında, kontrollere nazaran daha kırmızı renge neden 

olduğunu ileri sürmüşlerdir. Buna karşılık,  Ledward ve ark. (55) ise ES uygulamasının 
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renk değerleri yönünden Longissimus dorsi kasında bir etkisinin olmadığını 

savunmuşlardır. 

Teksas Tarım Şubesi, karkaslarda postmortem gevrekliğin geliştirilmesi 

amacıyla birbirinden farklı hayvanların karkaslarına değişik asma, gecikmeli soğutma, 

yüksek ısı ve uzun zaman soğutma gibi birçok yöntem denemiştir. Ancak denenen tüm 

metotların etkisi ES ile sağlanan kadar olamamıştır. Sonuçta ES sığır, domuz, kuzu ve 

keçi karkaslarında sırasıyla yaklaşık olarak  %23, %9, %24 ve %29 oranında gevrekliği 

arttırmıştır (85). Shively ve ark. (79) keçi kasları üzerine yaptığı incelemelerde de ES, 1. 

ve 7. günlerde gevrekliği arttırmış, 14. ve 21. günlerde ise kontroller ile arasında bir 

fark bulunamamıştır. 

 Kanatma sırasında ES uygulamasına ait çalışma yapan Janz ve ark. (45) bu 

çalışmalarında ES (21 V, 60 Hz) uygulanan bizon karkaslarının Longissimus lumborum 

kasında kesimi takip eden günlerde renk, su tutma kapasitesi ve tekstür değerleri 

ölçmüştür. Sonuçta; ES uygulanan karkasların daha gevrek olduğu görülmüştür. Aynı 

zamanda uygulama sırasında meydana gelen protein denatürasyonundan ötürü ES’nun 

su tutma kapasitesini azalttığı saptanırken, etlerin daha parlak kırmızı renge sahip 

olduğu da tespit edilmiştir. Den-Horteg ve ark. (19) tarafından yapılan araştırmada, 

boğa karkaslarına uygulanan düşük voltaj (85 V) elektriğin su tutma kapasitesini 

düşürdüğü ortaya konmuş ve bunun miyozin denatürasyonundan kaynaklandığını ileri 

sürmüşlerdir. Roeber ve ark. (73) yaptığı incelemelerde alınan sonuçlarda bu çalışmayı 

destekler görünümdedir.  McKenna ve ark. (60) ise su tutma özelliği bakımından 

stimüle edilmişlerle kontroller arasında bir fark bulamamışlardır.   

Channon ve ark. (12) düşük voltaj elektrik stimülasyonunun domuz kaslarına 

etkisi üzerine yaptığı çalışmada kaslar gerilme kuvveti yönünden incelenmiş ve bu 

kriterin stimüle edilmemişlere oranla daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Gevreklik, 

sululuk, renk ve aroma özelliklerini kapsayan duyusal analizlerde de karşılaşılan 

sonuçların oldukça tatmin edici olduğu vurgulanmıştır. İngiltere’de yapılan ve 72 

domuzun kullanıldığı bir araştırmada, kesim sonrası karkaslara üç farklı uygulama 

tatbik edilmiştir. Birinci grup (A) 3 saat boyunca 10 °C ‘nin altında tutulduktan sonra 

1°C’de soğutulmuştur. İkinci grup (B), 1°C’de havada soğutulmuştur. Üçüncü grup (C) 

ise, postmortemin 20. dakikasında 90 saniye boyunca yüksek voltaj elektrik 

stimülasyonuna (700 V) tabi tutulduktan sonra 1°C’de havada soğutulmuştur. M. 
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Longissimus thoracis et lumborum (LTL) ve M. Semimembranosus (SM) kaslarından 

pH, renk, tekstür ve lezzet değerleri ölçülmüştür. C grubunda 45. dakikadaki pH değeri 

LTL’de 6,22 iken SM’de 6,26 bulunmuştur. A ve B gruplarında bu değer 0,3 ile 0,4 

oranında daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca renk ve lezzet yönünden C grubu en 

yüksek puanları almıştır. Postmortemin 4., 7. ve 12. günlerde yapılan tekstür 

kontrollerinde de ES olumlu etkisi açıkça belirlenmiştir (88). Elektrik stimülasyonunun 

etkisi karkasın her bölgesinde aynı olmamaktadır. M.longissimus, M.adductor, 

M.semimembranosus, M.semitendinosus ve M.biceps femoris üzerine yapılan 

incelemelerde en olumlu sonuçlar longissimus kasında tespit edilmiştir (8). Taylor ve 

Mortoccia (87) domuz karkaslarına hem düşük voltaj hem de yüksek voltaj postmortem 

ES uygulamıştır ve en gevrek eti yüksek voltaj uygulananlar vermiştir.  

ES’in etkisi tavuk etlerinde de araştırılmıştır. Stimüle edilen kasların, normalden 

daha gevrek olduğu da birçok çalışmada ortaya konmuştur (18, 74). Birkhold ve Sams 

(7) tavukların göğüs kaslarına 440 V ES uygulamışlar ve hızlı pH düşüşü ile birlikte 

gerilme gücünde azalmaları tespit etmişlerdir.  Sams ve Dzuik (75) tarafından yapılan 

bir başka çalışmada da ES’nin tavuk karkasları üzerine olumlu etkileri açıkça 

sergilenmiştir.   

Wiklund ve ark. (102) 14 adet geyik kullandıkları çalışmalarında denekler eşit 

sayılarda iki gruba bölünmüş ve bir gruba kanatma esnasında 55 saniye boyunca 95 V 

ES uygulanmıştır. Kaslar; pH, gevreklik, renk ve sakromer uzunluğu bakımından 

incelenmiş ve elde edilen sonuçlar, kontrol grupları ile kıyaslandığında istatistikî açıdan 

önemli, tüketici açısından ise olumlu farklar bulunmuştur.  

Araştırmacılar ES’in antimikrobiyal etkisinin de olabileceğini vurgulamışlardır. 

ES uygulaması ile etteki bakterileri inhibe ederek dayanıklılık süresini uzatması 

mümkün görülmektedir (8). Yapılan bir çalışmada, Bawcom ve ark (5) 1800 V ile 

stimüle edilmiş karkaslarda tespit edilen toplam mezofilik bakteri sayısı kontroller ile 

karşılaştırıldığında 0.41 log CFU/cm2 oranında daha düşük görülmüştür. 

Edwards (23) yüksek voltaj elektrik stimülasyonunun (800V, 2A) antimikrobiyal 

etkisini araştırmak amacıyla yarısı kontrol grubu olmak suretiyle 48 koyun karkasının 

farklı dört noktasından uygulama öncesi ve sonrası alınan 384 swab örneğini toplam 

mezofilik aerob bakteri yönünden incelemiş ve önemli bir fark bulamamıştır. Koyun 

karkasları üzerine yapılan bir başka çalışmada, kesim sonrasında üç farklı uygulamanın 
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bakteriler üzerine etkisi incelenmiştir. Birinci grup 24 saat boyunca 1 °C ‘de; ikinci 

grup (ES) 550 V uygulamasından sonra 24 saat boyunca 1°C ’de; üçüncü grup 

(HB+ES) ise elektrik stimülasyon uygulamasını takiben sıcak odada tutulmuş ve daha 

sonra 1 °C ’de vakum paketlenip soğutulmuştur. Üç grup Pseudomonas spp., 

Brochothrix thermosphacta, psikrofil bakteri ve laktik asit bakteri yönünden 

değerlendirilmiştir. Yapılan mikrobiyolojik analizler sonucunda sadece Brochothrix 

thermosphacta sayısının HB+ES grubunda daha az olduğu görülmüş, incelenen diğer 

bakteri sayıları açısından gruplar arasında herhangi bir farklılık tespit edilememiştir 

(46).  

       Sonuç olarak karkas etlerin kalitesi üzerine yapılan çalışmalarda, elektrik 

stimülasyonu uygulamalarının, kaslarda glikolizisi hızlandırarak soğuk kısalmasının 

oluşumunu engellediği ve duyusal özellikleri iyileştirdiği, özellikle etin 

gevrekleşmesinde etkin rolü olduğu bildirilmektedir. Dolayısıyla, ülkemizde de et 

kalitesinin arttırılması amacıyla uygulaması kolay olan bu teknolojiye ihtiyaç 

duyulmaktadır.    

 

2.4.6.2.2.Diğer Yöntemler ile  Olgunlaştırma 

 

Enzimler ile olgunlaşma; çeşitli bitki (bromealin, papain, fisin) ve bakterilerin 

(proteaz, rozim, hidrolaz, küfsel amilaz) proteolitik enzimlerinin kullanılması ile 

oluşturulmaktadır. Bitkisel kökenli enzimler içinde yer alan bromealin ananastan, 

papain papaya bitkisinden, fisin de incirden elde edilmektedir (90). Bu enzimler gerek 

kesim öncesi hayvan damarlarına gerekse kesim sonrası kaslara enjekte edilmek 

suretiyle uygulanmaktadır (2). Enzimler miyofibriler proteinlerin önce sarkolemalarını 

sonra da kas liflerini ve proteinlerini hidrolize ederek hızlı bir olgunlaşma sağlamaktadır 

(26). 

Ultrasonik titreşim; yüksek ve düşük frekanslı ultrason dalgalarının kullanıldığı 

bu uygulama ile hücre duvarları tahrip olmakta ve sarkoplazma içindeki lizozom 

enzimleri salınımına neden olmaktadır. Böylece proteolizis hızlanır ve miyofibriler 

proteinler parçalanır (56). Fransa’da 1999 yılında Got ve ark. (29) tarafından yapılan bir 
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çalışmada ultrasonik dalgaların etin olgunlaşması üzerine olumlu etkisi açıkça ortaya 

konmuştur.  

 

Hidrostatik basınç uygulamaları ilk olarak 1914 yılında denenmiştir. Su 

basıncından yararlanılan bu yöntemde, miyofibriler proteinlerin hidrolizi sağlanır ve 

böylece etlerin olgunlaştırılması hızlandırılmaktadır. Ayrıca antimikrobiyal etkisinin de 

olduğu savunulmaktadır (89). 

 

1970’li yıllardan itibaren araştırılmaya başlanan hidrodinamik basınç 

yönteminde, birbirinden yapı olarak tamamen farklı iki kimyasal olan nitrometan ve 

amonyum nitratın kombinasyonu kullanarak şok dalgaları yaratılmaktadır (83). Bahsi 

geçen bu dalgalar su içine yerleştirilen etin, miyofibriler proteinlerinin yapısını 

etkilediği gibi kollagen yapılarını da etkileyerek hızlı bir olgunlaştırma meydan 

getirmektedir (84).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.Gereç 

3.1.1.Denek 

Bu çalışmada aynı bakım ve beslenme programında bulunan 20 adet sağlıklı 

Kıvırcık ırkı koyun materyal olarak kullanıldı. 

3.1.2.Alet ve Malzemeler 

3.1.2.1.Besiyerleri ve Katkıları 

Plate Count Agar  (MERCK) 1.10275 

MRS Agar (OXOİD)  CM 361 

Violet Red Bile Glucose Agar  (Merck) 1.05463 

Pseudomonas Agar Base (OXOİD)  CM 559 

Glycerol (SİGMA) G 7893 

3.1.2.2.Cam ve Diğer Gereçler 

Petri: 90 mm, plastik, tek kullanımlık 

Pipet: 25 ml- 10 ml- 5 ml- 1 ml 

Erlen: cam, 250 ve 500 ml ‘lik 

Beher: cam, 250 ve 500 ml ‘lik 

Shot şişe: cam, 250 ve 500 ml ‘lik, plastik kapaklı, otoklavlanabilen 

Öze ve öze teli: platin 

Deney tüpü: cam, 16 x 160 mm 

Lam – Lamel 

Steril poşet 

Pens – Büstri 
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3.1.2.3.Cihazlar 

Elektrikle Bayıltma Cihazı: Schermer Bayıltma Cihazı, Mennekes Marka. 

Terazi: Baster, Model BK. Schimadzu, Libror AEU-210. 

Sıcaklık Ölçer: Thermolab 

Distile Su Cihazı: Nüve 

pH metre: Hanna Instruments HI 9321 

Renk Ölçer: Minolta 

Tekstür Ölçer: Zwick 

Su banyosu: GFL Gesselschaft Laboratechnich m.b.h H&Co 

Etüv: Elektromag M420B, Heraeus ( 0-70 °C) 

Vortex: VELP Scientifica Rx3 

Homojenizatör: Stomacher LAB- Blender 400  

Vakum Paketleme: Kramer Grebe Compack  

Buzdolabı: Küleg Geprofte Sicherheit A-NG 65/78 

3.2. Yöntem  

3.2.1.Teknolojik Uygulamalar 

3.2.1.1.Kesim Öncesi İşlemler 

Kesimden 6 saat öncesinden yemlemesi kesilen koyunlara bu süre içinde sadece 

su verildi. Koyunlar hiçbir stres faktörünün oluşmasına neden olunmadan veteriner 

hekim sağlık muayenesinden geçirildiler ve gerekli görülen durumlarda sistematik 

muayeneye tabii tutuldular.  

 

3.2.1.2.Kesim İşlemleri  

Dinlenme padoklarından çıkarılan koyunlar 10’arlı iki gruba ayrıldı (Şekil 3–1). 

Birinci grup direkt, ikinci grup ise bayıltıldıktan sonra monaray sistemde dikey 

kanatmaya alındı. Bayıltma işleminde, Mennekes marka ve daha önceden, 220–250 

Voltaj, 1,0–1,3 Amper ve 1–3 saniye bayıltma süresine ayarlanmış olan Schermer 
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bayıltma cihazı kullanıldı. Asılı vaziyette kanatma işlemini, derinin yüzülmesi ve iç 

organların çıkarılması izledi ve bu işlemler takriben 30 dakika sürdü.  

 

3.2.1.3.Kesim Sonrası Elektrik Stimülasyonu Uygulaması 

Kesim işlemleri bittikten sonra bayıltılarak (n=10) ve bayıltılmadan (n=10) 

kesilen koyun karkasları kendi içinde 5’erli iki gruba ayrıldı. Medyan hattan iki eşit 

parçaya bölünen her dört gruba ait karkasların sağ yarımlarına, postmortemin 45. 

dakikasında elektrik stimülasyonu uygulandı; sol taraf ise araştırmada kontrol grubunu 

oluşturdu. Elektrotların uygulama yerleri Şekil 3-1’de gösterilmiştir. Elektrik 

stimülasyonu 5’erli dört gruplardan ikisine 100 V voltaj (120 saniye, 100Hz) diğer iki 

gruba ise 50 V voltaj (120 saniye, 100 Hz) olarak tatbik edildi. Uygulama sonrası 

karkaslar 24 saat 0–4 °C ‘lik depolara konuldu. Bu süre sonunda su tutma kapasitesi, su 

aktivitesi, tekstür ve renk tayini için karkaslar parçalama salonuna getirildi ve birinci ve 

yedinci gün değerlendirilmeleri amacıyla longissimus dorsi kasının üst yüzeyinden 

örnekler alındı. Birinci gün analizleri için alınan numuneler laboratuara gönderilirken 

yedinci gün için alınan numuneler strafor kaplar içinde vakum paketlenip tekrar soğuk 

depolara kaldırıldı.   

            

         Şekil 3-1: Elektrotların uygulama yerleri 
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3.2.2.Laboratuar Analizleri 

3.2.2.1.Fiziksel Analizler 

3.2.2.1.1.pH Değeri ve Sıcaklık Derecesinin Ölçümü 

Postmortemin 1. saatinde her karkas yarımına ait longissimus dorsi kasının üst 

yüzeyinden örnekler alındı ve bir gün içersinde farklı kontrol zamanlarında örneklerin 

merkezinden pH ve sıcaklık ölçümleri yapıldı (1, 3, 6, 24 saatlerde). Sıcaklık 

ölçümünde, Thermolab marka dijital termometre, pH ölçümünde ise Hanna marka HI 

9321 elektro pH metre kullanıldı. Termometre ve pH metrenin elektrotları merkeze 

yakın 3 farklı noktaya sokularak değerler tespit edildi ve 3 değerin ortalaması alındı 

(44).  

 

3.2.2.1.2.Su Tutma Kapasitesinin Ölçümü 

Postmortemin birinci ve yedinci günü değerlendirilen her karkas yarımından 

alınan et örnekleri, iyice kıyılmış olarak kurutulmuş süzgeç kâğıdı üzerinde yaklaşık 

300 mg tartıldı. Örnek ve süzgeç kâğıdı pleksiglas plakalar arasına konuldu. Ve cam 

plakalar üzerine 1 kg’lık ağırlık yerleştirilerek 20 dakika beklendi. Sürenin dolumunda 

ağırlık alınıp süzgeç kâğıdı çıkarıldı. Süzgeç kâğıdı üzerinde gözlenen dairelerin alanı 

milimetrik kâğıt ile hesaplanıp formülde yerine koyuldu  (100). 

Su tutma Kapasitesi: Etin Yayılma Alanı (cm2) /  Toplam Alan (cm2) 

 

3.2.2.1.3.Su Aktivitesi Değerinin Ölçümü 

Her bir karkas yarımına ait longissimus dorsi kasından alınan numunelerin su 

aktivitesi ölçümü, su aktivitesi cihazı (higrometre) kullanarak yapıldı. Daha önceden 

doymuş tuz çözeltisi ile kalibre edilmiş ve 25 °C ’lik etüv içinde tutulmuş su aktivitesi 

kabı içine alınan numunelerden 5 gram tartılıp konuldu. Kabın contası yerine 

yerleştirilip ağzı sıkıca kapatıldı.  25 °C ’lik etüv içinde 1 saat tutulduktan sonra, cihaz 

üstündeki skaladan okuma yapıldı. 15 dakikalık aralıklarla ile devam eden okuma 

işlemi, son iki okuma arası fark 0,005 olana kadar sürdü (103).        
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3.2.2.1.4.Renk Analizi 

Karkas yarımlarından renk analizi için alınan numuneler TÜBİTAK Marmara 

Araştırma Merkezi’nde değerlendirildi ve her bir et örneğinin 5 ayrı noktasında Minolta 

renk ölçüm cihazı ile okuma yapıldı. Okuma sonucunda ifade edilen değerlerden L, 

dikey eksende parlaklıktan koyuluğa gidişi belirtirken; +a kırmızılığa, -a yeşilliğe, +b 

sarılığa, -b ise maviliğe gidişi göstermektedir.  

 

3.2.2.1.5.Tekstür Analizi 

Karkas yarımlarından tekstür analizi için alınan 50 gramlık numuneler 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde değerlendirildi ve Zwick Z010 Universal 

marka Tekstür Ölçüm cihazı kullanılarak, 500 kg. yük hücresi ve kramer shear başlığı 

ile 50 range’de 5 ayrı noktada iki paralelli okuma yapıldı. 

 

3.2.2.2.Mikrobiyolojik Analizler 

Postmortemin 1. gününde karkas yarımlarının but, döş, göğüs ve kavram 

bölgelerinden double swab metodu ile örnekler alındı. Örnekler, karkas yüzeyine 

yerleştirilen 5x5 cm (25 cm2) ebadında şablonun iç kısmının, biri %0,1 peptone + 

%0,85 NaCl sıvısında (MRD) nemlendirilmiş ıslak, diğeri kuru olmak üzere iki adet 

swab ile taranması sonucu elde edildi. Kullanılan swabların uç kısımları kırılarak,  

içersinde 10 ml maximum recovery diluent (MRD) bulunan tüplere aktarıldı ve 4 °C’de 

laboratuara getirildi. 24 saat içersinde laboratuara ulaştırılan her örnek steril poşetlere 

konularak üzerine 90 ml MRD sıvısı eklendi. En az iki dakika süren 

homojenizasyondan sonra desimal seyreltileri hazırlandı. Mikrobiyolojik analizler için 

numune alınımı Avrupa Birliği’nin 2001/471/EC sayılı kararına (25) ve gerekli olan 

besiyerlerinin hazırlanması, ekim ve sayım işlemleri Harrigan’a (35) göre yapıldı. Ekim 

sonuçlarında elde edilen tüm veriler log10 CFU cm–2 değerine çevrildi. 

Toplam mezofil aerob bakteri sayımı için Plate Count Agar’a (PCA, Merck 

1.05463) dökme ekim yapıldı, 37 °C‘de 48 saat inkübasyondan sonra üreyen bütün 

koloniler sayıldı. 
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Toplam aerob psikrofil bakteri izolasyonu amacıyla Plate Count Agar (PCA, 

Merck 1.05463) kullanıldı. 5–7 °C ‘de 7–10 gün inkübasyondan sonra tüm koloniler 

sayıldı. 

Enterobacteriaceae sayımı için VRBG Agar’a (Merck 1.10275) ekim yapıldı.   

30°C ‘de 24 saat inkübasyondan sonra 1–2 mm çapındaki mor renkte üreyen koloniler 

sayıldı. 

Laktik asit bakterilerin analizi için MRS Agar (Oxoid, CM 361) kullanıldı. Çift 

tabaka dökme ekim yapılan petriler,  30°C ‘de 2 gün inkübasyonda bırakıldıktan sonra 

0,5–2,5 mm çapındaki gri-beyaz koloniler değerlendirildi. 

Pseudomonasların tayininde içersine gliserin ve selektif ayıraç katılmış 

Pseudomonas Agar Base (Oxoid, CM 559) besiyeri kullanıldı. Bu besiyerine yapılan 

ekimler sonucunda petriler 25 °C ‘de 2 gün inkübasyona bırakıldı.  

 

3.2.2.3.Duyusal Analizler 

Koyun etlerinin postmortemin birinci ve yedinci günü yapılan duyusal 

muayeneleri, Yıldırım’ın (103) bildirdiği metoda göre TÜBİTAK Araştırma 

Merkezinde görevli 6 kişilik panelist grup tarafından yapıldı. Örneklerin duyusal olarak 

değerlendirilmeleri kapsamında renk, sululuk, kıvam, lezzet ve genel tüketilebilirlik 

kriterlerini bakıldı ve her biri için 10 puan üzerinden değer faktörleri saptandı. (Tablo 

3–1) Renk kriteri çiğ formundan diğer kriterler ise pişmiş formundan değerlendirildi. 

Etlerin pişirilmesi esnasında yüzeylerinde bulunan yağlar ve fascialar temizlenerek 

küçük parçalara ayrıldı ve teflon tencerede yağsız olarak eşit sürelerde ve merkez 

sıcaklığı 75 °C ‘ye gelene kadar pişirildi. Her grup için 1–10 arasında bir rakam 

verilerek, değer faktörleri ile çarpıldı ve 5 özellikten elde edilen toplam 10’a bölünerek 

ortalama kalite tespit edildi (33).  
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Tablo 3-1: Duyusal Analizler için belirlenen değer faktörleri ve değerlendirme kriterleri 

 

Özellikler Değer Faktörleri Değerlendirme 

A. Renk  3 10.Mükemmel 5. Kusurlu 

B. Gevreklik 3 9. Pekiyi 4. Kötü 

C. Lezzet 3 8. İyi 3. Çok Kötü 

D. Tercih 1 7. Orta 2. Bozulmuş 

 6. Az Kusurlu 1. Kokuşmuş 

                                        

3.2.2.4.İstatistiksel Değerlendirme 

Verilerin zaman periyoduna göre bayıltılan ve bayıltılmayan gruplar arasında 

istatistikî karşılaştırmalar T-testiyle yapılmıştır. Özelliklerin kendi içindeki gruplar 

arasındaki istatistikî karşılaştırmalar da variyans analizi metodu (ANOVA) uygulanmış, 

gruplar arasındaki önem kontrolleri Duncan-testi ile yapılmıştır (22). İstatistik 

hesaplamalar için SPSS program paketinden General Linear Model (GLM) prosedürü 

kullanılmıştır (67). 
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                              Şekil 3-2: Çalışma planının şeması 

 

                                             20 Koyun 

                                                                                                                                                                      

                                  10 koyun         10 koyun 

                                                                          

              Bayıltma  Uygulaması      Bayıltma Uygulaması yok 

         

                                          Kanın Akıtılması 

                                                                                       

                                          Başın Ayrılması 

                                                       

                                        Derinin Yüzülmesi 

                                                                  

                                     İç organların Çıkarılması    

  

Bayıltılan                                                                                           Bayıltılmayan 

          10 Karkas                                                             10 Karkas  

5 Karkas           5 Karkas                                       5 Karkas          5 Karkas                             

                                                                          

 Karkasların İkiye Bölünmesi                             Karkasların İkiye Bölünmesi 

                                                                                                                                             

          5 sağ yarım             5 sağ yarım               5 sağ yarım                  5 sağ yarım      

             100 V                         50 V                      100 V                             50 V  

 

           

 

        5 sol yarım                5 sol yarım               5 sol yarım                5 sol yarım 
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4. BULGULAR 

4.1.Fiziksel Analiz Bulguları 

4.1.1.pH  Değerlerine Ait Analiz Bulguları 

Bu çalışmada karkas yarımlarından alınan örneklerin ölçülen pH değerlerinin 

ortalaması Tablo 4-1‘de verilmiştir. Buna göre bayıltılmadan kesilen hayvan 

karkaslarında 100 V ES uygulaması sonrası 1., 3., 6. ve 24. saatlerde saptanan pH 

değerleri sırasıyla 6,33, 5,98, 5,76 ve 5,55 iken bu değerler kontrol gruplarında 6,68, 

6,29, 5,95 ve 5,66’dır. Benzer şekilde 50 V ES uygulanan karkaslarda saptanan pH 

değerleri ise, sırasıyla 6,40, 6,00, 5,82 ve 5,62 iken kontrol gruplarında 6,56, 6,27, 6,02 

ve 5,69’dur. Bu durumda saptanan pH değerlerinin ES uygulanan gruplarda, 

uygulanmayanlara nazaran daha düşük olduğu tespit edilmiş ve her iki grup arası fark 

önemli bulunmuştur. Buna karşılık, iki farklı voltaj (50V, 100V) uygulanmış 

karkaslarda saptanan pH değerleri arasındaki fark önemli bulunmamıştır.  

Bayıltılarak kesilen koyun karkaslarında 100 V ES uygulaması sonrası 1., 3.ve 

24. saatte saptanan pH değerleri sırasıyla 6,08, 5,80 ve 5,46 iken kontrol gruplarında 

6,40, 6,12 ve 5,54’tür. Benzer şekilde 50 V ES uygulanan karkaslarda saptanan pH 

değerleri ise, sırasıyla 6,16, 5,86 ve 5,53 iken kontrol gruplarında 6,43, 6,10 ve 5,61’dir. 

Bu durumda saptanan pH değerlerinin ES uygulanan gruplarda, uygulanmayanlara 

nazaran daha düşük olduğu tespit edilmiş ve her iki grup arasındaki farklar önemli 

bulunmuştur. Buna karşılık, iki farklı voltaj (50V, 100V) uygulanmış karkaslarda 

saptanan pH değerleri arasındaki fark önemli bulunmamıştır. Diğer taraftan, 

bayıltılmadan kesilen koyun karkasları ile bayıltılarak kesilen koyun karkaslarında 

saptanan pH değerleri arasındaki farklar önemli bulunmuştur.  

 

4.1.2.Sıcaklık Değerlerine Ait Analiz Bulguları 

Bu çalışmada karkas yarımlarından alınan örneklerin ölçülen sıcaklık 

değerlerinin ortalaması Tablo 4-2‘de verilmiştir. Buna göre bayıltılmadan kesilen 

hayvan karkaslarında 100 V ES uygulaması sonrası 1., 3., 6. ve 24. saatlerde saptanan 

sıcaklık değerleri sırasıyla 32,00, 19,58, 13,56 ve 2,46 iken bu değerler kontrol 

gruplarında 30,66, 22,18, 14,32 ve 2,62’dir. Benzer şekilde 50 V ES uygulanan 
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karkaslarda saptanan sıcaklık değerleri sırasıyla 32,56, 20,25, 14,22 ve 2,74 iken kontrol 

gruplarında 31,26, 22,84, 14,48 ve 2,90’dır. Bu durumda saptanan sıcaklık değerlerinin 

sadece 1. saatte ES uygulanan gruplarda, uygulanmayanlara nazaran daha yüksek 

olduğu ve bu farklılıkların önemli bulunduğu tespit edilmiştir. 3., 6. ve 24. saatte 

hayvan karkaslarında saptanan değerler birbirine benzerlik göstermektedir. Diğer 

taraftan, iki farklı voltaj (50V, 100V) uygulanmış karkaslarda saptanan sıcaklık 

değerleri arasındaki fark önemli bulunmamıştır. 

Bayıltılarak kesilen koyun karkaslarında 100 V ES uygulaması sonrası 1., 3.ve 

24. saatte saptanan sıcaklık değerleri sırasıyla 33,02, 18,58, ve 2,28 iken kontrol 

gruplarında, 32,06, 21,56 ve 2,32’dir. Benzer şekilde 50 V ES uygulanan karkaslarda 

saptanan sıcaklık değerleri sırasıyla 33,26, 20,18 ve 2,42 iken kontrol gruplarında 32,18, 

22,84 ve 2,66’dır. Bu durumda saptanan sıcaklık değerlerinin sadece 1. saatte ES 

uygulanan gruplarda, uygulanmayanlara nazaran daha yüksek olduğu tespit edilmiş ve 

her iki grup arasındaki farklar önemli bulunmuştur. Diğer zaman dilimlerinde hayvan 

karkaslarında saptanan değerler birbirine benzerlik göstermektedir. Diğer taraftan, iki 

farklı voltaj (50V, 100V) uygulanmış karkaslarda saptanan sıcaklık değerleri arasındaki 

fark önemli bulunmamıştır. Aynı zamanda, bayıltılmadan kesilen koyun karkasları ile 

bayıltılarak kesilen koyun karkaslarında saptanan sıcaklık değerleri arasındaki farklar, 1 

saatte 100 V ES uygulan gruplara ait değerler haricinde önemli bulunmamıştır. 

 

4.1.3.Su Tutma Kapasitesi Değerlerine Ait Analiz Bulguları 

Bu çalışmada karkas yarımlarından alınan örneklerinin 1. ve 7. günlerde ölçülen 

su tutma kapasitesi değerlerinin ortalaması Tablo 4-3‘de verilmiştir. Buna göre 

bayıltılmadan kesilen hayvan karkaslarında 100 V ES uygulaması sonrası 1. ve 7. 

günlerde saptanan su tutma kapasitesi değerleri (WHC) 37,40 ve 42,20 iken bu değerler 

kontrol gruplarında 34,60 ve 41,60’dır. Benzer şekilde 50 V ES uygulanan karkaslarda 

saptanan WHC değerleri ise, sırasıyla 35,20 ve 41,40 iken kontrol gruplarında 34,20 ve 

42,40’dır. Bu durumda, salınan su miktarı açısından saptanan WHC değerlerinin ES 

uygulanan gruplarda, uygulanmayanlara nazaran daha yüksek olduğu tespit edilmiş ve 

her iki grup arası fark önemli bulunmuştur. Diğer taraftan, iki farklı voltaj (50V, 100V) 

uygulanmış karkaslarda saptanan WHC değerleri arasındaki fark 1. gün önemli 

bulunmuş, 7. gün ise önemli bulunmamıştır.  



 39 

Bayıltılarak kesilen koyun karkaslarında 100 V ES uygulaması sonrası 1. ve 7. 

günlerde saptanan WHC değerleri 38,40 ve 43,60 iken bu değerler kontrol gruplarında 

35,40 ve 41,60’dır. Benzer şekilde 50 V ES uygulanan karkaslarda saptanan WHC 

değerleri ise, sırasıyla 35,60 ve 43,20 iken kontrol gruplarında 35,20 ve 42,20’dir. Bu 

durumda salınan su miktarı açısından saptanan WHC değerlerinin ES uygulanan 

gruplarda, uygulanmayanlara nazaran daha yüksek olduğu tespit edilmiş ve her iki grup 

arasındaki farklar önemli bulunmuştur. Aynı zamanda iki farklı voltaj (50V, 100V) 

uygulanmış karkaslarda saptanan WHC değerleri arasındaki fark sadece 1. gün önemli 

bulunmuştur. Diğer taraftan, bayıltılmadan kesilen koyun karkasları ile bayıltılarak 

kesilen koyun karkaslarında saptanan WHC değerleri arasındaki farklar 100 V ES 

uygulan gruplara ait değerler haricinde önemli bulunmamıştır. 

 

4.1.4.Su Aktivitesi Değerlerine Ait Analiz Bulguları 

Bu çalışmada karkas yarımlarından alınan örneklerinin 1. ve 7. günlerde ölçülen 

su aktivitesi değerlerinin ortalaması Tablo 4-4‘de verilmiştir. Buna göre tüm gruplara 

ait hayvan karkaslarında saptanan su aktivitesi değerlerinin (aw) birbirine benzerlik 

gösterdiği tespit edilmiş ve gruplar arasında önemli farklılık bulunmamıştır.  

 

4.1.5.Tekstür Ölçüm Değerlerine Ait Analiz Bulguları 

1. ve 7. günlerde et örneklerinde okunan tekstür değerlerinin ortalaması Tablo 4-

5‘de verilmiştir. Buna göre bayıltılmadan kesilen hayvan karkaslarında 100 V ES 

uygulaması sonrası 1. ve 7. günlerde saptanan tekstür değerleri 2738,82 ve 1209,26 iken 

bu değerler kontrol gruplarında 3389,30 ve 2071,59’dur. Benzer şekilde 50 V ES 

uygulanan karkaslarda saptanan tekstür değerleri ise, sırasıyla 2875,29 ve 1582,87 iken 

kontrol gruplarında 3691,29 ve 1984,89’dur. Bu durumda, saptanan tekstür değerlerinin 

ES uygulanan gruplarda, uygulanmayanlara nazaran daha düşük olduğu tespit edilmiş 

ve her iki grup arası fark önemli bulunmuştur. Diğer taraftan, iki farklı voltaj (50V, 

100V) uygulanmış karkaslarda saptanan tekstür değerleri arasındaki farklar önemli 

bulunmuştur. 

Bayıltılarak kesilen koyun karkaslarında 100 V ES uygulaması sonrası 1. ve 7. 

günlerde saptanan saptanan tekstür değerleri 2536,33 ve 973,58 iken bu değerler kontrol 
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gruplarında 3249,04 ve 2038,05’dir. Benzer şekilde 50 V ES uygulanan karkaslarda 

saptanan tekstür değerleri ise, sırasıyla 2799,56 ve 1654,96 iken kontrol gruplarında 

3159,10 ve 2001,50’dir. Bu durumda, saptanan tekstür değerlerinin ES uygulanan 

gruplarda, uygulanmayanlara nazaran daha düşük olduğu tespit edilmiş ve her iki grup 

arasındaki farklar önemli bulunmuştur. Aynı zamanda iki farklı voltaj (50V, 100V) 

uygulanmış karkaslarda saptanan tekstür değerleri arasındaki farklar önemli 

bulunmuştur. Diğer taraftan, bayıltılmadan kesilen koyun karkasları ile bayıltılarak 

kesilen koyun karkaslarında saptanan tekstür değerleri arasındaki farklar 100 V ES 

uygulan gruplara ait değerler haricinde önemli bulunmamıştır. 

 

4.1.6.Renk Ölçüm Değerlerine Ait Analiz Bulguları 

1. ve 7. günlerde et örneklerinde okunan renk değerlerinin ortalaması Tablo 4-

6‘da verilmiştir. Buna göre bayıltılmadan kesilen hayvan karkaslarında 1. ve 7. günlerde 

saptanan renk değerlerinin (L, a, b) arasındaki farklar önemli bulunmamıştır. Aynı 

zamanda iki farklı voltaj (50V, 100V) uygulanmış karkaslarda saptanan renk değerleri 

arasındaki farklar da önemli bulunmamıştır.  

Bayıltılarak kesilen koyun karkaslarında ise sadece 7. günde saptanan “a” 

değerlerinin uygulanan gruplarda, uygulanmayanlara nazaran daha yüksek olduğu tespit 

edilmiş ve her iki grup arasındaki farklar önemli bulunmuştur. 100 V ES uygulanan 

gruplarda 7. güne ait “a” değeri 11,59 iken bu değer kontrol grubunda 9,50’dir. 50 V ES 

uygulanan karkaslarda bu değer ise 11,06 iken kontrol gruplarında 8,44’dür. Buna 

karşılık, iki farklı voltaj (50V, 100V) uygulanmış karkaslarda saptanan renk değerleri 

arasındaki farklar önemli bulunmamıştır. Diğer taraftan, bayıltılmadan kesilen koyun 

karkasları ile bayıltılarak kesilen koyun karkaslarında saptanan renk değerleri arasındaki 

farklar önemli bulunmamıştır. 

 

4.2.Mikrobiyolojik Analiz Bulguları 

Her gruba ait koyun karkas alınan numunelerinin yapılan mikrobiyolojik 

analizleri sonucunda tespit edilen toplam mezofilik aerob bakteri, toplam psikrofilik 

aerob bakteri, Enterobactericea bakterileri, laktik asit bakterileri ve Pseudomonas 

bakteri sayıları Tablo 4-7‘de gösterilmiştir. Buna göre tüm gruplara ait hayvan 
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karkaslarında saptanan bakteri sayılarının birbirine benzerlik gösterdiği tespit edilmiş ve 

gruplar arasında önemli farklılık bulunmamıştır.  

 

4.3.Duyusal Analiz Bulguları  

Karkas yarımlarına ait et örneklerinin 1. ve 7. günlerde yapılan duyusal 

değerlendirme sonucunda verilen puan ortalamaları Tablo 4-8‘de gösterilmiştir. Buna 

göre bayıltılmadan kesilen hayvan karkaslarında saptanan renk, gevreklik, lezzet ve 

genel tercih değerlerinin ES uygulanan gruplarda, uygulanmayanlara nazaran daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Benzer şekilde, bayıltılarak kesilen koyun karkaslarında saptanan renk, 

gevreklik, lezzet ve genel tercih değerlerinin ES uygulanan gruplarda, 

uygulanmayanlara nazaran daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.   
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                                                          Tablo 4-1: Kaslarda ölçülen pH değerlerinin ortalaması ve standart hataları 

pH Değerleri 

1. saat 3. saat 6. saat 24. saat 

 

 

UYGULANAN 

VOLTAJ Bayıltılma 

Uygulanmayanlar 

Bayıltma  

Uygulananlar 

Bayıltılma 

Uygulanmayanlar 

Bayıltma  

Uygulananlar 

Bayıltılma 

Uygulanmayanlar 

Bayıltma 

Uygulananlar 

Bayıltılma 

Uygulanmayanlar 

Bayıltma 

Uygulananlar 

 

+ 

 

6,33± 0,02bA 

 

6,08±0,03bB 

 

 

5,98± 0,02bA 

 

5,80± 0,03bB 

 

5,76± 0,04bA 

 

5,64±0,02bB 

 

5,55± 0,02cA 

 

5,46±0,02bB 

 

     

 
100 VOLT 

 

 

 

- 

 

6,68± 0,01aA 

 

6,40±0,03aB 

 

 

6,29± 0,01aA 

 

6,12±0,03aB 

 

5,95± 0,02aA 

 

5,84±0,02aB 

 

5,66±0,02aA 

 

5,54±0,02aB 

 

+ 

 

6,40± 0,01bA 

 

6,16±0,02bB 

 

 

6,00± 0,06bA 

 

5,86±0,02bB 

 

5,82± 0,02bA 

 

5,64±0,02bB 

 

5,62± 0,02bcA 

 

5,53± 0,02bB 

 

 

50 VOLT 

 
 

- 

 

 

6,56± 0,02aA 

 

6,43±0,03aB 

 

 

6,27± 0,02aA 

 

6,10±0,04aB 

 

6,02± 0,03aA 

 

5,90±0,01aB 

 

5,69± 0,02aA 

 

5,61±0,01aB 

 
a, b, c: Her sütunda farklı harf taşıyan gruplar arasındaki farklılıklar, istatistik bakımından önemlidir. (P < 0,005) 
A, B: Her bir alt grupta (bayıltılan ve bayıltılmayan) farklı harf taşıyan gruplar arasındaki farklılıklar, istatistik bakımından önemlidir. (P < 0,005) 
(+): ES uygulanan grup, (-): ES uygulanmayan grup 
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                                                 Şekil 4-1: Kaslarda ölçülen pH değerlerindeki değişiklikler 

 

 

                                               S:Bayıltma uygulunan grup, NS: Bayıltma uygulanmayan grup, ES: stimülasyonu uygulanan grup, NES: ES uygulanmayan grup 

 

 

 

5

5,5

6

6,5

7

1.Saat 3.Saat 6.Saat 24.Saat

100 Volt S-ES 100 Volt S-NES 50 Volt S-ES 50 Volt S-NES
100 Volt NS-ES 100 Volt NS-NES 50 Volt NS-ES 50 Volt NS-NES
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                                           Tablo 4-2: Kaslarda ölçülen sıcaklık değerlerinin ortalaması ve standart hataları (ºC) 

Sıcaklık Değerleri 

1. saat 3. saat 6. saat 24. saat 

 

 

UYGULANAN 

VOLTAJ 

 Bayıltılma 

Uygulanmayanlar 

Bayıltma 

Uygulananlar 

Bayıltılma 

Uygulanmayanlar 

Bayıltma 

Uygulananlar 

Bayıltılma 

Uygulanmayanlar 

Bayıltma 

Uygulananlar 

Bayıltılma 

Uygulanmayanlar 

Bayıltma 

 Uygulananlar 

 

+ 

 

32,00± 0,14abB 

 

33,02±0,34abA  

 

19,58± 0,34 

 

18,58±0,15 

 

13,56±0,27 

 

11,84±0,18 

 

2,46±0,11 

 

2,28±0,10 

 

     
100 VOLT 

 

 

 

- 

 

30,66± 0,28c 

 

 

32,06± 0,25c 

 

 

22,18± 0,21 

 

21,56±0,23 

 

14,32±0,15 

 

11,86±0,13 

 

2,62±0,09 

 

2,32±0,09 

 

+ 

 

32,56± 0,29a 

 

33,26± 0,30a 

 

20,25± 0,30 

 

20,18±0,40 

 

14,22±0,13 

 

12,00± 0,22 

 

2,74± 0,11 

 

2,42±0,16 

 

 

50 VOLT 

 
 

- 

 

 

31,26±0,30b 

 

 

32,18± 0,25b 

 

 

22,84± 0,17 

 

22,84±0,20 

 

 

14,48±0,22 

 

13,40±0,40 

 

2,90± 0,17 

 

2,66±0,19 

 
a, b, c: Her sütunda farklı harf taşıyan gruplar arasındaki farklılıklar, istatistik bakımından önemlidir. (P < 0,005) 
A, B: Her bir alt grupta (bayıltılan ve bayıltılmayan) farklı harf taşıyan gruplar arasındaki farklılıklar, istatistik bakımından önemlidir. (P < 0,005) 
(+): ES uygulanan grup, (-): ES uygulanmayan grup 
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                                Şekil 4-2: Kaslarda ölçülen sıcaklık değerlerindeki değişiklikler 

 

 

                                            S:Bayıltma uygulunan grup, NS: Bayıltma uygulanmayan grup, ES: stimülasyonu uygulanan grup, NES: ES uygulanmayan grup  

 

2

5

8

11

14

17

20

23

26

29

32

35

1.Saat 3.Saat 6.Saat 24.Saat

100 Volt S-ES 100 Volt S-NES 50 Volt S-ES 50 Volt S-NES
100 Volt NS-ES 100 Volt NS-NES 50 Volt NS-ES 50 Volt NS-NES
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                                     Tablo 4-3: Kaslarda ölçülen su tutma kapasitesi değerlerinin ortalaması ve standart hataları (%) 

Su Tutma Kapasitesi Değerleri 

  1. GÜN 7. GÜN 

 

 

UYGULANAN 

VOLTAJ  Bayıltılma 

Uygulanmayanlar 

Bayıltma  

Uygulananlar 

Bayıltılma 

Uygulanmayanlar 

Bayıltma  

Uygulananlar 

 

+ 

 

37,40± 0,24aB 

 

38,40± 0,24aA 

 

42,20± 0,37aB 

 

43,60± 0,40aA 

 

     
100 VOLT 

 

 

 

- 

 

34,60± 0,24bc 

 

35,40± 0,37bc 

 

41,60± 0,68b 

 

41,60± 0,51b 

 

+ 

 

35,20± 0,37b 

 

35,60± 0,24b 

 

41,40± 0,24a 

 

43,20± 0,37a 

 

 

50 VOLT 

 
 

- 

 

 

34,20± 0,37c 

 

35,20± 0,37c 

 

42,40± 0,24b 

 

42,20± 0,66b 

                                          
                                          a, b, c: Her sütunda farklı harf taşıyan gruplar arasındaki farklılıklar, istatistik bakımından önemlidir. (P < 0,005) 
                                         A, B: Her bir alt grupta (bayıltılan ve bayıltılmayan) farklı harf taşıyan gruplar arasındaki farklılıklar, istatistik bakımından önemlidir. (P < 0,005) 
                               (+): ES uygulanan grup, (-): ES uygulanmayan grup 
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                                                                    Şekil 4-3: Kaslarda ölçülen su tutma kapasitesi değerlerindeki değişiklikler 

 

 

                                 S:Bayıltma uygulunan grup, NS: Bayıltma uygulanmayan grup, ES: stimülasyonu uygulanan grup, NES: ES uygulanmayan grup  

          

 

                                          

                                                       

1. Gün

7. Gün

30
31
32
33
34

35
36
37

38
39

40

41

42

43

44

45

100 Volt S-ES 100 Volt S-NES 50 Volt S-ES 50 Volt S-NES
100 Volt NS-ES 100 Volt NS-NES 50 Volt NS-ES 50 Volt NS-NES
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                                              Tablo 4-4: Kaslarda ölçülen su aktivitesi değerlerinin ortalaması ve standart hataları 

Su Aktivitesi Değerleri 

1. GÜN 7. GÜN 

 

 

UYGULANAN 

VOLTAJ Bayıltılma 

Uygulanmayanlar 

Bayıltma  

Uygulananlar 

Bayıltılma 

Uygulanmayanlar 

Bayıltma  

Uygulananlar 

 

+ 

 

0,974± 0,03 

 

 

0,975± 0,01 

 

 

0,972± 0,01 

 

0,971± 0,01 

 

     
100 VOLT 

 

 

 

- 

 

0,977± 0,02 

 

 

0,974± 0,02 

 

 

0,971± 0,01 

 

0,973± 0,08 

 

+ 

 

0,975± 0,02 

 

 

0,976± 0,02 

 

 

0,973± 0,01 

 

0,972± 0,01 

 

 

50 VOLT 

 
 

- 

 

 

0,976± 0,02 

 

 

0,976± 0,02 

 

 

0,973± 0,01 

 

0,973± 0,01 

                                                    
                                                    (+): ES uygulanan grup, (-): ES uygulanmayan grup 
                                                    P > 0,005 
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                                                    Şekil 4-4: Kaslarda ölçülen su aktivitesi değerlerindeki değişiklikler 

 

 

                                                 S:Bayıltma uygulunan grup, NS: Bayıltma uygulanmayan grup, ES: stimülasyonu uygulanan grup, NES: ES uygulanmayan grup  

     

                                           

                                                       

1. Gün

7. Gün

0,97

0,972

0,974

0,976

0,978

0,98

100 Volt S-ES 100 Volt S-NES 50 Volt S-ES 50 Volt S-NES
100 Volt NS-ES 100 Volt NS-NES 50 Volt NS-ES 50 Volt NS-NES
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                                 Tablo 4-5: Kaslarda ölçülen tekstür değerlerinin ortalaması ve standart hataları (Newton) 

Tekstür Değerleri 

1. GÜN 7. GÜN 

 

 

UYGULANAN 

VOLTAJ Bayıltılma 

Uygulanmayanlar 

Bayıltma  

Uygulananlar 

Bayıltılma 

Uygulanmayanlar 

Bayıltma  

Uygulananlar 

 

+ 

 

2738,82 ± 60,50cA 

 

2536,33±52,91cB 

 

1209,26 ± 68,25cA 

 

973,58±52,74cB 

 

     
100 VOLT 

 

 

 

- 

 

3389,30 ± 136,28a 

 

3249,04±89,85a 

 

2071,59± 101,97a 

 

2038,05 ± 146,04a 

 

+ 

 

2875,29 ±27,77b 

 

2799,56±51,01b 

 

1582,87± 29,43b 

 

1654,96 ±110,73b 

 

 

50 VOLT 

 
 

- 

 

 

3691,29± 287,42a 

 

3159,10±53,68a 

 

1984,89±155,27a 

 

 

 

2001,50± 130,12a 

                                           
                                      a, b, c: Her sütunda farklı harf taşıyan gruplar arasındaki farklılıklar, istatistik bakımından önemlidir. (P < 0,005) 
                                      A, B: Her bir alt grupta (bayıltılan ve bayıltılmayan) farklı harf taşıyan gruplar arasındaki farklılıklar, istatistik bakımından önemlidir. (P < 0,005) 
                                      (+): ES uygulanan grup, (-): ES uygulanmayan grup 
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                                                                   Şekil 4-5: Kaslarda ölçülen tekstür değerlerindeki değişiklikler 

 

                                          S:Bayıltma uygulunan grup, NS: Bayıltma uygulanmayan grup, ES: stimülasyonu uygulanan grup, NES: ES uygulanmayan grup  

 

                          

1. Gün

7. Gün

900

1400

1900

2400

2900

3400

3900

100 Volt S-ES 100 Volt S-NES 50 Volt S-ES 50 Volt S-NES
100 Volt NS-ES 100 Volt NS-NES 50 Volt NS-ES 50 Volt NS-NES
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                                                               Tablo 4-6: Kaslarda ölçülen renk değerlerinin ortalaması ve standart hataları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                    a, b, c: Her sütunda farklı harf taşıyan gruplar arasındaki farklılıklar, istatistik bakımından önemlidir. (P < 0,005)      
               (+): ES uygulanan grup, (-): ES uygulanmayan grup 

                             

Renk Değerleri 

1. GÜN 7. GÜN 

BayıltılmaUygulanmayanlar Bayıltma Uygulananlar BayıltılmaUygulanmayanlar Bayıltma Uygulananlar 

 

UYGULANAN 

VOLTAJ 

L a b L a b L a b L a b 

 

+ 

56,06 

± 

1,36 

13,63 

± 

0,49 

13,06 

± 

0,46 

53,51 

± 

2,46 

14,05 

± 

0,38 

12,86 

± 

0,47 

47,84 

± 

0,43 

11,55 

± 

0,49 

12,63 

± 

1,28 

48,34 

± 

0,92 

11,59 a 

± 

0,43 

11,95 

± 

0,43 

 

 

100 VOLT  

- 

51,32 

± 

0,30 

12,64 

± 

0,57 

13,12 

± 

0,02 

51,22 

± 

1,68 

12,12 

± 

0,38 

13,55 

± 

0,50 

46,39 

± 

0,33 

10,36 

± 

0,67 

11,31 

± 

0,79 

45,06 

± 

0,40 

9,50b 

± 

0,67 

11,48 

± 

0,55 

 

+ 

52,85 

± 

0,39 

12,90 

± 

0,17 

13,09 

± 

0,67 

53,76 

± 

0,71 

12,37 

± 

0,73 

12,35 

± 

0,59 

47,84 

± 

0,95 

10,30 

± 

0,12 

12,17 

± 

0,52 

47,55 

± 

1,93 

11,06a 

± 

0,41 

11,68 

± 

0,56 

 

 

50 VOLT 

 

 

 

- 

50,43 

± 

0,32 

12,30 

± 

0,48 

13,21 

± 

0,02 

51,35 

± 

1,10 

11,09 

± 

0,94 

13,29 

± 

0,75 

47,12 

± 

2,27 

10,46 

± 

0,19 

11,74 

± 

0,91 

45,58 

± 

0,56 

8,44 b 

± 

0,48 

11,80 

± 

0,56 
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                                                  Şekil 4-6: Kaslarda ölçülen renk değerlerindeki değişiklikler 

  

 

                                                    S:Bayıltma uygulunan grup, NS: Bayıltma uygulanmayan grup, ES: stimülasyonu uygulanan grup, NES: ES uygulanmayan grup  
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15

25

35

45

55

1.Gün (L) 7.Gün (L) 1.Gün (a) 7.Gün (a) 1.Gün (b) 7.Gün (b)

100 Volt S-ES 100 Volt S-NES 50 Volt S-ES 50 Volt S-NES
100 Volt NS-ES 100 Volt NS-NES 50 Volt NS-ES 50 Volt NS-NES



 54

                                   Tablo 4-7: Karkas etlerin mikrobiyolojik analiz sonuçlarının ortalama değerleri (log10 cfu/cm2)  

 
 *p>0,005 
 (+): ES uygulanan grup, (-): ES uygulanmayan grup  

                      

                     Bakteriler            

                    

Gruplar 

 

Toplam Aerob 

Bakteri 

 

Psikrofil Bakteri 

 

 

Enterobacteriaceae 

 

 

Laktik Asit Bakterileri 

 

Pseudomonas spp. 

 
+ 

 
3,09 

 

 
2,15 

 

 
2,31 

 

 
2,05 

 

 
0,60 

 

 
100 V

 
 

 
- 

 
3,10 

 

 
2,02 

 

 
2,31 

 

 
2,05 

 

 
0,51 

 

 
+ 

 
3,19 

 

 
1,60 

 

 
2,20 

 

 
2,22 

 

 
0,72 

 

B
ayıltm

a U
ygu

lan
m

ayan
lar 

 

 
50 V

  
- 

 
2,98 

 
1,13 

 

 
2,25 

 

 
2,14 

 
0,69 

 

 
+ 

 
3,10 

 

 
2,16 

 

 
2,17 

 

 
2,24 

 

 
0,90 

  
100 V

 
 

 
- 

 
3,17 

 

 
1,90 

 

 
2,13 

 

 
2,24 

 

 
0,80 

 

 
+ 

 
3,17 

 

 
2,02 

 

 
2,21 

 

 
2,22 

 

 
0,69 

 

B
ayıltm

a U
ygu

lan
an

lar 

 

 
50 V

  
- 

 
2,97 

 

 
1,69 

 

 
1,96 

 

 
1,91 

 

 
0,69 
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                                    Tablo 4-8: Kasların duyusal özelliklerine ait ortalama puanlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+): ES uygulanan grup, (-): ES uygulanmayan grup 

Gruplar 

Bayıltma Uygulanmayanlar Bayıltma Uygulananlar 

100 V 50 V 100 V 50 V 

+ - + - + - + - 

       

 

 

Özellikler 

 
1. 

Gün 

7. 

Gün 

1. 

Gün 

7. 

Gün 

1. 

Gün 

7. 

Gün 

1. 

Gün 

7. 

Gün 

1. 

Gün 

7. 

Gün 

1. 

Gün 

7. 

Gün 

1. 

Gün 

7. 

Gün 

1. 

Gün 

7. 

Gün 

 

RENK 

 

7,60 

 

7,66 

 

7,33 

 

7,60 

 

7,00 

 

7,30 

 

7,00 

 

6,33 

 

7,00 

 

6,66 

 

6,00 

 

6,66 

 

7,00 

 

7,30 

 

6,66 

 

7,66 

 

GEVREKLİK 

 

6,66 

 

7,33 

 

6,33 

 

6,00 

 

7,33 

 

8,00 

 

7,00 

 

6,33 

 

8,00 

 

8,60 

 

6,66 

 

6,33 

 

8,00 

 

8,00 

 

6,33 

 

7,33 

 

LEZZET 

 

7,66 

 

7,66 

 

6,66 

 

7,00 

 

8,00 

 

8,33 

 

6,33 

 

7,66 

 

8,33 

 

7,33 

 

7,00 

 

6,00 

 

7,33 

 

7,00 

 

7,00 

 

7,00 

 

TERCİH 

 

8,33 

 

7,00 

 

7,00 

 

6,33 

 

7,00 

 

6,66 

 

7,00 

 

6,66 

 

8,00 

 

7,00 

 

7,00 

 

6,66 

 

8,00 

 

8,00 

 

6,33 

 

7,66 

 

SONUÇ 

 

7,63 

 

7,40 

 

6,90 

 

6,53 

 

7,16 

 

7,36 

 

7,00 

 

6,56 

 

7,60 

 

7,70 

 

6,50 

 

6,66 

 

7,70 

 

7,90 

 

6,43 

 

7,56 
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5. TARTIŞMA 

 

Ülkemiz et sanayinde kalite kavramı gittikçe önem kazanmaya başlayan bir kriter 

durumuna gelmiştir. Tüketime sunulan etlerin kalitesi; duyusal özelliklerin yanında fiziksel, 

kimyasal, teknolojik ve hijyenik özellikleri de kapsar. Çiftlikten sofraya et üretiminde, 

yetiştiricilikten karkas et eldesine, taze et işlemlerinden et mamulleri üretimine kadar 

uygulanan tüm işlemler et kalitesini etkiler. Et kalitesinin geliştirilmesi tüketici beğenisine 

olduğu kadar tüketici sağlığına da hizmet eder. 

Et kalitesinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan elektrik stimülasyonunun etkilerinin 

incelendiği bu çalışmada; Kıvırcık ırkı koyunlar denek olarak kullanılmıştır. Koyunlardan 

alınan örnekler;  pH, sıcaklık, tekstür, renk, su tutma kapasitesi, su aktivitesi, mikrobiyolojik 

ve duyusal bakımından incelenmiştir. 

 

Bu çalışmada, karkaslardan  1., 3., 6. ve 24. saatlerde ölçülen pH değerleri Tablo 4-

1‘de verilmiştir. Bu sonuçlara göre, ES uygulanan gruplardaki pH değerlerinin, 

uygulanmayanlara nazaran daha düşük olduğu tespit edilmiş ve bu farklılıklar önemli 

bulunmuştur. Buna karşılık iki farklı voltaj (100V ve 50V) uygulanmış karkaslarda saptanan 

pH değerleri arasındaki fark önemli bulunmamıştır. Diğer taraftan bayıltma uygulanan 

gruplara ait pH değerlerinin bayıltma uygulanmayanlara nazaran daha hızlı bir şekilde 

düştüğü saptanmıştır.  

Bu çalışmada elde edilenlere benzer sonuçlar, Polidori ve ark. (69)’nın 24 adet koyun 

kullandıkları çalışmalarında tespit edilmiştir. Söz konusu çalışmada, denekler eşit sayılarda 

iki gruba bölünmüş ve bir gruba 60 saniye boyunca 28 V ES uygulanmıştır. İlk 6 saatte 

yapılan ölçümlerde stimüle edilmiş karkaslarda hızlı pH düşüşü görülmüştür. 10. ve 24. saatte 

yapılan ölçümlerde ise iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Morton ve ark. (62) 

tarafından yapılan diğer bir çalışmada da, koyun ve sığır karkaslarına yüksek voltaj elektrik 

stimülasyonu (1130 V, 1,8–2 A) 90 saniye boyunca uygulanmıştır. Sonuçta ES uygulanan 

koyun ve sığır karkaslarında normalden 3 kat daha hızlı bir pH düşüşü gözlemlenmiştir. 

Birkhold ve Sams (7), tavukların göğüs kaslarına 440 V ES uygulamışlar ve hızlı pH düşüşü 

tespit etmişlerdir. Yeni Zelanda’da Devine ve ark. (20)’nın koyun karkasları üzerine yaptıkları 

araştırmada elde edilen veriler, çalışma sonuçlarını destekler niteliktedir.  
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Bu çalışmada eletrikle bayıltma işleminin pH üzerine olumlu etkisini gösteren 

sonuçlar, Craig ve ark. (18), Vergara ve ark. (99) ile Channon ve ark. (13)’nın bildirdiği 

değerlere uyumluluk göstermektedir. Buna karşılık Klont ve ark. (50), Önenç ve Kaya (66), 

Maria ve ark. (57) yaptıkları çalışmalarda elektrik ile bayıltmanın pH değerleri üzerine 

herhangi bir etkisinin olmadığını ileri sürmüşlerdir. 

 

Aynı şekilde karkaslardan 1., 3., 6. ve 24. saatlerde ölçülen sıcaklık değerleri Tablo 4-

2‘de verilmiştir. Buna göre, yapılan ölçümlerde 1. saatte alınan veriler hariç, elektrik 

stimülasyonu uygulanan gruplardaki değerlerin uygulanmayanlara benzerlik gösterdiği ve 

önemli farklılıkların olmadığı tespit edilmiştir. 1. saat yapılan ölçümlerde, elektrik 

stimülasyonu uygulanan gruplardaki değerlerin, uygulanmayanlara nazaran daha yüksek 

olduğu ve bu farklılıkların önemli bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca  100 V ES uygulanan 

gruplarda bayıltılarak kesilenlerin bayıltılmayanlara göre daha yüksek sıcaklık değerine sahip 

olduğu görülmüştür.  

Benzer nitelikte İtalya’da koyunlara yapılan bir araştırmada, kesim işlemlerinin 

tamamlanmasından 45 dakika, 3, 6, 10, 24 saat sonra stimüle edilmiş karkaslarda saptanan 

sıcaklık değerleri ortalaması sırasıyla 37,8°C, 15,1°C, 4,60°C, 0,90°C ve 0,09°C iken bu 

oranlar stimüle edilmemişlerde sırasıyla 37,5°C, 17,2°C, 4,68°C, 1,31°C ve 0,11°C olarak 

tespit edilmiştir ve gruplar arasında istatistikî olarak bir fark bulunamamıştır (69).  Wiklund 

ve ark. (102) 14 adet geyik kullandıkları çalışmalarında denekler eşit sayılarda iki gruba 

bölünmüş ve bir gruba kanatma esnasında 55 saniye boyunca 95 V ES uygulanmıştır. 3 farklı 

kastan kesimi takip eden 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ve 20 saat sonra yaptıkları 

sıcaklık ölçümlerinde stimüle edilmişler ile kontrol grupları arasındaki farkın önemli 

olmadığını işaret etmişlerdir. Yaptığımız çalışmaya benzer sonuçlar, Uytterhaegen ve ark. 

(93) sığır karkaslarında elektrik stimülasyonunun etkilerini inceledikleri araştırmalarında 

ortaya konuşmuştur. Anılan çalışmada, ortalama karkas sıcaklıkları yönünden gruplar 

arasında sadece postmortem dönemin 1. saatinde 1 °C ‘lik bir fark bulmuştur. 48 adet domuz 

karkasının kullanıldığı bir başka çalışmada, stimüle edilmiş karkasların, kontrollere göre 1. 

saatte daha yüksek değerlerde olduğunu ileri sürmüşlerdir (12).  

Tablo 4-2’de bayıltma işlemi ile ilgili verilen değerlere benzer sonuçlar Halil ve Nazlı 

(33) ‘nın koyun gövdeleri üzerine yaptığı çalışmada da alınmıştır. Söz konusu çalışmada 

bayıltılmadan ve elektrikle bayıltma uygulanarak kesilen hayvanların kanatmadan 45 dakika, 
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24 saat ve 48 saat sonra yaptıkları sıcaklık ölçümlerinde sırasıyla ortalama 26,3°C, 11,3°C, 

7,6°C ve 26,8°C, 12,6°C, 7,8°C değerlerini tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Bir başka 

çalışmada da Büyükünal (10) bayıltma işleminin koyun karkaslarının 0. dakika, 2. saat, 24. 

saat ve 72. saat sıcaklık ölçümlerinde istatistiksel anlamda bir fark yaratmadığını ileri 

sürmüştür.  

 

Tablo 4-3’de verilen su tutma kapasitesi değerlerine göre, 1. ve 7. günlerde tüm 

gruplarda kontrol grubuna nazaran daha belirgin bir düşme saptanmış 100 V uygulamasının, 

50 V uygulamasından daha etkili olduğu görülmüştür (P<0,005). Bayıltma uygulananlar ile 

uygulanmayanlar arasında sadece 100 V ES tatbik edilen grupta anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir.   

Elde edilen sonuçlara parelellik gösteren Janz ve ark. (45)’nın, çalışmasında ES (21 V, 

60 Hz) uygulanan bizon karkaslarının Longissimus lumborum kasında, kesimi takip eden 

günlerde su tutma kapasitesi değerlerini ölçmüşlerdir. Sonuçta; uygulama sırasında meydana 

gelen protein denatürasyonundan ötürü ES’nun su tutma kapasitesini azalttığı saptanmıştır. 

Roeber ve ark. (73),  Den Hertog-Meischke ve ark. (19)‘nın sığırlar üzerine yaptığı 

incelemelerde de çalışmamızdakilere benzer sonuçlara ulaşılmıştır.  Buna karşılık, Mc Kenna 

ve ark. (60) ise su tutma özelliği bakımından stimüle edilmişlerle kontroller arasında bir fark 

bulamamışlardır.  

Bulgularımızla uyumluk gösteren İspanya’da koyunlar üzerine yapılan bir araştırmada 

kesim işlemlerinin tamamlanmasından sonra, bayıltma işlemi uygulanan karkaslardan alınan 

örneklerin 24. saat, 5. ve 8. gün ortalama su tutma kapasitesi değerleri sırasıyla 13,70, 17,99 

ve 24,06 iken bu oranlar kontrol gruplarında sırasıyla 14,19, 17,67 ve 20,69 olarak tespit 

edilmiştir ve gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark bulunamamıştır (98). Önenç ve Kaya 

(66), 30 adet sığır kullanarak yaptıkları araştırmalarında, elektrikle ve tabanca ile bayıltma 

işlemlerinin sonuçlarını, kontrol grupları ile karşılaştırmışlar ve uygulamaların su tutma 

kapasitesi üzerine herhangi bir etkisinin olmadığını ortaya koymuşlardır. Walukonis ve ark. 

(101)’nın domuz karkaslarında yaptıkları incelemelerde çıkan sonuçlar, çalışmamızda elde 

ettiğimiz verileri desteklemektedir. Buna karşılık, Büyükünal (10) bayıltma işlemi uygulanan 

koyun karkasları ile kontrol grubuna ait karkaslar arasında su tutma kapasitesi değerleri 

yönünden 24. saatte, 8. gün ve 11. günlere istatistiksel hesaplamalarda farklılıklar olduğunu 

ileri sürmüştür.  
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Çalışmada, hayvan karkaslarından alınan örneklerde 1. ve 7. günlerde saptanan su 

aktivitesi değerleri Tablo 4-4’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, gruplar arasında 

tespit edilen farklılıklar istatistiksel anlamda önemsiz olarak nitelendirilmiştir. Bu durumda, 

elektrik stimülasyon ve bayıltma uygulamalarının etlerin su aktivitesi değerleri üzerine bir 

etkisi olmamıştır.  

Halil ve Nazlı (33), elektrikle bayıltılan koyunlardan alınan örneklerde saptanan su 

aktivitesi değerlerinin, soğuk muhafaza esnasında düşen sıcaklık ve pH değerlerine bağlı 

olarak düşme eğilimi gösterdiğini bildirmişlerdir. Anılan çalışmada, bayıltılmadan kesilen 

koyun gövdelerinde kanatmadan 45 dakika, 24 saat ve 48 saat sonra tespit edilen su aktivitesi 

değerleri sırasıyla 0,982, 0,962, 0,956 iken bu oranlar bayıltma uygulananlarda sırasıyla 

0,986, 0,961 ve 0,954 olarak belirtilmiştir. Elektrikle bayıltmanın koyunlar üzerinde 

etkilerinin incelendiği bir araştırmada su aktivitesi değerlerinin 24., 48. ve 72.  saatlerde bir 

fark oluşturmadığı ileri sürülmüştür (10). Kinsella ve ark. (49) sığır karkaslarında soğutma 

öncesi dönemdeki su aktivitesi değerlerinin, soğutma sonrasından daha yüksek olduğunu 

savunmuşlardır.   

 

Tüketiciler tarafından etlerde aranan en önemli özelliklerden olan tekstür değerleri 

Tablo 4-5’de verilmiştir. Buna göre, bayıltma uygulanmadan ve bayıltılarak kesilen 

karkaslarda saptanan tekstür değerleri, ES uygulanan gruplarda kontrol gruplarına nazaran 

daha düşük bulunmuş ve bu değerler arasındaki fark önemli bulunmuştur. Bu farklılık 100 V 

ES uygulanan gruplarda daha belirgin bulunmuştur. Bunun yanı sıra, bayıltma uygulanan 

grup ile uygulanmayan grup arasında tekstür bakımından anlamlı farklılık sadece 100 V ES 

uygulanan grupta saptanmıştır.  Elde edilen verilere dayanarak, ES işleminin tekstür değerleri 

üzerine olumlu etkisi ortaya konmuştur.  

Benzer sonuçlar Morton ve ark. (62) tarafından yapılan bir çalışmada alınmıştır. Söz 

konusu olan çalışmada, postmortem safhanın 26. dakikasında koyun karkaslarına ve 

postmortem safhanın 43. dakikasında sığır karkaslarına yüksek voltaj elektrik stimülasyonu 

(1130 V, 1,8–2 A) 90 saniye boyunca uygulanmıştır. Kesimi takip eden günlerde ES 

uygulanan ve kontrol grubunu oluşturan karkaslardan alınan örneklerin; gevreklik değerleri 

ölçülmüştür. Sonuçta ES uygulanan karkasların daha gevrek olduğu ortaya konmuştur. 

İngiltere’de yapılan ve 72 domuzun kullanıldığı bir araştırmada ise, kesim sonrası karkaslar 
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90 saniye boyunca yüksek voltaj elektrik stimülasyonuna (700 V) tabi tutulmuş ve alınan 

örneklerin postmortemin 4., 7. ve 12. günlerde yapılan tekstür kontrollerinde de ES’un olumlu 

etkisi açıkça belirlenmiştir (88). Hwang ve Thompson (40) da ES’nun sığır kaslarının tekstür 

değerlerini geliştirdiğini savunmuştur.  Sams ve Dzuik (75) tarafından yapılan bir başka 

çalışmada da ES’nun tavuk karkasları üzerine olumlu etkileri açıkça sergilenmiştir. Smulders 

ve ark. (81) ’nın sığırlar,  Polidori ve ark. (69) ’nın da koyunlar üzerine yaptıkları 

incelemelerde elde edilen sonuçlar bu çalışmayı desteklemektedir.  

Bu çalışmada, bayıltma uygulanmadan ve bayıltma uygulandıktan sonra kesilen 

gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bulgularımız Vergara ve Gallego (98) 

‘nun, Rees ve ark. (72)’nın bildirdiği değerlerle parelellik göstermektedir. Buna karşılık 

Vergara ve ark. (99)’nın koyunlar üzerine yaptığı incelemelerde, elektrikle bayıltma işleminin 

tekstür değerleri üzerine olumlu etkisi açıkça ortaya konmuştur  

 

Karkaslarda saptanan ortalama renk değerleri Tablo 4-6’da verilmiştir. Buna göre 

bayıltılmadan kesilen ve ES uygulanan karkaslarda 1. ve 7. günde saptanan renk değerleri, 

kontrol gruplarına oranla önemsiz bulunmuştur. Diğer taraftan bayıltılarak kesilen ve ES 

uygulanan gruplar ile kontrol grupları arasında 1. günde bir farklılık görünmemesine karşın, 

7. günde saptanan renk değerleri, kontrollere kıyasla daha kırmızı olduğu istatistiksel 

değerlendirmelerle ortaya konmuştur. Kesim öncesi uygulanan bayıltma işleminin elde edilen 

sonuçlara herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. 

Bulgularımızı destekleyen Kanada’da yapılan bir çalışmada kanatma sırasında koyun 

karkaslarına düşük voltaj elektrik stimülasyonu uygulanmıştır. Kesimi takip eden 1. ve 6. 

günlerde ES uygulanan ve kontrol grubunu oluşturan karkaslardan alınan örneklerin; renk 

değerleri ölçülmüştür. Sonuçta ES uygulanan karkasların daha parlak olduğu ortaya 

konulmuştur (45). Buna benzer bir çalışmada, Hector ve ark. (36) düşük voltaj uygulamasının 

sığır karkaslarında parlaklık oluşturduğu tespit etmişlerdir. Eikelenboom ve ark. (24) yüksek 

ve düşük voltaj uygulamalarının boğa karkaslarının Longissimus dorsi kasında, kontrollere 

nazaran daha kırmızı renge neden olduğunu ileri sürmüşlerdir. Buna karşılık,  Ledward ve 

ark. (55) ise ES uygulamasının renk değerleri yönünden Longissimus dorsi kasında bir 

etkisinin olmadığını savunmuşlardır. McKenna ve ark. (60)’nın 15 adet sığır kullandıkları 

çalışmalarında, renk değerleri yönünden stimüle edilmiş kaslar ile kontroller arasında bir fark 

bulunmadığını belirtmişlerdir.         
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2000 yılında Vergara ve Gallego (98) tarafından koyunlar üzerine yapılan araştırmanın 

sonuçları, bu çalışmanın sonuçlarını desteklemektedir. Söz konusu çalışmada kontrol 

gruplarında tespit edilen değerler (L, a, b) sırasıyla; 47,01, 15,06, 7,90 iken deneme 

gruplarında bu değerler 47,83, 14,50, 7,52 ‘dir. Buna göre bayıltmanın 1. ve 8. günlerde 

etlerin renk değerleri üzerine önemli bir etkisinin olmadığı ortaya koyulmuştur. Velarde ve 

ark. (95) yaptığı bir başka çalışmada, elektrikle bayıltılan koyunların Longissimus thoracis 

kasından alınan örneklerin yapılan laboratuar analizleri sonucunda kontrol grupları ile bir 

farkının olmadığı belirtilmiştir. Brezilya’da Ramos ve ark. (71)’nın boğalar, Türkiye’de ise 

Önenç ve Kaya (66)’nın sığırlar üzerinde yürütmüş oldukları çalışmalarda bildirilen değerler, 

bu araştırmadaki sonuçlara benzerlik göstermektedir. Buna karşılık, sadece baş ve baş-boyun 

bölgelerine tatbik edilen iki farklı elektrik ve CO2 ile bayıltma uygulamalarının domuzlar 

üzerine etkilerinin incelendiği bir başka çalışmada, a ve b değerleri arasında bir fark 

bulunmamasına rağmen baş-boyun bölgelerine elektrik vermek suretiyle bayıltılan hayvanlara 

ait karkasların L değerleri, diğer gruplardan daha yüksek olarak tespit edilmiştir (14). Raj ve 

ark. (70) elektrikle bayıltılarak kesilen tavuk karkaslarının kontroller ile kıyaslandığında daha 

kırmızı olduğunu ileri sürmüşlerdir.  

 

Çalışmada yapılan mikrobiyolojik analizler sonucunda, ES uygulamasının karkasların 

bakteriyel yüküne herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür (Tablo 4–7). Elde edilenlere 

benzer sonuçlar, Edwards (23) ile Jeremiah ve ark. (46)’nın çalışmalarında tespit edilmiştir. 

Buna karşılık Bawcom ve ark. (5) tarafından yapılan bir çalışmada 1800 V ile stimüle edilmiş 

karkaslarda tespit edilen toplam mezofilik bakteri sayısı kontroller ile karşılaştırıldığında 0,41 

log cfu/cm2 oranında daha düşük görülmüştür. Dünyada ES’nun antimikrobiyal özelliğini 

araştıran çalışma sayısı yeterli düzeyde değildir. 

 

Çalışmada oluşturulan gruplar, bayıltma ve ES uygulamaları sonrasında postmortem 

safhanın 1. ve 7. günlerinde gelişen duyusal özellikler bakımından takip edilmiştir. 

Karkaslardan alınan örnekler; renk, gevreklik, lezzet ve genel tercih yönünden 

değerlendirilmiştir. Elde edilen bulguların değerlendirilmesi neticesinde, stimüle edilmiş 

karkaslardan alınan örneklerin, kontrol gruplarına nazaran duyusal özellikleri daha kısa sürede 

kazandığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, ES uygulaması ile kaslarda ölüm sertliğinin daha kısa 

sürede son bulmasının, pH’ın daha çabuk düşmesinin ve olgunlaşmadaki biyokimyasal 
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reaksiyonları teşvik etmesinin önemini göstermektedir (28, 65). Gruplar arasında en yüksek 

skorları gevreklik, lezzet ve tercih kriterleri alırken en düşük skoru renk kriteri almıştır. 

Ayrıca bayıltma uygulananlar ile uygulanmayan arasında sonuç değerleri açısından bir 

farklılık bulunamamıştır.  

Channon ve ark. (12) ’nın domuz karkasları üzerine yaptıkları çalışmada, kesim 

sonrası 2. ve 7. günlerde ES uygulanan örneklerin gevreklik, sululuk, lezzet ve genel tercih 

değerlerinin kontrol gruplarına nazaran daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Hwang ve 

Thompson (40) sığır karkaslarında ES uygulaması ile gevreklik ve sululuk kriterlerinin, 

stimüle edilmemişlere göre daha belirgin olduğunu savunmuşlardır. Buna karşılık Kerth ve 

ark. (48) ES uygulanan koyun karkaslarından alınan örnekleri, duyusal özellikler yönünden 

incelemişler ve kontrol grupları ile arasında anlamlı bir fark bulamamışlardır. Bizon 

karkaslarına uygulanan ES’nun etkilerin incelendiği bir çalışmada, örnekler gevreklik, 

sululuk, renk, genel tercih ve lezzet kriterleri yönünden puanlanmış ve stimülasyon işleminin 

duyusal özelliklere bir etkisinin olmadığı ileri sürülmüştür (45).  

Önenç ve Kaya (66) tabanca ve elektrik ile bayıltma yöntemi uyguladıkları sığır 

karkaslarını kesim sonrası 1., 4., 7. ve 14. günlerde koku, lezzet, gevreklik ve genel tercih 

yönünden  değerlendirmişlerdir. Sonuçta,  tabanca ile bayıltılan hayvanlara ait karkaslardan 

alınan örnekler en yüksek değerleri almışlardır. Elektrikle bayıltılan hayvanlara ait örnekler, 

lezzet yönünden 4. ve 14. günlerde, gevreklik yönünden 14. günde, koku yönünden 1. ve 14. 

günlerde bayıltma işlemi uygulanmadan kesilenlerden daha yüksek skorlar almışlar, diğer 

günlerde değerler birbirlerine benzerlik göstermişlerdir. Buna karşılık, Halil ve Nazlı (33)  

elektrikle bayıltılan koyunlardan alınan örnekleri görünüş, renk, kıvam, koku ve lezzet 

kriterlerini incelemişlerdir. Kesimden 45 dakika, 24 saat ve 48 saat sonra yapılan 

değerlendirmelerde bayıltma uygulanan hayvanlara ait gövdelerin duyusal açıdan ortalama 

puanları, bayıltılmadan kesilenlerden daha yüksek bulunmuştur.  

 

Karkas etlerin kalitesi üzerine yapılan çalışmalarda, Elektrik Stimülasyonu 

uygulamasının kaslarda glikolizisi ve rigor mortisi hızlandırarak soğuk kısalmasının 

oluşumunu engellediği bildirilmektedir (59, 62).  Böylece hızlı pH düşüşü ile birlikte bir 

taraftan kasların kasılmasıyla karakterize potansiyel bir et kalitesi sorunu olan soğuk 

kasılması riski ortadan kalkar. Diğer taraftan da protein denatürasyonunu da arttırarak hızlı bir 

olgunlaşma meydana gelir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, pH değerlerinde hızlı bir 
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düşüş görülmüş, etlerin su tutma kapasitesi, gerilme kuvvetleri azalmıştır ve duyusal 

özellikleri gelişmiştir. Renk değerleri içinde sadece kırmızılık değerlerini arttırmıştır. 

Sıcaklık, su aktivitesi ve mikrobiyolojik kaliteye herhangi bir etkisi olmamıştır. Ayrıca 

bayıltma işlemi ile birlikte ES uygulanan gruplardaki değerler en yüksek skorları almıştır. 

Sonuçta ülkemiz kırmızı et sanayinde üretilen karkas etlerin kalitesi üzerine yapılan 

çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Ülkemiz mezbahaların yaklaşık %80’inde hijyen ve 

teknoloji koşulları yeterli değildir. Kasaplık hayvanların kesim metotları ve karkas etlerin 

kalite kriterlerine göre sınıflandırılması standardize edilmemiştir. Bu durum kırmızı et ve et 

ürünleri sanayini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Avrupa Birliği’nin çiftlikten sofraya 

gıda güvenliği ilkesi doğrultusunda, kasaplık hayvanlardan karkas etlere, karkas etlerden et ve 

et ürünlerine; dolayısıyla çiftliklerden mezbahalara, mezbahalardan et ve et ürünleri üretim 

tesislerine, uygulanan tüm teknolojilerde karkasların kalitesine ve güvenirliğine yönelik 

çalışmalar yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Dolayısıyla, ülkemizde de et kalitesini 

geliştirmek amacıyla uygulaması kolay olan bu teknolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. 
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