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ÖZET 

Topçu, T.(2009). Keçi Karkaslarına Uygulanan Elektriksel Stimülasyonunun Et 

Kalitesi Üzerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni 

ve Teknolojisi ABD. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.  

Elektrik stimülasyonunun et teknolojisinde kalite kriterlerinin geliştirilmesinde 

oynadığı rolün belirlenmesi amacıyla yaptığımız çalışmada 10 adet dişi keçi 

kullanılmıştır Denekler bayıltıldıktan sonra kanatılmıştır. İç organların çıkarılmasının 

ardından median hattan ikiye ayrılarak sağ yarımlarına 50 Hz, 1,5 dakika, 30 veya 100 

volt elektriksel stimülasyon (ES) uygulaması yapılmış ve sol yarımlar kontrol olarak 

ayrılmıştır. Sonrasında karkaslar +4Cº sabit buzdolabı koşullarında 7 gün boyunca 

incelenmiş ve pH, su aktivitesi, su tutma kapasitesi, fire miktarı, tekstür, renk, duyusal 

panel ve toplam bakteri ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular ES uygulamasının 

pH düşüşü konusunda kontrol gruplarına göre hem hızlı bir azalma hem de sonuçlarda 

daha düşük değerler ortaya koyduğunu göstermiştir. Uygulama su tutma kapasitesi 

değerlerinde azalma meydana getirmiş ancak gruplar arasında istatistiki yönden anlamlı 

sonuçlar elde edilememiştir. Su aktivitesi değerlerini olumsuz yönde etkilenmiş ve ES 

sonucunda değerlerde artış gözlenmiştir. ES fire kaybı konusunda artış yaratmış, 

yapılan istatistikî olarak sadece 1. ve 7. günlerde uygulama grupları ile kontrol grupları 

arasında anlamlı farklar (P<0,001) gözlenebilmiştir. Tekstür değerlerinde ES grupları ile 

kontrol grubu arasında 7. günde anlamlı farklılık gözlenmiştir (P<0,05). Renk 

ölçümlerinde elde edilen bulgularla renk değerlerinde gelişme gözlenirken sadece L* 

değerinde 7. günde anlamlı farklı sonuçlar elde edilmiştir (P<0,01). Toplam mezofil 

aerob bakteri sayısı değerlerinde elde edilen sonuçlar mikrobiyolojik olarak ES 

uygulamasının olumlu etkisi olduğunu göstermiş ancak değerleri bakımından sadece 

Longissimus kasında anlamlı (P<0,01) sonuçlar gözlenmiştir. Duyusal panel testlerinde 

ise hem çiğ hem de pişmiş değerlerde ES un kalite parametrelerini iyileştirdiği 

görülmüştür. Bununla beraber çiğ örneklerde elde edilen değerlerde (P<0,01) anlamlı 

farklar oluşturacak puanlar verilmiştir. Sonuç olarak yapmış olduğumuz çalışma düşük 

voltaj elektriksel stimülasyon uygulamalarının keçi etinde kalite kriterlerini 

geliştirmekte kullanılabilecek bir yöntem olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elektriksel Stimülasyon, Su Aktivitesi, Fire, Tekstür Renk  
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ABSTRACT 

Topçu, T. (2009). Effects of Electrical Stimulation on Meat Quality In Goat 

Carcasses. İstanbul University, Institute of Health Science, Food Hygiene and 

Technology Department. Master Degree Thesis. İstanbul.  

Considering the common use of electrical stimulation in meat technologies it 

was conducted a study with 10 female goats, in order to determine its effect on 

improving quality criteria. The goats, kept in the rest period before slaughtering, were 

stunned and exsanguinated. The subjects were cut into halves through median lines. The 

right halves were applied 50 Hz, 1.5 minutes long, 30 or 100 volts of electrical 

stimulation (ES) and the left halves were kept as control group. The carcasses were 

studied in +4Cº stable refrigerator conditions for 7 days and pH, water activity, water 

holding capacity, drip loss, shear force, color, sensory panel values and total aerobic 

mesophilic bacterial account values were measured. Our findings showed that ES 

introduced faster decrease and lower values of pH decline compared to the control 

group. The application implemented lower values of water holding capacity, yet no 

significant difference between groups was found. The application had a negative impact 

on water activity and an increase had been observed after the ES. ES increased the drip 

loss but only 1. and 7. days results are found to be highly significant (P<0.001) between 

ES and control groups. Significant differences of shear force values were measured 

between ES and control groups on the 7. day (P<0.05). For the color measurement ES 

improved the color criteria, yet only significant difference was found for the L* value 

on the 7. day (P<0.01). The total aerobe mesophilic bacterial account values indicated a 

positive influence of ES, but only for the Longissimus muscle significant differences 

were observed (P<0.01). For both raw and cooked sensory panel values it was observed 

that, ES had an positive impact on quality criteria. Also significant differences for raw 

sensory panel values were measured (P<0.01). In conclusion, our study showed that low 

voltage electrical stimulation is a useful method for improving quality criteria of goat 

meat.  

Key Words:Electrikal Stimulation, Water Activity, Drip Loss, Shear Force, Color 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Elektrik uzun yıllardan beri et teknolojisinde yaygın olarak, büyükbaş, küçükbaş ve 

kanatlı hayvanların bayıltılmasında kullanılmaktadır. Elektriksel stimülasyon (ES) ise, 

kesimden kısa bir süre sonra (maksimum 45 dakika içerisinde) karkasa elektrik akımının 

verilmesi yoluyla uygulanan ve et kalitesini arttırmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir (24).  

 

ES uygulamalarının et kalitesini arttırmak için kullanılması yeni bir fikir değildir. 

Benjamin Franklin 1749 yılında hindilerde yaptığı çalışmada elektriğin et kalitesi üzerine 

etkilerini incelemiş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Sonrasında 1951 yılında Harsham ve 

Deatherage tarafından bu yöntemin patenti alınmış ve geniş bir şekilde uygulanmaya 

başlanmıştır (50, 51). Yeni Zelanda, İngiltere, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri’nde 

yapılan çalışmalar ES yönteminin et kalitesi üzerine olumlu etkileri olan ve kalite artırımı için 

kullanılabilecek bir yöntem olduğunu göstermiştir (11, 27). Günümüzde hayvan davranışlarının 

kontrolü konusunda da elektrik akımından faydalanılmaktadır (34). Yapılan araştırmalar 

sonucunda uygulama yapılan etlerde mermerleşme oluşumunda hızlanma, et lezzetindeki artış, 

kaslarda gevrekliğin artması ve hızlı pH düşüşüne neden olması bu nedenle de soğuk kasılması 

riskini ortadan kaldırmakta fayda sağladığı rapor edilmiştir (37). Son 30 yıl içerisinde ES et 

kalitesini arttırmak için kullanılan en popüler yöntemlerden biri olmuştur (41). Ette 

yumuşaklığı arttırmak için enzimlerin kullanılması ve mekanik uygulamalarda et kalitesini 

arttırmak için kullanılan çeşitli uygulamalardır (13). Bu amaçla etlerde papain, bromelain ve 

ficin gibi bitkisel kökenli enzimler, Sarcodon aspratus gibi bazı mantarlardan ve Bacillus spp. 

gibi bazı bakterilerden elde edilen elastase gibi proteolitik enzimler kullanılmaktadır (8, 49). ES 

uygulanmasındaki temel prensip, ani glikoliz artışıyla karakterize pH düşüşüdür (30). Bunun 

sonucu olarak da soğuk kasılması riski ortadan kalkmaktadır (52). Birçok araştırmacı tarafından 

düşük voltaj elektriksel stimülasyon uygulamalarının soğuk kasılmasını önlemesi ve et 

yumuşaklığını sağlaması nedeniyle önerilmesine rağmen yüksek voltaj ES uygulamalarının da 

pH düşmesinde benzer etkileri olduğu gösterilmiştir (15, 31, 40, 44). 

 

ES’un gevrekliği artırması ile ilgili üç çeşit teori vardır. Bunlardan ilki, elektrik 

stimülasyon uygulanmış olan kaslarda sarkoplazma içerisinde bulunan glikojen moleküllerinin 

elektrik akımı etkisiyle hızlı bir biçimde yıkımlanmasına bağlı hızlı pH düşüşü ve sonucunda 

soğuk kasılması riskinin ortadan kalkmasıdır. Soğuk kasılmasına maruz kalan etler kasılmaya 

uğramamış etlerden daha sert yapıdadır. İkinci teori ES uygulaması yapılmış olan etlerde 
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karkas sıcaklığı halen yüksekken pH’nın düşmesi nedeniyle lizozomal enzim faaliyeti 

arttığından, doku normale oranla daha yumuşak bir hale gelmektedir. Üçüncü teori ise 

elektriksel stimülasyon uygulanan etlerde meydana gelen ani ve kuvvetli kas kasılması 

nedeniyle kas liflerinde hasar oluşturmakta, zarları parçalanarak sarkoplazma içerisinde kasılma 

sırasında kullanılan çeşitli mineral maddelerin hücreler arası boşluğa sızmasından dolayı da 

kasılmanın yeterli derecede gerçekleşememesine neden olmaktadır. Bu üç mekanizma hem tek 

başlarına hem de etkileşim halinde ES un gevreklik üzerindeki etkilerini açıklamaktadır. 

Yapılan uygulamaların hepsinde gevreklik mekanizması uyarılarak çeşitli volt, amper ve süre 

değerleri uygulanarak gevreklikle ilgili farklı sonuçlar elde edilmiştir (52).  

 

Keçi eti dünya üzerinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir protein 

kaynağıdır. Bunun yanında keçi karkaslarında fizyolojik gelişmişliğin artışı ve yaş ilerlemesi ile 

lezzet ve gevreklik azalmaktadır (61). Türkiye’de kişi başına et tüketim miktarı verilere göre 

Avrupa Birliği ülkelerinin çok gerisindedir. Farklı kasaplık hayvanlarda konu ile ilgili 

çalışmalar yapılmış olsa da bu yöntemden her anlamda fayda sağlayacak olan keçi etiyle ilgili 

yapılan çalışmaların sayıları sınırlıdır (37).  

 

Yapısal özellikleri ve yetiştirilme tarzı nedeniyle çoğu zaman belirli bir olgunluk 

sınırına gelmeden tüketilen keçi eti yağsız olmasının verdiği etki ile tüketiciler tarafından 

koyun etine nazaran daha sert bulunmaktadır. Bu sebeple, tüketiminin artması için uygulanacak 

teknolojik işlemlere fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Çalışmanın amacı, özellikle Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde halk 

tarafından tercih edilen ve karakteristik özellikleri bakımından sert bir yapıya sahip olan keçi 

etinin düşük voltaj elektriksel stimülasyon uygulamaları ile kalite kriterlerinde meydana gelen 

gelişmeleri inceleyerek ES uygulamasının yaygınlığının artmasını ve keçi etine olan talebin 

çoğaltılmasını sağlamaktır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Etin Beslenmedeki Önemi 

Beslenme yaşamın temel koşuludur. Beslenme bireyin enerji gereksinimini büyüme ve 

gelişmesini ve hareket için gereken maddeleri sağlar. Yaşantımızın sağlıklı ve düzgün bir 

biçimde devam ettirilebilmesi için günlük diyette bulundurulan gıdaların besleyici unsurları 

dengeli oranlarda içerecek bir nitelikte olması zorunludur (62). 

 

Etler, evcil ve yabani memelilerin, kanatlı ve balıkların da dahil olduğu, içerisinde 

değerli proteinler, esansiyel yağ asitleri, vitamin ve mineraller gibi önemli besin unsurlarını 

bulunduran gıda maddeleridir (60). 

 

Et, beslenme açısından hayvansal kökenli besin maddeleri arasında önemli bir yere 

sahiptir. Herşeyden önce, et önemli bir protein kaynağıdır. Bu durum, dışında et; lipidleri, 

mineral maddeleri (Fe, Zn, Ca, Na v.b.) ve vitaminleri (Vit.A, Vit.B kompleksi) önemli oranda 

içerir. Et proteini insan beslenmesi için önemli bir proteindir. Zira, insan beslenmesi için 

gerekli olan eksojen aminoasitlerin tamamını yapısında bulundurur. Besin maddelerindeki 

proteinlerin niteliği, özellikle içerdikleri aminoasitlere bağlıdır. Bütün esansiyel amino asitleri 

içeren proteinlere tam proteinler, bazı esansiyel amino asitleri içermeyen proteinlere ise tam 

olmayan proteinler denir. Et proteini tam protein sınıfından sayılır (57). 

 

2.2. Dünyada Keçi Eti Üretimi ve Tüketimi 

Evcil hayvan türleri arasında keçinin önemli bir yeri vardır ve ekonomik önemi fazla 

olan türlerden birisidir. Tüm dünya üzerinde önemli bir protein kaynağıdır (30). Bunu keçinin 

ilk evcilleştirilen hayvan türlerinden birisi olmasına ve değişik çevre koşullarına, kısa sürede 

uyum göstermesine bağlanabilir. Özellikle Tropik ülkelerdeki halkın besin ihtiyaçlarının 

karşılanmasında keçinin ayrı bir yeri vardır. Tablo 2-1 de görüleceği gibi Hindistan, Meksika, 

Nijerya, Irak, Libya, Fas, Yunanistan ve Türkiye gibi ülkelerde rutubeti az, kurak ve yarı kurak 

alanlarda keçi yetiştiriciliği yaygın şekilde yapılmaktadır.  
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Türkiye'de 8.057.000 baş keçi bulunmaktadır. Son beş yıl içinde keçi populasyonundaki 

azalma oranı %10’dur. Keçi yetiştiriciliği özellikle kırsal kesimde yaşayanlar için hayvansal 

protein kaynağı açısından önemli bir yere sahiptir. Keçi ürünleri et, süt, deri ve kıl ya da 

tiftiktir. Et üretimi keçi başına yıllık ortalama 16,3 kg ve süt üretimi 61 kg’dır. Keçilerde 

üretilen ürünlerin yaklaşık %60’ı öz tüketimde kullanılmaktadır. Türkiye genelinde küçükbaş 

hayvan varlığı içindeki payı %21,4 gibi oldukça önemli bir paya sahiptir. Keçi varlığı bölgelere 

göre dağılımında, Akdeniz bölgesi %26,5, Güneydoğu %25,6 ve Ege bölgesinde %20,3’lük 

büyük bir yayılma olduğu dikkati çekmektedir (1).  

 

Keçi eti diğer kasaplık hayvan etleri gibi iyi bir protein kaynağı olmakla birlikte yağ 

oranı koyun etine göre daha düşüktür. Düşük yağlı olmasından dolayı birçok bilinçli tüketici 

tarafından sığır, koyun ve domuz etine tercih edilmektedir. Ancak keçi etinin lezzet açısından 

diğer etlere göre daha fakir olduğu yönünde genel bir kanı vardır (33). Yapılan çalışmalarda 3–

4 aylık oğlak etlerinin aynı soğutma ve muhafaza koşullarında saklanmalarına rağmen diğer 

türlerin 6 aylık yavrularından daha az gevrek olduğu gözlenmiştir. Bunun nedeninin karkasların 

yağsız ve küçük olması, bu nedenle de hızlı bir şekilde soğumasından proteolitik enzim 

faaliyetinin azalması ve soğuk kasılmasından kaynaklanabileceği ileri sürülmüştür. Bunun 

yanında bu karkaslar proteoliz ve hatalı soğutma koşullarında oluşan soğuk kasılmasına 

potansiyel olarak daha yatkındır. Bazı yazarlar ise yaşlı ve genç keçiler arasında gevreklik 

açısından fark olmadığını göstermiştir (30). Çeşitli araştırmacıların raporlarına göre 3–4 aylık 

genç keçilerin etleri 6 aylık iken kesilmiş ve ideal şartlar altında soğutulmuş olan koyun 

karkaslarından daha az gevrek olduğunu göstermiştir (48). 
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Tablo 2-1:Kişi başına düşen günlük toplam hayvansal kökenli protein tüketimi (1) 

 

 

Türkiye’nin 1970–2004 yılları arası hayvan varlığının yer aldığı Tablo 2-2 

incelendiğinde, bütün türlerde oldukça önemli sayılabilecek bir azalma dikkati çekmektedir. 

Gerçekten de, 2004 yılı sığır, koyun, kıl keçisi, Ankara keçisi ve manda varlığı 1970 yılı 

varlıklarının sırasıyla %79, 69, 42, 5 ve 9’u kadardır Tablo 2-3 ve Tablo 2-4 de de bu değişim 

gözlenmektedir (1). 

 

Tablo 2-2:Türkiye’de hayvan varlığının değişimi (1975-2004 yılları arasındaki değerler 1970 yılı 
hayvan varlığı 100 kabul edilerek hazırlanmıştır) (1) 
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Tablo 2-3:Avrupa Birliği’nde hayvan varlığının değişimi (1975-2004 yılları arasındaki değerler 
1970 yılı hayvan varlığı 100 kabul edilerek hesaplanmıştır) (1) 

 

 

Tablo 2-4 Dünyada hayvan varlığının değişimi (1975-2004 yılları arasındaki değerler 1970 yılı 
hayvan varlığı 100 kabul edilerek hesaplanmıştır) (1) 

 

 

2.3. Etin eldesi  

Kasaplık hayvanlar deyiminin altında genelde geviş getiren  büyük baş ve küçük baş 

hayvanlar anlaşılmaktadır. Bu hayvanların usulüne uygun kesilmesi, kanının akıtılması, 

derisinin yüzülmesi ve iç organlarının ayrılması ile geriye kalan kısım karkas olarak tanımlanır 

(57). Sağlıklı ve kaliteli kasaplık kırmızı et eldesi üç başlık altında toplanabilir. Bunlar 1) 

Kesim öncesi işlemler, 2) Kesim işlemleri, 3) Kesim sonrası işlemlerdir. 

 

2.3.1. Kesim Öncesi İşlemler 

Kasaplık hayvanlarda kesimin en uygun şekilde yapılabilmesi için hayvanların 

dinlendirilmiş olması iklim ve transport koşullarının ve aynı zamanda hayvanın sağlık 
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durumunun da elverişli olması gerekmektedir (48). Mezbahaya getirilen hayvanlar yorgun 

olduklarından dinlendirilmeleri gerekir. Yorgun hayvanlar hemen kesilirse kanları tam olarak 

akıtılamaz ve etleri dayanıksız olur. Bu sebepten hayvanlar, kışın en az 8 saat, yazın ise 12 saat 

süre ile padoklarda tutulur (62). Gelişmiş olan pek çok ülkede hayvanlar kesilmeden önce 

taşıma ve dinlenme periyotları hesaba katılmakta ve uygulanmaktadır. Bazı ülkelerde kesim 

öncesi dinlendirme kesim için tam zorunluluk olarak şart koşulmuştur ve bazen aşılması güç 

ticari problemlere neden olmaktadır (48). İki saate kadar süren nakil işlemlerinde yapılan 

kesimde herhangi bir dinlendirme işlemine gerek yoktur. Ancak 12 saatten fazla süren taşıma 

işlemlerinde mutlaka post mortem pH seviyesinin normal seyirde izlenmesi ve kas dokusunun 

gereken glikojeni yerine koyması için dinlenme periyodu mutlak surette ayrılmalıdır. Uzun 

taşıma süreleri sonucunda sığırların normal metabolik durumlarına gelmeleri bazen günler 

almaktadır (19). 

 

 Kasaplık hayvanların kesim öncesi canlı muayenelerinin yapılması halk sağlığının 

korunması, salgın hayvan hastalıklarının önlenmesi ve etin kalitesinin yükseltilmesi açısından 

kaçınılmaz bir zorunluluktur. Ante mortem muayenenin yapılış amaçlarını; sıralayacak olursak 

1) Hastalık tanısında yardımcı bilgilerin toplanması, 2) Kirli hayvanların ayrılarak 

kontaminasyonun azaltılması, 3) Yaralı, acı çeken, vb. hayvanların öncelikli olarak kesilmesi, 

4) İhbarı zorunlu hayvanların teşhisi şeklinde sıralayabiliriz (62). 

 

 İyi ve kaliteli bir kesim için mutlak surette uyulması gereken bazı kriterler vardır 

bunlar; 

1) Hayvanlara acımasızca muamele edilmemesi, 

2) Hayvanların gereksiz strese sokulmaması, 

3) Kanatmanın mümkün olduğunca hızlı ve tamamen yapılması , 

4) Hijyenik kurallara uyulması,  

5) Kesim metodunun mümkün olduğunca karkasa zarar vermemesi,  

6) Mezbaha çalışanları için güvenli olması ve  

7) Olabildiğince ekonomik olmasıdır (48). 
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Hayvanları bayıltarak kesmek acısız ve insani şartlar bakımından son derece kabul 

edilebilir bir durumdur ayrıca tehlike ve risklerden uzaklaşabilmek için de kullanılır. Eğer 

gerektiği gibi uygulanırsa bayıltma son derece etkili ve kesim öncesi uygulaması olarak tercih 

edilen bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulandığı hayvanlar kesim sırasında acı ve ağrı hissetmez 

ayrıca kesim stresi yaşamazlar. Ancak bu şartların oluşması için bilinçsizlik durumunun kesim 

işlemi son bulana kadar korunması gerekir. Bu nedenle kanatmadan önce bayıltma şarttır ancak 

bu amaçla ilaçlar kullanılamaz çünkü etin içerisinde kalıntılara sebebiyet vermektedir. Tüm 

dünyada et endüstrisinde elektrikle bayıltma, CO2, çekiç ve silahla vurma gibi bayıltma 

işlemleri uygulanmaktadır (42). 

Genel olarak sığırlarda genellikle silahla bayıltma uygulanırken koyun, keçi ve 

domuzlarda elektrikle bayıltma yaygın olarak kullanılmaktadır. Eğer doğru yapılabilirse kesim 

hayvan ayılmadan tamamlanmış olur. Diğer taraftan kesim gereken süre içerisinde (azami 1 

dakika) gerçekleşmezse hayvan ayılarak hayati fonksiyonlarını devam ettirir (42). Uygulama 

için kesim öncesinde hayvan dar bir alana alınarak özellikle baş hareketleri engellenmeye 

çalışılmalıdır. Sonrasında belirlenmiş olan ezici alet ile alın bölgesine tam gözlerin arasından 

vurulmalıdır daha aşağı ve yukarıdaki bölgelere yapılan uygulama gereken etkiyi 

göstermemektedir (48). 

 

Bu yöntemin iki ana tipi vardır.  

1) Baştan yapılan bayıltma, 

2) Derin bayıltma 

 

2.3.1.1. Baştan Yapılan Bayıltma 

Bu yöntemde elektrik akımı sadece baştan geçirilerek hayati organlara ulaşması 

engellenir. Daha az yan etkisi olur ancak baygınlık süresi kısadır. Bu yöntemde kalp 

etkilenmediği için kan akımı daha kuvvetlidir (42). 

 

2.3.1.2. Derin Bayıltma 

Eğer elektrik akımı hem beyni hem de kalbi etkileyecek şekilde uygulanırsa beyinsel 

olarak bilinç kaybı yaşanır ancak kalpte fibrilasyon olacağı için kan akımında azalma meydana 

gelir. Bayıltma yapılırken uygulanması gereken bazı kesin kurallar vardır. Bu kurallarr;  
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• Hayvan bayıltıcıya çok iyi sabitlenmiş olmalıdır. 

• Bayıltma gerçekleştiği zaman hayvanın zarar görmeyeceği bir düzenek kurulmuş     

olmalıdır. 

• Elektrotların hayvanla kontağının iyi yapılmış olması gerekmektedir. 

• Hayvanın bayılması için gereken akım miktarının ayarlanmış olması 

gerekmektedir. 

• Tüm hayvanlar tek tek bayıltılmalı, çoklu bayıltma yapılmamalıdır. 

• Akım nedeniyle görülebilir kısımlarda hasar meydana gelmemelidir. 

• Kan sıçraması ve bulaşma minimum olmalıdır. 

• Kemik kırılmaları olabildiğince azaltılmaya çalışılmalıdır (42). 

 

2.3.2. Kesim İşlemleri 

Yakın zamana kadar kesimler son derece ilkel şartlarda yapılıyor ve kesinlikle ciddi 

araştırmaların konusu olarak enstitü ve üniversitelerde araştırılmıyordu. Kesimhanelerde 

ilerleyen teknolojinin kullanılması kasaplık hayvanlarla ilgili uygulamaların artmasına sebep 

olmuştur. Kesim işlemi genel olarak zaptı rapta alma, bayıltma, kesim, kanın akıtılması, derinin 

yüzülmesi, iç organların çıkarılması ve meydana gelmiş olabilecek kontaminasyonların önüne 

geçebilmek için karkasın yıkanmasından oluşmaktadır (17).  

 

Kanatma işlemi, sığır ve domuzlar genellikle kalbe uzak bir bölgede boynun altında 

açılan derin bir darbe ile büyük kan damarlarının kesilmesiyle yapılır. Koyunlarda ve küçük 

danalarda büyük kan damarları başa yakın bir şekilde gırtlak bölgesinde yatay olarak kesilerek 

kanatılırlar. Kanatmanın yeteri kadar yapılamamış olması karkas içerisinde artık kanın 

kalmasına neden olur. Eğer yağsız bir et normalden fazla koyu renkte görünüyorsa muhtemelen 

yağ kan ile boyanmıştır. Kesimhanelerde yapılan kanatma işlemi genelde boyun tabanında 

bulunan jugular ven ve karotit arterin kesilmesi ile yapılır. Kanatma bir defa başladığında 

atımlar ve kan basıncı hızlı bir şekilde düşer. Çünkü kalbin vuruş hacmi azalmaktadır. Kan 

basıncındaki bu düşüş karotit arterin sinüsünde bulunan basınç reseptörleri tarafından algılanır. 

Kanatma sırasında göğüsteki solunum hareketleri uyarılır ve hem sinirsel hem de hormonal 

mekanizmalar kan basıncını tekrar normale döndürmek için çevresel olarak damar daralması 

yaparlar. Kalp nefes alma durduktan bir süre sonrasına kadar atmaya devam eder. Ancak soğur 
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ya da vücut dışına çıkarılırsa kalp hızlı bir şekilde durmaktadır. Kullanılan farklı bayıltma 

metotları kanatmanın başlamasından sonra fizyolojik kondisyonu ve sinirsel uyarımlarıda 

etkiler. Elektrik ile bayıltılan koyunlar bağlanarak zapt edildikleri halden daha iyi oranda 

kanarlar. Ama karkaslara sıçrayan kan miktarı da bu yöntemde daha fazladır (48) 

 

 Sığırlarda şoktan dolayı meydana gelen bayılma sonrasında ventriküler pompalamadaki 

aksamalar nedeni ile kanatma tam olarak gerçekleşemeyebilir. Kasaplık hayvanlarda yapılan 

bayıltma işlemi kalbi durdurmuyorsa da vücuttan kanın atılması türlere göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Bu değerler sığırlarda %4,2 den %5,7 ye danalarda %4,4’ten %6,7 ye ve 

koyunlarda %4,4 ten %7,6 ya kadar değişebilmektedir. Kanatma sırasında kanın yaklaşık olarak 

%60’ı dışarıya akıtılmış olur. Vücut içerisinde kalan kan ise çoğunlukla iç organlardadır. 

Kaslarda kalmış olan kısım ise ancak %10 dur (48). 

 

2.3.3. Kesim Sonrası İşlemler  

Kesimden sonra sığırlara yapılan uygulamalar, kesim sonrası teknik, gerekli prosedürler 

ve soğutma metotlarının tercih edilmesi et ve et ürünlerinin raf ömrü üzerinde etkilidir (66). 

Örnek olarak kesimden sonra yapılan yıkama işlemi mikrobiyal kontaminasyonu minimal 

düzeye indirmesine rağmen enerji ve su harcamalarını arttırmaktadır (48). Et ürünlerinin 

üretiminde bu kalite kriterleri çeşitli prosesleri, et yapısını, katkıları ve diğer malzemelerle olan 

ilişkisini etkiler. Çünkü et ürünlerinin kalite faktörleri, müşteri memnuniyeti ve lezzet 

karakteristikleri ile yakından ilişkilidir (60).  

Karkasın soğutulması etlerdeki mikroorganizmaların sayısal artışını ve bozulmayı 

yavaşlatmaktadır. Soğuma oranına, bağıl neme, sıcaklığa ve etin bulunduğu ortamdaki hava 

akımına bağlıdır. Ek olarak direkt ısı kaybı konveksiyon, kondüksiyon ve radyasyon yoluyla ve 

karkas üzerinden su buharlaşması yoluyla olur. Eğer karkas üzerinde kalın bir yağ tabakası 

yoksa ve et geniş bir yüzey alanıyla temas halinde ise soğuma çabuk olmaktadır. Normal 

soğutucular ile geniş etlerin 0°C’ye inmesi uzun zaman almaktadır. Hava dolaşımı ile kesimden 

sonraki güne kadar tüm karkasın tamamen soğumaması sık karşılaşılan bir durum değildir. 

Sığır karkaslarında buharlaşmayla beraber oluşan su kaybı ekonomik olarak da olumsuz bir 

durumdur. Karkasın soğutulması sırasında soğuk su ile spreylenmesi bu olumsuzluğu azalmaya 

yardımcı olur ancak eğer kullanılan su %1lik asetik, laktik asit çözeltisi eklenmemişse 

mikrobiyal bozulmaya sebebiyet verebilir. Karkasların oransal olarak ortam nemi %90 olan 

ortamlarda hava akışı ile muamele edilmesi kurumayı önlemekle beraber mikrobiyal bozulmaya 
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da ortam hazırlamaktadır. Et asla rigor mortis gerçekleşmeden dondurulmamalıdır aksi takdirde 

etlerde sertleşme meydana gelir (48). 

2.4. Kesim Sonrası Ette Meydana Gelen Değişimler 

Kasın temel görevi harekettir. Kas kasılma yapan miyofibrillerin oluşturduğu bir 

pakettir (24). Et ürünlerindeki kalite karakterlerini iyi anlamak için öncelikle canlı kaslardaki 

işleyişi anlamak çok önemlidir (17). Kasın ete dönüşme safhası son derece karışık kimyasal ve 

fiziksel değişimleri içeren bir prosestir. Kas dokusunda devam eden bu yoğun ve devamlı 

değişim uzunca bir süre devam etmektedir, hatta kesim sonrası kasılma tekstür gibi birçok 

özelliği derinden değiştirmektedir. Bütün kasaplık hayvan türlerinde iskelet kasları doku 

yapısının büyük bir kısmını oluşturur. Tüm kaslar genel olarak sağlam bir şekilde kemiğe bağlı 

olarak bulunmaktadır. Bu bağlantıları yapan tabakaların tamamına epimizyum denilmektedir. 

Bu tabaka başlıca kollajenden oluşmaktadır. Kas yapısı içinde ayrılan bölümleri birbirine 

bağlayan yapılara perimizyum adı verilir ve son olarak her kas hücresi endomizyum olarak 

anılan yapının içerisinde bulunmaktadır. Kas hücreleri ışık mikroskobunda incelendiğinde 

çizgili bir yapıya sahip oldukları gözlemlenmektedir. Kas yapısında bulunan dar bantlar A, açık 

renkli olanlar ise I bandı olarak adlandırılır. Sarkomer içerisindeki A bandının boyu değişmez 

iken I bantları sarkomer kasılmasına bağlı olarak kısalıp uzarlar. Nebulin Z bandına bağlanarak 

ince flamentlerin tutunması için müsait bir yapıya sahiptir. Bahsi geçen bu proteinler 

sitosikeletal proteinler olarak anılırlar. Kas omurilikten gelen sinirsel uyarılar eşliğinde kasılma 

yapar. Tek bir basit akson yüzlerce farklı kas lifine bağlanır ki buna motor sinir denmektedir. 

Bu sinir ucunun bulunduğu sinaps bölgesinde uyarı olduğu zaman buradan asetil kolin salınımı 

ile kas membranının polarize olması sağlanır. Reseptörün bulunduğu bölgedeki hücre zarı 

bölgesi uyarıyla beraber depolarize olduğunda tüm zar depolarize olur (24). 

 

T tübülleri hücreler arası zar sistemi olan sarkolazmik retikulumlar ile özel bir biçimde 

bağlanmıştır ve bu bağlantılar ryanodin olarak da anılan reseptörler içermektedir. Sarkoplazmik 

retikulum ve tübüller içerisinde depolarizasyon olduğunda ryanodin reseptörlerinden hücre 

sitosolüne kalsiyum salınır böylece troponin molekülleri kasılarak aktin moleküllerinin üzerine 

ilerlerler. Kalsiyuma ihtiyaç gösteren bu işlem ATP yıkımlanması ile gerçekleşmektedir. 

Polarizasyonla beraber sodyum potasyum pompasıda ayrıca harekete geçerek çalışmaya başlar 

ki bu işlem için de yine ATP gereklidir. Bu üretim esnasında kullanılan ana yakıt maddesi 

glikoz, glikojen ve yağ asitleri buna ek olarak düşük miktarlarda da olsa aminoasitler de 

kullanılmaktadır. Glikoz ve yağ asitleri hücre içerisine aktif transport, sodyum potasyum 
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pompası, hücreler arası boşlukta bulunan maddelerin pasif transportu ve kapillarlardan yapılan 

taşıma işlemleriyle girmektedir. Glikoliz işlemi kesim sonrası dönemde oksijen varlığına bağlı 

olarak bir süre daha devam eder, ta ki glikojen tamamen bitene kadar pH düşüşü gayet düzgün 

ve glikolizisle orantılı bir şekilde gerçekleşmektedir (24). 

Şekil 2-1. Anaerobik Solunumun Kimyasal Safhaları (28) 

 

                                               ATP                                 Glikoz 

  

 

                                             ADP  

                                                                                Glikoz 6 fosfat 

  

  

 

       Fruktoz 6 fosfat 

   ATP   

 

 

                                           ADP 

                                                                              Fruktoz 1,6 difosfat 

 

 

 

                                                                               Gliseraldehit 3 fosfat 

 

 

 

                                                                               1,3 Difosfagliserik asit 

    2 ADP 

 

    2ATP 

 

 

  3 Fosfagliserik asit 

 

 

 

                                                                         2 Fosfagliserik asit 

 

  

 Fosfoenolprüvik asit 

 

 2 ADP 

 

                                          2 ATP 

 

                                                                                     Prüvik asit                                                                       Laktik asit 
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2.4.1. Protein Değişimleri 

Post mortem dönemde kas proteinlerinde meydana gelen birçok değişim belirlenmiştir. 

Kesimden sonraki ilk hafta içerisinde miyofibril proteinlerinden olan desmin, troponin t, titin, 

nebulin ve vinkülin yıkımlanır. Kas canlı iken meydana gelen işlemlerin tamamında bu 

proteinlerin yıkımlanmasından sorumlu olan Kalpain kesim sonrasında bu yapıların tamamını 

eşit şekilde etkilemez. Kalsiyum aktivitesiyle çalışan bir enzim olan kalpain, kalpain m, µ, p94 

olarak üç çeşide ayrılır. Ancak en bilinen iki türü kalpain m ve kalpain µ dür. Postmortem 

protein yıkımlanması ile ilgili geçerli hipotez sarkoplazmik retikulum içerisindeki kalsiyumun 

hücre içerisine sızmasıyla Kalpain aktivitesinin artması ve ATP kullanımının da bunu takip 

etmesidir. Bu hipotezi destekleyen en önemli delil kalsiyum enjeksiyonu yapılmış olan etlerde 

proteolitik etkinin arttığının gözlenmesidir. İkinci olarak da kallipig koyunları gibi kaslarında 

Kalpastatin aktivitesi fazla olan türlerde protein denatürasyonu daha az olmakta bu nedenle 

etlerinde yoğun bir sertlik gözlenmektedir. Üçüncü teori ise post mortem evrede Kalpastatin 

oranlarının ve stabilitelerinin değişken olması ve bu evrede hızla azalması bu yüzden de kalpain 

aktivitesinin artmasıdır (24). 

 

2.4.2. Kalite Kriterleri  

Et ve et ürünlerinin lezzetini etkileyen faktörler arasında renk, lezzet, gevreklik, sululuk 

ve tekstür gibi ürün gerçekleştirme, depolama koşulları ve süreçleri de etkileyebilen faktörler 

vardır. Et ürünlerinde ürünün kalitesini etkileyen faktörler kimyasal ve fiziksel olarak da ayırt 

edilebilir. Et ürünlerindeki kalite karakteristikleri et yapısı, etin kimyasal kompozisyonu, 

anatomik yapısı, beslenme şekli, yaş, bakım, antemortem stres kadar postmortem uygulamalar 

ve saklama koşulları gibi çeşitli iç ve dış faktörlerden de etkilenirler. Bu sebeplerden dolayı 

antemortem ve postmortem stratejiler tasarlanırken et ürünlerinin üretim ve saklama 

koşullarındaki değişimleri göz önüne alınmalıdır (39, 60). 

 

2.4.3. Ölüm Sertliği (Rigor Mortis) 

Hayvanlar canlı iken dokuları aerobik metabolizma olarak adlandırılan oksijenli 

solunum halindedir. Hayvan öldüğünde kas dokusunda oksijen ulaşmadığından kaslar 

anaerobik solunum durumuna girerler. Aerobik solunum hareket için gereken aktiviteyi 

sağlayan glikojeni yakmakta ve bunu oksijenle yapmaktadır. Sonuç olarak da elde edilen 

enerjinin yanında yan ürün olarak karbondioksit ve su elde edilmektedir. Bu metabolizma 

kaslara oksijen yeterli miktarda ulaştığı sürece uygulanmaya devam etmektedir ve yan ürünler 
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de kaslardan kan vasıtası ile uzaklaştırılmaktadır. Anaerobik şartlar altında ise yapılan 

kasılmalar sonucunda kasların içerisinde depo edilmiş olan glikojen bittiği zaman ise kaslar 

gevşeme yapmaksızın kasılarak sert bir hal alırlar ki bu duruma rigor mortis denilmektedir. 

Anlamı Latince ölüm sertliği olan rigor mortis gelişirken kas dokusu içerisinde büyük 

değişimler meydana gelir ve kendi içerisinde de evrelere ayrılır (17). 

 

Meydana gelen rigor mortis kanatlılarda 3–6 saat, sığır gibi büyük hayvanlarda 24–36 

saat arasında tamamlanmaktadır (17). Kaslarda rigor mortis gelişimi metabolik değişimlere 

bağlıdır. ATP’nin tamamen bittiği noktada ise rigor son bulmaktadır. Normal şartlar altında 

aktin ve miyozin iplikleri birbirine sıkı bağlarla bağlıdır ve ATP’nin kullanımıyla birbirlerinin 

üzerine kayarak kasılma yani hareketi gerçekleştirirler ki bu hareket geri dönüşümlü bir yapıya 

sahiptir. ATP nin bulunmadığı durumlarda ise aktin ve miyozin iplikleri birbirlerine sıkı bir 

şekilde kenetlenerek ne kasılma nede gevşemeye müsaade ederler. Bunun sonucunda kaslarda 

sağlam bir kasılma teşekkülü olur. Ancak kaslardaki ATP miktarı ve flamentlerin bulunan 

ATP’yi kullanma yolu farklı olduğundan tüm kaslarda aynı anda rigor oluşumu meydana 

gelmez (24). 

 

Kaslara gelen kan akımın durmasıyla iskelet kaslarında belirgin değişimler olur  

1) Kasın kimyasal enerjisinin azalması  

            2) Aerobik metabolizmanın anaerobik metabolizma haline dönüşmesi ve sonucunda   

                kasta laktik asit birikimi,  

            3) Laktik asit birikimine bağlı olarak pH nın düşmesi, 

            4) Rigor bağlantılarının gelişmesi, 

            5) Kalsiyum ve potasyum pompalarının aktivitesine bağlı olarak kasılma oluşumu (36).  

 

Kaslarda rigor mortis başladıktan sonra bir kısalma oluşmaya başlar bu kısalma 37°C 

deki uzunluğun %25–30 u kadar olabilir ve şartlar böyleyken kısalma oranının en az olduğu 

sıcaklık derecesi 15°C dir (24). Çeşitli hayvan türlerinden elde edilen farklı et ürünleri vardır 

bununla beraber kas dokusunda meydana gelen değişim ve kimyasal tepkimeler temel olarak 

tümünde aynıdır. Kesim sonrası dokularda birçok biyokimyasal işlem devam etmektedir. Bu 

reaksiyonlar depolama sırasındaki kalite kriterleri değişiminde çok önemlidir (17). 
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2.4.3.1. Rigor Öncesi(Pre- rigor) 

İskelet kası hücreleri genel olarak miyoblastlardan meydana gelmektedir. Bir miyofibril 

diğer birçok çekirdeği ile hücrelerde işlev gösteren, ATP üretimi yapan mitokondri gibi birçok 

organeli bol miktarda barındırır. Bunun yanında doku içi madde transferini gerçekleştiren 

endoplazmik retikulum bu hücrelerde özellikle kalsiyum taşınması ve bağlantılı olarak kasılma 

işleminde önemli roller oynayan sarkoplazmik retikulum adını almaktadır. ATP, ADP ye 

yıkımlandığında ortaya çıkan enerji ile kasılma meydana gelir. Bu işlem ortamda oksijen 

olduğu durumlarda aerobik solunum ve glikoliz yoluyla etkin bir biçimde gerçekleşerek bir 

molekül glikojenden 36 ATP elde edilirken anaerobik koşullarda aynı glikojen molekülünden 

elde edilen ATP miktarı sadece 3 tür. Kreatin fosfat ADP nin ATP ye dönüşmesi için ADP ye 

fosfat grubunu vererek kreatine dönüşür ve ADP yi de ATP haline çevirir (17). 

 

Şekil 2-1 de kaslarda temel enerji metabolizmasının şekli verilmiştir (24). Mitokondri 

içerisindeki ATP üretim miktarı sınırlıdır kreatin fosfat ise kreatin fosfat ile ADP yi ATP ye 

dönüştürmenin hızlı bir yoludur. Anaerobik metabolizma sadece hayvan öldüğü zaman değil 

aynı zamanda kaslarda meydana gelen aşırı kontraksiyon durumlarında kanla kaslara taşınan 

oksijen miktarı yeterli olmadığı hallerde de devreye girer. ATP miktarı sıfıra doğru azalmaya 

başladığında miyozin lifleri yavaş yavaş aktin lifleriyle sıkı bir biçimde birleşip sabitlenmeye 

başlarlar ve bu kenetlenme durumu rigor mortisin başlamasına sebep olur (17). 

 

Rigor mortis post mortem evreye karakterize ilerleyici kas sertleşmesidir Anaerobik 

glikoliz sonucu ATP nin tükenmesi rigorun başlamasını tetikler. ATP tükenince aktin ve 

miyozin yapıları birbirine sıkıca kenetlenerek sabit rigor oluşumuna sebep olur bu nedenle post 

mortem glikoliz oluşumu et kalitesini doğrudan etkilemektedir. Kaslarda meydana gelen 

glikojenin anaerobik yıkımlanması sonucunda oluşan hem laktik asit hem de serbest H iyonu 

üretimi nedeniyle oluşan bütün bu kimyasal işlemler sıcaklıkla yakından ilişkilidir (17). 

 

Rigor mortisin tamamlanmasından sonra et giderek daha gevrek bir hal alır bunun 

nedeni kasta meydana gelen enzimatik değişimlerdir. Kesimi takip eden 7–10 gün içerisinde 

etler 2-4ºC sıcaklıklarda muhafaza edilirlerse hem mikroorganizmal gelişme en aza indirilmiş 

olur hem de gevreklik artar (16). 
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2.4.4. pH 

Kas dokusu eşit dağılımlı olmayan bir protein yapısına sahiptir. Kaslarda kesim sonrası 

yaşanan metabolik aktiviteler rengi, pH’ı ve teknolojik uygulamalar için etlerde farklı özellikler 

gelişmesine neden olurlar. Bu farklar hayvan türleri arasında olduğu gibi kaslar arasında da 

vardır (24). 

 

Hayvanlar kesilecekleri zaman kas glikojeninin yeterli miktarda olması gerekmektedir 

aksi takdirde aynı koşullar altında pH yüksek olduğunda et koyu, kuru ve sıkı olacaktır. Ancak 

sığırlarda koyu etlere bu hızın neden olmadığı kaslarda glikojenin muhafaza edilememesinin 

DFD etlere neden olduğu belirlenmiştir. Et kalitesinde etkisi bulunan birçok parametre vardır 

ve pH bunlardan en önemlisidir. Kaslardaki az miktardaki glikojen olgunlaşma sonrası 

teknolojik süreçlerde güçlüklere sebep olur (19). 

 

2.4.5. Su Tutma Kapasitesi 

Su tutma kapasitesi yoğun olarak post mortem biyokimyasal olaylara bağlıdır. Burada 

ette bulunan ATP miktarı ve pH’ın etkisi son derece fazladır. Kasın içerisindeki ATP miktarı 

azaldıkça ve pH düştükçe etin su tutma kapasitesi azalmaktadır (57). Özellikle DFD gibi 

metabolik kas anormallikleri geçirmiş olan etlerde su tutma kapasitesi son derece yüksektir ve 

bu etler özellikle su tutma kapasitesinin çok önemli olan randımanı doğrudan etkileyen salam–

sosis teknolojisinde kullanılmaktadır (24). Pişirilen ürünlerin birçoğunda sululuk müşteri tercihi 

olarak önemli bir yer tutar. Sululuk genelde çiğneme sırasında ortaya çıkan bir histir. Bu 

yüzden etin su tutma kapasitesinin bu öğede önemli bir yeri vardır. Tabii ki burada önemli olan 

durum etin içerisinde hapsettiği su miktarını pişirme ve diğer işlemler sırasında 

kaybetmemesidir. Kas dokusunda su tutucu miyofibriller yapılarda olduğu kadar hücreler arası 

boşluklarda da kendini gösterebilmektedir. Kas dokusu yapısında su tutma yeteneğini artırmak 

genelde et tuzları ve diğer iyonik yapıları kasların içerisine entegre etmek ile mümkündür (60). 

 

2.4.6. Etin Elektrik Direnci 

Ette meydana gelen biyokimasal olaylar etin elektrik direncini de değiştirmektedir. 

Kesimden hemen sonra etin 1700–2000 ohm. gibi yüksek bir elektriksel direnci vardır. 

Kesimden 24 saat sonra ise elektrik direnci 180–290 ohm’ a düşer. Ette elektriksel direncin 
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azalması, ATP’nin parçalanması ve pH’ın düşmesine bağlıdır. Kesimden kısa bir süre sonra 

etin pH’ sı yüksek ve kas lifleri şişkindir. Fibriller arası kapillar bölge dardır. Burada bulunan 

sıvı elektrik akımına karşı büyük direnç gösterir. Rigor mortis süresince kas lifleri 

kasıldıklarından küçülürler. Rigor mortisin çözülmesi ile hızlı bir iyon değişimine uğrayan 

etlerin interfibriller alanı genişler ve elektrik direnci buna paralel olarak düşüş gösterir (57). 

2.4.7. Renk  

Renk müşteriler açısından tazelik ve kalitenin en önemli göstergelerinden biridir. Et 

rengi özellikle satış anlamında gerçekten çok önemlidir. Müşteriler satın alma sırasında her 

şeyden önce etin rengine, yağlılık durumuna ve boyutlarına bakmaktadırlar. Müşterilere göre 

etin rengi kalitesinin özellikle taze etlerde direkt bir belirleyicisidir. Et hava ile temas ettiğinde 

kahverengi bir renge dönüşür. Et zaman içerisinde mikrobiyolojik üretimin artması ile bu renk 

yavaşça yeşermeye başlar ki bu bozulmanın başlangıcıdır (19, 60, 63 ). 

Şekil 2-2 de de görebileceğimiz gibi taze et myoglobin ve oksijenin birleşimi olan 

oksimyoglobin sayesinde parlak kırmızı renkte gözükür düşük oksijen basıncı olan ortamlarda 

ise oksijen dissosiye olur Taze kesilmiş etlerde yüzey renk değiştirmesi müşterilerde sağlığa 

zararlı olduğu izlenimini yaratabilir. Ete sahip olduğu kırmızı rengi kasların içerdiği heme 

pigmenti verir. Sitokrom ve katalaz gibi diğer heme proteinleri ete renk verme konusunda 

önemsiz roller oynarlar. Sarkoplazmanın en önemli komponenti olan miyoglobin etin 

içerisindeki ana pigment olan heme proteinlerinin %95 ini içerir. Hemoglobin ise ette daha az 

etkili olmasına rağmen kandaki en önemli pigmenttir. Bu yüzden kan damarları ve kılcallar 

vasıtası ile etin içerisinde bulunan heme miktarı %10 dur. Bununla beraber kanatma sırasında 

dışarıya verilen kan miktarı kesim öncesi stres durumu ve dolayısı ile renkle doğrudan 

ilişkilidir (60). 

Etin içerisinde bulunan miyoglobin miktarı birçok kesim öncesi faktöre bağlıdır. Bunlar 

hayvan türü, kasın fizyolojik fonksiyonu, besi durumu ve uygulanan rejimdir. Bununla beraber 

sığır eti genelde domuz ve koyun etlerinden daha fazla miyoglobin içerdiği için daha kırmızı 

görünür. Oksidatif demir atomları miyoglobin ile heme kompleksi yaparak saklama ve işleme 

sırasında uygun renk durumunun oluşmasını sağlarlar. Etin bulunduğu ortamdaki serbest 

oksijen basıncı miyoglobinin oksimiyoglobin ya da dezoksimiyoglobin haline dönüşmesini 

etkiler. Düşük kısmi oksijen basıncında miyoglobin okside olarak metmiyoglobin olarak bilinen 

kahverengi bir pigmente dönüşür. Karnozin gibi çeşitli antioksidanların etle karıştırılması ya da 

spreylenmesi ete etin saklama işlemi sırasında sabit ve taze görünümlü bir renk kazanmasını 

sağlar (60). 



 

 

 

18 

 

Şekil 2-2 Et Renginde Ortaya Çıkan Değişimlerin Mekanizması (28) 

                                OKSİMİYOGLOBİN 

                                           

        

        +O2        -O2                            Redüksiyon          Oksidasyon 

 

                                        Oksidasyon  

 DEOKSİMİYOGLOBİN                                           METMİYOGLOBİN 

                                                      Redüksiyon 

 

Son yıllarda birçok araştırmacı α tokoferol gibi antioksidanların et rengi üzerine yaptığı 

etkiyi araştırmıştır ve yapılan son çalışmalar depolama sırasında dana, koyun ve domuz 

etlerinde rengin sadece yüzeysel değil kas dokusunda daha da derinlere ulaşabildiğini 

göstermiştir. Nitrit ile kürleme yapılarak pişirilen etlerde heme proteinleri ile nitrik asit 

birleşerek geri dönüşümsüz bir pigment olan nitrozohemokromu oluşturur (60). 

 

Metmiyoglobin üretiminin pH ile yakından ilişkisi vardır. pH’ın 6 nın altına düştüğü 

durumlarda renk değişimi azalmaya başlar. Tahmin edilebileceği gibi yüksek ısıda Oksidasyon 

daha fazla gerçekleşmekte ve et rengi daha hızlı bir dönüşüm içerisine girmektedir. Nitrik oksit 

ve karbonmonoksit, karboksimiyoglobin ve miyoglobinin ferroz yapısını devam ettirir (63).  

 

 Etlerde renk değişiminde sıcaklığın 18. saate kadar önemli değişimler ve 18 saat 

sonrasında farkın önemsiz olduğu görülmüştür bunun nedeni bu zaman zarfında sıcaklığın 

soğutma odasının sıcaklığına yaklaşmasındandır (19). Kesim sonrasında damar sistemi kaslara 

oksijen taşımayı kestiği için kas kısa sürede anoksik bir hal alır. Bu evrede mitokondriler hala 

işlem yapmaya devam ettiğinden oksimiyoglobin kısa sürede azalır. Bu sırada pH halen 7 ye 



 

 

 

19 

yakındır. Rigor sonrasında çeşitli kasılmalar ve proteaz aktivitesi nedeniyle miyofibril düzeni 

bozularak rengi daha soluk olarak gösterir (63). 

2.4.8. Gevreklik 

Gevreklik et ve et ürünleri için kalite parametrelerinin en önemlisidir. Genellikle bu 

kelime sertlik kelimesinin tam karşıtı olarak kullanılmaktadır. Gevrekliğin et kalitesindeki rolü 

hayvan çeşitlerine göre değişmektedir. Bu kavram müşteriler açısından tavuk ve balıketlerinde 

problem yaratmazken sığır eti için önemli bir konudur. Yapılan bir çalışmaya göre 

süpermarketlerde iade edilmek üzere getirilen etlerin %75 i gevreklikteki problemlere bağlı 

olarak gelmektedir (60). 

 Lezzetin önemli bir komponenti olan gevreklik pH ve sıcaklığın yoğun etkisi altındadır 

(19). Gevreklik, sululuk ve aroma lezzetin bileşimleridir buna rağmen sululuk ve hoş koku et 

kalitesini çok fazla etkilemezken gevreklik son derece etkili bir öğedir. Etlerde kalıtımın et 

kalitesine olan etkisi yaklaşık olarak % 45 gibi son derece ciddi bir rakam olmasına karşın 

değiştirilemeyen faktörlerin başında gelir. Sığır etleri genellikle gevreklik bakımından çok 

çeşitli olabilir ve bunu koyun, domuz ve keçi eti izler.  

Gevreklik parametreleri belirleyen faktörler türden türe ve hayvanın kesildiği kronolojik 

yaşa bağlıdır. Sığırlar genelikle 20 ay civarında kesilirken koyunlar 8 ve keçiler yaklaşık 6 

aylık iken kesilirler. Genelde genç yaşta kesime sevk edilen hayvanlarda etler gayet yumuşak 

olurlar bununla beraber eğer dişi hayvanlar yavru verimi alma amaçlı olarak yetiştiriliyorlarsa 

kesim yaşı ilerledikçe elde edilecek et gevrekliği de o oranda azalacaktır. Yaşın artmasıyla 

beraber gevrekliğin azalmasının bir sebebi doku içinde bulunan bağlayıcı protein olan kollajen 

miktarının artmasıdır. Kollajen etlerin daha sert, sağlam ve zor parçalanır olmasını 

sağlamaktadır (16). 

 Birçok kişinin inançlarının aksine beslenmenin et gevrekliği üzerine direkt etkisi yoktur 

ancak tane yemle beslenen hayvanlarda gelişme hızı daha fazla olacağından ve bu hayvanlar 

daha genç yaşta kesime gidebileceklerinden et gevrekliğinin daha fazla olması olasıdır. Konu 

gevreklik olduğunda kas gruplarını arasında bile farklılıklar olabilmektedir. Örneğin fileto 

bacak ya da baldıra göre daha gevrektir. Bu fark kasın bulunduğu bölgeye, içerinde bulunan 

yağ ve bağ doku miktarına ve kasın ne kadar çalıştığına bağlıdır. Belgözü gibi kaslar ise daha 

az hareket ettiğinden dolayı çok daha gevrek yapıdadır. Karkasın asılmanın etkileri karkasın 

nasıl asıldığına ve etin karkas içerisindeki yerleşimine bağlıdır. Uzun yıllardan beri havyanlar 

arka bacaklarından asılmalarına rağmen yapılan son çalışmalar pelvisten yapılan asma 
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işleminin karkas üzerinde et gevrekliği açısından daha verimli sonuçlar elde edilmesine neden 

olduğunu göstermiştir (16). 

 

Gevreklik ette bulunan iki yapıya bağlıdır bunlar; kas lifleri ve bağdoku olarak 

sıralanabilir. Etteki sertlikte büyük bir rol oynayan etkenlerden biri kas lifleridir. Bağ doku 

kollajen yapıları, kimyasal ve biyokimyasal yapı değişimleri ile olayın gelişmesini sağlar. 

Kasaplık hayvanlarda yaş ilerledikçe gevrekliğin azalması sadece değişen bağ doku yapısına 

değil kas lifleri ile de doğrudan bağlantılıdır. Endüstriyel prosesler açısından kesim sonrası 

gevrekliği geliştirme çabaları son derece yaygındır ve mekanizmaları da geniş bir biçimde 

araştırılmaktadır. Kaslarda kesim sonrasında olgunlaşmaya sebep olan en önemli etki hücre içi 

proteazlardır (60). 

 Histokimyasal kanıtlar bize göstermiştir ki post mortem evrede miyofibriler ve iskelet 

kasları proteinlerindeki yıkımlanma ile et gevrekliği meydana gelmektedir (36). Proteoliz bir 

sindirim işlemidir ve iki ana grup enzim tarafından oluşturulurlar; Kalpainler ve katepsinler 

ancak multi katalitik enzim aktiviteleri karışıktır. Protein jelleri viskoelastik yapıları ile büyük 

oranda yıkımlanan maddelerdir. Jelleştirme prensibi birbirine zincirleme şekilde bağlanmış olan 

protein yapılarının bu zincir formuna dâhil olarak gelmesi sonucu oluşur. Kısmen miyozin ya 

da aktomiyosin protein sisteminde çoğunluklada jel halinde bulunur. Miyofibriller proteinlerin 

miktarı, etin kaynağının tipine, proteinlerin yapısına, konsantrasyona pH’ıda içeren süreç 

basamaklarına, iyonik gerilmeye ve sıcaklığa bağlıdır. Bu içsel ve dışsal faktörler jel 

proteinlerinin yapılarını etkilemektedir. Örnek olarak polifosfatlar bağlama kapasiteleri yoluyla 

etin içerisine yoğun miktarda suyu hapsedebilme özelliğine sahiptir (60).  

 

2.4.9. Su aktivitesi  

Su aktivitesi (aw) gıda maddelerinin içerisinde bulunan serbest suyun bağlı suya buhar 

basıncı olarak değerlerinin bölünmesi ile elde edilir. Gıdaların bozulmasında en az pH kadar 

önemli roller üstlenmektedir olgunlaşma meydana geldikçe et içerisindeki su aktivitesi değeri 

pH’ında düşüşüyle beraber düşmeye başlamaktadır (62). 

2.5. Etlerde Oluşan Anormallikler  

2.5.1. Çözülme Sertliği: 

Aslında bu bir yanlış adlandırmadır. Bu durum henüz rigor oluşumu meydana gelmeden 

dondurulan etler çözüldüklerinde ortaya çıkar. Bu olumsuzluğa maruz kalan etlerde bariz bir 
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kısalma ve yadsınmayacak oranda su kaybı meydana gelmektedir. Bu olumsuzluğun 

mekanizması şöyledir; ani bir şekilde dondurulan etlerde oluşan buz kristalleri nedeniyle hasar 

gören sarkoplazmik retikulumdan salınan kalsiyum erime meydana geldiğinde hücre içindeki 

glikojen halen tam olarak tükenmediğinden kasılma işlemi çözünme sonrasında çok kuvvetli bir 

şekilde gerçekleşir (24). 

 

2.5.2. Soğuk Kasılması: 

Rigor motris gerçekleşmeden yapılan soğutma işleminde ette aşırı bir kısalma ve 

sertleşme meydana gelmektedir. Eğer et dondurulmaz ama hızlı bir şekilde soğutulursa ette 

soğuk kasılması adı verilen durum ortaya çıkar (48). Soğuk kısalmasında erime sertliği gibi 

normal metabolik şartlar ve uygunsuz sıcaklık koşulları sebebiyle meydana gelir. Bu 

uygunsuzluğun oluşumu yavaş ve kayıpları fazladır. Rigor gerçekleşmeden et ısısı 10 C°’ nin 

altına düşürülürse etlerde kasılma meydana gelerek % 50’ ye varan bir kısalma oluşur soğuk 

nedeniyle hücre dışına çıkamayan kalsiyum konsantrasyonu nedeniyle kuvvetli bir kasılma ve 

kalıcı bir sertlik gerçekleşmektedir (24). 

 

2.5.3. PSE (Pale, Soft, Exudative) Etler: 

Etin yapısal anormalliğinden kaynaklanan bir durumdur. Bu etlerde kesimden sonra 10-

15 dakika içerisinde pH 5.3 e kadar düşen pH ile et sulu, soluk ve yumuşak bir yapıdadır. 

Bunun nedeni ise miyozin gibi yapısal proteinlerin yıkımlanmasıdır (24). PSE etlerdeki etki 

rafta beklerken son derece sulu gözükmesine rağmen et pişirildiği sırada büyük miktarlarda su 

ve mineral maddeleri kaybederek hem hacim ve kütlece küçülmesine ayrıca da lezzetini 

yitirmesine neden olur (16). 

 

2.5.4. DFD (Dry, Firm, Dark) Etler:  

Bu etlerdede PSE etlerde olduğu gibi yapısal anormallikler gözlenir. Ölüm öncesinde 

glikojen yoğun miktarda kullanılır ve meydana gelen laktik asit kaslardan atılamadan kesim 

yapılırsa bu etler koyu renkte ve dış kabukları sert olarak gözlenir. Bunun yanında zayıf beden 

yapısı ve düşük vücut ağırlığı ve buna bağlı olarak kaslardaki glikojen miktarı DFD etlere 

sebep olabilir. Ancak bu etlerin su tutma kapasitesi son derece yüksektir. Bu nedenle, salam 

sosis teknolojisinde kullanılırlar (24). 
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2.5.5. Koyu Kesim: 

Domuzlarda olan DFD sendromunun aksine tamamıyla antemortem glikojen 

yıkımlanmasına bağlı olarak gelişirler. Ancak bu etlerde herhangi bir yapısal anormallik yoktur 

Yine bu etlerde glikojen antemortem dönemde tükendiği için yüksek pH ve koyu renkli kuru 

etler elde edilir (24).  

 

Görüldüğü üzere kaslarda meydana gelen bu değişimlerle canlı kas fizyolojisi 

birbirinden son derece farklıdır. Doğal olarak bu değişimlere, pH, ortam sıcaklığı ve iyonik 

denge gibi birçok faktör etkilemektedir (36). 

 

2.6. Doğal Olgunlaşma  

İskelet kasları hareket işlevini yerine getirmek için tasarlanmış son derece karışık ve 

dinamik dokulardır. Bu yüzden et oluşumu sırasında son derece yoğun kimyasal mekanizmalar 

ve çeşitli aşamalar geçirerek son haline gelir. Uzun zamandır bilinen bir gerçek kesim sonrası 

karkasları belirli sıcaklık koşullarında tutmak yoluyla onların olgunlaşmasının sağlanmasıdır 

(36). Bazı protein yapıları kasın içerisinde farklı yerlerde lokalize olup farklı miktarlarda 

bulunur ve değişik görevler üstlenirler. Bunlardan en bilinenleri titin, nebulin, troponin-t, 

desmin ve flamindir. Vinculin, talin, α-actinin, integrin, ankrin, desmin, distropin, γ actinin gibi 

moleküller ise Kalpain aktivitesiyle parçalanmaktadır (24).  

 

2.6.1. Titin (connectin): 

Kasın gerginliğini sağladığı düşünülen protein yapılarının başında Miyofibriller 

proteinlerin % 10 unu oluşturan ve en çok bilinen miyofibriler proteinlerden olan titin 

gelmektedir. Kendi içinde tekrarlayan bir yapısı olduğundan kırmızı, çizgili bir görüntüsü 

vardır ve Z bandının baş kısmında bulunan büyük bir proteindir (36), Fizyolojik duruma 

bakılmaksızın inelastik bir yapıya sahiptir. Diğer kas moleküllerine sıkıca yapışarak dinlenme 

durumunda kas tonusunu korumaya yardımcı olur. Ancak bu protein yapısı denatürasyona çok 

uygun bir yapıya sahiptir (24). 
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2.6.2. Nebulin: 

Uzun yılankavi bir yapısı vardır. Nebulin ince flamentlerin Z çizgisine bağlanmasına ve 

sabitlenmesine yarar. Nebulin troponinle beraber düzenleyici kompleks oluştururlar. nebulinin 

yıkımlanması titinde olduğu gibi et gevrekliğini etkilemektedir (36). 

 

2.6.3. Troponin t: 

Troponinin alt ünitesidir ve proteolizden çabuk etkilenmektedir ve yapılan sayısız 

çalışmada troponinin parçalanma yüzdesiyle et gevrekliği arasında doğru orantılı bir bağıntı 

olduğu gözlenmiştir (36). 

 

 

2.6.4. Flamin:  

İskelet kası hücrelerinde flamin Z çizgisinin dışında bulunur ve flamin ancak Kalpain 

aktivitesiyle yıkımlanabilir. Flamin genel olarak 3–4 gün içerisinde yıkımlanarak olgunlaşmaya 

katkıda bulunur. Ancak bu yapının yıkımlanması titin ve nebulinden daha zordur (36). 

 

 

2.6.5. Desmin: 

 Orta büyüklükteki flamentlerin ana yapıtaşıdır. Desminin temel görevi Z çizgisi 

etrafındaki yapıların buraya ve hücre zarına bağlanmasını sağlamaktır (36). 

 

2.7. Enzim  Sistemleri  

2.7.1. Kalpain : 

Kalpain omurgalı hayvanların kaslarında bulunan ve kalsiyuma bağıntılı olarak aktivite 

gösteren bir proteazdır. Bu proteazın üç çeşidi vardır ki bunların en önemli iki tanesi m Kalpain 

ve µ kalpaindir. Kalpain genel olarak hücre membranı ile sitosol içindeki organellerde 

bulunmaktadır. İskelet kaslarında ise miyofibrillerde mitokondri ve çekirdekte bulunur. M ve µ 

kalpain, nebulin, titin, troponin t yi etkilemesine rağmen troponin, miyosin ve aktini 

etkilemezler kalpain sistemi çeşitli izoformları olan bir proteolitik enzim sistemidir. Kalpain 

/kalpastatin sistemi kasların gelişmesi ve et olgunlaşmasında büyük rol oynarlar. 
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Olgunlaşmanın gelişimi kas proteinlerinin yıkımlanması yoluyla olduğundan bu proteaz sistemi 

gevreklik konusunda son derece önemlidir. Kalpain kas dokusu içerisinde iki şekilde ortaya 

çıkar. Kalpain aktivitesi için kalsiyuma ihtiyaç duyulmaktadır ve hem m hem de µ kalpain 

yapısının inhibitörü kalpastatin olarak adlandırılır. Kalpain normal olarak 30 KDa ağırlığındaki 

titin, nebulin, troponin ve tropomiyozin gibi protein yapılarını etkiler. Buna rağmen 

lizozomlardan salınan kalpain kesim sonrası değişimler olmaksızın ortaya çıkmaz. Bu 

değişimlerde pH ın gerekli seviyelere gelmesini gerektirir. Kalpain enzimi düşük pH değerleri 

ve yüksek iyonik dirençte daha etkin çalışmaktadır. Buna karşın µ kalpain titinin 

yıkımlanmasında düşük iyonik direnç daha efektif çalışmaktadır. Hücre içerisinde bu enzimin 

bulunması için tabii ki bunu inhibe eden bir yapının da bulunması gerekmektedir bu yapı da 

kalpastatin olarak adlandırılmaktadır (36, 60). 

 

2.7.2. Kalpastatin:  

Kalpain enziminin antogonisti olarak çalışmaktadır. Hücre içerisinde kalpainin proteoliz 

işlevini düzenlemeye yarar. Kalpain sitoplazma içinde kalsiyum miktarıyla doğru orantılı 

olarak çalışır. Bu enzimlerin aktiviteleri geri dönüşümlüdür. Bazı vakalarda sitosol içerisinde 

kalpastasinin bağlanması için gerekenden daha fazla kalsiyum olduğu görülür (36). 

 

2.8. Yapay Olgunlaşma 

Son 30 yıl içerisinde et sektöründe talep geniş olarak kullanıma hazır ürünlere dönmüş 

durumdadır. Bu değişim kesimle kemiksizleştirme arasındaki zamanın giderek daralmasına 

sebep olmaktadır. Bunun yanında tazeliği korumak ucuz ya da maliyetsiz bir işlem olmadığı 

gibi, depolamak için boş alana, soğutmaya, alet ve personele ihtiyaç vardır. Ancak bu 

uygulamalar mikroorganizma sayısı ve gelişmesini engellemek bakımından son derece 

önemlidir. Bununla beraber çeşitli ürün geliştirme çalışmaları kaslar içerisindeki ATP’nin 

parçalanmasını hızlandıracak bir etki göstermekte, bu çalışmalara da örnek olarak ES 

verilebilmektedir (63). Et ürünlerinde kalite kriterlerini geliştirmek için uzun yıllardan bu yana 

kimyasal ve fiziksel olarak çeşitli antemortem ve postmortem stratejiler uygulanmaktadır (60). 

Kesim sonrası gevrekleştirme metotlarıyla yapılan araştırmalar müşterilerin istekleri olan bir 

örneklik, lezzet ve renk önemli kriterler arasındadır. Gevreklikte lezzet unsurunun önemli bir 

parçasını oluşturmaktadır. Araştırmacılar bu özelliği geliştirmek için sayısız metot denemiştir. 

Bu yöntemler gevrekliği artırmak için proteinleri, bağ dokuları veya her ikisini de değiştirerek 
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etki gösteren metotlardır. Kesim sonrası soğutma sırasında kaslar bir seri fiziksel, kimyasal ve 

histolojik aşama geçirirler (52). 

 

2.8.1. Elektriksel Stimülasyon  

Elektriksel Stimülasyon ise, kesimden kısa bir süre sonra karkasa elektrik akımının 

verilmesi ile yapay kas kasılmasını sağlanmasıdır. Uygulama, biri karkasa (boyun kasları, 

burun, omuz kasları ) diğeri konveyör hattına bağlanarak topraklanmış iki elektrot kullanılarak 

gerçekleştirilir (6). Elektrik stimülasyon global ve en çok kullanılan, soğuk kasılmasını 

engellemekte yararlanılan, raf ömrünü ve kalite kriterlerini iyileştiren teknik prosedürdür. 

Metodun açıklaması kanatma işleminden itibaren bir saat içerisinde elektrik akımı vasıtası ile 

sinirsel uyarıların taklit edilmesidir. Elektriğin akışı yaşayan organizmadakine benzer olarak 

karkas boyunca uygulanır. Sonuç olarak elektrik uyarımı sonucu kas hücrelerinin membranında 

kutuplaşma olarak kas kasılmasından sorumlu olan kalsiyum iyonlarını tübüllerden hücreler 

arası boşluğa verir (66). Elektrik stimülasyon koyu etlerde ve artık post mortem evreler 

geçirmiş olan etlerde pH düşüşü açısından etkisizdir. Diğer bir deyişle kaslar kesimden sonra 

çok az ya da hiç glikojenin bulunmadığı ortamda laktik asit meydana gelmeyeceğinden pH 

düşmesi beklenemez. Elektriksel stimülasyon lizozomal katepsin aktivitesini karkas daha 

sıcakken artırdığından elektrik stimülasyon bu zaman diliminde enzim aktivitesini 

artıracağından daha gevrek etler elde edilmiş olur (48). Binyediyüzyetmişaltı yılından beri 

yapılmış olan bir çok çalışma Elektriksel Stimülasyon (ES)’un et rengi, et gevrekliği ve 

mermerleşme görüntüsü gibi kalite kriterlerinde gelişmeler yaratmakta olduğunu 

göstermektedir. ES alıcı, satıcı, paketlemeci, restoran sahibi ve müşteri gibi et ve et ürünlerini 

kullanan herkes için avantajlar sağlayan bir yöntemdir (52). Elektrik stimülasyonu, etin sıcak 

işleme prosesinden göreceği zararların azaltılmasında rigoru hızlandırarak son derece yardımcı 

olmaktadır (48).  

 Bu uygulamanın yararlı etkisi çok eskiden beri bilinmesine ve et kalitesinin 

geliştirilmesi için ilk olarak ABD’ de kullanılmış olmasına rağmen uygulama patenti 1950’li 

yılların basında alınmış ve etkin olarak kullanılması uzun zaman almıştır. Bindokuzyüzyetmişli 

yılların ortalarında ise Yeni Zelanda Et Endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Sonraki yıllarda ise bütün dünyada et bilimi ile ilgilenen araştırmacıların başlıca ilgi 

alanlarından biri haline gelmiştir. Yapılan araştırmalarda bu uygulamanın etlerde duyusal 

özellikleri iyileştirdiği, özellikle etin gevrekleştirilmesinde etkili olduğu bildirilmiştir (52). Et 

işleme teknolojisinde, rigor mortis devresinin hızlı atlatılması, soğuk kısalmasının önlenmesi ve 
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etlerin daha gevrek hale getirilmesi için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bunlar İçinde 

elektriksel stimülasyon, etin kalite kıstaslarını geliştirmek için iyi bir metodtur. Elektriksel 

stimülasyonun başka bir yararı da et yüzeyindeki mikroorganizmaları inhibe edici özelliği ile 

raf ömrü ve dayanıklılığın arttırıcı özelliğidir (6). 

 

Genellikle bu uygulamadan fayda sağlayacak kasaplık hayvanlarda uygulanır. ES rigor 

mortis oluşumunu hızlandırmakta ve pH düşüşünü arttırmaktadır. Kasaplık hayvanlarda post 

mortem kimyasal reaksiyonların hızlanmasını sağlar. Bölgesel olarak meydana gelen aşırı 

kasılmalar ES uygulamasının kasaplık hayvan etlerinde otolitik proteolizin artması ve 

gevrekliğin artması ile sonuçlanır. ES sırasında kaslara normalin çok üzerinde bir şiddette 

kasılmalar yaptırıldığından depo glikojen hızla tükenerek rigora çabuk girilmesine sebep olur 

Meydana gelem miyofibriller dejenerasyon I bandı ve Z çizgisinde oluşmaktadır ki bu ES 

uygulanan hayvanlarda gözlenen en önemli değişimdir. Diğer proteolitik değişimler kasın ES 

uygulandığı sırada sahip olduğu enerji düzeyine göre gevreklik kazanmaktadır (51). 

 

Canlı kaslar ya da in vitro örneklerde kanatmadan hemen sonra hızlı bir atış şeklinde 

uygulanırsa tetanik kasılmalar sonlanıncaya kadar gözlemlenmektedir. Stimülasyon ile kanatma 

arasında kalan zaman arttıkça şeritlerin kasılmaya devam etme yetenekleri de azalmaktadır. 

Uygulamadan sonra kas liflerinde kasılma halen devam ettiğinden ilk kasılma bitmeden ikinci 

atım yapıldığı takdirde kasılma meydana gelmez. pH azalmasını artıran etkenlerden bir tanesi 

de elektrik stimülasyonun sinir sistemini etkileyerek asetil kolin mekanizmasını 

hızlandırmasıdır. Ca iyonlarının yatay tübüller ile transportunun arttırılmasında elektrik 

stimülasyon sonrasında kasların yumuşamasında etkilidir (48). 

 

Araştırmalar göstermiştir ki kaslara yapılan akım uygulamasıyla tekrarlayan şekillerde 

kaslar kasılarak ATP yi tüketir ve laktik asit oluşumunu sağlayarak pH düşmesini böylelikle 

kaslarda oluşacak olası sertliğin önüne geçilmiş olunur. Bu pratiğin soğutma öncesi kas 

gerdirmesi ve soğutma öncesi zamanın kısaltılması gibi çeşitli varyasyonları da vardır (63). 

Kasılmaların sonucu olarak ATP’nin parçalanması hızlanır ki bu da glikojen yıkımlanmasında 

artış yapar. İşlemin anaerobik safhasında artan miktarlarda laktik asit çıkışı meydana gelir 

sonuç olarak kas dokusundaki pH değeri 0,3 ila 0,7 kadar düşer (66). Elektrik stimülasyon 

endojen proteolitik enzimlerin aktivitesini tetikleyerek µ Kalpain oluşumuna ve bunun 

sonucunda hızlı olgunlaşmaya sebep olmaktadır. Artan Kalpain aktivitesinin bir sebebi 
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kalsiyuma bağlı proteazların kalsiyumun hücre zarının kutuplaşması ile dışarı çıkmasına bağlı 

olabilir. Elektrik stimülasyonu, I bandı yıkımlanma oranını artırmakta bu da post mortem 

evrede mekanik etkiye sebep olmaktadır. Bu fiziksel bozulma 30 KDa büyüklüğündeki 

troponin t nin artmasına ve titin, nebulinin azalmasını hızlandırmaktadır (25, 29). ES pH’ı hızlı 

bir şekilde 5.7–5,9 civarına düşürerek karkası soğuk kasılmasından korumaktadır. Araştırma 

sonuçları ES uygulanmış olan karkaslarda 7. günde ES uygulanmamış 21 günlük etlerdeki 

gevreklikten %10 daha fazla gevrek olduğu ortaya konmuştur. Bu bağlantıyla postmortem ES 

kullanımıyla etlerin olgunlaşma süresi kısaltılarak hem zamandan hem de enerjiden tasarruf 

edilmekte olduğu gözlenmektedir (52).  

Et rengi kesimden 18–24 saat sonrasında tam olarak oluşmaya başlar. ES yapılan 

taraflardaki et rengi uygulanmayan taraflara göre daha parlak kırmızı renk kazanmaktadır (48). 

Eğer kesimden önce glikojen miktarı azalmış ve kesim sonrasında pH değeri yeteri kadar 

düşememişse etlerin rengi normale nazaran daha koyu olacaktır. 

 Glikojen azlığından kaynaklanan bu olumsuzluğu ES ile gidermek mümkün 

olmamaktadır. Mermerleşme konusunda yapılan araştırmalarda ES uygulamasının son derece 

başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir. ES etlerin daha sıkı, tekstür değerlerinin daha iyi, 

renklerinin daha kabul edilir özellikle, bel gözü gibi kaslarda et ve yağ rengi üzerine yaptığı 

etki ile daha hoş görünümlü ürünler elde edilmektedir. Bazı vakalarda ES uygulanmış 

bifteklerde daha soluk bir renk gözlense de hem bu olgunun oluşum sıklığı daha azdır hem de 

yaklaşık olarak 1 ile 1,5 gün arasında bu durum ortadan kalkmaktadır (52). Beyaz kaslar 

elektrik stimülasyona kırmızı kaslardan daha fazla yanıt verirler, çünkü anaerobik lifler elektrik 

stimülasyon etkisine daha açıktır. Elektrik stimülasyonun etkisi sadece uygulama sırasıyla 

değildir ancak inatçı yan etkiler sarkoplazmik retikulumda gerçekleşebilir. Çünkü etkilenen 

sarkoplazmik retikulum ve mitokondriler beraber yıkımsal yapı değişiklikleri geçirirler. 

Glikolizik enzimlerin aktin flamentleri ile olan bağlantısı artmaktadır. Kırmızı ve beyaz kaslar 

sarkoplazmik retikulumsal olarak özellikle sıcaklık açısından benzer şekilde etkilenirler (48). 

Erken dönem ES voltajı ayarlanmış olan ticari aletlerle yapılabilmektedir. Bu alet temel 

olarak bir bayıltma aletinden modifiye edilmiş ve problar arası ayrılarak bağımsız hareket 

etmesi sağlanmıştır. Bu alet vasıtasıyla bir elektrodu kasların başlangıcı olarak da 

görebileceğimiz alt bacak bölgesine diğer elektrodu da kürek kemikleri arasında omurlar 

üzerine veya boyuna uygulanır. Normal olarak özellikle yüksek voltaj stimülasyon saniyede 5 

atım yapılacak şekilde ayarlanmış ve kesimden sonraki 1 saat içerisinde 25–50 uygulama 

yapılmaktadır. Çalışmalarda uygulanan voltaj değeri 150–550 V arasında akım değeri ise 0,5-5 
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amper arasındadır. Genel olarak uygulama 45–70 saniye arasında sürmektedir. Düşük voltaj 

elektriksel stimülasyon (LVES) genel olarak sinir iletileriyle çalışır bu nedenle kesim 

sonrasında hızla uygulanmalıdır. Elektrotun uygulama noktalarından bir tanesi baş diğeri de 

kuyruk bölgesi ya da karkasın asıldığı aşil tendonudur (42). Bu yöntem için alüminyum folyo, 

çivi tipi problar, rektal prob, çok noktalı elektrotlar, kanca ve askılarda elektrik uygulaması 

yapılabilir (48). 

 Gevreklik oluşumu esasları ve zamanı voltajla çok da yakından ilgili değildir. Buna 

rağmen et rengi ve mermerleşme oranı yüksek voltajla yapılan uygulamalarda yoğun bir 

biçimde ortaya çıkmaktadır. Özellikle yüzeye temas eden elektrodlar kullanıldığında bölgede 

meydana gelebilen düşük çaplı doku hasarından dolayı bu bölgede çeşitli kontaminasyonlar 

meydana gelmesi olasılık dâhilindedir. Bu nedenle özellikle elektrotların belirlenmiş etkili bir 

metotla dezenfekte edilmesi ve karkaslarda diğer sanitasyon kurallarına uyulması büyük önem 

kazanmaktadır. Uygulanan akımın etkili olması açısından kontakt alanı çok önemlidir ve geniş 

ya da en azından yeterli olmalıdır, özellikle uzun tüylü koyun ırklarında problemler 

yaşanabilmektedir. Hayvan çeşidine ve büyüklüğüne uygun miktarda voltaj uygulanmalıdır 

(42). Yapılan çalışmalar ES un uygulanması için uygun zamanın halen sinirsel uyarıların 

iletilebildiği kesim sonrası ilk 1 saat olduğunu göstermiştir. Uygun kutuplaşma (alternatif ya da 

direkt akım) ve uyarı yapısı da elektrik stimülasyon uygulamasında önemli yer tutmaktadır 

çünkü elektroliz ve kutuplaşma teorisine göre direkt akım alternatif akıma nazaran tercih 

edilmektedir. Voltaj elektrik stimülasyonunun geçerli kullanımı için en önemli parametrelerden 

biridir (66).  

Hayvan çeşitlerine ve uygulama şartlarına bağlı olarak 30 volttan 3000 volta kadar 

değişen gerilimler kullanılır ve voltaj değerine bağlı olarak uygulama yöntemi şöyle ayrılır; 

ekstra düşük voltaj maksimum uç noktası 45 volt olmasıyla karakterizedir. Düşük voltaj 

stimülasyon pik noktası 100 volt olarak belirlenmiştir voltaj değeri 100 ile 3000 volt arası 

değerler alan uygulamaya ise yüksek voltaj stimülasyonu olarak isimlendirir. Çok düşük voltaj 

sistemi ve düşük voltaj sisteminde karkas sinir sisteminin etkilenmesi sayesinde kasılma yapar, 

bu nedenle kesim sonrasında bu yöntemin 45 dakika içinde uygulanması gerekmektedir. 

Yüksek voltaj sistemi sırasında ise hem sinir sisteminin hem de kas sisteminin mineral 

bileşimleri etkilendiğinden kesimden sonra daha uzun süre uygulanma şansı vardır. Elektriksel 

stimülasyonun akımında frekansda çok önemli bir parametredir. Yapılan çalışmalar sırasında 

uygun frekansın 5 ile 25 Hertz arasında olduğu gözlenmiştir. Bunun yanında et kalitesini 

geliştirmesi uygulama sırasında enerji tasarrufu yapılması gibi teknolojik faydaları vardır çünkü 

basit bir şekilde tasarlanmış olan Elektriksel Stimülasyon cihazı 50 ile 60 Hertzi elektrik 
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stimülasyon sırasında kullanılır (66). Yapılacak uygulama için doğru ya da alternatif akım 

uygulanabilmektedir voltaj genellikle 20–3000 arası olan çalışmalarda frekans genellikle 0–60 

Hertz arasıdır ve akım aralığı 0,1–6 Amper aralığındadır. Karkaslarda tüm bölgelerdeki kas 

glikojeni miktarı kas gelişkinliği ve et kalınlığı aynı olmadığı için soğutma ve metabolizma 

koşulları da aynı değildir. Bu nedenle et, tüm karkasta aynı anda ve aynı oranında rigor 

oluşumunun beklenmesi mümkün değildir bu nedenle karkasın bazı kısımları daha sert ve hızlı 

biçimde rigora girerken bazı bölgeler rigora daha geç ulaşır (51). Yüksek voltaj direkt kaslarda 

kasılma meydana getirdiğinden genelde kesim sonrası 30–60 dakika içerisinde uygulanabilir. 

Genellikle taşıma için kullanılan metal raylar ile baş bölgesine takılan diğer bir elektrot 

arasında yapılır (42) Genellikle hayvanın alt bacak kısmından boynuna kadar uzunca bir 

bölgesine elektrotlar yerleştirilir. Çoğunlukla kaslara yerleştirilen elektrotlar bazen de omurga 

üzerine yerleştirilir. Uygulama bir tarafa yapılıp diğer taraf serbest bırakıldığında daha etkili 

sonuçlar elde edilmektedir (48).  

Bazen uygulanan yüksek voltaj stimülasyonlar sırasında tek bacağa elektrot uygulanan 

sistemlerde serbest kalan bacakta ani ve kuvvetli kasılmaya bağılı olarak bazı kas gruplarında 

hasarlar meydana gelebilmektedir. Düşük voltaj stimülasyon uygulaması genellikle çalışan 

güvenliği açısından da tercih edilmektedir. Çünkü verebileceği hasarlar sinir ve merkezi sinir 

sistemini yoğun bir şekilde etkileyebilmektedir. Bu nedenle uygulama yapılan kesimhane 

çalışanının konusunda deneyimli olması gerekmektedir. ES uygulanan bölgeye diğer insanların 

girmemesi ve stimülasyon esnasında uyarıcı ikaz lambalarının yanması çok önemlidir (52). Et 

kesildiği sırada son derece yumuşak olmasına rağmen soğutulduğunda sertleşir ancak 

mikroorganizmal üremelerin önüne geçebilmek amacıyla soğutmanın mutlak surette yapılması 

gerekmektedir (16). ES uygulanmadığında gevrek olmayacak birçok ette son derece başarılı 

sonuçlar vermektedir (52).Elektriksel stimülasyon uygulanan hayvanlarda özellikle sığırlarda 

soğuk kasılmasının engellenmesi için kullanılan bir yöntemdir. İçerisinde keçinin de bulunduğu 

birçok hayvan etinde renk ve gevreklik değerlerini iyileştirmek amacıyla ES uygulanması akılcı 

bir fikirdir. Keçiler olgunlaştıkça etlerindeki gevreklik değerleri giderek azalmaktadır. Daha 

uygun satış fiyatı elde etmek amacıyla keçilere ES uygulanması son derece yararlı ve pratik bir 

yöntemdir (4, 24). Postmortem kas metabolizmasını artırma stratejisi ve rigor oluşumunun 

hızlandırılması bu ürünlerde gevrekliği geliştirmektedir. ES ile elde edilmiş etlerin pişirilmesi 

sırasındaki kayıplarda artış olmasına rağmen et gevrekliği, renk, görünüm ve nesnel tazelik 

açısından uygulanması son derece mantıklıdır (48). 
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2.8.2. Mekanik işlemler: 

Ezme yumuşaklığı arttırmak için kullanılan en popüler yöntemlerden bir tanesidir. 

Biftek ve rostoların özellikle bir örnek hale gelmesi için yapılan bir işlemdir kemiklerinden 

ayrılmış olan etler çeşitli ebatlarda kesilerek bağ doku bütünlüğünün bozulması sağlanır. İğne 

ya da bıçaklarla yapılan bu parçalama işlemi son derece popülerdir (16). 

 

2.8.3. Kimyasal: 

Et gevrekliği ve lezzetinin arttırılmasında kimyasal maddelerin kullanılması uzun 

yıllardır uygulanan bir yöntemdir. Postmortem 0,3 M CaCl2 uygulaması yapılan koyun ve sığır 

etlerinde son derece olumlu sonuçlar alınmıştır. Yapılan çok sayıda et gevrekleştirme tekniği 

(bitki enzimleri kullanma) hem kollajen yapısını değiştirmektedir. Geçerli konsantrasyondaki 

tuz solüsyonları et yumuşatmada başarıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle tuzla muamele edilmiş 

olan et ve et ürünlerinin kürlenmeyenlere göre daha gevrek olduğu gözlenmiştir. Bu tuzların 

yumuşaklığa etkisi bağdoku proteinlerine olan değişimlerden kaynaklanmaktadır. Papaya 

(papain), ananas (bromelain), incir (fisin) gibi bitki enzimleriyle ev ve sanayi işletmelerinde 

gevrekleştirme yapılmaktadır(16, 60). 

 

2.8.4. Marinasyon: 

Genellikle pişirilmeye hazır et ürünlerinde uygulanan bu yöntemin mantığı da kimyasal 

uygulamalar gibidir. Etlerin içerisinde bekletildiği sıvılar tuzlu (soya sosu), asitli (limon suyu, 

sirke) ya da enzimlerle (papain, bromelain, fisin, zencefil kökü) ile yapılır bazıları ise alkol 

ilavesi (şarap, brandy) ile lezzeti arttırmak için uygulanır. Etin üzerine yağ gezdirmek de etin 

daha parlak görünmesine sebep olur (16). 

2.8.5. Dondurma: 

Dondurma gevreklik üzerine ufak bir rol oynar. Et hızlı bir biçimde dondurulduğu 

takdirde içerisinde küçük boyutlu kristaller meydana gelir ancak yavaş dondurmada bu 

kristallerin boyutları büyür. Yavaş dondurulan bu etlerde oluşan büyük boyutlu kristaller hücre 

çeperine zarar vererek eritme sırasında su kaybına sebep olur bu da etin pişirildiği zaman 

suyunu salacağına ve etin kuruyacağına işarettir (16). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç  

3.1.1. Denekler  

“Keçi Karkaslarına Uygulanan Elektriksel Stimülasyonunun Et Kalitesi Üzerine Etkisi” 

isimli bu çalışmada aynı yaş, cins ve yemleme prosedürüne tabi tutulmuş 2–5 yaş arası sağlıklı 

10 adet dişi Malta keçisi (Malta Goat) kullanılmıştır. 

 

3.1.2. Alet ve Malzemeler 

3.1.2.1. Besiyeleri ve Katkıları  

Plate Count Agar (MERCK)(1,10275) 

% 0,09’lik steril fizyolojik tuzlu su  

 

3.1.2.2. Cam ve Diğer Gereçler  

Petri: 90mm, plastik, tek kullanımlık  

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

Erlen: cam, 250ve 500ml’lik  

Beher: cam,250 ve 500ml’lik  

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

Öze ve öze teli: platin  

Deney tüpü: cam,16 x 160 mm  

Pens –Bistüri  

 

3.1.2.3. Cihazlar  

Düşük voltaj elektrik stimülatörü  

Elektrikle Bayıltma Cihazı: (Schermer Bayıltma Cihazı, (Mennekes)) 

Terazi: Model BK.(Schimadzu, Libror AEU–210) 

Distile Su Cihazı: (Nüve) 
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pH metre: (Hanna Instruments HI 9321) 

Renk Ölçer: (Hunter ColorFlex HunterLab) 

Tekstür Ölçer: (İnstron teksture machine Model 3343 ABD) 

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

Vortex: (VELP ScientificaRx³) 

Buzdolabı: (Küleg Gerofte Sicherheit A-NG 65/ 78) 

Higrometre: (Lufft) 

 

3.2. Yöntem  

3.2.1. Teknolojik Uygulamalar  

3.2.1.1. Kesim Öncesi İşlemler  

Kesimden bir gün önce kesime gönderilecek hayvanlar ayrı bir bölmede barındırılmış 

ve kesimden 12 saat önce yemsiz ve 6 saat önce susuz bırakılarak kesim hijyeni bakımından 

oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Hayvanlar dinlendirildikten sonra 

sağlık muayenesine tabi tutulmuş ve hayvanlar strese sokulmadan kesime sevk edilmiştir.  

 

3.2.1.2. Kesim İşlemleri 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi; Eğitim, Araştırma ve Uygulama 

mezbahasında, 02-27 Haziran 2009 tarihleri arasında kesim hijyenine özen gösterilerek kesime 

tabi tutulan hayvanlar, 220-250 Volt, 1,0–1,3 Amper ve 1–3 sn elektroşok uygulaması ile 

bayıltıldıktan sonra kanatılmıştır. Derinin yüzülmesi ve iç organların çıkartılmasını takiben 

karkas medyan hattan iki eşit parçaya bölünerek karkasın sağ yarımları ES uygulamaları için 

ayrılmıştır.  

 

3.2.1.3. Kesim Sonrası Elektriksel Stimülasyon Uygulaması  

ES'nin etkilerini araştırmak üzere kesimden sonra, yaklaşık olarak post-mortem evrenin 

30–45. dakikasında, medyan hattan ikiye ayrılan keçi karkaslarının sağ yarımına 50 Hz, 1,5 

dakika, 30 ve 100 volt elektrik akımı elektrotlardan biri boyna diğeri ise alt baldır bölgesinden 

olacak şekilde verilerek elektriksel stimülasyon uygulaması tatbik edilmiştir. ES uygulanmayan 

sol yarım karkaslar kontrol grubunu oluşturmaktadır. ES uygulamasını takiben yarım karkaslar 
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soğuk depoya kaldırılmış ve keçi karkasları kesimden 18–24 saat sonra kas gruplarına göre 

parçalanmaya tabi tutulmuştur. ES uygulanan ve uygulanmayan kontrol gruplarının M. 

longissimus kaslarının çıkarılmasını takiben etler mikrobiyolojik (toplam aerob bakteri sayısı), 

duyusal (renk, koku, tat, görünüm, kıvam) ve fiziko-kimyasal (instrumental renk, tekstür, pH, 

su tutma kapasitesi, su aktivitesi değeri, fire kaybı) özellikleri yönünden analize tabi tutuldu.  

 

3.2.2. Laboratuvar Analizleri 

3.2.2.1. pH değerinin ölçülmesi  

Postmortemin 1., 3., 6., 12. ve 24’üncü saatlerinde her bir yarım karkas üzerinden 

kasların derin kısmından et için uygun prob ile elektronik pH metre kullanılarak pH ölçüldü. 

Elektrotlar ölçümler arasında distile sudan geçirilmek suretiyle doğruluk korunmaya çalışıldı 

(12).  

 

3.2.2.2. Fire kaybı tayini 

 Kesimi takiben karkastan çıkartılmış M. longissimus dorsi kaslarının sıcak ölçümlerini 

takiben, 4°C’de buzdolabı koşullarında muhafaza edilme süreçleri boyunca alınan örneklerden 

0, 1, 3, 7. günlerde dijital terazi vasıtasıyla tartımlar yapılarak değerler bir sonraki günden 

çıkarılmak suretiyle oluşan fire miktarı ölçüldü (62). 

 

3.2.2.3. Su tutma kapasitesinin ölçülmesi  

Postmortem evrenin 1., 3. ve 7. gününde örnek alınan karkas yarımlarından alınan et 

örnekleri, 300 mg ağırlığında ve tek parça olacak şekilde Wattman No:4 süzgeç kâğıdı üzerine 

alındı. Numuneler cam plakalar arasında üzerine 1 kg’lık sabit ağırlık konarak 20 dakika 

boyunca bekletildi. Sürenin sonunda süzgeç kâğıtları çıkarılarak milimetrik kâğıt vasıtasıyla 

meydana gelen alanlar hesaplanarak formül üzerinden hesaplandı (22).  

Su tutma kapasitesi: Etin yayılma alanı (cm²)/toplam alan (cm²) 

 

3.2.2.4. Su aktivitesi değerinin ölçülmesi 

Her bir kas yarımına ait numunelerin su aktivitesi ölçümleri, Su aktivitesi cihazı 

(higrometre) ile yapıldı. Daha önceden doymuş BaCl2 çözeltisi ile kalibre edilmiş ve oda 

sıcaklığında tutulmuştur. Su aktivitesi kabı içerisine karkastan ayrılmış olan numunelerden 5 
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gram tartılarak küçük parçalar halinde alındı. Kap contasıyla beraber ağzı sıkıca kapatılarak 3 

saat bekletildikten sonra, üst kısımdaki skaladan okuma yapılarak değerler kaydedildi (62). 

 

 

3.2.2.5. Tekstür analizi  

M.longissimus dorsi kasından alınacak numuneler 1, 3 ve 7. günlerde İstron cihazı ve 

Warner-Bratzler shear force sistemi ile ölçülmüştür. Analizler fascia ve yağlarından 

temizlenmiş kısımlarda kas liflerine paralel olarak 1 x 1 cm kesitinde ve 3 cm uzunluğunda 

kesilmiş et parçaları üzerinde yapılmıştır. Elde edilen sonuçların ortalaması alınarak değerler 

tespit edilmiştir (19).  

 

3.2.2.6. Renk analiz 

Karkaslardan renk analizi için alınan numuneler postmortem evrenin 1., 3. ve 7. günlerinde 

renk analizleri yapılmıştır. Bu sure içerisinde numuneler 4°C’de buzdolabı koşullarında 

muhafaza edilmiştir. Analizler için fascia ve yağlarından temizlenerek küçük parçalara 

ayrılmıştır. Kullanım öncesi cihaz siyah, beyaz ve yeşil çerçevelerle kalibre edilmiştir. CIE 

L*a*b* değerlerine göre ColorFlex HunterLab Renk Ölçüm Sistemi (Hunter Associates 

Laboratory, Inc., ABD) kullanılarak değerlendirilmiş ve sonuçlarda 5 değerin ortalaması 

alınmıştır (58).  

3.2.2.7. Mikrobiyolojik analizler 

Post mortem devrenin 0., 1., 3. ve 7. günlerinde karkas yarımlarının omuz, sırt, bel ve 

longissimus dorsi kaslarından swap alınarak örnekleme yapıldı. Örnekler karkas üzerine 

yerleştirilen 5x5 cm (25 cm²) ebadında şablonların iç kısımlarından %0,9 luk fizyolojik tuzlu 

su ile ıslatılmış olan steril swab ile taranması sonucu elde edilmiştir. Kullanılan swablar, 

içerisinde 9 ml %0,9 luk fizyoljik tuzlu su bulunan deney tüplerine aktarılarak 100 lık 

dilüsyonlar elde edildi. Toplam mezofil aerobik bakteri sayımı için Plate Count Agar’a (PCA, 

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

koloniler sayıldı (28).  
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3.2.2.8. Duyusal analizler 

Keçi etlerinden alınan numuneler post mortem evrenin 1., 3. ve 7. günlerinde 5 kişilik 

panelist grup tarafından yapılmıştır. Örneklerin değerlendirilmesi kapsamında puanlamalar çiğ 

ve pişmiş olarak ayrı ayrı yapılmış ve çiğ örnekler için renk, koku, görünüm ve kıvam kriteleri 

göz önüne alınırken pişmiş numuneler için bu değerler yanında tat parametresine de bakılmış 

ve her biri için puanlama 10 üzerinden yapılmıştır. Etler sabit ısılı fırın vasıtasıyla yağları ve 

fasciaları temizlenerek yağsız olarak iç ısıları 75Cº’ye gelene dek pişirilmiş ve her grup için 1–

10 arasında değerler verilerek ortalamaları alınmıştır (29). 

 

3.2.2.9. İstatistiksel değerlendirme  

Denemelerde elde edilen keçi etlerine ait mikrobiyolojik ve fiziko-kimyasal ve duyusal 

analiz sonuçları istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. İstatistikî analizler (SPSS General linear 

Model karşılaştırma testi) bilgisayar programlarından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir (39). 
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4. BULGULAR 

4.1. pH Değerlerine Ait Analiz Bulguları 

Yaptığımız çalışmada karkas yarımlarından elde ettiğimiz pH değerleri Tablo 4-1 de 

gösterilmiştir. Buna göre 30 Volt elektriksel stimülasyon uygulanan karkas yarımlarından 1., 3., 

6., 12. ve 24. saatlerde elde edilen değerler sırasıyla 6,6, 6,5, 6,4, 6,2 ve 5,8 iken. 100 Voltluk 

uygulama yapılan karkas yarımlarındaki değerler 6,5, 6,4, 6,3, 6,1 ve 5,7 olmuştur kontrol 

gruplarında ise değerler 6,6, 6,5, 6,5 ve 6,4 olarak ölçülmüştür. Sonuç itibarı ile elektriksel 

stimülasyon uygulanan deneklerde pH düşüşünün daha belirgin olduğu gözlemlenmiştir. 

Kontrol grupları ile elektriksel stimülasyon uygulanan karkas yarımları arasında olumlu yönde 

fark gözlenmiş, ancak bu fark istatistiki yönden anlamlı bulunmamıştır. Sadece 24. saat 

sonuçlarında ES 100 grubu ile kontrol grupları arasında (P<0,01)anlamlı farklar gözlenmiştir. 

Benzer şekilde uygulanan farklı voltajlar (30 ve 100) arasında da anlamlı fark gözlenememiştir. 

 

4.2. Fire Kaybı Değerlerine Ait analiz Bulguları 

Karkas yarımlarında kesimi takip eden günlerde yapılan tartımlar soncu ortaya çıkan 

fire miktarları Tablo 4–2 de gösterilmiştir. 30 Voltluk akım uygulanan karkas yarımları için 1., 

3. ve 7. günlerde sırası ile %5,0, %3,7 ve %6,3değerleri elde edilmiştir. 100 Voltluk 

uygulamalar için de uyumlu sonuçlar elde edilmiş olup bu sonuçlar % 5,3, %4,4 ve %7,7 olarak 

ölçülürken kontrol grubunda değerler %3,7, %3,2 ve %5,8 olarak bulunmuştur. Elektriksel 

stimülasyon uygulanmış olan karkas yarımlarında fire miktarının kontrollere göre fazla olduğu 

saptanmıştır. İstatistiki olarak ES100 grupları ile kontrol grupları arasında anlamlı farklar 

saptanırken ES30 ile ES100 arasında bu farka rastlanamamıştır. Bununla beraber 1. ve 7. 

günlerde gün içi değerlerde yüksek derecede anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır (P<0,001) 3. gün 

değerlerinde ise gün içi anlamlılık oranı düşük düzeydedir (P<0,05). 

 

4.3. Su Tutma Kapasitesi Değerlerine Ait Analiz Bulguları  

Çalışmamızda karkas yarımlarından 1., 3. ve 7 günlerde alınan numunelerden elde 

edilen su tutma kapasitesi analiz sonuçları Tablo 4–3 de gösterilmiştir. Buna göre 30 Volt 

elektriksel stimülasyon uygulanan karkas yarımlarının su tutma kapasitesi sonuçları sırasıyla 

3,7, 3,5 ve 3,0 olarak bulunmuştur. Benzer şekilde 100 Voltluk stimülasyon uygulaması 

yapılmış olan karkas yarımlarından elde edilen değerler sırasıyla 3,9, 3,5 ve 3,1 iken; kontrol 
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gruplarında 3,6, 3,4 ve 2,9 olarak saptanmıştır. Elde edilen değerler göz önüne alındığında 

kontrol grupları ile elektriksel stimülasyon uygulanan gruplarda su tutma kapasitesinde azalma 

olmasına rağmen istatistik açıdan ES ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar 

bulunamamıştır. 

 

4.4. Su Aktivitesi Değerlerine Ait Analiz Bulguları  

Araştırmamızda karkas yarımlarından 0., 1., 3. ve 7 günlerde alınan numunelerden elde 

edilen su aktivitesi analiz sonuçları Tablo 4–4 de gösterilmiştir. Bu çalışmada karkas 

yarımlarından alınan numunelerde yapılan su aktivitesi ölçümleri sonucunda 0., 1., 3. ve 7. 

günde elde edilen değerler 30 Voltluk uygulama için sırasıyla 9,79, 9,73, 9,70 ve 9,68 dir. 

Benzer şekilde 100 Volt ES uygulanan karkas yarımlarında değerler 9,82, 9,78, 9,73 ve 9,70 

iken kontrol grubu olarak ayrılan karkaslardan elde edilen değerler 9,67, 9,62, 9,59 ve 9,57 

olarak saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında ES uygulanan karkas yarımlarında su 

aktivitesi değerlerinde artma olduğu görülmesine karşın, ES ile aw değeri arasında anlamlı 

etkileşim görülememiştir. Bununla beraber, istatistiksel olarak kontrol grupları ile ES 100 

grupları arasında anlamlı farklar gözlenmiştir(P<0,05).  

 

4.5. Tekstür Ölçüm Değerlerine Ait Analiz Bulguları  

Çalışmamızda 1., 3. ve 7. günde yapılan tekstür ölçümlerinin sonuçları Tablo 4-5 de 

gösterilmiştir ve sırasıyla 30 Voltluk uygulamalar için 13,2, 10,9 ve 10,11 dir. Benzer olarak 

100 Voltluk uygulamalar sonucunda elde edilen değerler 11,9, 9,3 ve 8,9 iken kontrol 

gruplarında bu değerler 14,0, 11,3 ve 10,8 olarak ölçülmüştür. Elde edilen değerler göz önüne 

alındığında ES uygulaması yapılan karkas yarımlarından alınan sonuçlar tekstür değerlerinde 7. 

günlerde kontrol grupları ile ES100 grubu arasındaki gelişmenin anlamlı farka sahip olmasına 

olmasına rağmen (P<0,05) uygulanan 30 ve 100 voltluk akımlar arasında anlamlı fark olmadığı 

gözlenmiştir. 

 

4.6. Renk Ölçüm Değerlerine Ait Analiz Bulguları  

1., 3. ve 7. günlerde yapılan renk değeri ölçümlerinde elde edilen sonuçlar Tablo 4–6 da 

verilmiştir. Bu denemelerde elde edilen sonuçlara bakılarak ES uygulamaları yapılan 

karkaslarda daha parlak renk sonuçları elde edilmiş ancak, 30 ve 100 Voltluk uygulamalar 

arasında anlamlı farklar gözlenememiştir (P>0,05) . L* değerlerinde sadece 7. günde ES100 
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grubu ile Kontrol grubu arasında anlamlı farklar izlenmiştir (P<0,01). Elde edilen sonuçlara 

göre a* değerinde kontrol grubu örnekleri ile ES100 arasında ki farklar anlamlı bulunmuş 

ancak bu anlamlı farklılık gün içi anlamlılığı yakalayamamıştır(P>0,05), b* değerlerinde ise 

istatistikî olarak fark anlamlı olmamakla beraber düşüş gözlemlenmiştir. 

4.7. Mikrobiyolojik Analiz Bulguları  

Bu çalışmada karkas yarımlarından alınan numunelerde yapılan mikrobiyolojik 

ölçümler Tablo 4–7 de gösterilmektedir. 0., 1., 3. ve 7. günde elde edilen değerler 30 Voltluk 

uygulama için sırasıyla 3,4, 3,8, 4,2 ve 5,4dır. Benzer şekilde 100 Volt uygulanan karkas 

yarımlarında değerler 3,1, 3,6, 4,0 ve 5,2 iken kontrol grubu olarak ayrılan karkaslardan elde 

edilen değerler 3,7, 3,9, 4,4 ve 5,7 dir. Elde edilen sonuçlar ışığında ES uygulanan karkas 

yarımlarında mikrobiyolojik olarak değerlerde azalma olduğu gözlenmiştir. Gün içi değerlerde 

ES örnekler ve kontrol grupları arasında anlamlı farklı sonuçlara sadece M.Longissimus dorsi 

kasından alınan numunelerde rastlanmıştır (P<0,001).Analizlerin 7. gününde ise bu değerdeki 

anlamlı afr oranı (P<0,01) düşmüştür. 

 

4.8.  Duyusal Analiz Bulguları 

Çalışmamızda karkas yarımlarından 1., 3. ve 7. günlerde alınan numunelerden elde 

edilen analiz sonuçları Tablo 4–8 ve 4–9 da çiğ ve pişmiş değerler ayrı ayrı gösterilmiştir. Buna 

göre yapılan panel değerlendirmeleri sonucunda grup içerisinde elde edilen değerlerin 

ortalamaları alınarak sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen değerler göz önüne alındığında ES 

uygulaması yapılan karkas yarımlarında elde edilen değerler duyusal analiz değerlerinin daha 

iyi olduğunu göstermekle beraber uygulanan 30 ve 100 voltluk akımlar arasında anlamlı fark 

olmadığı gözlenmiştir(P> 0,05) 
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Şekil 4-4-1 Kas örneklerinde ölçülen pH değerlerindeki değişimler  
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Tablo 4-1 Kaslarda ölçülen pH değerlerinin ortalamaları ve standart hataları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a,b: Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir [(*): p < 0,05 (**): p < 0,01 ] 

(NS): İstatistiksel olarak önemli değil  (P > 0,05)    KONTROL: kontrol grubu ES: Stimülasyon uygulaması  

A,B: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir 

 

 

 

pH Değerleri  

Saatler 
 
Uygulama  

0. saat  3. saat  6.saat 12.saat 24.saat 

ES 30 6,60 ± 0,118 6,50 ± 0,143 6,40 ± 0,144 6,20 ±  0,255 5,80 ± 0,161b 

ES100 6,55 ± 0,118 6,40 ± 0,143 6,30 ± 0,144 6,10 ± 0,255 5,70 ± 0,161b 

KONTROL 6,65 ± 0,083 6,55 ± 0,101 6,55 ± 1,102 6,45 ± 0,181 6,30 ± 0,114a 

Ortalama  6,60 ± 0,062 A 6,48 ± 0,075  AB  6,41 ± 0,076 AB 6,25 ± 0,135 B 5,93 ± 0,085 C 

P NS NS NS NS ** 
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Şekil 4-4-2 Karkaslarda ölçülen fire değerlerinin % oranları 
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Tablo 4-2 Kaslarda ölçülen fire değerlerinin ortalamaları ve standart hataları 

% Fire  Değerleri  

 Gün                       
 

Uygulama  
1.gün 3.gün 7.gün 

ES 30 5,04 ±0,274 a 3,75 ±0,344ab 6,35 ±0,281b 

ES100 5,36 ±0,274 a 4,44 ±0,344a 7,72 ±0,281a 

KONTROL 3,76 ±0,194 b 3,25 ±0,243b 5,82 ±0,198b 

Ortalama  4,72 ±0,144 A 3,81 ±0,181 B 6,63 ±0,148 C 

P *** * *** 

 

a,b,: Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir [(*): p < 0,05 (**): p < 0,01  (***): p < 0,001] 

(NS): İstatistiksel olarak önemli değil  (P > 0,05)    KONTROL: kontrol grubu ES: Stimülasyon uygulaması  

A,B: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir 
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Şekil 4-4-3 kaslarda ölçülen su tutma kapasitesi değerlerinin günlere göre değişimi 
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Tablo 4-3 Kaslarda ölçülen su tutma kapasitesi değerlerinin ortalamaları ve standart hataları 

Su Tutma Kapasitesi Değerleri  

 Gün                       
 

Uygulama  
1.gün  3.gün 7.gün 

ES 30 3,76 ±0,211 3,50 ±0,313 3,06 ±0,207 

ES100 3,90 ±0,211 3,55 ±0,313 3,13 ±0,207 

KONTROL 3,65 ±0,149 3,44 ±0,221 2,94 ±0,146 

Ortalama  3,77 ±0,111 3,50 ±0,165 3,04 ±0,109 

P NS NS NS 

 

 (NS): İstatistiksel olarak önemli değil  (P > 0,05)    KONTROL: kontrol grubu   ES: Stimülasyon uygulaması  
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Şekil 4-4-4 Kaslarda ölçülen su aktivitesi değerlerinin günlere göre değişimi 
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Tablo 4-4 Kaslarda ölçülen su aktivitesi değerlerinin ortalamaları ve standart hataları 

Su Aktivitesi Değerleri  

  Gün                       
 

Uygulama  
0.gün  1.gün 3.gün 7.gün 

ES 30 9,79 ±0,055
ab

 9,73 ±0,045
ab

 9,70 ±0,044
ab

 9,68 ±0,069 

ES100 9,82 ±0,055
a
 9,78 ±0,045

a
 9,73 ±0,044

a
 9,70 ±0,069 

KONTROL 9,67 ±0,039
b
 9,62 ±0,032

b
 9,59 ±0,031

b
 9,57 ±0,049 

Ortalama  9,76 ±0,029
A
 9,71 ±0,024

AB
 9,67 ±0,023

B
 9,65 ±0,037

B
 

P  NS * * NS 

a,b,: Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir [(*): p < 0,05  ] 

(NS): İstatistiksel olarak önemli değil  (P > 0,05)   KONTROL: kontrol grubu   ES: Stimülasyon uygulaması  

A,B: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir 
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Şekil 4-4-5 Kaslarda ölçülen tekstür değerlerinin günlere göre değişimi 
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Tablo 4-5 Kaslarda ölçülen tekstür değerlerinin ortalamaları ve standart hataları 

Tekstür Değerleri  

  Gün                       
 

Uygulama   
1.gün 3.gün 7.gün 

ES 30 13,25 ±0,857 10,92 ±0,664ab 10,11 ±0,519ab 

ES100 11,93 ±0,857 9,33 ±0,664b 8,92 ±0,519b 

KONTROL 14,05 ±0,606 11,34 ±0,470a 10,85 ±0,367a 

Ortalama  13,08 ±0,452A 10,53 ±0,350A 9,96 ±0,273B 

P NS NS * 

a,b,: Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir [(*): p < 0,05  ] 

(NS): İstatistiksel olarak önemli değil  (P > 0,05)   KONTROL: kontrol grubu ES: Stimülasyon uygulaması  

A,B: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir 
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Şekil 4-4-6 Kaslarda ölçülen renk değerlerinin günlere göre değişimi 
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Tablo 4-6 Kaslarda ölçülen renk değerlerinin ortalamaları ve standart hataları 

Renk Değerleri  

    Gün                       
 

1.gün 3.gün 7.gün 

Ölçüt 
 
 

Uygulama   

L a b L a b L a b 

ES 30 34,30 ±2,183 13,40 ±0,676ab 17,30 ±0,758ab 35,20 ±1,661ab 12,62 ±0,684ab 17,80 ±0,894 36,40 ±1,397a 11,90 ±0,817ab 16,24 ±1,761 

ES100 35,90 ±2,183 14,60 ±0,676a 16,20 ±0,758b 37,30 ±1,661a 13,80 ±0,684a 17,55 ±0,894 39,80 ±1,397a 12,70 ±0,817a 15,77 ±0,854 

KONTROL 33,46 ±1,544 12,80 ±0,478b 19,10 ±0,536a 32,66 ±1,175b 11,90 ±0,484b 18,70 ±0,632 32,45 ±0,988b 10,50 ±0,578b 16,81 ±7,703 

Ortalama  34,55 ±1,151 B 13,60 ±0,356 A 17,53 ±0,399 35,05 ±0,876 B 12,77 ±0,360 A 18,01 ±0,471 36,21 ±0,736 A 11,70 ±0,431 B 16,27 ±0,433 

P  NS NS NS NS NS NS ** NS NS 

a,b,: Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir [(*): p < 0,05 (**): p < 0,01  ] 

(NS): İstatistiksel olarak önemli değil  (P > 0,05)    NES: kontrol grubu ES: Stimülasyon uygulaması  

A,B: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir 

 

 



 

 

 

52 

Şekil 4-4-7 Kaslarda yapılan ölçümlerde elde edilen mikrobiyolojik değerlerin günlere göre değişimi  
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Tablo 4-7 Kaslarda ölçülen toplam bakteri sayısının ortalama değerleri ve standart hataları 

  

a,b,: Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir [(*): p < 0,05 (**): p < 0,01  (***): p < 0,001] 

(NS): İstatistiksel olarak önemli değil  (P > 0,05)   KONTROL: kontrol grubu ES: Stimülasyon uygulaması LD:Longissimus Dorsi 

 

 

Toplam Bakteri  Değerleri  

  0.gün  1.gün 3.gün 7.gün 

 Bölge 
Uyg.   

sırt but  omuz  LD sırt but  omuz  LD sırt but  omuz  LD sırt but  omuz  LD 

ES 30 3,69±0,1ab 3,32±0,129 3,44±0,165 3,34±0,20a 3,90±0,19a 3,51±,14b 3,86±0,10 3,80±0,18b 4,28±0,16a 4,23±0,19a 4,48±0,19 3,88±0,20a 5,28±0,26 5,52±0,17 5,42±0,21 5,50±0,23a 

ES100 2,85±0,19a 3,32±0,129 3,26±0,165 3,12±0,20a 3,18±0,1b 3,94±,14a 3,54±0,10 3,58±0,18b 3,12±0,16a 4,74±0,19a 4,16±0,19 3,90±0,20a 4,78±0,26 5,40±0,17 5,48±0,21 5,22±0,23a 

KONTROL 3,38±0,13b 3,25±0,091 3,30±0,117 4,71±0,14b 3,51±0,1ab 3,64±,10ab 3,53±0,16 5,07±0,12a 3,85±0,11c 4,09±0,14b 4,13±0,13 5,61±0,14b 5,29±0,18 5,42±0,12 5,87±0,15 6,18±0,16b 

Ortalama  3,30±0,10 3,26±0,06 3,33±0,08 3,72±0,10 3,53±0,10 3,69±0,07 3,64±0,07 4,15±0,09 3,75±0,08 4,35±0,10 4,25±0,10 4,46±0,10 5,11±0,13 5,44±0,09 5,59±0,11 5,63±0,12 

P * NS NS *** NS NS NS *** *** * NS *** NS NS NS ** 
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Şekil 4-4-8 Çiğ kaslarda yapılan ölçümlerde elde edilen duyusal değerlerinin günlere göre değişimi 
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Tablo 4-8 Çiğ kaslarda ölçülen duyusal parametrelerin ortalama değerleri ve standart hataları 

  

a,b,: Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir [(*): p < 0,05 (**): p < 0,01  (***): p < 0,001] 

(NS): İstatistiksel olarak önemli değil  (P > 0,05)    KONTROL: kontrol grubu ES: Stimülasyon uygulaması  

A,B: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir 

 

Çiğ Duyusal Analiz  Değerleri  

 Gün 1.gün 3.gün 7.gün 

   Bölge 
Uyg.   

renk  koku  görünüm kıvam  Renk  koku  görünüm kıvam  renk  koku  görünüm kıvam  

ES 30 7,11±0,213ab 7,62±0,243a 7,32±0,245 7,26±0,150a 6,88±0,206ab 6,88±0,132 6,85±0,141a 7,04±0,103a 6,70±,197ab 7,16±0,171a 7,06±0,209ab 7,02±0,134a 

ES100 7,64±0,213a 7,72±0,243a 7,52±0,245 7,42±0,150a 7,24±0,206a 6,82±0,132 6,78±0,141a 7,04±0,103a 7,04±0,197a 7,38±0,171a 7,20±0,209a 7,18±0,134a 

KONTROL 6,64±0,151b 6,84±0,172b 6,91±0,173 6,50±0,106b 6,50±0,146b 6,66±0,094 6,34±0,100b 6,49±0,073b 6,31±0,139b 6,56±0,121b 6,57±0,148b 6,38±0,095b 

Ortalama  7,13±0,112 7,39±0,128 7,25±0,129 7,06±0,079 6,87±0,109 6,78±0,070 6,65±0,074 6,85±0,054 6,68±0,104 7,03±0,090 6,94±0,110 6,86±0,071 

P  ** * NS *** * NS * *** * ** * ** 
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Şekil 4-4-9 Pişmiş kaslarda yapılan ölçümlerde elde edilen duyusal değerlerinin günlere göre değişimi 
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Tablo 4-9 Pişmiş kaslarda ölçülen duyusal parametrelerin ortalama değerleri ve standart hataları 

Pişmiş Duyusal Analiz Değerleri 

 gün 1.gün 3.gün 7.gün 

    Bölge 
Uyg.   

renk  koku  görünüm kıvam  lezzet  renk  koku  görünüm kıvam  lezzet  renk  koku  görünüm kıvam  lezzet 

ES 30 7,47±0,13a 7,33±0,12ab 7,17±0,15ab 6,93±0,18 7,09±0,18ab 7,24±0,18 7,60±0,15 7,48±0,12a 7,80±0,10a 7,88±0,16a 7,52±0,26 7,44±0,16a 7,48±0,18a 7,50±0,17a 7,68±0,13a 

ES100 7,58±0,13a 7,58±0,12a 7,44±0,15a 7,24±0,18 7,28±0,18a 7,40±0,18 7,48±0,15 7,33±0,12a 7,94±0,10a 7,96±0,16a 7,62±0,26 7,64±0,16a 7,58±0,18a 7,74±0,17a 7,72±0,13a 

KONTROL 7,17±0,09b 7,08±0,09b 7,00±0,10b 6,80±0,13 6,70±0,1b 6,98±0,13 7,32±0,11 6,80±0,08b 7,27±0,07b 7,40±0,11b 7,14±0,18 6,91±0,11b 7,02±0,13b 6,77±0,12b 7,13±0,09b 

Ortalama  7,40±0,07 7,33±0,06 7,20±0,08 6,99±0,09 7,02±0,09 7,20±0,09 7,46±0,08 7,20±0,06 7,67±0,05 7,74±0,08 7,42±0,14 7,33±0,08 7,36±0,10 7,33±0,09 7,51±0,07 

P * * NS NS NS NS NS *** *** ** NS ** * *** ** 

a,b,: Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir [(*): p < 0,05 (**): p < 0,01  (***): p < 0,001] 

(NS): İstatistiksel olarak önemli değil  (P > 0,05)    KONTROL: kontrol grubu ES: Stimülasyon uygulaması  
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5. TARTIŞMA 

Günümüzde dünya üzerindeki gıda kaynakları giderek sınırlı hale gelmeye başlamıştır. 

Bunun yanında, verimsiz topraklarda bulunan değersiz kaynakları son derece değerli olan et 

proteinine dönüştürmesi bakımından keçi, ülkemiz için değer arz etmesi gereken bir konumdadır. 

Ancak toplumsal alışkanlıklar ve keçi etinin koyun etine oranla daha yağsız ve sert oluşu bu 

durumun önüne geçmektedir. 

 

Yaptığımız çalışma bu değerli kaynağı ülke ekonomimiz içerisindeki hak ettiği yeri 

kazandırabilmek tüketimin artırılması için yeni tekniklerin ve bunların etkilerinin araştırılması 

amacıyla yapılmıştır. Hiç şüphesiz kalite kriterlerinin arttırımı ile keçi eti de koyun eti gibi makbul 

ve talebi artan bir hal alacaktır. 

 

Araştırmamızda 10 adet dişi keçi 50 Hz ve 1 dakika elektrik akımı verilmek suretiyle 

bayıltılarak kesilmiş ve kesim sonrası karkaslar median hattan ikiye ayrılarak sağ yarımlarına 30 

volt ve 100 volt olmak üzere iki ayrı akım uygulanmıştır. Yapılan uygulamalar sonrasında karkas 

yarımlarında pH, fire kaybı, su tutma kapasitesi, su aktivitesi, tekstür, renk, mikrobiyolojik, 

duyusal analizler yapılmış ve sonuçları gözlemlenmiştir. 

 

 Çalışmamızda, karkas yarımlarında 1., 3., 6., 12. ve 24. saatlerde yapılan ölçümlerde elde 

edilen pH değerleri Tablo 4–1 de verilmiştir. Bu sonuçlara göre, elektriksel stimülasyon uygulanan 

karkas yarımlarında elde edilen pH değerleri kontrol gruplarına göre daha düşük bulunmuş ve daha 

hızlı bir düşüş seyri izlemektedir. Ancak ES ve kontrol grupları arasında değerler bakımından 

anlamlı fark gözlenememiştir. Bununla beraber günler arasında anlamlı farklılıklar 

gözlenmektedir. 

 

Deneylerimizde elde ettiğimiz bulgulara benzer sonuçlar Strydom ve ark.’nın (53) 

yaptıkları çalışmalarda da elde edilmiştir. 10 adet charolais cinsi koyun kesilerek sol tarafları 

stimüle edilmiş, kesim sonrası 45 dakika civarında ve 45 saniye boyunca 400 Volt elektrik akımı 

ile stimülasyon uygulanmış, sağ taraflara ise herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Karkaslar 
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normal koşullar altında soğutmaya alınmıştır. Elde edilen sonuçlar pH nın hızlı bir şekilde 6,2–6,0 

değerlerine ulaştığını göstermektedir. 

 Biswas ve ark. (4) keçiler üzerinde yaptıkları çalışmada çeşitli voltajlarda (35, 110, 330, 

550, 1100) ve 50Hz frekansta yaptıkları uygulamalarda pH bakımından ES uygulanan karkaslarda 

anlamlı gelişmeler olduğunu ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde, Kerth ve ark. (29) tarafından 

Hampshire cinsi koyunlara 500 Volt ve 60 Hz lik frekans değerleri uygulanmış ve stimülasyon 

uygulanan gruplarda pH düşüşü gözlenmiş ancak 6.-24. saatler arasında anlamlı farklar 

gözlemlenmemiştir. 

 Wiklund ve ark. (58) yaptıkları çalışmada 26 adet erkek ren geyiği kullanmış ve 80 Volt 

ile uygulama yapılmıştır. M. Longissimus dorsi ve M. Biceps femoris kaslarından elde edilen 

sonuçlarda pH değerlerinde düşme gözlemlenmesine rağmen bu düşüş sadece 0,07 civarında 

olmuştur. Zywica ve ark. (66) tarafından genç boğalarda yapılan çalışmada Longissimus dorsi 

kasındaki yumuşama ve pH değerindeki düşmenin anlamlı oranlarda olduğu gözlenmiştir. 

İstatistiksel hesaplamaların da onayladığı gibi pH değerleri için karkaslarda uygulanan akım 

miktarı ile karkas kütlesi arasında korelasyon olmadığı gözlenmiştir. 

 Düşük voltaj ES uygulamalarının küçükbaş hayvan karkaslarının et kalitesi üzerine yaptığı 

etkiler Kahraman (28) tarafından da araştırılmıştır. Araştırmada,10'arlı iki gruba ayrılan 

hayvanların birinci grubu elektroşok uygulamasıyla bayıltılarak, diğer grup hayvanlar ise 

bayıltılmadan kesilmişlerdir. Hayvanların kesilmeleriyle elde edilen karkasların sağ yarısına 2 

farklı voltaj (50 V ve 100 V) 100 Hz olarak 2 dakika süreyle ES uygulanmış, ES uygulanmayan 

sol yarım karkaslar ise kontrol grubunu oluşturmuştur. ES uygulamasından sonra M. longissimus 

dorsi kasından örnekler alınmış ve et kalitesinin belirlenmesi amacıyla gerekli analizler 

yapılmıştır. ES uygulanan etlerin pH değerleri kontrol gruplarına nazaran hızlı bir düşüş 

göstermiştir. Polidori ve ark. (43) yaptıkları çalışmalarda post mortem dönemin ilk safhalarında 

(45. dakikada)düşük voltaj (28V, 60Hz) elektriksel stimülasyon M.Longissimus ve 

M.Semitendinosus kaslarına uygulanmış ve 3., 6., 12. ve 24. saatte yapılan pH ve sıcaklık değeri 

ölçümlerinde belirgin pH düşüşü belirlenmiştir. İzlenen sonuçlara göre ES ilk 6 saatlik post 

mortem dönemde anaerobik glikolizisi hızlandırarak pH değerinde azalma yapmış ve ATP’de 

redüksiyon sağlamıştır. Yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu yüksek voltajla yapılmış ancak 

yüksek ve düşük voltaj arasında çoğu zaman belirgin farklar elde edilememiştir. Ferguson ve ark. 

(18) çalışmalarında 22 adet merinos cinsi koyun kullanmış ve kesim sonrası 20 dakika içerisinde 

300 Voltluk ES uygulaması yapılmıştır elde ettikleri sonuçlar pH düşüşünde diyetin etkili 

olmadığını ancak ES in bu düşüşte anlamlı farklar yarattığını göstermiştir. Benzer olarak Soares ve 
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ark. (54) bufalolar üzerinde yaptıkları çalışmada 700 Volt ve 1400 Voltluk akımlar uygulamış ve 

pH düşüşü konusunda çalışmamızı destekler nitelikte verilere ulaşmışlardır. 

 Benzer şekilde Lawrie ve ark. (32) çalışmalarında ES uygulaması esnasında yaklaşık 2 

dakika sürede pHnın düşme oranının 0,7 kadar değişebildiğini tespit etmişlerdir. White ve ark. (59) 

çalışmalarında sığırlar üzerinde yaptıkları çalışmalarda ES’un pH düşüşünde etkili olduğu; ancak 

24. ve 48. saatlerde yapılan ölçümlerde kontrol grupları ile anlamlı farklılıklar bulunmadığını 

belirtmişlerdir. Hwang ve ark. (26) çalışmalarında benzer sonuçlar elde etmiştir. 

 

Çalışmamızda, karkas yarımlarında 1., 3. ve 7. günlerde yapılan ölçümlerde elde edilen fire 

değerleri Tablo 4–2 de verilmiştir. Bu sonuçlara göre, elektriksel stimülasyon uygulanan karkas 

yarımlarında elde edilen fire miktarı kontrol gruplarına göre daha fazla bulunmuş aynı zamanda 

istatistikî olarak da hem ölçüm günleri hem de uygulama grupları arasında yüksek oranda 

anlamlı(P<0,01) farklar elde edilmiştir.  

 

Taylor ve ark. (55) 1994’de 36 adet 70 -80 kg lık domuzlar üzerinde yapmış oldukları 

çalışmada karkasların sol yarımlarına 35 Volt 14 Hz ve 64 saniye boyunca stimülasyon 

uygulanmış ve elde edilen sonuçlar çalışmamızın sonuçları ile benzerlik göstermiştir. Bowker ve 

ark. (7) çalışmalarında kullandıkları 46 adet domuz karkasında 500 Volt ve 60 Hz ES uygulaması 

yapılmış ve elde edilen sonuçlar fire kaybının kontrol gruplarına göre daha yoğun miktarda olduğu 

yönündedir Bowker bu olguyu stimülasyon sırasında meydana gelen ani kasılmaya bağlı hücre 

membranı hasarı olarak göstermektedir. Hildrum ve ark. (23) da çalışmalarında 27 adet genç boğa 

üzerinde yaptıkları denemelerde 900volt ve 32 saniye ES uygulamasını bayıltmanın hemen 

ardından uygulamıştır. Fire miktarı üzerinde olan etkilerin anlamlı farklar ortaya koymadığını 

ancak dondurma çözündürme işlemi sonrasında yoğun miktarda pişirme kaybı olduğunu ortaya 

koymuştur. Bekhit ve ark. (3) yaptıkları çalışmalarda geyik eti örneklerinde yaptıkları ölçümlerde 

rigor ısısının yükselmesi ile beraber fire miktarının da artış gösterdiğini belirtmiştir 

Araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlardan farklı olarak Channon ve ark. (9) yaptıkları iki 

çalışmada 48 adet dişi domuz kullanmış ve bu çalışmaların ilkinde ESnin fire miktarını 

etkilemediğini ortaya koymuşken diğer çalışmalarında (10) hem firenin ES den etkilendiğini hem 

de uygulanan voltaj arttıkça fire miktarının da arttığını rapor etmişlerdir. Young ve ark. (63) 

pişirme kayıpları ES ve kontrol grupları karkaslar arasında anlamlı farklar elde edememiştir. Bond 

ve ark. (5) 40 adet koyunda yaptıkları çalışmada 200 Volt ve kesim sonrası 5. dakikada burun 
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halkası ve rektal prob ile uygulama yapmış ve ölçüm sonuçlarında firenin elektriksel stimülasyon 

ile değişmediğini göstermiştir. 

 

 

Çalışmamızda, karkas yarımlarında 1., 3. ve 7. günlerde yapılan ölçümlerde elde edilen su 

tutma kapasitesi değerleri Tablo 4–3 de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre, elektriksel stimülasyon 

uygulanan karkas yarımlarında elde edilen su tutma kapasitesi değerleri kontrol gruplarına göre 

daha düşük bulunmuştur. Ancak istatistikî ortalamalar yönünden hem günler arasında hem de gün 

içerisinde ES ve NES grupları arasında anlamlı farklar gösteren sonuçlara ulaşılamamıştır. 

 

Çalışmamıza benzer verileri Biswas ve ark. (4) yaptıkları çalışmada 5-8 yaşları arasındaki 

Bengal keçilerine ES uygulanmış ve voltaj gruplarına göre 5 e ayırıp bu gruplara sırasıyla 35, 110, 

330, 550 ve 1100 Volt elektrik akımı uygulanarak deney gerçekleştirilmiştir. Örnekler su tutma 

kapasitesi bakımından ES uygulananlarda anlamlı(P<0,05) farklar ortaya koymuştur. Bu oluşumun 

sebebini de hızlı düşen pH nın su tutma kapasitesini düşürdüğü yönündedir. Hildrum ve ark. (23) 

ise çalışmalarında dondurulup çözülen etlerde gözle görülür sıvı kaybı meydana geldiğini ortaya 

koymuşlardır. Meischke ve ark. (22) 16 adet sığır ile yaptıkları çalışmada 85 volt 14 Hz ve 15 

saniye boyuca elektriksel stimülasyon uygulamasından sonra 7 günlük saklama koşullarında su 

tutma kapasitesinde azalma ve fire miktarında buna bağlı olarak artış gözlemlemişlerdir. Strydom 

ve ark. (53) çalışmalarında 10 adet cholaris cinsi koyun kullanmış ve sol taraflarını kesim 

sonrasında 45. dakikada 400Volt ES uygulanmıştır. Elde edilen değerlerde su tutma kapasitesi 

sonuçlarının kontrol gruplarına göre anlamlı olmasa dahi daha düşük farklar ortaya koymuştur. 

Benzer şekilde Li ve ark. (35) yaptıkları çalışmada 28 adet boğa kullanmış ve 24volt, 50 Hz ES 

uygulanmış ve farklı koşullardaki soğutma şartlarında incelendiğinde ES’un su tutma kapasitesi 

bakımından olumsuz sonuçlara sebep olduğunu göstermesine karşın hızlı soğutma koşulları ile bu 

etkinin olumlu yönde desteklenebildiği bildirilmiştir. Rosenvold ve ark. (47) çalışmalarında benzer 

sonuçlar elde etmişlerdir. 

 

Çalışmamızda, karkas yarımlarında 0., 1., 3. ve 7. günlerde yapılan su aktivitesi 

ölçümlerinde elde edilen değerler Tablo 4–4 de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre, elektriksel 

stimülasyon uygulanan karkas yarımlarında ortaya çıkan su aktivitesi değerleri kontrol gruplarına 

göre daha yüksek bulunmuştur. Yaptığımız çalışmada örneklerdeki değerlerde su aktivitesi 
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değerleri bakımından ES100 değerleri ile kontrol grupları arasında anlamlı farklar gözlenmiş 

(P<0,05) ve günler arasında da benzer anlamlılık görülmüştür. 

Araştırmamızdan farklı olarak Kahraman (28) 20 adet koyun ile yaptığı çalışmasında 

kontrol grupları ile stimülasyon uygulanan denekler arasında öenmli anlamlı farklılık 

gözlemleyememiştir. 

 

Denemelerde, karkas yarımlarında 1., 3. ve 7. günlerde yapılan ölçümlerde elde edilen 

tekstür değerleri Tablo 4–5 de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre, elektriksel stimülasyon uygulanan 

karkas yarımlarında elde edilen tekstür değerleri kontrol gruplarına göre daha düşük bulunmuştur. 

Çalışmamızda uygulanan voltaj gruplarına göre sadece kontrol grupları ve ES100 değerleri 

arasında anlamlı farklar vardır(P<0,05) Ancak örneklerde ölçüm günleri göz önüne alındığında 1ve 

3.gün ortalamaları ile 7 gün ortalamaları arasında anlamlı farklı değerler elde edilmiştir. 

 

Hildrum ve ark. (23) yaptıkları araştırmada Longissimus dorsi kasında sığır eti kalite 

karakteristikleri arasında soğutma ve dondurmada ES un etkisini araştırmış, 90Volt 32saniye süre 

ile ve 15 Hertz şeklinde yapılan uygulamada olgunlaşma sırasında soğutma ve dondurmanın etkili 

olmadığı gözlenmiştir. Polidori ve ark. (43). da çalışmamıza benzer şekilde post mortem 2. ve 7. 

günlerde tekstür değerlerini ölçmüş ve ES un bu değerleri dikkate alınacak düzeyde etkilediği ve 

gevrekliği arttırdığını izlemiştir. Tekstür sonuçları kesim sonrası 48. saatte ES da Longissimus 

dorsi de kayda değer etkiler sağlamış ancak Semitendinosus kasında aynı etkiler gözlenememiştir. 

Wiklund ve ark. (58) çalışmalarında Longissimus dorsi ve Biceps femoris kaslarında ürün ve 

kompozisyon bakımından birbirine son derece yakın sonuçlar elde etmiş ve tekstür değerleri 

bakımından son derece olumlu sonuçlara ulaşmışlardır. Yanar ve ark. (61), çalışmalarında LD 

kasına ait pik kuvveti, başlangıç kuvveti gibi Instron Warner Bratzler Shear parametreleri, ES’ den 

çok önemli derecede (P<0,01) etkilenirken, Semi membranosus (SM) kası ise etkilenmediğini 

ortaya koymuştur. Instron Compression Test sonucu, LD’ den elde edilen sertlik ve pik kuvveti 2 

değerleri de ES’ den önemli (P < 0,05) derecede etkilenmiştir. Öte yandan, SM kasına ait Instron 

Compression Test parametreleri de ES’ den etkilenmediği gözlemlenmiştir. Geesink ve ark. (20) 

çalışmalarında 80 adet koyun kullanmış ve kesim sonrasında 20 dakika içerisinde 1130 voltluk ES 

uygulaması yapmışlardır. Elde ettikleri veriler doğrultusunda post mortem 2 gün içinde tekstür 

değerleri  olumlu yönde etkilenmiş iken 6 haftalık periyot içerisinde yaptıkları analizlerde kontrol 

grupları ile fark gözlenmediği ortaya çıkmıştırZywica ve ark. (66), Greathouse ve ark. (21) elde 

ettikleri sonuçlar bizim bulgularımızı destekler niteliktedir. 
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Crouse ve ark. (11) yaptıkları çalışmada çalışmamızda elde edilen sonuçlardan farklı olarak 

karkasların sadece bir taraflarına 550V 2-2,5 A ve 60Hz ES uygulanmıştır. Probların uygulama 

yöntemi olarak kürek kemikleri arası göğüs omurları ve ayaklar kullanılarak stimülasyon 

yapmıştır. Yapılmış olan ES çalışmaları boğalarda et kalitesi ve yüksek sıcaklık şartlarındaki 

durumu araştırılmış ve karkas elde edildikten 48 saat sonra soğutulmuş bu yüzden ES’ un kalite 

gelişmesi konusunda beklenmeyen bir azalma olmuştur. Kerth ve ark. (29)  yaptıkları çalışmalarda 

uygulamalar arasında farklar bulmakla beraber kaslar arasında bu farkları elde edememişlerdir. 

Bunun nedeni ise kas öbeklerinin farklı hayvanlarda farklı kuvvetlere maruz kalmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu yönüyle Longissimus dorsi dışındaki kaslar gevrekliği koruma 

konusunda yeteri kadar başarılı bulunmamıştır. King ve ark. (30) çalışmaları sırasında 

elektrotlardan biri boyna, diğer uç ise çengel sisteminden uygulanacak şekilde planlanmıştır. 

Keçilerde et rengi ve gevreklik gelişmesinde düşük voltaj stimülasyonun etkili olmadığını 

gözlenmiş bununla beraber yüksek voltaj uygulamaları 1.–3. post mortem günlerde gevreklik 

değerlerinde etkili olduğu gözlenmiştir. 

 

Araştırmamızda, karkas yarımlarında 1., 3. ve 7. günlerde yapılan renk ölçümlerinde elde 

edilen değerler Tablo 4–6 da gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre, elektriksel stimülasyon uygulanan 

karkas yarımlarında elde edilen parlaklık (L) ve kırmızılık (a) değerleri kontrol gruplarına göre 

daha yüksek ve sarılık (b) değerleri daha düşük bulunmuştur. Yaptığımız çalışmada örneklerde 

parlaklık (L) ölçülmüş ve uygulanan elektrik akımına göre sadece ES100 ile kontrol grupları 

arasında anlamlı faklılıklar gözlenmiş ölçüm günleri arasındaki farklar sadece 7. gün ile anlamlı 

bulunmuştur (P<0,01). Kırmızılık değeri (a) bakımından ise günlerle ilgili benzer sonuçlara 

ulaşılırken sadece ES100 grupları ile kontrol grupları arasında anlamlı farklı sonuçlar elde 

edilmiştir. Sarılık (b) değerleri bakımından elde edilen sonuçlar hem uygulamalar hem de ölçüm 

günleri bakımından anlamlı değildir. Bununla beraber tüm renk değerleri ile ortak yapılan 

istatistikî araştırmada uygulama günleri arasında ve tatbik edilen voltaj bakımından anlamlı farklar 

meydana geldiği görülmüştür. 

 

Crouse ve ark. (11) çalışmalarında sadece bir taraflarına 17 atım ve 550V da 2-2,5 A ve 

60Hz olacak şekilde stimülasyon yapılmış ve probların uygulama yöntemi olarak kürek kemikleri 

arası göğüs omurları ve ayaklar kullanılmıştır. Sonuç olarak stimüle edilmiş olan taraflar daha 

parlak renk ve taze görünüme kavuşmuş ancak diğer kalite parametreleri arasında fark 
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görülmemiştir. Renk parametreleri bakımından Ferreira ve ark. (19) çalışmalarında pH’a bağlı 

olarak anlamlı farklar elde etmiş ancak yoğun bir korelasyon izleyememişlerdir. Stiffler ve ark. 

(51) çalışmalarında sığır karkaslarında hem yüksek voltaj (HVES 550V) hem de düşük voltaj 

(LVES 60 V) uygulandığında kontrol gruplarına göre daha parlak et rengi ve daha taze bir 

görünüm kazandırmakta olduğunu bildirmişlerdir. Ancak mermerleşme skoru üzerinde bir etki 

gözlemlememişlerdir. Düşük voltaj uygulamalarında ise 35V ve 60V uygulamaları 

karşılaştırıldığında 35V da daha parlak et rengine fakat daha düşük mermerleşme oranına sahip 

olmuştur. Kerth ve ark.(29) çalışmalarında Çalışmanın yapılması amacıyla 12 adet bir yaşında 

ramboulet koyunu kullanılmış, kesimi takiben 550V ve 60 Hz olacak şekilde elektrik stimülasyon 

uygulanmış ve elektrik stimülasyon uygulanan etler elektrik stimülasyon uygulanmayan etlere göre 

daha parlak kırmızı renk sonuçları elde edilmiştir. Benzer olarak Roeber ve ark.(46)100 adet sığır 

karkası ile yaptıkları çalışmalarda 100 ve 300 V elektrik uyguladıkları ES gruplarında daha parlak 

ve kırmızı, aynı zamanda daha düşük sarılık değerleri elde etmişler ancak uygulamalar arasında 

anlamlı farka rastlayamamışlardır. 

 

Bulgularımızdan farklı olarak Wiklund ve ark. (58) çalışmalarında 3 yaşından küçük 26 

adet ren geyiği kullanmış, 5 dakika içerisinde bayıltma ve kesim işlemleri tamamlanmış ve iç 

organların çıkarılması işlemlerinin ardından 20 saniye boyunca 80 Volt elektriksel stimülasyon 

uygulanmıştır. Tarafsız renk değerleri elde etmek amaçlı Hunter kromometre ile yapılan 

ölçümlerde gruplar arasında anlamlı farklar gözlenmemiştir. King ve ark. (30) ise çalışmalarında 

keçilerde et rengi ve gevreklik gelişmesinde düşük voltaj stimülasyonun etkili olmadığı rapor 

etmişlerdir. Greathouse ve ark. (21) yaptıkları çalışmalarda ES’ un et rengini ve olgunlaşmayı 

geliştirdiği rapor edilmiştir; ancak yaptıkları çalışmalarda renk, olgunluk, kalite değerleri ve 

mermerleşme konularında kontrol grubu ve ES karkaslar arasında fark bulunmamıştır. 

 

Denemelerimizde, karkas yarımlarında 0., 1., 3. ve 7. günlerde yapılan mikrobiyolojik 

ölçümlerde elde edilen değerler Tablo 4-7de gösterilmiştir. Bu veriler ışığında, elektriksel 

stimülasyon uygulanan karkas yarımlarında ortaya çıkan mikrobiyolojik yük değerleri bakımından 

ölçüm yapılan günler arası anlamlılık göz önüne alındığında yüksek derecede anlamlı (P<0,001) 

olarak bulunmuştur. Ancak ES ve kontrol grupları arasında ki anlamlı farklar sadece Longissimus 

dorsi kasından (P<0,001) elde edilebilmiştir. 
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Biswas ve ark. (4) yaptıkları çalışmalarda mikrobiyolojik değerlerin ES da kontrol 

gruplarına nazaran daha düşük olduğunu fark etmişlerdir. Bu da yapılan benzer çalışmalarda ES 

uygulanmış etlerde raf ömrünün daha uzun oluşunu açıklar niteliktedir. Taylor ve ark. (56)16 adet 

sığır ile yürüttükleri çalışmalarında boyun ile aşil tendonundan 700Voltluk uygulama yapmışlar ve 

toplamda 100 cm2lik alandan swap almışlardır. Çalışmada numuneler üç gruba ayrılıp ilk grup 

olgunlaştıktan sonra kemiksiz hale getirilmiş ikinci grup olgunlaşmadan kemiksiz işlemine tabi 

tutulmuş üçüncü grup ise elektriksel stimülasyon sonrasında kemiksizleştirme işlemine tabi 

tutulmuş daha sonra paketlenip soğumaya alınmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar kemiksiz yapma 

işleminin mikrobiyolojik yoğunluğu etkilemediği ancak günler arasında anlamlı farklar ortaya 

çıkardığını göstermiştir. 

 

Elde ettiğimiz sonuçlardan farklı olarak Kahraman (28) çalışmasında 20 adet koyunla 

gerçekleştirdikleri çalışmada 50 ve 100 Volt ES uygulanmış ve ölçülen toplam mezofil aerop 

bakteri sonuçlarında istatistikî açıdan anlamlı farklar elde edilememiştir.  

 

Çalışmamızda, karkas yarımlarında 1. 3. ve 7. günlerde yapılan panel 

değerlendirilmelerinde elde edilen değerler Tablo 4–8 de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre, 

elektriksel stimülasyon uygulanan karkas yarımlarında elde edilen çiğ ve pişmiş olarak iki kısımda 

incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çiğ ve pişmiş örneklerde elde edilen renk, 

koku, görünüm, kıvam ve pişmiş örneklerde elde edilen lezzet değerlerinin panelist grup içerisinde 

alınan ortalamaları esas alınarak istatistikî değerlendirme yoluna gidilmiştir. Yapılan 

değerlendirme ve karşılaştırmalar neticesinde elde edilen değerlerin hem çiğ hem de pişmiş 

numuneler için ES’in olumlu yönde gelişmeler gösterdiği anlaşılmıştır. Çiğ değerler içerisinde 

kıvam kriteri özellikle yüksek oranda anlamlı gün içi farklar yakalamıştır (P<0,001). Renk 

parametresi de enstrümantal ölçümlere uygun şekilde gün içinde anlamlı sonuçlar vermiştir. Koku 

kriteri için ise sadece ES100 ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılıklar gözlenebilmiştir. 

Pişmiş değerler için ise yine en öne çıkan değer kıvam için olmuştur. Yine günler arası ve gün içi 

anlamlılığa sahip olan diğer bir değer de lezzet parametresinin elde ettiği değerlerdir.  

 

Yanar ve ark. (61)  çalışmalarında yaşlı koyunlardan elde edilen karkasların duyusal ve 

tekstürel kalite özellikleri üzerine elektriksel stimülasyonun (ES) etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, 

3–5 yaşlı 14 adet koyun karkas yarımı, 350 volt ES’ ye tabi tutulmuş ve ES’nin duyusal tekstürel 

parametreleri üzerine etkileri değerlendirilmiştir. ES çok önemli derecede (P<0,01) Longissimus 
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dorsi (LD) kasına ait panel gevreklik puanını iyileştirdiği görülmüştür gevreklik panel sonuçları 

bakımından olumlu gelişmeler elde etmiş ancak LD kasında lezzet ve sululuk skorları bakımında 

olumlu sonuçlar elde edilmesine rağmen aynı koşullar ve panelistlerle SM kasında elde 

edilememiştir. Greathouse ve ark çalışmalarında (21) konuyla ilgili çeşitli çalışmalarda ES un et 

pişirilmesi sırasında büyük kayıplara sebep olduğunu işaret etmesine rağmen yapılan çalışmalarda 

uygulama ve kontrol grupları arasında bu konuya ilişkin fark tespit edememişler, aksine ES 

uygulanan etlerin daha leziz ve sulu olduğunu raporlamışlardır. 

 

Wiklund ve ark.(58) yürüttükleri çalışmada 26 adet ren geyiği kullanmış 20 saniye yapılan 

bayıltma işleminden sonra kanatma yapılmış düşük voltaj uygulaması ise 80V ve 2500V olarak 15 

karkasta akım taşıma kancası ve burna takılan halka vasıtası ile yapılmıştır. ES’ un hemen 

ardından kemiksiz yapılan etler hızla dondurulmuş ve LD kasında etkileri araştırılmıştır. Yapılan 

müşteri araştırmaları müşterilerin ES uygulanmış etlere hem rengi hem de gevrekliği yönünden 

rağbet ettiğini göstermiştir. Bu yönüyle ES mekanik gevreklik konusunda LD kasında iyi sonuçlar 

ortaya çıkarmaktadır. Küp ve dilimlenmiş etlerde gevreklik bakımından olumlu etkiler renk, 

pişirme ve fire kaybı bakımından anlamlı farklar elde edilememiştir. 

 Biswas ve ark. (4), değişik voltajlardaki elektriksel stimülasyonun keçi karkasları 

üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Bu amaçla 50 Hz’de sabitlenmiş 35, 110, 330, 550 ve 1100 V 

elektrik akımı 30 adet 5-8 yaş arasındaki erkek Siyah Bengal Keçi (Black Bengal goat) 

karkaslarına 3 dakika süresince uygulanmıştır. Keçilerden elde edilen karkaslar medyan hat 

boyunca ikiye ayrılmış ve yarım karkasın birine ES uygulanmış, diğer kısmı da kontrol grubu 

olarak ayrılmıştır. ES uygulaması, kanatmadan 30 dakika sonra elektrotlardan biri aşil tendosuna 

diğeri ise enseye takılarak yapılmıştır. Uygulamadan sonra karkaslar 4 ºC’de 24 ve 48 saat 

tutulduktan sonra ES uygulanan ve uygulanmayan (kontrol) gruplardan Longissimus dorsi (LD) 

‘den numuneler alınmıştır. Duyusal panel testlerine göre ES uygulanan kasların kontrol grubuna 

göre daha yumuşak bulunduğu bildirilmiştir. ES uygulamasının 330 V olarak yapıldığı grubun 

kalite parametrelerinin diğer gruba göre daha iyi durumda olduğu bildirilmiştir. 

 

Hildrum ve ark. (23) çalışmamıza benzer olarak hem paneller hem de gerilme analizleri 

sonuçlarında dikkat çekici farklılıklar ortaya çıkarmış, dondurma ve çözmenin gevreklik 

bakımından çok etkisi olmadığını ancak sululuk olarak ürünün etkilendiğini rapor etmişlerdir. 

Polidori ve ark. (43) olgunlaşma için ES’nin uygun bir çalışma olduğunu ve et kalite kriterlerinin 

iyileşmesi bakımında olumlu sonuçlar alındığını belirtmişlerdir. Kerth ve ark. (29) ise çalışmamıza 
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benzer olarak panel içi gevrekliğin etkilenmediğini, ancak yüksek voltaj elektrik stimülasyon 

gevrekliği %30 ile %34 artırmakta olduğunu rapor etmişlerdir. 

 

Crouse ve ark. (11) yaptıkları çalışmalarda ES uygulaması yapılan sığır ve boğa karkasları 

arasında sululuğun azalması bakımından anlamlı veriler elde edildiğini savunmuş, lezzet ve 

gevreklik konularında herhangi bir etkisi olmadığını bildirmişlerdir. 

 

Yapısal ve fiziksel özellikleri nedeniyle sert bir yapıya ve düşük gevreklik değerlerine 

sahip olan keçi etleri için yapılacak düşük voltaj stimülasyon uygulamalarının, etlerdeki kalite 

kriterlerinin geliştirilmesinde önemli etkileri ortaya konmuştur. Tekstür değerlerini iyileştirmesi, et 

rengi ve parlaklığı konularında başarı sağlaması yönleriyle olumlu etkiler sağlamaktadır. Bu 

metodun en önemli avantajı, teknolojik bir sorun olan soğuk kısalmasını önlemesi ve karkas 

etlerde hızlı olgunlaşmayı sağlayarak, kısa sürede kalite özelliklerini iyileştirmesi ve dolayısıyla 

piyasaya girişinin çabuklaştırılarak müşteri memnuniyetinin arttırılmasıdır. Bu yönüyle hem 

tüketici talebini bu alana çekmek, hem de ülke ekonomisinde keçi etinin hak ettiği yeri 

kazanabilmesi açısından Elektriksel Stimülasyon uygulamalarının faydaları kaçınılmazdır. Elbette 

ki yeterli fizyolojik olgunluğa ve uygun beslenme şartlarına tabi tutulmayan keçilerde Elektriksel 

Stimülasyon ile beklenen sonuçlara ulaşılamayacak olunsa da yeterli beslenme ve yetiştirilme 

koşullarındaki keçi karkaslarında başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Konuyla ilgili yapılan benzer 

çalışmaların da ışık tuttuğu gibi hem hızlı pH düşüşü hem de soğuk kasılmasını engellemesi 

yönleriyle gevreklik gibi et kalite kriterlerini olumlu yönde etkileyen ES uygulamalarının 

yaygınlaştırılmasının geniş anlamda faydaları olacaktır. Sonuç olarak, keçilerden elde edilen 

karkaslara uygulanan düşük voltaj elektriksel stimülasyonunun bu karkasların ticari değeri ve 

kalitesini yükselterek et endüstrisi için faydalı olabileceği sonuç ve kanaatine varılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

68 

KAYNAKLAR 

1) Akman, N., Aksoy F., Şahin O., Kaya Ç.Y., Erdoğdu G. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 
Türkiye’nin Hayvansal üretimi. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Yayınları, 
2006 No: 4 ISBN:975-94093-3-X . 

2) Arslan, A., Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi, 2002; Medipres,Ankara :50-100. 

3) Bekhit, A.E.D., Farouk M.M., Cassidy L., Gilbert K.V. Effects of Rigor Temperature and 
Electrical Stimulation on Venison Quality. Meat Science, 2007; 75, 4 : 564-574. 

4) Biswas, S., Das A. K. , Banerjee R., Sharma N. Effect of electrical stimulation on quality of 
tenderstretched chevon sides. Meat Science, 2007;75 : 332–336.  

5) Bond, J.J., Can L.A. , Warner R.D. The Effect Of Exercise Stres, Adrenaline İnjection and 
Electrical Stimulation on Changes in Quality Attributes and Proteins in Semimembranosus Muscle 
of Lamb. Meat Science,  2004;  3: 469-477. 

6) Bostan, K., Nazlı, B., Arun, Ö.Ö. Elektriksel Stimülasyonun Ette Gevreklik ve Mikroflora 
Üzerine Etkisi. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg., 2001; 27 (2): 547-556.  

7) Bowker, B. C., Wynveen E. J., Grant A. L. and Gerrard D. E. Effects of electrical stimulation on 
early postmortem muscle pH and temperature declines in pigs from different genetic lines and 
halothane genotypes. Meat Science, 1999; (2) 53: 125-133. 

8) Chen, Q., Guoqing, H., Yingchun, J., Hui, N.  Effects of elastase from a Bacillus strain on the 
tenderization of beef meat. Food Chemistry, 2006; 98: 624–629. 

 
9) Channon, H.A., Baud, S.R., Kerr, M.G., Walker, P.J. Effect of Low Voltage Electrical 
Stimulation of Pig Carcasses and Ageing on Sensory Attributes of Fresh Pork. Meat Science, 2003; 
65: 1315-1324. 

10) Channon, H.A.,Walker P.J., Kerr M.G., Baud S.R. Application of constant current, low voltage 
electrical stimulation systems to pig carcases and its effects on pork qualty. Meat Science, 2003; 3: 
1309-1313. 

11) Crouse, J. D., Seideman S. C. and Cross H. R. The effects of carcass electrical stimulation and 
cooler temperature on the quality and palatability of bull and steer beef. Journal of animal science, 
1983; 56: No: 1.  

12) Devine, C.E., Lowe T.E., Wells R.W., Edwards N.J., Hocking Edwards J.E., Starbuck T.J. and 
Speck P.A. Pre-slaughter stress arising from on-farm handling and its interactions with electrical 
stimulation on tenderness of lambs. Meat Science 2006; (2) 73: 304-312. 

13) Devine, C.E., Payne S.R., Peachey B. M., Lowe T.E., Ingram J. R. and Cook C.J. High and 
low rigor temperature effects on sheep meat tenderness and ageing. Meat Science, 2003; (2) 65: 
677-691. 

14) Devine, C.E., Payne, S.R.,Wells, R.W. Effect of Muscle Restraint on Sheep Meat Tenderness 
with Rigor Mortis. Meat Science, 2002; 60: 155-159. 



 

 

 

69 

15) Eikelenboom, G., Smulders, F.J.M. and Ruderus, H. The effect of high and low voltage 
electrical stimulation on beef quality. Meat Science, 1985; 15:  247–254.  

16) Epley, R.J. Regents of the University of Minnesota. Meat tenderness, 2007.  

 17) Faustman, C., Kinsman D., Muscle food, post mortem changes in mucle foods 1994 ; 63-72. 
Champman &Hall Newyork. 

18) Ferguson, D.M., Daly B.L., Gardner G.E., Tume R.K. Effect of glycogen concentration and 
form on the response to electrical stimulation and rate of post-mortem glycolysis in ovine muscle. 
Meat Science, 2008; (3) 78: 202-210. 

19) Ferreira, G.B. , Andrade C.L., Costa F., Freitas M.Q., Silva T.J.P., Santos I.F. Effects of 
transport time and rest period on the quality of electrically stimulated male cattle carcasses. Meat 
Science,  2006; 74: 459–466. 

20) Geesink, G.H., Mareko, M.H.D., Morton, J.D., Bickerstaffe, R.: Effects of Stress and High 
Voltage Electrical Stimulation on Tenderness of Lamb M. Longissimus. Meat Science, 2001; 57: 
265-271. 

21) Greathouse,  J.R., Hunt M. C. , Dikeman M. E., Corah L. R., Kasmer C. L. and Kropf D. H. 
Ralgro-implanted bulls performance,Carcass characteristics, longissimus Palatability and carcass 
Electrical stimulation. Journal of Animal Science, 1983 ; 57 No: 2. 

22) Hertog-Meischke, M.J.A. den, Smulders F.J.M., Logtestijn J. G., and Knapen F. The Effect of 
Electrical Stimulation on the Water-Holding Capacity and Protein Denaturation of Two Bovine 
Muscles. J. Anim. Sci., 1997; 75: 118–124. 

23) Hildrum, K. I., Solvang M., Nilsen B. N., Frøystein T. , Berg J. Combined effects of chilling 
rate, low voltage electrical stimulation and freezing on sensory properties of bovine M. 
longissimus dorsi.  Meat Science, 1999; (1)52: 1-7. 

24) Hui, Y. H., Nip W. K., Greaser M. L., Post mortem muscle chemistry. Meat Science and 
applications, 2001; 0-82470548-03:21-64. 

25) Hwang, I.H., Devine, C.E., Hopkins, D.L. The Biochemical and Physical Effects of Electrical 
Stimulation on Beef and Sheep Meat Tenderness. Meat Science, 2003; 65: 677-691. 

26) Hwang, L. H. and Thompson J. M. The interaction between pH and temperature decline early 
postmortem on the calpain system and objective tenderness in electrically stimulated beef 
longissimus dorsi muscle. Meat Science  2001; (2) 58: 167-174. 

27) Janz, J.A.M., Aalhus, J.L., Price, M.A. Blast Chilling and Low Voltage Electrical Stimulation 
İnfluences on Bison Meat Quality. Meat Science,  2001; 57: 403-411. 

28) Kahraman, T., Küçükbaş Hayvan Karkaslarina Uygulanan Düşük Voltaj Elektrik 
Stimülasyonunun Et Kalitesi Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, 2007. 

29) Kerth, C.R., Cain, T.L., Jackson, S.P., Ramsey, C.B., Miller, M.F.: Electrical Stimulation 
Effects on Tenderness of Five Muscles From Hampshire X Rambouillet Crossbred Lambs with the 
Callipyge Phenotype. J. Anim. Sci., 1999; 77: 2951-2955. 



 

 

 

70 

30) King, D.A., Voges K.L. , Hale D.S. , Waldron D.F. , Taylor C.A. c, Savell J.W. High voltage 
electrical stimulation enhances muscle tenderness, increases aging response, and improves muscle 
color from cabrito carcasses. Meat Science, 2004; (4) 68: 529-535. 

31) Kondos, A.C. and Taylor, D.G.. Effect of electrical stimulation and temperature on 
biochemical changes in beef muscle. Meat Science, 1987; 19: 207–216.  

32) Lawrie, R. A., Electrical Stimulation. Meat Science, 1991; ISBN:1 8557 33951 :125-132. 

33) Lee, J.H., Kannan, G., Eega, K.R., Kouakou, B., Getz, W.R.. Nutritional and quality 
characteristics of meat from goats and lambs finished under identical dietary regime. Small 
Ruminant Research, 2008; 74: 255–259. 

34) Lee, C., Prayaga K., Reed M., Henshall J. Methods of training cattle to avoid a location using 
electrical cues. Animal Behaviour Science, 2007; (3) 108: 229 – 238. 

35) Li, C.B., Chen Y.J., Xu X.L., Huang M., Hu T.J. and Zhou Effects of low-voltage electrical 
stimulation and rapid chilling on meat quality characteristics of Chinese Yellow crossbred bulls. 
Meat Science, 2006; 1: 9-17. 

36) Lorengan, E. H. , Lorengan S. M. Post mortem mechanism of meat tenderization. 1999; 229-
246. 

37) McKeith, F. K., Savell J. W.  , Smith G. C. , Dutson T. R. and Shelton M. Palatability of goat 
meat from carcasses electrically stimulated at four different stages during the slaughter-dressing 
sequence. J. Anim Sci., 1979; 49: 972-978. 

38) Murray, A.C.  The evaluation of muscle quality. Quality and Grading of Carcasses of Meat 
Animals, CRC press, Inc. London, 1984; 83-108. 

39) Nazlı, B., Ergun, O., Cetin, O., Bingol, E.B., Kahraman, T. “Effects of High Voltage Electrical 
Stimulation on Meat Quality of Beef Carcasses” 6th International Scientific Meeting, 2008; 
Absract Book : 79: 10-14. 

40) Nour, A.Y.M., Gomide, L.A., Mills, E.W., Lemenager, R.P. and Judge, M.D. Influence of 
production and postmortem technologies on composition and palatability of USDA select grade 
beef. Journal of Animal Science, 1994; 72: 1224–1231. 

41) Pearson, A.M. and Dutson, T.R. Scientific basis of electrical stimulation, Advances in meat 
research, AVI Publishing Company, 1985; Westport: 185–218.  

42) Petch, P., Hui Y. H., Nip W. K.,. E. Meat Science and applications ,Electrical inputs and meat 
processing. 2001; ISBN:0-82470548-03 : 320-347. 

43) Polidori, P., Lee, S., Kauffman, R.G., Marsh, B.B.: Low Voltage Electrical Stimulation of 
Lamb Carcasses: Effects on Meat Quality. Meat Science, 1999; 53: 179-182.  

44) Polidori, P., Kauffman, R.G. and Valfre, F. The effects of electrical stimulation on meat 
quality. Italian Journal of Food Science, 1996; 8: 183–189.  

45) Ragıboglu, H. Türkiyede Keçi Yetiştiriciliği Ve Ormancılıktaki Sorunları. 2007. 



 

 

 

71 

46) Roeber, D.L., Cannell, R.C., Belk, K.E., Tatum, J.D., Smith, G.C. Effects of a Unique 
Application of Electrical Stimulation an Tenderness, Colour and Quality Attributes of the Beef 
Longissimus Muscle. J. Anim. Sci., 2000; 78: 1504-1509. 

47) Rosenvold, K., North, M., Devine, C., Micklander, E., Hansen, P., Dobbie, P., Wells, R.,The 
protective effect of electrical stimulation and wrapping on beef tenderness Science. Meat Science, 
2008; 2:  299-306. 

48) Røtterud, O.J., Helps C,.R., Illman T.J., Fisher A.V., Harbour D.,Anil H., and Nesbakken T. 
Hot boning of intact carcasses: a procedure to Avoid Central Nervous System Self-Contamination 
in Beef and Beef Products. Journal of Food Protection, 2006; 69: 405–411 . 

49) Shin, H.-G., et al. Tenderization and fragmentation of myofibrillar proteins in bovine longissimus 
dorsi muscle using proteolytic extract from Sarcodon aspratus. Food Science and Technology, 2007. 
doi:10.1016/j.lwt.2007; 08:19.  

50) Smith, G.C. Effects of electrical stimulation on meat quality, color, grade, heat ring and 
palatability. In: Dutson, T.R. and Pearson, A.M. Editors, Advances in meat research, Westport, 
CT, AVI Publishing Company 1985; Inc,: 121–158. 

51) Stiffler, D.M., Savell, J.W., Smith, G.C., Dutson, T.R., Carpenter, Z.L.: Electrical stimulation 
purpose, application and results. Tex. Agr. Sta. Ext. Bul., 1982; B-1375. 

52) Stiffler, D. M., Smıth G. C. , Savell J. W. , Dutson T. R. ,. Griffin C. L , Orcutt M. W. 
Comparison of the Effects of High and Low Voltage Electrical Stimulation on Quality-Indicating 
Characteristics of Beef Carcasses. Journal of Food Science, 1984; 3: 863 – 866. 

53) Strydom, P.E., Frylinck L. and Smith M.F. Should electrical stimulation be applied when cold 
shortening is not a risk? Meat Science, 2005; 4: 733-742. 

54) Soares, J.D.G., Areas, A.G.J., Batistiti, P. J.: Effect of High Voltage Electrical Stimulation on 
Buffalo Meat Conditioning. Bras. de Agrociencia, 1995; 2: 61-68.  

55) Taylor, A.A., Nute, G.R., Warkup, C.C.: The Effect of Chilling, Electrical Stimulation and 
Conditioning on Pork Eating Quality. Meat Science, 1995; 39: 339-347.  

56) Taylor, A.A, Shaw BG, MacDougall DB Hot deboning beef with and without electrical 
stimulation.  Meat Science , 1979 ; 110-121. 

57) Ugur, M., Nazlı B, Bostan K. Et ve Et Ürünleri Teknolojisi. İstanbul Üniversitesi Vet. Fak. 
Yayınları 1998, No: 111, İstanbul. 

58) Wiklund, E., Finstad G. , Johansson L. , Aguiar G. , Bechtel P.J.Carcass composition and yield 
of Alaskan reindeer (Rangifer tarandus tarandus) steers and effects of electrical stimulation applied 
during field slaughter on meat quality. Meat Science, 2008; 78: 185–193. 

59) White, A., O’Sullivan A., Troy D.J., O’Neill E.E. Effects of electrical stimulation, chilling 
temperature and hot-boning on the tenderness of bovine muscles. Meat Science, 2006; 73: 196-
203. 

60) Xiong Y.L., Ho C. T. and Shahidi F. Quality attributes of muscle food ,1995; 1-9. 



 

 

 

72 

61) Yanar M., Yetim H. The Effects of Electrical Stimulation on the Sensory and Textural Quality 
Properties of Mutton Carcasses. Turk J Vet Anim Sci., 27 2003 433-438TÜBİTAK J. Food Sci., 
1981; 46: 1774-1778. 

62) Yıldırım,Y.,Et Endüstrisi 1996 sayfa 239-245 Kozan Ofset Mat .San .Tic.Ltd.Şti.Ankara. 

63) Young, L.L., Smith D.P., Cason1 J.A. and Walker J.M. Effects of Intact Carcass Electrical 
Stimulation on Moisture Retention Characteristics of Polyphosphate-Treated Non-Aged 
BonelessBroiler Breast Fillets. International Journal of Poultry Science,2004; (3) 12: 796-798. 

64) Young, L.L., Smith D.P., Cason J.A. and. Walker J.M Effects of Pre-Evisceration Electrical 
Stimulation and Polyphosphate Marination on Color and Texture of Early Harvested Chicken 
Broiler Breast Fillets International. Journal of Poultry Science , 2005; 2: 52-54, ISSN 1682-8356. 

65) Yücer, A.A., Bayaner A., Polat S. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme 
Başkanlığı Ortak Piyasa Düzenleri Alt Çalışma Grup Raporları 2006. 

66) Żywica, R. , Banach J. K., Analysis of changes in electric current intensity during high voltage 
electrical stimulation in the aspect of predicting the pH value of beef  
Journal of Food Engineering, 2007; (3) 81: 560-565. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

73 

 

ETİK KURUL KARARI 

 

 
 

 



 

 

 

74 

ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  Tuna Soyadı  Topçu 

Doğ.Yeri  İstanbul Doğ.Tar.  03.11.1983 

Uyruğu  T.C. TC Kim No 39307716208 

Email tunavet@hotmail.com Tel (0536) 610 24 87 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis.   

Lisans Ankara Üniversitesi 2005 

Lise  Suphi Koyuncuoğlu Lisesi 2000 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. 
Kalite Yönetim Sistemleri 
Danışmanı 

Taksim Danışmanlık 2008-2009 

2. Laboratuvar Sorumlusu Bilim Laboratuarları 2008-2008 

3. Sorumlu Yönetici Çerkezo Et ve Et Ürünleri 2007-2008 

 

Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* 

Konuşma* Yazma* 
KPDS/ÜDS 

Puanı 
(Diğer) 

                  Puanı 

Ingilizce  iyi iyi Iyi 67.5  

      

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

ALES Puanı  73.494 75.742 75.772 

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft Office iyi 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

75 

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

 

Sertifikalar  

1) ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Eğitimi (İVHO) 

2) ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Eğitimi (İVHO) 

3) Kalite Sistem Dokümantasyonu Eğitimi (TSE) 

4) Sorumlu Yöneticilik Mevzuat Eğitimi(İVHO) 

5) Akredite Veteriner Hekimlik Eğitimi (İVHO) 

6) İç Denetçi Eğitimi (Taksim Danışmanlık ) 

 

Özel İlgi Alanları (Hobileri): 

Kitap okumak, dans etmek, resim yapmak  

 

 


