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ÖZET 

Bingöl, E.B. (2008). Farklı Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) Uygulamalarının 
Devekuşu Etinin Mikrobiyolojik Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkileri. İstanbul 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi AbD. Doktora 
Tezi. İstanbul.  

 

Bu çalışmada, besleyici değeri yüksek bir et olan devekuşu etinin mikrobiyolojik 
kalitesini arttırmak, raf ömrünü uzatmak ve aynı zamanda tüketiciler tarafından 
beğenilen bir ürün haline getirmek için, değişik konsantrasyonlarda O2/CO2 karışımı 
ihtiva eden farklı modifiye atmosfer paketleme uygulamaları deneniştir. Aynı yaş, cins 
ve yemleme prosedürüne tabi tutulmuş 9-12 aylık devekuşları kesimden 18-24 saat 
sonra kas gruplarına göre parçalanmaya tabi tutulmuş ve M.iliofibularis kası ayrılarak 
kuşbaşı haline getirildikten sonra biri kontrol grubu olmak üzere, 5 ayrı gruba ayrılarak 
her biri önceden belirlenen gaz karışımları ile paketlenmiştir. Her bir grup iç hacimleri 
birbirinden farklı iki kap kullanılarak, 1:1 ve 1:3 oranında tepe boşluklu olacak şekilde 
dizayn edilmiş ve üzerleri aynı paketleme filmi ile kaplanmıştır. Paketlenmiş etler 
4°C’de 10 gün süreyle muhafaza edilmiştir. Devekuşu eti örnekleri muhafazanın 1, 3, 5, 
7 ve 10. günlerinde mikrobiyolojik (Aerob mezofil toplam mikroorganizma, 
Enterobacteriacea, Pseudomonaslar, Koliform, E.coli, Laktik asit bakterileri, Psikrofil 
bakteri ve Küf-maya), fiziko-kimyasal (pH, aw, Tiyobarbitürik asit değeri, renk 
değerleri: CIE L*, a*, b*, C*, h*) ve duyusal (renk, koku, görünüm, kıvam) yönden 
analiz edilmiştir. Sonuç olarak, farklı gaz kompozisyonlarıyla modifiye atmosfer paketli 
devekuşu etlerinin et kalitesi ve raf ömrü belli ölçülerde geliştirilebilmiş; paketlemede 
yüksek oranda CO2 kullanılmasıyla mikrobiyel gelişme hızı yavaşlatılmış ve raf 
ömründe 5 ile 7 gün arasında artış sağlanmıştır. Ancak, muhafaza süresinin uzaması ve 
paket içi yüksek O2 miktarı devekuşu etlerinin lipid oksidasyon değerlerinin artmasına 
ve devekuşu etlerinin 5 günün üzerinde bir raf ömrüne sahip olmasına engel olmuştur. 
Bunun yanı sıra, paket içi O2 miktarının artması, devekuşu etlerinde hızlı 
dekarboksilasyona neden olarak arzu edilen parlak kırmızı rengin oluşmasını 
engelleyeceğinden dolayı tüketici beğenisinin olumsuz etkileyeceği sonucuna 
varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler :  Devekuşu eti, Mikrobiyolojik, Fiziko-kimyasal, Duyusal kalite, 
Raf Ömrü 
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ABSTRACT 

Bingöl, E.B. (2008). Effects of Different Implementations of Modified Atmosphere 
Packaging (MAP) on The Microbiological Quality and Shelf Life of Ostrich Meat. 
İstanbul University, Institute of Health Science, Department of Food Hygiene and 
Technology. İstanbul.  

 
The purpose of this study is to try different modified atmosphere packaging 

processes containing various concentrations of O2/CO2 to increase the microbiological 
quality and to  prolong the shelf life of ostrich meat and also to make it an appealing 
product for the consumers. The same type of ostriches aged 9 – 12 months and similarly 
fed were cut into pieced according to muscle groups 18-24 hours after being 
slaughtered. M.iliofibularis muscle was cut off and the meal was cut into small cubes; 
they were divided into five groups (including one control group) and then were 
packaged using the pre-specified gas mixtures. Each group was designed using 2 
containers with inner volumes different from each other with 1:1 and 1:3 headspace and 
their tops were covered with the same packaging film. The packaged meats were kept at 
4C for 10 days. The ostrich meat samples were analyzed microbiologically (Total 
aerobic mesophyll microorganisms, Enterobacteriacea, Pseudomonas, Coliform, E.coli, 
Lactic acid bacteria, Psycrophyl bacteria and mould-yeast), physicho-chemically (pH, 
aw, Thiobarbituric acid value, color values: CIE L*, a*, b*, C*, h*), and sensorially 
(color, smell, appearance, texture) on days 1, 3, 5, 7 and 10 of the study. As a result, the 
meat quality and shelf life of ostrich meat packaged by various gas compositions were 
somewhat improved; microbial growth in the meats was delayed due to high CO2 usage  
and shelf life was increased by 5 -7 days. However, prolonged shelf life and the high 
CO2 content inside the package prevented increased lipid oxidation values of the ostrich 
meat and a shelf life longer than 5 days. Furthermore, the increase in CO2 inside the 
package causes rapid decarboxylation of the ostrich meat and thus the desired red color 
is not obtained. It is concluded that the consumer may be adversely affected by this. 

 

Key Words: Ostrich meat, Microbiological, Physicho-Chemical, Sensorial Quality, 
Shelf life 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Devekuşu eti yüksek düzeyde proteinin yanında, daha az yağ ve kolesterol 

içerdiği için insan beslenmesi açısından sağlıklı bir ürün olup, kırmızı etin sahip olduğu 

görünüme, dokuya ve tada sahiptir (Albay 2002).  

 

Dünya genelinde henüz yeni olan devekuşu üretimi kısa zaman içerisinde 

Türkiye’de de ilgi görmüş ve özel sektörce Türkiye’ye damızlık materyal getirilerek 

adaptasyon çalışmalarına başlanmıştır (FAO 2002; Petek 2003).  

 

Devekuşlarında et kalitesi yem, cinsiyet, kesim yaşı, kesim öncesi bayıltma ve 

kesim yöntemi ile karkasın soğuk zincirde muhafazası gibi birçok faktör tarafından 

etkilenmektedir (Anonim 1999; Petek 2003). Devekuşu eti, sığır eti gibi kırmızı et 

olmasına rağmen daha koyudur (Morris ve ark. 1995a; 1995b; Petek 2003). Kesimden 

2-6 saat sonra en yüksek pH değerine sahip olur ki, bu değer koyun ve sığır etinde 24-

48 saattir. Rutubetinin yüksek olması ve daha kısa zamanda olgunlaşması nedeniyle de 

işlenmiş et ürünleri için önemlidir (Petek 2003). Yüksek pH değeri devekuşu etinin raf 

ömrünün sığır etine göre daha kısa olmasına neden olur (Hilman ve Merkel 2001; Sales 

ve Mellet 1996).  

 

Günümüzde gıdaların bozulmasına neden olabilen mikroorganizmaların 

üremelerini, çoğalmalarını ve diğer faaliyetlerini durdurmak, engellemek ya da 

tamamen ortadan kaldırmak, gıdaların dayanma sürelerini uzatmak, kalitelerini artırmak 

ve sağlık açısından risk oluşturmalarını en aza indirmek amacıyla birçok koruma 

yöntemlerinden ve işleme tekniklerinden yararlanılmaktadır (Chirife ve Fontan 1980; 

Uğur ve ark. 1998; Yıldırım 1996).  

 

Paketleme ve ambalajlamanın ürünün raf ömrünü arttırmada ve sonradan olan 

kontaminasyonları önlemede özel bir önemi vardır. Aynı zamanda gıda maddelerinin 

uzun süre taşınmasında kolaylık sağlar (Uğur ve ark. 2001). Gıdaların kalitelerini 
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korumak ve dayanma sürelerini arttırmak amacıyla uygulanan muhafaza 

yöntemlerinden biri olan modifiye atmosfer paketleme yöntemi (MAP), kırmızı et, 

kanatlı etleri, pişmiş ve kürlenmiş etler, balık, kabuklu deniz ürünleri, hamur işleri, 

peynir, kurutulmuş gıdalar, hazır gıdalar, sebze ve meyvelerde sıklıkla kullanılan etkin 

bir yöntemdir (Gün ve ark. 1996). 

 

MAP uygulamaları öncelikle etin parlak kırmızı görüntüsünü korumak amacıyla 

denense de (Taylor ve ark. 1990, Kaynak: Kennedy ve ark. 2004 p.650), mikrobiyal 

gelişim ve lipid oksidasyonu üzerine yaptıkları etkiler nedeniyle ürünün raf ömrünün 

uzatılmasında tercih edilen bir yöntem olmuştur (Jakobsen ve Bertelsen 2000). Çeşitli 

araştırmalar sonucunda MAP teknikleri kullanılarak et ve et ürünlerinin raf ömürlerinin 

%50-400 arasında uzatıldığı ortaya konulmuştur (Behrends ve ark. 2003; Coventry ve 

ark. 1998; Gün ve ark. 1996; Jimenez ve ark. 1997; Kennedy ve ark. 2004; Zeitoun ve 

Debevere 1992). Her ne kadar farklı türlere ait kırmızı etler benzer özelliklerde olsalar 

da, sahip oldukları spesifik farklılıklar ürünlerin raf ömürlerinde değişikliklere sebep 

olur. Bu amaçla paketleme havasının O2/CO2 bileşenlerinde yapılacak değişiklikler 

ürünün raf ömrünü uzatabilmektedir (Gill 1989; Gün ve ark. 1996). 

 

Bir kanatlı eti olmasına karşılık, kırmızı et özellikleri taşıyan devekuşu eti, 

besleyici değeri yüksek bir ürün olmasına rağmen, pH değerinin ve su tutma kapasitesin 

kırmızı ete oranla daha yüksek olması nedeniyle, bozulma yapıcı mikroorganizmaların 

kolay üreyip gelişebileceği bir ortam oluşturmakta, bu da devekuşu etinin raf ömrünün 

kısa olmasına yol açmaktadır (Petek 2003; Sales ve Mellet 1996). Renginin sığır etinden 

daha koyu olması ve depolama süresince var olan rengin daha da koyulaşması tüketici 

beğenisini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

 

Bu çalışma kapsamında, değişik konsantrasyonlarda O2/CO2 bileşenleri ihtiva 

eden farklı modifiye atmosfer paketleme uygulamaları ile besleyici değeri yüksek bir et 

olan devekuşu etinin mikrobiyolojik kalitesini arttırmak, raf ömrünü uzatmak ve aynı 

zamanda tüketiciler tarafından beğenilen bir ürün oluşturulması amaçlanmıştır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Devekuşunun Tanımı 

Anavatanı Güney Afrika olan devekuşu, 20. yüzyılın sonlarına kadar Afrika 

kıtası, Suriye ve Arabistan’a özgü bir kuş olarak tanımlanmış, günümüzde ise dünyanın 

birçok yerinde yetiştirilmektedir. Yüzyıllar boyu tüyleri ve derisi için avlanmış ve 

evcilleştirilerek yetiştirilmeye çalışılmış olan bu yaşayan en büyük kuş, günümüzde bu 

amaçların yanında eti ve yumurtası için de beslenen ve avlanan bir hayvan olmuştur 

(FAO 2002; Petek 2003).  

 

20 milyon yıldan fazla bir süre önce İspanya’dan Akdeniz’in kuzey kıyılarına ve 

doğuda Çin’e kadar uzanan bir kuşak içerisinde yaşayan günümüz devekuşunun ataları, 

bir milyon yıl önce Afrika’ya göç edip kıtanın kuzey, doğu ve güney bölgelerine 

yerleşmiştirler (Yazan 2001).  

 

2.2. Devekuşu Orijini ve Evrimi 

Devekuşları; devekuşu, emu, rhea, cassowary ve kiwi’nin dahil olduğu uçmayan 

bütün kuşları içeren “koşucu kuşlar” (Ratitae)’dandır. Hayvanlar aleminde 

omurgalıların (vertebrata) kuşlar (Aves) sınıfı, koşucu kuşlar (Ratitae) takımı, 

Struthioniformes alttakımı, Struthionidae ailesi, Struthio cinsine ait bir tür olan Struthio 

camelus’un üyeleridir (Adams ve Revell 1999; FAO 2002; Galip ve Poyraz 1996; 

Hopkins ve Constantinesc 1995; Jeffery 1999).  

 

Struthio camelus ismi devekuşu olarak bilinen Yunanca ve Latince kökenli 

“Struthocamelus”dan gelmektedir. Camelus kelimesi deveye benzerliğinden ötürü 

kullanılmaktadır. Bu türe ait farklı 6 alt tür bilinmektedir (FAO 2002). Bunlar; 

1- Struthio Camelus Australis (Güney Afrika Devekuşu) 

2- Struthio Camelus Camelus (Mali Devekuşu) 

3- Struthio Camelus Massaicus (Massai Devekuşu) 
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4- Struthio Camelus Molybdophanes (Somali Devekuşu) 

5- Struthio Camelus Syriacus (Arabistan Devekuşu)  

6- Struthio Camelus var. Domesticus (Camelus Australis ve Camelus Syriacus’un 

hibridi) (Donegan 2000; Drenowatz ve ark. 1995; FAO 2002; Galip ve Poyraz 1996) 

 

Günümüzde ise entansif olarak yetiştirilen devekuşunun bilinen isimleri; Mavi 

Boyunlu Devekuşu, Kırmızı Boyunlu Devekuşu, Siyah Boyunlu Devekuşu, Batı Afrika 

Devekuşu’dur. Bunların yanında günümüzde nesli tükenen Arap ve Kuzey-Batı Afrika 

devekuşları gibi iki alt tür de Struthio camelus türü içinde yer almaktadır (FAO 2002). 

 

2.3. Devekuşunun Anatomik, Fizyolojik ve Biyolojik Özellikleri 

Devekuşları yaşayan en büyük kuş türü olup, 100 - 150 kg ağırlığa ulaşırlar. 

Devekuşu uçma yeteneğine sahip olmamasına karşın kendisini 60 km gibi bir hıza 

ulaştırabilen güçlü bir bacak yapısına sahiptir. Yeryüzünde 2 parmağa sahip tek kuştur 

(FAO 2002; Yazan 2001). 

 

Vücut büyüklüğüne oranla kanatlarının küçük olması uçmalarına engel 

olmaktadır. Kanatları iyi gelişmiştir, fakat kanatlarını uçma amacı ile değil kur yapma 

ve agresif davranışlarının ifadesi olarak kullanırlar. Büyük ve kuvvetli oranda gelişmiş 

pektoral kasları yoktur. Sternum bulunmayan devekuşları, uçmasa da kanatlarındaki 

pnömatize kemikler ve hava keseleri ile pygostyle’nin varlığı bu kuşların uçma 

yeteneğinde olduğunu göstermektedir (Petek 2003). 

 

Devekuşlarının çok güçlü bir görme yetisi vardır. Uzun boyunun da yardımıyla 

3,5 km'lik bir alan üzerinde tüm hareketleri fark edebilirler. Gözleri 360 derecelik görüş 

açısına sahiptir ve üç adet göz kapağı ile korunmaktadır (FAO 2002; Galip ve Poyraz 

1996; Petek 2003; Yazan 2001). Boyunlarının uzun ve esnek olması ve gözlerinin her 

yöne dönebilmesi nedeniyle yanına yaklaşırken dikkatli olunmalıdır (Petek 2003). 

Devekuşlarının duyma duyuları da iyi gelişmiştir. Ancak koklama ve tat alma duyuları 

zayıftır (Yazan 2001). Gelişen erkek devekuşları koyu siyah tüyleri ve haşmetli 
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yapılarıyla toprak-kahverengi tüylere ve daha küçük vücut yapısına sahip olan 

dişilerden kolayca ayrılırlar. Gagaları 13 cm uzunluğunda olup dişleri yoktur. Katı 

yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırmak için günde yaklaşık 1 kg taş yutarlar. Su 

ihtiyaçlarını suca zengin yemlerden, meyvelerden ve az suyla karşılarlar. Bu nedenle çöl 

şartlarında uzun süre yaşayabilirler. +50C’den –40C’a varan sert iklim şartlarına 

uyum sağlarlar (FAO 2002; Petek 2003; Yazan 2001). 

 

Devekuşlarında tam bir kursak bulunmamasına rağmen yemek borusu 

(özafagus) kursak bölgesinde hafif bir genişleme yapar. Mide, bezel mide ve kaslı mide 

olmak üzere iki kısımdan oluşur. Kaslı midede yiyecekleri parçalamak üzere küçük taş 

parçacıkları bulunur. Bunlar devekuşları tarafından ağız yolu ile alınmaktadır (Galip ve 

Poyraz 1996).  

 

Devekuşlarında kan dolaşım sistemleri diğer sıcak kanlı hayvanlara göre aşırı 

sıcaklara karşı vücudun ısı dengesini sağlamada büyük öneme sahiptir. Ayrıca idrarın 

içindeki mikoz maddeler su kaybını en aza indirmeye yardım eder (Petek 2003).  

 

Çiftleşme döneminde dişilerden farklı olarak erkek kuşun gagası, göz çevresi ve 

bacakları kırmızı bir renk alır. Devekuşları poligamik hayvanlardır ve doğal 

ortamlarında bir erkekle birden fazla dişiden oluşan harem hayatı sürerler. Yetiştirme 

çiftliklerinde devekuşları çiftler (1 erkek - 2 dişi), trionlar veya sürüler halinde ıslah 

edilirler (Petek 2003; Yazan 2001). 

 

Devekuşları günlük bakımları süresince insanlara çok iyi uyum sağlarlar ve çok 

uysallaşırlar. Otçul hayvanlar olarak yonca, mısır ve diğer tahıl ürünlerini tercih eden 

devekuşları aynı zamanda meyve, kertenkele ve böcekleri de yerler. Bunlara ilaveten 

küçük taşlarda yutarak midesindeki yemin öğütülmesini sağlarlar. Devekuşları su 

içerken neredeyse yere çökerler ve yıkanırlar ve hatta yüzerler. Develer gibi uzun süre 

susuzluğa dayanabilirler (Petek 2003; Yazan 2001). 
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Devekuşlarının ortalama yaşam süreleri 55-60 yıl arasındadır. Verimliliği ise 

bakımına, beslenmesine ve türlerine göre 25-40 yıl kadardır (Petek 2003). Devekuşunun 

yumurtası ortalama olarak 1,5-2 kg, kabuğu 2-3 mm kalınlığında ve erişkin bir insanı 

taşıyacak kadar dayanıklıdır. Doğal ortamda bir devekuşunun 12-18 yumurtası olur. 

Yetiştirme çiftliklerindeyse yatırılan yumurtaların sadece küçük bir kısmı yuvada 

bırakılarak yeni yumurtalar yapılması sağlanır. Bu basit oyun sayesinde devekuşlarının 

40-80 ve hatta 100 yumurta yapması sağlanır. Yabani yaşayan devekuşları 42 gün 

dönüşümlü olarak (dişisi gündüz, erkeği ise gece) kuluçkaya yatarlar (Petek 2003; 

Yazan 2001).  

 

Devekuşunun vücudunu kaplayan derisi timsah derisini andıran oldukça 

dayanıklı bir deri olup, deri endüstrisinde sürekli artan miktarlarda işlenen bir ürün 

olmuştur. Oldukça kısıtlı olan devekuşu yetiştiriciliği sebebiyle çok değerli bir ürün 

olarak işlem görmektedir (FAO 2002). 

 

2.4. Dünyada ve Türkiye’de Devekuşu Yetiştiriciliği 

Devekuşları 20 milyon yılı aşkın bir süre batıda Akdeniz, doğuda Çin ve 

kuzeyde Moğolistan'da yaşamışlardır. Bulunan devekuşu fosilleri Karadeniz'in batı 

kıyıları, Türkiye'nin batısı, Mısır, Cezayir, Çin'de ve Moğolistan sınırında 

devekuşlarının yaşadığı görülmektedir. Devekuşlarının Afrika'nın güneyine göçü ise bir 

milyon yıl kadar önce gerçekleşmiştir (FAO 2002; Petek 2003; Yazan 2001).  

 

İlk zamanlarda devekuşlarının evcilleştirilmelerinin asıl nedeni tüylerinin bayan 

giyiminde kullanılmasıdır. Günümüzde ise en değerli devekuşu ürünü deridir. Diğer 

hayvan derilerine göre daha kaliteli, yumuşak ve daha dayanıklıdır (FAO 2002; Petek 

2003; Yazan 2001).  

 

Ülkemiz faunası için son derece yeni olan devekuşu üzerinde yapılan 

çalışmalarla, bu hayvan türünün yetiştiriciliği hakkında bilgi ve deneyimin artmasına 

neden olmuştur (Petek 2003, Subaşı 2003). 
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2.4.1. Devekuşu Sektörünün Dünyadaki Gelişimi 

Evcilleştirilmeleri çok eskiye dayanmasına rağmen ticari amaçla yetiştirilmeleri 

1800'lü yıllardan itibaren başlamıştır. Avrupalı soyluların tüylerine olan ilgileri 

nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti’nde kontrollü koşullarda yetiştiriciliğine 

başlanmıştır (Subaşı 2003). 

 

İlk ticari devekuşu çiftliği 1865 yılında Güney Afrika’da kurulmuştur. Bu 

tarihten sonra devekuşu çiftlikleri Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik 

Devletleri ve Arjantin gibi ülkelerde de yayılmaya başlamıştır (Drenowatz ve ark. 1995; 

Jeffery 1999; Payne 1998; Tuckwell 1999).  1913 yılına kadar ticari amaçla yetiştirilen 

devekuşları, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi ile sektörel 

çöküntüye uğramış; 1980’li yıllarda ise tekrardan devekuşu ürünleri ticaretinde 

canlanma başlamıştır. Günümüzde  dünya devekuşu üretiminin yaklaşık %90’ı Güney 

Afrika Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirmektedir (Subaşı 2003).  

 

2.4.2. Dünyada Devekuşu Yetiştiriciliği 

Avrupa, ABD ve Kanada'da bir kısım sığır besicileri, son yıllarda devekuşu 

projelerinin daha yüksek ve daha hızlı finansal gelir sağlamasından dolayı devekuşlarını 

üretmeye yönelmişlerdir. Ancak bu pazarın hiç kuşkusuz ki sözsahibi ülkesi Güney 

Afrika'dır. Çünkü 1995 yılında yaklaşık 170.000 kuş kesilmiştir. Bu miktar dünya 

toplam miktarının % 85'ine tekabül etmektedir (Subaşı 2003). Güney Afrika dışında 

günümüzde Namibya, Zimbabve, Kenya, ABD, Avustralya, Kanada, Çin Halk 

Cumhuriyeti, İsrail, Kuveyt ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinde devekuşu yetiştiriciliği 

yapılmaktadır (Al-Nasser ve ark. 2003; Petek 2003; Subaşı 2003; Yazan 2001).  

 

Güney Afrika’da 19. yüzyılda başlayan devekuşu yetiştiriciliği, bu dönemde 

damızlık ve tüy üretimine konsantre olmuşken, günümüzde devekuşu endüstrisi değişim 

geçirmiş ve damızlık yetiştiriciliğinden et tipi devekuşu yetiştiriciliine geçmiştir 

(Drenowatz ve ark. 1995; Jeffery 1999; Payne 1998; Tuckwell 1999). Avrupa Birliği 
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ülkelerinde de devekuşu eti üretimi son 5 yılda 8.881 tondan 11.367 tona çıkmıştır. 

(Subaşı 2003). 

 

Afrika ülkelerinde Haziran 1996 tarihi itibariyle ergin dişi damızlık, toplam 

devekuşu ve çiftlik sayıları ile canlı devekuşu ve ürünlerinin dünya piyasa fiyatları 

Tablo 1 ve 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Afrika Ülkelerinde Haziran 1996 Tarihi İtibariyle Ergin Dişi Damızlık, Toplam 
Devekuşu ve Çiftlik Sayıları - Subaşı (2003) 

Ülke Adı Dişi Damızlık 
Devekuşu 

Toplam 
Devekuşu 

Devekuşu 
Çiftliği Sayısı 

Güney Afrika 30.000 500.000 400-450 
Namibya  5.000 43.000 100 
Zimbabve  3.000 30.000 240 
Kenya  250 2.500 30 
Etyopya  35 45 1 

 
 
 

Tablo 2. Canlı Devekuşu ve Ürünlerinin Dünya Piyasa Fiyatları - Subaşı (2003)  

Canlı Deve Kuşlarının Satışları (Adet) Fiyatı (US $)
Günlük civcivler  120
3 aylık civcivler  220
6 aylık civcivler  300
1 yıllık kuşlar  600
Devekuşu Ürünlerin Satışları (US $/ Kg)
Devekuşu eti (ortalama) 12
Devekuşu derisi (ham-dabaklanmamış) 250
Devekuşu tüyü (ortalama) 150

 
  

2.4.3. Dünyada Devekuşu Eti Tüketimi  

Devekuşu tüketimini Avrupa Birliği ülkeleri açısından incelediğinde bu ülkeleri, 

devekuşu etini yoğun olarak tüketen Fransa ve Belçika, daha az tüketen İtalya ve 

Hollanda, devekuşu pazarının tam gelişmediği İspanya, Portekiz, Yunanistan ile 

potansiyel pazar mevcut olmakla beraber birtakım halk sağlığıyla ilgili yasal 

prosedürlerin sıkı bir biçimde uygulanması sebebiyle zorlukların yaşandığı İngiltere, 
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Almanya, Danimarka ve İrlanda gibi ülkeler olmak üzere sınıflandırmak mümkündür 

(Subaşı 2003). 

 

Tablo 3'de Avrupa Birliğinin belli başlı potansiyel tüketici ülkeleri gözönüne 

alınarak orta vadede devekuşu eti tüketimine ait tahmini rakamlar yeralmaktadır (Subaşı 

2003). 

 

Tablo 3. Dünya Devekuşu Tüketimi (1996) - Subaşı (2003)  

AB Ülkeleri Tüketim (Ton) 
Belçika  212 
Danimarka  107 
Fransa  3608 
Almanya  1686 
İrlanda  35 
İtalya  1787 
Hollanda  317 
İngiltere  1129 
Avusturya  160 
Finlandiya  199 
İsveç  150 
İsviçre  340 
Norveç  78 

 
 

2.4.4. Dünyada Devekuşu İhracat ve İthalatı 

Dünyada ticari anlamda devekuşu yetiştiriciliğine değerli tüylerinin üretimi için 

1860 yılında Güney Afrika’da Klein Karoo bölgesinde başlanmıştır. 1975 yılından 

sonra derisi, son on yıldır da sağlıklı ve lezzetli olan eti için yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Avrupa, Amerika ve Avustralya gibi hayvancılığı gelişmiş ülkelerde son yıllarda yeni 

bir endüstri olarak gelişmektedir (Ak 1999). 

 

Tablo 4'de bazı ülkelere ait devekuşu ithalat rakamları ile potansiyeli en fazla 

olan uzak doğu ülkelerinde ve ABD'deki devekuşu eti pazarının orta vadeli tahmini 

ihracat rakamları verilmektedir (Subaşı 2003). 
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Tablo 4. Seçilmiş Bazı Ülkeler İtibariyle Dünya Devekuşu İthalat ve İhracatı - Subaşı 
(2003) 

Ülke Miktar (Ton/Yıl) 
İsviçre  340 

Finlandiya  199 

Norveç  78 

İsveç  150 

D
ü

ny
a 

D
ev

ek
u
şu

 
İt

ha
la

tı
 

Avusturya  160 

Japonya  1.190 

Kore Cumhuriyeti  290 

Çin  181 

D
ü

ny
a 

D
ev

ek
u
şu

 
İh

ra
ca

tı
 

ABD  15.000 

 

2.4.5. Türkiye'de Devekuşu Yetiştiriciliğinin Durumu 

Türkiye’de devekuşu yetiştiriciliği oldukça yeni bir hayvancılık dalı olup, 10 

yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Türkiye’de ilk devekuşu çiftliği özel sektör tarafından 

İsrail’den ithal edilen damızlık devekuşu ve yumurtaları ile Antalya’nın Manavgat 

ilçesinde başlatılmış ve diğer özel firmalar tarafından da bu sektöre gün geçtikçe ilgi 

artmıştır. Bugün Türkiye’de irili ufaklı 600 dolayında devekuşu yetiştiricisi bulunduğu 

tahmin edilmektedir (Ak ve Karaman 2004). Bu devekuşu çiftliklerinden günümüzde 

ancak 200’den fazlası faaliyet gösterirken (Subaşı 2003); damızlık civciv üretme 

aşamasına gelen işletme sayısı ise 50 dolayındadır (Ak ve Karaman 2004).  

 

Türkiye’de devekuşu yetiştiriciliği yeni gelişen bir hayvancılık dalı olup, 

ekonomik kriz döneminde bile büyümesini devam ettirmiştir. Ancak, ülkemizde yeni 

olan ve hızlı gelişme gösteren bu hayvancılık dalının başta örgütlenme, kesim, ürün 

işleme, pazarlama olmak üzere bir çok önemli sorunları bulunmaktadır (Ak ve Karaman 

2004). 
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Genelde damızlıkçı olarak çalışan işletmelerin çoğunluğu aldıkları genç hayvan 

ve civcivleri büyütmekte, bir kısmı da sürü büyüklüğünü arttırmaya çalışmaktadır. 

Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin büyük bir çoğunluğunun kuruluş amacı 

damızlık civciv ve döllü yumurta üretimidir. Çok sınırlı bir kısmında et ve deri 

üretimine dönük bir işletme yapısı vardır (Petek 2003).  

 

Türkiye’de devekuşu yetiştiriciliği daha çok Batı ve İç Anadolu bölgelerimizde 

yoğunlaşmıştır (Tablo 5). Toprak verimliliği düşük, iklimi kurak ve devekuşu 

yetiştiriciliği için uygun olan Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde ise işletme 

sayısı azdır (Ak 2004).  

 

Tablo 5. Türkiye’de devekuşu işletmelerinin bölgelere göre dağılımı (Nisan 2002 tarihine 
kadarki veriler) - Ak ve Çimik (2002) 

Bölgeler Çiftlik 

sayısı 

Damızlık 

sayısı 

Palaz 

sayısı 

Toplam % 

Marmara 73 1081 2259 3340 33 

İç Anadolu 47 967 1628 2595 26 

Ege 54 843 1507 2350 24 

Akdeniz 14 278 418 696 7 

Güney Doğu Anadolu 23 447 173 620 6 

Karadeniz 16 240 65 305 3 

Doğu Anadolu 3 43 41 84 1 

Toplam  228 3759 6083 9990 100 
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2.4.6. Türkiye’de Devekuşu Tüketimi 

Türkiye'de devekuşu üretiminin artması, tüketimini de canlandıracaktır. Birçok 

sektörün aksine, devekuşu eti tüketiminin yaygınlaştırılması bu alanda üretici sayısının 

artmasıyla mümkün görülmektedir Devekuşu sayısı pazarda kesim için yeter düzeyde 

eriştiğinde, fiyatların düşmesi kesindir (Shanawany 2004). Uzmanlar devekuşu etinin 

ileride Türkiye’de de piyasaya çıkacağını, ancak üretimin yetersiz olması durumunda 

sadece belirli kesimler tarafından tüketilebileceğini ifade etmektedirler. Ayrıca 

devekuşunun ülkemizde yeterince tanıtılmaması ve halkımızın geleneksel damak 

zevkini kolay kolay değiştirmemesi gibi faktörler bu sektöre girecek firmaları 

pazarlama problemi ile karşılaşacakları endişesine sevk etmektedir. Devekuşu eti 

lezzetinin yanı sıra, sığır ve koyun etine oranla düşük yağ ve kolesterol içeren, protein 

ve zengin mineraller açısından yüksek olan besin değeri sayesinde Türkiye’de de sektör 

oluşturabilecek özelliklere sahiptir (Subaşı 2003). 

 

2.5. Devekuşu Kesim Teknolojisi 

Devekuşu kesimi, Güney Afrika, İsrail, Avustralya ve Zimbabve’de iyi 

yerleşmiştir. Her ülkede farklı kesim teknikleri uygulanmaktadır. Uygulanan prosesler 

farklı olsa da, genel anlamda devekuşu kesimi, hayvanın eti, tüyü ve derisi için 

gerçekleştirilmektedir (Paleari ve ark. 1995; Sales ve Horbanczuk 1998; Sales ve ark. 

1997).  

 

Devekuşları genellikle 9-14 aylık yaştayken kesime tabi tutulur. Bu dönemde 

kesim yapılmasının tercihi, beslenmeye bağlı olarak daha hızlı büyüme elde edilmesidir. 

Özellikle soya fasulyesi eti yüksek oranda amino asit ve mineral sağlamaktadır (Cooper 

2000a). Devekuşlarında en uygun kesim yaşı yetiştirme amacına göre değişmektedir. 

Tüy ve deri kalitesine aynı derecede önem verilen Güney Afrika’da devekuşları 14 aylık 

yaşta kesilmekte ve bu dönemde ikinci bir tüy yolma yapılmaktadır. Et verimi ön planda 

olan İsrail, ABD, Avrupa ülkeleri ve Avusturalya’da ise yemden yararlanmanın 

azalmaya başladığı 9 aylık yaşta 85-90 kg canlı ağırlıkta hayvanlar kesime tabi 

tutulmaktadır (Petek 2003). 14 aylık olan bir devekuşu 35 kg et verebilmektedir. Bu 

yaşta kesim ağırlığı yaklaşık 100 kg’dır. Her karkas özellikle bacaklardan olmak üzere 

10-20 kg yüksek kalitede et verebilmektedir. Bunu %66’sı biftek, %33’ü fileto 
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olmaktadır. Etin 2/3’ü 10 majör kası ihtiva etmekte, 1/3’ü ise diğer bacak parça etlerini 

oluşturmaktadır. Ticari değeri yüksek olan et oranı %80-90 kadar olup, en yumuşak et 

kalça kısmından elde edilmektedir (Cooper 2000a). 

 

Devekuşu yan ürünlerinin ve etinin ham maddesi başlıca mezbahalardan 

gelmektedir. Diğer bütün endüstrilerde olduğu gibi, bu hammaddenin kalitesi, prosesin 

değerini etkilemekte ve elde edilecek ürünün kalitesinin önemli bir kısmını 

oluşturmaktadır (Cooper 2000a).  

 

2.5.1. Devekuşu Mezbahalarında Başarı Faktörleri 

Hayvan refahının ve hijyenik ürün eldesinin hedeflendiği devekuşu 

yetiştiriciliğinde, et kalitesini etkileyen faktörler World Ostrich Association (WOA) 

tarafından listelenmiştir. WOA Meat Standards Committee tarafından bildirilen ve et 

kalitesini etkileyen 10 majör faktör; hayvanın yaşı, yetiştirme sistemi, beslenme, kesim 

öncesi muamele, kesim tekniği, kesim süresince uygulanan soğuk zincir, depolama ve 

dağıtım sırasında soğuk zincirin korunması, depolama ve teşhir süresi, teşhir şekli ve 

her basamakta hijyen olarak bildirilmektedir (WOA 2003). 

 

Devekuşu mezbahalarında hijyenik hayvan kesimi gerçekleştirilmesi ve kesim 

sonunda iyi randıman alınabilmesi için dikkat edilmesi gereken kesim prosedürleri 

aşağıdaki modelde aktarılmıştır (Şekil 1). Bu modelde bir devekuşu mezbahasında 

olması gereken ideal akış şeması gösterilmiştir (Cooper 1999). 
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Şekil 1. Devekuşu mezbahasında ideal akış şeması - Cooper (1999) 

 

Bekleme odası (0C) 

(17) 

Vakum paketleme 

bölümü (16) 

Kemiksizleştirme ve et 

işleme bölümü (15) 

Soğutmalı kamyon 

yükleme bölümü (18) 

Islak derinin tuzlanması Derinin yüzülmesi  

(9) 

Bağırsakların ve iç 

organların çıkarılması 

ve temizlenmesi (10) 

Veteriner muayene ve 

geçiş bölümü (11) 

Karkas tartım ünitesi 

(12) 

Karkas 

yıkama/duşlama (13) 

Soğutma odası (6C) 

(14) 

Yükleme rampası 

(1) 

Kümes yolu/Kümese 

geçiş (2) 

Dinlenme kümesleri 

(3) 

Devekuşlarının tartımı 

(4) 

Askıya alma 

(6) 

Kesim ve kanatma 

(7) 

Tüylerin yolunması 

(8) 

Bayıltma  

(5) 

TEMİZ ALAN 

Sakatatlar  

Temiz sakatatlar ve boyun 

Kafa ve ayaklar 

Gübre olarak mide içeriklerinin toplanması 

Soğutma (-28C) 

KİRLİ ALAN 
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2.5.2. Kesim Öncesi İşlemler 

Devekuşları kesime gönderilmeden önce eğer tüy verimi önemli ise kısmi bir tüy 

yolma yapılır. Kesimden bir gün önce kesime gönderilecek kuşların ayrı bir bölmede 

barındırılması ve kesimden önce yemsiz bırakılması kesim hijyeni bakımından oldukça 

faydalıdır (Petek 2003). 

 

2.5.3. Devekuşlarının Yakalanması ve Taşınması 

Ergin devekuşları bir sopanın ucuna geçirilmiş bir çengel ile hayvanın başına 

şapka gibi gözlerini kapatacak bir örtü ile sakinleştirilerek yakalanabilir. Yakalama 

sırasında dikkatsiz ve ani hareketlerden kaçınılmalı, aşırı strese neden olacak durumlara 

neden olunmamalıdır. Başlık geçirmenin amacı hayvanın görme ve işitmesine mani 

olmaktır. Bunun için başlık göz, kulak ve boyuna kadar geçirilir (Petek 2003).  

 

Ergin devekuşları atlarda olduğu gibi özel olarak düzenlenmiş bölmeli 

taşıyıcılarda taşınabilir. Bu bölmelerin en ve boyları 2,5 x 2,5 m, yükseklikleri ise 2,2 m 

olmalıdır. Taşıma esnasında 1 aylık yaştaki gençler için 0,1 m2, ergin kuşlar için 0,75 

m2 zemin alanı sağlanmalı, kuşlar istedikleri zaman yatabilmelidir. Civcivler her 

bölmede 4-6 kuş birarada olacak şekilde taşınabilir. Taşıma esnasında gruplardaki 

hayvan sayısı 12’i geçmemelidir. Yaşlı ve gençler birarada taşınmamalı, taşımadan 2 

saat önce yeterli sessizlik sağlanarak kuşların uyuması ve dinlenmesi sağlanmalıdır. 

Taşıma işleminin başlangıcına kadar hayvanlara su verilebilse de taşımadan 4 saat 

öncesinden yem verilmesi bırakılmalıdır. Aktarma rampaları en az 25 eğime sahip 

olamalıdır. Uzun yolculuklarda 8 saatte bir mola verilerek hayvanların yemleme ve 

sulama işlemleri yapılmalı, yeterince dinlendikten sonra yola devam edilmelidir. 

Erginler için düzenlenen her bölme 6 kuşluk olmalıdır. Taşıma araçlarının zemini 

hayvanların kaymasını önlemek için bir altlıkla kaplı olmalı ve hayvanların başlarını 

dışarı çıkarmalarına engel olmalıdır. Taşımadan birkaç saat önce hayvanları yükleme 

esnasında kolayca yakalamak için küçük bir bölmeye almak gerekir. Uzun mesafelere 

taşıma işlemi için yakalama ve araçlara yükleme işlemi akşam yapılmalı, hayvanların 

daha sakin oldukları geceleri taşıma yapılmalıdır. Taşıma esnasında herhangibir yiyecek 

verilmemelidir. Taşıma araçları mevsime göre yeterli ısı ve havalandırmayı sağlayacak 
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şekilde donanıma sahip olmalıdır. Araçlar hayvanların daha sakin olması bakımından 

kapalı olmalıdır (Cooper 1999; Halam 1992; Petek 2003; Sales ve Mellet 1996). 

 

Devekuşları, taşıma kamyonundan kenarlıklı taşıma rampasına alınır. 

Devekuşlarını bu rampada kaydırırken zedelenmelerin önüne geçmek için rampanın 

duvarlarına, hayvanların yürütüldüğü altlığa ve toplama bölümüne koruyucu yastık 

vazifesi gören yeşil renkli kaplama malzemesi yerleştirilir. Rampa ortamında kullanılan 

malzemede yeşil renk tercih edilmesinin nedeni devekuşlarının yeşil renk ortamında 

rahat etmeleridir (Halam 1992). Bu yeşil kaplama rampada koşu alanın yan taraflarına 

yaklaşık bir insan omzu yüksekliğine (1,50-1,60 cm) kadar yerleştirilir (Petek 2003). 

Böylece hayvanların rampada koşarken duvarların ötesinde bir yerleri görmeleri 

engellenmiş ve böylece hayvanların strese girip panik yapmaları en aza indirilmiş; aynı 

zamanda koşma esnasında rampa duvarlarına çarparak oluşabilecek zedelenmelerin 

önüne geçilmiş olunur. Zedelenmiş bir kas, devekuşu etinde düşük kalitede verim elde 

edilmesinin ana nedenidir. Taşıma kamyonundan boşaltımda, her defasında bir kuşun 

rampadan geçişine izin verilir. Böylece koşu esnasında devekuşlarının birbirlerine 

çarpmaları da önlenmiş olur (Cooper 1999).  

 

Devekuşlarının 24 saat süreyle yeterli beslenmeye, su alımına ve dinlenmeye 

ihtiyaçları vardır. Bekleme kümeslerinin iç yüzeyleri yumuşak malzeme ile iyice kaplı 

olmalıdır. Aynı zamanda zemin drenajı iyi yapılmalıdır. Kaymayı önlemek için zemine 

metal ızgaralık yerleştirilmelidir. Bu kümesler, rüzgardan ve güneşten yeterli derecede 

korunaklı olmalıdır (Cooper 2000a) 

 

2.5.4. Devekuşu Kesimi 

Devekuşları kesime alınmadan önce sorumlu veteriner hekim tarafından 

antemortem muayeneye tabi tutulur. Normalin dışında bir değişikliği saptanmayan 

hayvanlar kesim hattına alınır (Petek 2003). 
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Tartım sonrası kuşlar, kesimhanenin bayıltma yapılan bölümüne doğru 

yönlendirilir. Hayvanlar duyarsız kılınması için baş bölgelerine elektrik şoku (80 Volt) 

uygulanır. Bacaklarından asılarak yerden yukarı kaldırılır. Ayaklarından askıya alınan 

hayvanın hiçbir kısmının yere temas etmemesine özen gösterilir. Hemen hayvanın baş 

kısmına yakın bir mesafeden boynuna kesit atılarak kanatma işlemi gerçekleştirilir. Bu 

esnada sternum üzerinden aortaya punksiyon yapılır. Dolaşım sisteminin boşaltılmaması 

durumu, kontaminantların kolaylıkla iç dokulara girmesine olanak sağlar ve etin 

kalitesini düşürür. Böyle etler, yaş, eksudatif, arzu edilmeyen ve düşük saklama 

kalitesine sahip etler olarak tanımlanır (Payne 1990). 

 

Hayvanın kanatılması başın alt tarafından yapılabildiği gibi daha iyi bir kanatma 

elde edilmesi için kalp, A. carotis ve V. jugularis’in bir seferde kesilmesini sağlayan 

sternumun ön kısmından toraksa doğru kesit atılmasıyla da yapılabilir (Morris ve ark. 

1995a).  

 

Kan, kanatma kuyusundan toplama tankına drene edilir; burada kurutulur ve 

hayvan beslenmesinde protein katkı maddesi olarak kullanılır. Tüylerin çıkarılması deri 

foliküllerine zarar vermemek için elle yapılır. Elle yolum yapılmayan kesimhanelerde 

mekanik tüy yolma cihazları tercih edilir (Cooper 1999). Derinin çıkarılmasını 

kolaylaştırmak amacıyla bacak derisinde açılan bir insizyon hattından deri içerisine 

filtre edilmiş hava verilebilir (Australian Standart 5010:2001 2001; Morris ve ark. 

1995a; Petek 2003). Özofagus boyuna transversal bir kesit yapılarak trakeadan ayrılır. 

Gastrointestinal kanaldan mikrobiyel kontaminasyonu önlemek amacıyla uç kısmından 

bağlanır. Baş, transversal bir kesit yapılarak oksipital kondiluslar ve atlas kemiği 

hizasından çıkartılır (Morris ve ark. 1995a; Petek 2003). Bu işlem mekanik kesiciler 

yardımıyla da yapılabilir (Cooper 1999). Kanatların ucu, ayaklar ve kuyruk çıkartılıp 

vucüttan uzaklaştırılır. Karkas, kesim yüzeyiyle kontamine olmadan monoray hattı 

kancalarına alınır. Anal bezler ve kloaka bıçak yardımıyla gevşetilip iç materyelin fekal 

kontaminasyona sebep olmaması için bağlanır. Boyun ve ayak kısımlarından derinin 

çıkartılması için kesit açılarak manuel ya da mekanik yolla yüzüm gerçekleştirilir 

(Morris ve ark. 1995a; Petek 2003). Deriler yaş olarak tuzlanır. Bağırsakların 

çıkarılmasından sonra sakatatlar temiz (akciğer, taşlık, karaciğer, böbrek ve kalp) ve 
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kirli (trakea, viscera, gonadlar ve abdominal yağlar) sakatat olarak ayrılır (Cooper 

1999).  

 

Deri yüzme tamamlandıktan ve iç organlar çıkarıldıktan sonra bütün karkas 

halinde depolanmayacak devekuşları soğutmadan önce toraks ve pelvis kemikleri 

ayrılırak parçalanır; yalnız bütün etin doğal ekleriyle bağlı kalması sağlanmalıdır. 

Karkas üzerinde gözlenebilen tüm kontaminasyon trimming ile uzaklaştırıldıktan sonra, 

karkas çok az su basıncı kullanılarak çeşme suyuyla yıkanır (Australian Standart 

5010:2001 2001). 

 

Kanatmayı takiben, ilk 30 dakika içerisinde, kalça ve bacakları ayrılan karkas 

0C’de 24 saat soğutulur. Sonra satış formuna göre ayrılır (Sales ve Horbanczuk 1998).  

 

Ticari önemi olan et, 3 ana kategoriye ayrılır: bacak/but, but (uyluk) ve sırt. Bu 

sınıflandırmada önemli kriterler, yumuşaklık ve kemiksiz et yüzdesine 

dayandırılmaktadır (Cooper 2000a). 

 

2.6. Devekuşu Ürünleri 

2.6.1. Et 

Devekuşlarında et kalitesi yem, cinsiyet, kesim yaşı, kesim öncesi bayıltma ve 

kesim yöntemi ile karkasın soğuk zincirde muhafazası gibi birçok faktör tarafından 

etkilenmektedir. Devekuşu eti sığır eti gibi kırmızı et olmasına rağmen daha koyudur. 

Kesimden 2-6 saat sonra en yüksek pH değerine sahip olur ki, bu değer koyun ve sığır 

etinde 24-48 saattir. Doğal olarak rutubetinin de yüksek olması ve daha kısa zamanda 

olgunlaşması işlenmiş et ürünleri bakımından önemlidir. Diğer yandan etinin raf ömrü 

daha kısadır (Petek 2003). 

 

Devekuşu eti, lezzet ve tekstür açısından kesim yaşına bağlı olarak dana ve sığır 

etine benzer özellikler gösterir. Tablo 6’da piliç, sığır ve devekuşu etinin besleyici 

özellikleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir (Petek 2003). 
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Tablo 6. Piliç, sığır, devekuşu etlerinin besleyici özellikleri – Petek (2003) 

Her 100 g ette Piliç Sığır Devekuşu 

Yağ (g) 4,3 4,6 1,29 

Kolesterol (mg) 57 (88) 59 (89) 57 

Enerji (cal) 185 256 114 

Protein (g) 21,4 20 21,9 

Kalsiyum (mg) 13 9 5,2 

 

Devekuşu eti yüksek düzeyde protein, daha az yağ ve kolesterol içerdiği için 

insan beslenmesi açısından daha sağlıklı bir ürün olup, kırmızı etin sahip olduğu 

görünüme, dokuya ve tada sahiptir. Diğer hayvanlar ile karşılaştırıldığında dana etine 

göre %66 oranında daha az yağ içermektedir (Ak 1999). Kanatlılarda olduğu gibi yağ 

kaslar arasında değil vücudun boşluklu kısımlarında toplanmıştır. Kolesterol değeri ise 

devekuşu etinde oldukça düşüktür. 100 g devekuşu etinin kolesterol içeriği 57-68 mg 

arasında değişmektedir. Devekuşu eti sığır (%5) ve piliç (%19) eti ile 

karşılaştırıldığında daha yüksek düzeyde doymamış yağ asidine (PUFA) sahiptir. 

Devekuşu etindeki yüksek düzeyde omega (n)-3 yağ asidi (%8,3) diğer etlere göre 

önemli bir üstünlüktür. Yağ oranının az olması da kalori değerinin düşük olmasını 

sağlar (Petek 2003). Devekuşu eti, %20 oranında protein ihtiva eder ve her 100 g ette 

21,5 mg magnezyum, 208 mg fosfat ve 351,4 mg potasyum bulunur. Fe ve C vitamini 

içeriği de  yüksektir (Anonim 1999; Deeming 1995). 

  

Devekuşu eti kırmızı bir ettir. Devekuşu ile dana etini pişirdikten sonraki yapısı, 

görünümü ve tadı tanımlanması oldukça farklı bir yapı arz eder (Ak 1999). Et 

ürünlerinin, canlı ağırlıktaki kütlesi ve yüzdesi, karkasın ortalama kütlesini tespit eden 

çalışmalarda tanımlanmıştır. Boyun ve arka kısmındaki kas çiftlerinin (M. obturatorius 

medialis) dışında, tüm kullanabilir etler kesilen hayvanın arka kısmında toplanmıştır. 

Sıyrılabilen yağsız devekuşu karkas eti %62,5, broylerlerle karşılaştırıldığında %65, 
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hindi eti için %71, sığır eti için ise %64’tür. Devekuşu etini saran yağsız et kısımlarının 

ortalama 2/3’ü 10 ana kas grubuna ayrılır. Bunlar; M. gastrocnemius, M. femoratbialis, 

M. iliotibialis cranialis, M. obturatorius medialis, M. iliotibialis lateralis, M. 

iliotibialis, M. iliofemoralis externus, M. fibularis longus, M. iliotibialis cranialis, M. 

flexor cruris lateralis’tir. Kalan 1/3’lük kısım ise yağsız küçük parçalardan 

oluşmaktadır (Deeming 1995). 

 

2.6.1.1. Devekuşu etinin besleyici kompozisyonu 

Devekuşu eti, besleyici değerleri sayesinde günümüzde Batı Avrupa ülkelerinde 

gittikçe popüler hale gelen bir ürün olmaya başlamıştır (Alonso-Calleja ve ark. 2002). 

Ülkemizde de bu ürüne olan talep günden güne artış göstermektedir (Albay 2002).   

 

Günümüz modern tüketicileri, besleyici değeri başta olmak üzere, gıdanın sağlık 

yönüyle ilgilenmekte; seçecekleri tüketim ürünlerinde bu özellikleri aramaktadırlar. 

Gelişen teknoloji ile tüketici beğenisine sunulan devekuşu etinin besleyici değeri, uygun 

satış stratejileri ile belirlenmeli ve tüketici mutfağına ulaşması sağlanmalıdır. Aynı 

devekuşu karkaslarındaki su, protein, yağ, kül ve bağ doku miktarları farklılık 

göstermekte, bu sebepten dolayı tüketim pazarına çıkarılan devekuşu etlerinde doğru 

ayrıma gidilmesi gerekmektedir  (Anonim 1999; Petek 2003). 

 

Devekuşu eti yüksek düzeyde protein, daha az yağ ve kolesterol içerdiği için 

insan beslenmesi açısından daha sağlıklı bir ürün olup, kırmızı etin sahip olduğu 

görünüme, dokuya ve tada sahiptir. Devekuşu eti sığır etinden daha kısa sürede pişer ve 

damarlı değildir (Albay 2002). Düşük sodyum içeriği ile sodyumsuz diyet yapan 

insanlar içinde ideal bir besindir (Deeming 1995). 

 

Devekuşu etinin istisnai olarak diğer türlere nazaran, intramusküler yağ oranı 

daha düşüktür. İntramusküler yağ içeriğinin az olması, ürünün pazarlama stratejisi 

açısından övgüye değer özelliklerinden biridir. Ancak uzun bir ısıtma işlemine tabi 
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tutulan devekuşu etleri, ağızda kuru bir izlenim bırakabilir. Bu nedenle devekuşu eti 

80ºC’ye kadar pişirilmemelidir (Hilman ve Merkel 2001). 

 

Devekuşu eti fileto, biftek, sosis ve burger gibi birçok ürün yelpazesine sahiptir. 

Devekuşu eti, sağlıklı beslenme bilincine sahip insanlar için mükemmel bir seçenek 

olup, özel bir çaba gerektirmeden Türk mutfağının geleneksel bütün yemeklerinde 

kullanılabilir. Ayrıca dünyanın önde gelen otel ve restoranlarının menülerini süslemekte 

ve tüketimi her geçen gün artmaktadır (Ak 1999). 

 

2.6.1.2. Devekuşu etinde kalite ve kalite parametreleri 

Kaliteli devekuşu karkasında, yağ beyaz renkli olmalı, karın çevre yağı ortalama 

35-38 mm kalınlığında olmalı, karaciğer üzerinde hastalık nedeniyle bir iz veya renk 

olmamalı, normal kahverengi yapıda bulunmalı, kalp normal büyüklükte olmalı, deri, 

yağ ve karaciğer sarı renkte olmamalı, karkas çok zayıf ve ıslak olmamalı, devekuşu 18 

aylıktan küçük olmamalı ve et kırmızı renkli olmalı, tüm kaslarda bu renk üniform 

olarak dağılmalıdır. Et kalitesine etkileyen diğer faktörler ise; 

1. Kesimden önce ve kesim esnasında stres en aza indirilmeli 

2. Yeterli derecede kan akıtılmalı 

3. Kesimden tüketime kadar soğuk zincir düzenli olmalı 

4. Her aşamada hijyene dikkat edilmelidir (Albay 2002).  

 

Kaliteli devekuşu etinin belirlenmesi ise şu özelliklere göre yapılır; 

1. Et kırmızı renk olmalı 

2. Etin her tarafı aynı rengi göstermeli 

3. Et gevrek olmalı 

4. Donmuş et çözündürüldüğünde etten en az düzeyde sızıntı olmalı 

5. Rahatsız edici koku olmamalı 

6. Lezzetli olmalı ve lezzet bozucu unsurlar taşımamalıdır (Albay 2002). 
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Etlerin kalitelerine etki eden parametreler aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

pH : Devekuşunun kesimden 24 saat sonra bile etinin hidrojen-iyon 

konsantrasyonunun yüksek olması dikkat çekicidir. Hayvan canlı iken bu oran kaslarda 

pH 7,2 civarındadır; ancak öldükten sonra glikojenin anaerobik glikoliz ile laktik aside 

parçalanmasıyla pH düşmeye başlar. Normalde glikoliz oldukça yavaş olur ve bir süre 

sonra pH 5,5’e yaklaşır. Eğer glikoliz çok hızlı oluşursa, etin rengi açık renk olur ve bu 

düşük su tutma kapasitesine neden olur. Bunun tersi olarak pH’da hafif bir düşme 

meydana gelirse, etin rengi koyulaşır ve su tutma kapasitesi ile raf ömrü artar. Bu 

durum kesim öncesi stresine bağlı olarak koyulaşma, sertleşme ve kuruma biçiminde 

tüm hayvanlarda yaygındır (Sales ve Mellet 1996).   

 

Sığır ve devekuşu eti pH yönünden karşılaştırıldığında; devekuşu eti orta et 

sınıfına girer (Normal: 5,5; Ekstrem: >6,2). kesim öncesi elektriksel stimülasyon 

uygulaması, karkasta postmortem pH düşüşünü hızlandırır. Güney Afrika’daki kesim 

prosedürü; karkası 30 dakika postmortem olarak bacaklarından bağlayıp, ardından 

ısısını 0ºC’ye düşürmektir. Postmortem elektriksel stimülasyonun, pH düşmesine 

önemli bir etkisinin bulunmadığı saptanmıştır (Sales ve Mellet 1996). 

 

Yumuşaklık : Yumuşaklık, ette aranılan önemli kalite kriterlerinden biridir. 

Yumuşaklık ile çiğneme esnasında kolay parçalanma ifade edilir. Fakat farklı bölgesel 

tercihler nedeniyle, etin yumuşaklığını objektif olarak ölçmek güçleşir. Bu nedenle 

ayırma, penetre etme, parçalama, kıyma ve basınç yapma gibi birçok aletsel metot 

kullanılmaktadır. Yumuşaklıkta, hayvanın yaşı ile orantılı olarak bağ doku miktarı 

etkilidir. Total kollagen miktarı, yaşın artmasıyla beraber düşerken, emilebilir kollagen 

miktarı azalır. Devekuşu eti düşük bağ doku içermesiyle karakterize olup, sığır etiyle 

karşılaştırıldığında içerdiği kollagen açısından düşüktür (Devekuşu %0,41; Sığır %0,61) 

(Lambooij ve ark. 1999).  
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İçerdiği emilebilir kollagen %12,96 olup, sığır eti ile mukayese edilirse, sığır 

etinin %40,14 kollagen içerdiği görülür. Düşük bağdoku içermesi sebebiyle devekuşu 

eti kuru sıcaklıkta (kısa süre, yüksek ısı) pişirmeye uygundur (Lambooij ve ark. 1999). 

 

Renk : Devekuşu eti kısmen koyu kırmızı, kısmen de kiraz kırmızısıdır. Ne 

hayvanın cinsinin, ne de elektrik uygulamasının devekuşu etinin ölçülmesinde objektif 

veya subjektif bir önemi yoktur. Pigment içeriği, devekuşu etinin koyu renk almasında 

katkıda bulunur. Aynı yaştaki hayvanların, pigment içeriği bakımından 

karşılaştırılmasında, devekuşu etinin 1 gramında 104-153 mg demir kapsadığı, sığır 

etinin ise 1 gramında 69 mg kapsadığı bilinmektedir (Sales ve Hayes 1996). 

 

Lezzet ve Koku : Pişirme işlemleri sırasında ortaya çıkan koku ve lezzet 

tüketici beğenisine göre değişiklik göstermektedir. Pişmiş sığır eti tadı ve kokusuna 

sahip olan devekuşu eti; ABD’de tüketiciler arasında yapılan bir araştırmada, devekuşu 

eti ile sığır eti arasındaki tat denemelerinde, tüketiciler tarafından daha çok 

beğenilmiştir (Deeming 1995). 

 

Su Tutma Kapasitesi : Su tutma kapasitesi, etin kesme, parçalama ve ısıtma 

gibi dış faktörlerle su tutabilme yeteneğidir. Satılan etin su tutma kapasitesi, pişirme 

öncesi görünüm, pişme kabiliyeti ve çiğneme esnasında sululuğu ile belirlenir. 

Devekuşu etinin su tutma kapasitesi; et, 60-80ºC’de pişirilince %54,97 ile %41,51 

değerleri arasındadır. Bu durum tavuk ve sığır etinden daha düşüktür (Sales ve Hayes 

1996). 

 

Raf ömrü : Yüksek pH devekuşu etinin raf ömründe büyük bir engel teşkil eder. 

pH 6’ya yaklaşmış et, mikrobiyal bozulma ve kötü koku nedeniyle kullanılmaya uygun 

değildir. Hava geçirmeyen paketlerde üretilen ürünler, bakteriler tarafından üretilen H2S 

nedeniyle yeşil sülfomyoglobin oluştururlar ve bu arzu edilmeyen bir durumdur. Düşük 

ısılarda 10-14 gün depolanan etlerde, yumuşaklık artar. Rigor motris ile başlayan 

sertleşme, post-rigor devrede gittikçe azalır. Myofibriller proteolizinde, ette postmortem 

yumuşama; lizozomal ve lizozomal olmayan proteinlerin katkılarıyla oluşur. Vakum 
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paketlenmiş devekuşu biftekleri 14 güne kadar sağlıklı kabul edilmesine rağmen, 21. 

günden sonra tüketilmemelidir. Devekuşu etinde renk ve koku, vakum paketlenip soğuk 

depoya kaldırılan ürünlerde 21. güne kadar önemli değişiklikler göstermez (Hilman ve 

Merkel 2001). 

 

2.6.2. Deri 

Devekuşu derisi ticari olarak elde edilen en dayanıklı deri olarak kabul 

edilmektedir. Suni olarak elde edilememesi ve diğer derilerden kolayca ayırt 

edilebilmesi en belirgin özelliğidir. Devekuşu derisi, timsah ve fil derisi ile 

karşılaştırılabilecek düzeyde olup, en kaliteli ve lüks deri olarak değerlendirilmektedir 

(Koçak ve Özkan 1996; Petek 2003). Devekuşu derisinde doğal olarak bulunan yağlar 

deriyi çatlamaya ve kurumaya karşı korumakta, tüy yerleri son derece dekoratif bir 

görünüm oluşturmaktadır. Devekuşu derisinin kalın ve dayanıklı olmasının yanında 

aşırı derecede yumuşaktır ve ayakkabı, cüzdan ve ceket yapımında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Genç hayvanlardan elde edilen daha ince yapıdaki deriler daha çok 

elbise yapımı için uygundur. Kesim yaşına ulaşan (12-14 aylık) bir devekuşundan 1,0 – 

1,5 m2 yüksek kalitede deri elde edilmektedir (Cooper 2000b; Petek 2003). 

 

2.6.3. Tüy 

Devekuşlarından 10 aylıktan itibaren yolunarak tüy elde edilmektedir. Her 8 

ayda bir olmak üzere her defasında 80-90 adet tüy elde edilmektedir. Tüyün ilk 

yolunmasından bir ay sonra kanatlarda gençlik tüyleri çıkmaya başlar. Devekuşlarında 

en kaliteli tüyler 3-12 yaşlar arası elde edilse de uygun yöntemler ile kalitesinde bir 

bozulma olmadan 35-40 yaşına kadar tüy alınabilir. Genelde 4-5 yaşından sonra kalite 

düşmeye başlar. Ne kadar sık yolunursa kalite o kadar çabuk bozulur. İleri yaşlarda tüy 

miktarı azalır (Koçak ve Özkan 1996; Petek 2003). 

 

Ergin bir devekuşundan beslenmeye bağlı olarak yılda yaklaşık 1 – 1,2 kg kısa 

tüy, 400-450 g beyaz, büyük ve parlak tüy alınabilir. Et üretimi için erken bir yaşta 

kesime tabi tutulan hayvanlardan ise yaklaşık 700 g kadar tüy almak mümkündür (Petek 
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2003). Özellikle erkek hayvanların kanatlarından elde edilen beyaz tüyler daha 

değerlidir. Daha önceki yıllarda moda ve giyim sektöründe yaygın olarak kullanılan ve 

yüksek fiyatla alıcı bulan tüyler günümüzde süs eşyası olarak şapkaları ve diğer 

giysileri süslediği gibi antistatik özelliği nedeniyle mikro elektronik aletlerin 

temizlenmesinde de kullanılmaktadır (İşgüzar 1998; Petek 2003). 

 

2.6.4. Yumurta 

 Devekuşları yaklaşık 18-24 aylıkken yumurtlamaya başlamaktadır. Üreme 

mevsimi Güney Yarımkürede Temmuz-Kasım, Kuzey Yarımkürede Mart-Eylül ayları 

arasındadır. Yumurtlama dönemi genel olarak kurak mevsime rastlar (Petek 2003). İlk 

yıl düşük olan yumurta verimi, 5-6 yaşlarına doğru artarak, iyi bir bakım, besleme ve 

uygun çevre koşullarında 40-70 adet yumurta verebilmektedirler. Normal bir 

yumurtanın boyu 15 cm, eni 12 cm ve ağırlığı da kuluçkaya yatan dişinin canlı 

ağırlığının %1,5'i kadardır. Yetiştiricilikte, bir yumurtlama döneminde 1 dişi 

damızlıktan 40-50 yumurta elde edilmesi genellikle başarı olarak kabul edilmektedir. 

Devekuşu yumurtası ortalama 1,5 kg ağırlıkta olup, 24 adet tavuk yumurtasına eşdeğer 

kabul edilmektedir (İşgüzar 1998). Ortalama bir devekuşu yumurtanın ağırlığı 1400 - 

2000 g arasında değişmektedir. Yumurtaların kabukları porselen gibidir ve çok 

dayanıklıdır.  Bu nedenle el sanatları ile değerlendirilir (Kreibich ve Sommer 1995).  

 

2.6.5. Diğer Ürünler 

Gelişmiş ülkelerde devekuşu gözü, göz enstitülerinde insanlarda katarakt 

tedavisinde kullanılmaktadır. Devekuşlarının yağ, gaga, tırnak, barsak gibi kesimhane 

ürünleri de değişik amaçlarla çeşitli alanlarda değerlendirilmektedir. Yağ kozmetik 

sanayiinde, gaga ve tırnakları da ilaç sanayiinde ilaç ham maddesi olarak 

kullanılmaktadır (İşgüzar 1998; Petek 2003; Yazan 2001).  
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2.7. Gıda Muhafaza Yöntemleri 

Günümüzde gıdaların bozulmasına neden olabilen mikroorganizmaların 

üremelerini, çoğalmalarını ve diğer faaliyetlerini durdurmak, engellemek ya da 

tamamen ortadan kaldırmak amacıyla birçok koruma yönteminden ve işleme 

tekniklerinden yararlanılmaktadır (Uğur ve ark. 1998; Yıldırım 1996). Etlerin koruma 

yöntemlerinde mikroorganizmalar hedef olarak alınır. Bu koruma yöntemlerinde 

hedeflenen, iç ve dış faktörleri mikrobiyel gelişme ve çoğalma için engel parametreler 

kabul edip, ürün eldesi için gerekli önlemleri almaktır. Gıda korunmasında temel 

prensip bu parametrelerin tek tek ya da kombine olarak kontrol altında tutulmasıdır. 

Gıdaların korunmasında yararlanılan engel parametreler; yüksek sıcaklık, düşük 

sıcaklık, su aktivitesi (aw), hidrojen iyon konsantrasyonu (pH), redoks potansiyeli, 

koruyucu maddeler, rekabetçi flora ve iyonize radyasyon olarak ifade edilmektedir 

(Topal 1996). Bir üründe ne kadar az çoğalmaya hazır mikroorganizma varsa, kritik 

süreye ulaşmak için geçen süre o kadar uzun olmakta ve mevcut bakteriler ortamda 

bulunan çoğalmayı önleyici faktörlerin (pH, aw değeri, koruyucu  maddeler) etkisi 

altında o kadar fazla kalmaktadır (Yıldırım 1996). 

 

Günümüzde teknolojinin giderek ilerlemesi, çok değişik ve etkin koruma 

yöntemlerinin uygulanmasına olanak sağlamaktadır.  

 

2.7.1. Ambalajlama Teknikleri 

Gıda sanayiinde ambalaj; içine konulan gıdaların, son tüketiciye, bozulmadan, 

en az toplam maliyetle güvenilir bir şekilde ulaştırılmasını ve tanıtılmasını sağlayan bir 

araç olarak tanımlanmaktadır. Ambalaj ürünü koruyan, dayanıklılığını arttıran, uzak 

mesafelere taşınma kolaylığı sağlayan, yükleme, boşaltma, stoklama, kullanma 

kolaylığı oluşturan, ürünü tanıtan ve tüketiciyi satın almaya özendiren görevlere de 

sahiptir. Günümüzde ambalaj satıcının yerini almış ve alıcıya ürünle ilgili bilgiler ileten, 

müşteri ve ürün arasındaki iletişimi sağlayan bir özelliğe bürünmüştür (Gray ve ark. 

1987, Kaynak: Erkan 2004 p.17; Üçüncü 2000). 

 



 27

Ambalajların geçirgenlik özelliği ile ilişkili olarak ürün reaksiyonları 

değişmektedir. Su buharı, oksijen, karbondioksit, ışık, aroma ve koku geçirgenliği bazı 

mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel değişimlere neden olmaktadır. Paket içine oksijen 

girişi oksidasyona ve aerob mikroorganizmaların üremesini stimülasyona; oksijen çıkışı 

ise redoks potansiyelinin değişmesine, aerob mikroorganizma gelişiminin inhibisyonuna 

ve et ürünlerinde renk kusurlarına neden olmaktadır (Han 2005; Üçüncü 2000). 

Karbondioksitin içeri girişi mikroorganizma gelişiminin baskılanmasına, ürün 

dayanıklılığının artmasına; dışarı çıkması mikroorganizma gelişiminin kolaylaşmasına, 

ürünün dayanıklılığının azalmasına neden olmaktadır (Dixon ve Kell 1989). Işık girişi 

oksidatif tepkimelerin başlamasına, protein değişikliklerine, tat kusurlarına neden 

olmaktadır. Koku giriş çıkışına müsaade eden paketleme materyalleri tipik aromanın 

kaybı ve yabancı kokuların ürüne nüfuz etmesine neden olmaktadır. Nem geçişi ürünün 

yumuşamasına, kurumasına, kimyasal, mikrobiyolojik ve enzimatik reaksiyonlara neden 

olmaktadır (Üçüncü 2000). Paketleme materyali seçiminde birçok faktör rol 

oynamaktadır. Bunlar maliyet, yasal düzenlemelere uygunluk, satışa destek olması, 

gıdaya faydaları, paketleme ile ilgili mekaniksel alet ekipman temini gibi faktörler 

olarak belirtilmektedir (Gray ve ark. 1987, Kaynak: Erkan 2004 p.17). 

 

Vakum altında paketleme ve gazla paketleme günümüzün en önemli gıda 

muhafaza teknolojilerindendir. Bu teknolojilerin ortak özelliği, eşit sıcaklık koşulları 

altında gıda kalitesinin devamlılığının sağlanması amacıyla çevresinde bulunan gazların 

doğal kompozisyonunun değiştirilmesidir (Brody 1989). Normal şartlarda gıda 

maddesinin içerisinde bulunduğu havanın normal kompozisyonu % 78,08 azot, % 20,96 

oksijen, % 0,04 karbondioksit, farklı miktarlarda olabilen iz miktarda su buharı ve inert 

gazlardan oluşmaktadır (Han 2005). Vakum paketlemede, paketin içindeki havanın 

tümü çıkarılmakta ve ürün düşük oksijen geçirgenliğine sahip bir film ile 

kaplanmaktadır. Bu sayede gıda maddelerinde bozulmaya neden olan oksidatif 

mekanizmaların önüne geçilmiş olunur ve ürünün hem kalitesi artırılır, hem de raf ömrü 

uzatılır (Brody 1989; Han 2005). Ancak bazı bozulma reaksiyonları anaerobik-

mikroaerofilik ortamlarda şekillenmektedir. Bu etkileri ortadan kaldırmak, geniş bir 

aralıkta mikrobiyel bozulma etmenlerinin inhibisyonunu ve basınçtan kaynaklanan 
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zararlardan gıdanın korunmasını sağlamak için koruyucu gazla paketleme yöntemlerine 

geçilmiştir (Gün ve ark. 1996). 

 

Koruyucu gazla paketleme genellikle kontrollü atmosferde paketleme veya 

modifiye atmosferde paketleme yöntemleriyle yapılmaktadır. Kontrollü atmosferde 

paketleme doğal çevresel gazların değiştirilmesi ve spesifik koşullarada atmosferin 

devamlılığının sağlanması işlemidir. Bu yöntem genellikle sabit bir atmosferin devamlı 

kontrol altında tutulduğu depolarda uygulanmaktadır. Modifiye atmosfer paketlemede 

ise ambalajlanmış ürünün doğal olarak bulunan çevresel gazlarının değiştirilmesinin 

yanısıra, ambalaj içinde sabit olmayan bir atmosfer oluşturulması da söz konusudur 

(Church ve Parsons 1995; Davies 1999; Farber 1991; Gün ve ark. 1996; Han 2005). 

 

2.7.2. Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) Uygulamaları 

Tüketicilerin taze ve katkı maddesi içermeyen ürünlere olan taleplerinin artması, 

modifiye atmosfer paketleme (MAP) tekniğine olan ilgiyi arttırmaktadır. Modifiye 

atmosfer paketleme  tekniği son yıllarda başta meyve-sebze ve et ürünleri olmak üzere 

pek çok farklı gıda maddesinde yaygın olarak kullanılan, gıdaların raf ömrünü arttıran 

ve ürün imajını geliştiren önemli bir gıda muhafaza yöntemidir (Erkan 2004).  

 

Gıdaların depolama, taşıma veya paketlenmesinde oksijen, karbondioksit, azot 

ve etilen gibi gazların ortama verilmesi veya ortamdan uzaklaştırılması ile ürünü 

çevreleyen havanın bileşiminin değiştirilmesi tekniği “modifiye atmosfer paketleme 

(MAP)” olarak tanımlanmaktadır (Farber 1991; Han 2005; Parry 1993).  

 

Bu yöntmin temel amacı atmosfer bileşiminin değiştirilmesiyle birlikte, gıdanın 

tipine göre değişmekle birlikte solunum hızını azaltmak, enzimatik ve oksidatif bozulma 

reaksiyonlarını en aza indirmek ve/veya mikrobiyal üremeyi inhibe ederek veya 

durdurarak mikrobiyolojik bozulmayı mümkün olduğunca geciktirmek, dolayısıyla 

ürünün raf ömrünü uzatmaktır (Church ve Parsons 1995; Han 2005; Phillips 1996). 
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Modifiye atmosfer paketleme kapsamındaki gıdalar meyve ve sebze gibi 

solunum yapanlar ve et, balık, hazır gıdalar gibi solunum yapmayanlar olarak iki alt 

grupta incelenirler. Gıda maddelerinin bu özellikleri ambalajlama açısından önemlidir 

(Gün ve ark. 1996). Modifiye atmosfer paketleme teknolojisiyle ambalajlanan çoğu gıda 

ürünü doğal olarak solunum yapmakta veya solunum yapan mikroorganizmalar 

bulundurmaktadır (Davies 1999; Han 2005; Phillips 1996). Bunun sonucunda havadaki 

oksijen tüketilmekte ve ambalajda karbondioksit ve su buharı oluşmaktadır (Gün ve ark. 

1996). Ambalaj materyalinin oksijen, karbondioksit ve su buharı geçirme özelliğine 

bağlı olarak ambalaj içi ortam gazları değişikliğe uğramaktadır (Gün ve ark. 1996; Han 

2005). 

 

Modifiye atmosfer paketleme tekniğinin başarısı gazın, ambalajın ve ambalaj 

makinesinin doğru seçilmesine bağlıdır (Church ve Parsons 1995; Davies 1999). İyi 

dizayn edilmemiş ve seçilmemiş ambalajlarda belli gazların konsantrasyonu üründen 

ürüne değişmekle birlikte istenmeyen ölçüde artmakta, kaliteyi bozabilmekte, paket 

içinde anaerobik ortam şekillenmesine yol açabilmektedir (Church ve Parsons 1995; 

Farber 1991; Han 2005). 

 

Paket içindeki atmosfer kompozisyonunu değiştirmek amacıyla en yaygın olarak 

kullanılan gazlar oksijen (O2), karbondioksit (CO2) ve azot (N2)’tur (Han 2005; Phillips 

1996). Gıda maddesinin özelliğine göre bu gazların paket içinde farklı kompozisyonda 

olması amaçlanır. Ambalaj materyalinin de etkisiyle birlikte ürün imajı geliştirilir, 

duyusal özelliklerin olumlu yönde etkilenmesiyle birlikte raf ömrü uzatılır ve çeşitli 

bozulma yapıcı ve patojen bakterilerin, küflerin ve mayaların üremesinin yavaşlatılması 

veya durdurulması sağlanır (Pintado ve Malcata 2002; Üçüncü 2000). Azot ve 

karbondioksit gibi gazların ambalaj maddesi ile dolum maddesinin hasarına neden 

olacak bir basınç yükünden korunması etkisi de vardır (Alpakın 2002). 

 

Raf ömrü uzatmak için modifiye atmosfer ile ilgili çalışmalar 1920’lere kadar 

dayanmaktadır (Davies 1999; Gray ve ark. 1987, Kaynak: Erkan 2004 p.19). 1927’de 

elmanın raf ömrünü arttırmak için O2 miktarı azaltılıp CO2 miktarı arttırılmış, 1930’da 
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karkas ve meyve transportu sırasında CO2 kullanarak raf ömrünün arttırıldığı 

gözlenmiştir (Davies 1999). Tüketicinin bilinçlenmesi doğal ve taze ürünlere olan talebi 

arttırmaktadır. Gıda tüketiminde tazelik ve pratikliğin öne çıkmasıyla son yıllarda 

modifiye atmosfer paketlemeye olan talep ve kullanım alanları gün geçtikçe 

artmaktadır. Buna bağlı olarak da modifiye atmosfer tekniğiyle paketlenmiş gıdaların 

piyasadaki payları hızla artmaktadır. Günümüzde modifiye atmosfer paketle tekniği çiğ 

ve pişmiş etler, tavuk, balık, kabuklu su ürünleri, sebze, meyve, taze pasta, fırıncılık 

ürünleri, süt ürünleri, sandviçler, cips, kahve, çay gibi pek çok farklı özellikte gıda 

maddesi için kullanılabilmektedir (Davies 1999; Phillips 1996). 

 

Gıdaların kalitelerini korumak ve dayanma sürelerini arttırmak amacıyla 

uygulanan modifiye atmosfer paketleme tekniğinin farklı gıdalarda uygulanan koruyucu 

gaz karışımlarının yaygın uygulama konsantrasyonları aşağıdaki tabloda verilmiştir 

(Tablo 7) (Farber 1991; Gün ve ark. 1996; Parry 1993; Phillips 1996). 
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Tablo 7. Bazı gıdaların modifiye atmosfer paketlenmesinde kullanılan yaygın gaz 
kombinasyonları 

Gaz kombinasyonu (%) Gıdanın cinsi 

O2 CO2 N2 

Kanatlı etleri - 25 75 

Et (Kırmızı) 60-85 40-15 - 

Et (Kürlenmiş) - 20-35 65-80 

Et (Pişmiş) - 25-30 70-75 

Domuz eti 60 40 - 

Balık  30 40 30 

Balık (Yağlı) - 40 60 

Fırın ürünü (Sütsüz) - 20-70 30-80 

Fırın ürünü (Sütlü) - - 100 

Hamur (Taze) - - 100 

Ekmek  - 60-70 30-40 

Kek - 50-100 0-50 

Peynir (Sert) - 100 - 

Peynir (Yumuşak) - 0-70 30-100 

Meyve ve Sebze 2-5 3-10 85-95 

Salatalar  - - 100 

Makarna - 80 20 

Lazanya - 70 30 

Ravioli (Mantı) - 20 80 

Cips - - 100 
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Günümüzde sıklıkla kullanılan modifiye atmosfer paketleme uygulamalarının 

avantajları ve dezavantajları aşağıda özetlenmiştir (Davies 1999; Han 2005; Phillips 

1996). 

MAP’ın avantajları ;  

 %50-400 civarında raf ömründeki artış 

 Daha uzun raf ömrü, dolayısı ile ekonomik kayıpların engellenmesi 

 Ürünün daha uzun mesafelere dağıtılması 

 Yüksek kaliteli ürün tedariki 

 Dilimlenmiş ürünlerin daha kolay ayrılması 

 Merkezi paketleme ve porsiyonlama kontrolü 

 Geliştirilmiş bir sunum ve temiz bir görünüm ve albeni temini 

 Kimyasal katkı ihtiyacını minimize etmek veya kaldırmaktadır. 

 

MAP’ın dezavantajları; 

 Maliyete ek getirir. 

 Isı kontrolü gerekmektedir. 

 Her ürün için farklı gaz kombinasyonu gerekmektedir. 

 Özel ekipman ve eğitim gerektirmektedir. 

 Ürün güvenliği kurulmalıdır. 

 Paket açılırsa veya sızıntı olursa  fayda ortadan kalkmaktadır. 

 Paketlerin bombaj yapması durumunda parekende satışlarda istenmeyen 

görünüm oluşmaktadır. 

 

2.7.2.1. Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) Uygulamalarında Kullanılan Gazlar 

Modifiye atmosfer paketlemede kullanılan koruyucu gaz veya gaz karışımları 

ambalajlanacak gıdanın ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bu amaçla 
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ambalajın gaz kompozisyonunu sağlamada genellikle oksijen, nitrojen ve karbondioksit 

kullanılmaktadır (Gün ve ark. 1996; Han 2005; Phillips 1996). Bunun yanında 

karbonmonoksit, sülfürdioksit, nitrözoksit, ozon ve klor gibi gazlar üzerinde de 

çalışmalar yapılmaktadır. Bazı gazların kullanımı, yasallık, güvenlik durumu, 

organoleptik negatif etkileri ve fiyatları ile ilgili bazı sakıncalar göze çarpmaktadır 

(Davies 1999; Phillips 1996). 

 

Oksijen (O2): Genellikle aerobik mikroorganizmaların gelişimini stimüle 

ederken, anaerobik mikroorganizmaların gelişimini inhibe edici etkisi bulunmaktadır. 

Oksijen yağlı ürünlerde oksidatif acılaşmaya ve renk değişimleri gibi problemlere neden 

olabilmektedir (Davies 1999; Farber 1991; Phillips 1996). Pigmentlerin parçalanmasına, 

A, C, D gibi vitaminlerde kayıplara, arjinin, histidin, lisin, metiyonin gibi amino 

asitlerin miktarında azalmaya neden olduğu, bozulmalara ve besin değeri kayıplarına 

neden olduğu bildirilmektedir (Erkan 2004). Bu sebeplerden dolayı genellikle 

ortamdaki oksijen uzaklaştırılmak istenir. Fakat bazı durumlarda, örneğin kırmızı ette 

olduğu gibi, etin arzu edilen parlak kırmızı rengini almasını sağlayan renk pigmenti 

myoglobinin, oksimyoglabine dönüşmesini sağlamak için paketin içerisinde belli oranda 

bulunması istenir (Farber 1991). 

 

Yapılan çalışmalarda genellikle küflerin düşük O2 konsantrasyonlarına dayanıklı 

olduğu gözlenmiş ve bazı küflerin % 0,1 O2 seviyesinde bile geliştiği belirtilmiştir. 

Düşük O2 seviyeleri (% 5’in altında) mikotoksin oluşumunu yavaşlatmaktadır (Güneş 

2003). O2’nin tamamen ortamdan çekilmesi yani vakumlama sonucu et ürünlerinde su 

salma, dilimlenmiş peynirlerde dilimlerin yapışması ve şekil bozulması gibi problemler 

oluşmaktadır (Erkan 2004). Et ürünlerinin paketlenmesinde O2 kararmayı engellemek 

için diğer gazlarla kombine olarak kullanılmaktadır (Güneş 2003). 

 

Karbondioksit (CO2): Renksiz, kokusuz, yanıcı ve toksik olmayan, hem suda, 

hem de yağda çözünebilen bir gazdır (Davies 1999; Phillips 1996). Bakterisid veya 

fungisid özellikte olmamasına rağmen bakteriyostatik ve fungistatik özelliklere sahiptir. 

Mikroorganizmalar üzerindeki toplam etkisi, üremenin lag fazının genişlemesi ve 
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logaritmik gelişme fazında üreme hızında azalma şeklindedir. Buna karşılık, belirtilen 

ilk etki daha büyüktür ve bu nedenle bakteriler üremenin bir lag fazından log fazına 

geçtiklerinde inhibitör etkileri azalır. Bu nedenle ürün ne kadar önce gazla paketlenirse, 

CO2 o kadar daha etkili olacaktır (Brody 1989). Karbondioksit özellikle gram-negatif 

aerobik bakterilere karşı bakteriostatik, küfler üzerine ise inhibe edici etki 

göstermektedir (Davies 1999; Phillips 1996). Garm-negatif bakteriler arasında en çok 

etkilenen Pseudomonas ve Acinetobacter-Moraxella grubu bakterilerdir (Lück ve Jager 

1997). Bakteriyostatik etki CO2’nin konsantrasyonuna, CO2’nin parsiyel basıncına, 

mikroorganizma tipine, başlangıçtaki bakteriyal yüke ve bakteri popülasyonunun 

yaşına, mikrobiyel üreme fazına, kullanılan üreme ortamına, depolama sıcaklığına, 

asidite, su aktivitesi ve paketlenecek ürünün tipine bağlı olarak değişebilir (Church 

1994; Church ve Parsons 1995; Faber 1991; Philips 1996). Düşük sıcaklıklarda bakteri 

gelişimini belli bir süre, küf gelişimini ise uzun bir süre engellemektedir. Engelleyici 

etki sıcaklık düştükçe çözünürlüğün artmasına paralel olarak artmaktadır. Ürünün 

bulunduğu ortamın su aktivitesi değerinin azalması, CO2’nin organizmalar üzerindeki 

inhibe edici etkisini arttırmaktadır (Church ve Parsons 1995; Lück ve Jager 1997). 

Ürünün CO2 absorbe etme eğilimi nem ve yağ içeriğine bağlı olarak değişim 

göstermektedir. Aşırı absorbsiyon olması durumunda ürün vakum ambalajlı bir görüntü 

alabilmektedir. Bu durum “paket çökmesi (pack collapse)” olarak adlandırılmaktadır 

Aşırı CO2 absobsiyonu, paket çökmesi ile birlikte etlerin su tutma kapasitelerini de 

azaltabilmektedir. Bu durum paketten hoş olmayan su sızıntılara sebep olabilmektedir 

(Davies 1999; Phillips 1996; Han 2005). 

 

Nitrojen (N2): İnert, kokusuz, tatsız, hem yağda, hem suda az çözünebilen bir 

gazdır. Diğer gazlara nazaran ürün içine veya paketleme materyali dışına geçmeye daha 

az meyilli bir gazdır. Aerobik mikroorganizmaların üremesini engellemek ve oksidatif 

ransiditeyi engellemek için oksijenin yerine paketlerde kullanılmaktadır. Bazı ürünlerde 

aerobik bozulma yapan mikroorganizmaların üzerine indirekt etki ederek gelişmelerini 

engelleyici etki de yapabilir (Farber 1991). Yüksek karbondioksit içeren paketlerde 

paketlerin kollabe olmasını engellemek için dolgu gazı olarak kullanılmaktadır (Davies 

1999; Phillips 1996).  
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Karbonmonoksit (CO): Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Başlıca karbon 

ihtiva eden materyallerin yanması sonucu oluşur (WHO 1979). Düşük 

konsantrasyonlarda bile taze kırmızı ettin parlak kırmızı rengin korunmasını sağlar. 

Fakat yüksek seviyede toksik bir gaz olmasından ötürü ABD ve Avrupa Birliği 

ülkelerinde paketlemede çalışacak personelin sağlığını tehdit etme riskinden dolayı 

kullanımına izin verilmemektedir (Cornforth 1994; European Parliament and Council 

Directive 1995). Bununla birlikte, Norveç’de %0,5 veya daha az konsantrasyonlarda et 

sektöründe geçici olarak kullanılmasına müsaade edilmiştir.  

 

Diğer gazlar: Modifiye atmosfer paketleme uygulamaları için pek çok gazın 

kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bunlar içerisinde kükürt dioksit (SO2), nitroz oksit 

(N2O), nitrik oksit (NO), ozon (O3), helyum (He), hidrojen (H2), neon (Ne), argon (Ar), 

propilen oksit, etilen ve klor (Cl2) vardır. Bununla birlikte bu gazların kullanımı 

paketlenmiş ürünlerin organoleptik özellikleri üzerine olumsuz etkileri, maliyet, 

tüketicilerden kaynaklanan problemler, ilgili yasalar gibi nedenlerden sınırlıdır (Brody 

1989). 

 

2.7.2.2. Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) Uygulamalarında Kullanılan 
Ambalaj Materyalleri  

Modifiye atmosfer paketleme tekniğinde ambalaj malzemesi seçimi dikkat 

edilmesi gereken bir husustur. Genellikle plastik kökenli ambalaj materyalleri 

kullanılmaktadır. Plastik filmlerin ürün üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri uzun 

yıllardır araştırılmaktadır. Bu amaçla polimer filmlerin kullanılımı ortam gaz 

kompozisyonunun yaratılması dışında, diğer olumlu etkileri yönünden de tercih edilir 

durumdadır. Bunlar (Church 1994; Church ve Parsons 1995; Davies 1999; Day 1990, 

Kaynak: Erkan 2004 p.20; Faber 1991; Han 2005; Phillips 1996); 

 Ürünün dışarıdan gelebilecek mekaniksel zararlara karşı korunması 

 Mikrobiyal kontaminasyon riskinin azaltılması 

 Ürünün ışıkla etkileşime girip bozulmasının engellenmesi 

 Üründe ağırlık kaybının azaltılması 
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 Bir kısım üründe oluşabilen bozulmanın diğerlerine bulaşmasının 

önlenmesi 

 Taşıma maliyetinin azaltılması 

 Satış ve sunumda albeniyi arttırmasıdır. 

 

Kullanılacak plastik materyalin gıdalarla etkileşime girmemesi, toksik özellikte 

olmaması, hijyenik ve ekonomik olması, ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun 

olması önemlidir (Han 2005; TGK Yönetmeliği 2000). 

 

Modifiye atmosfer paketlenecek bir ürün için ambalaj malzemesi seçiminde 

dikkat edilecek önemli noktalar ise şunlardır (Day 1990, Kaynak: Erkan 2004 p.20); 

 Mekaniksel zararlara karşı direnç 

 Isıyla yapışabilme 

 Antifog özelliğe sahip olma 

 Karbondioksit geçirgenlik değeri 

 Oksijen geçirgenlik değeri 

 Su buharı geçirgenlik değeri 

 Hafiflik 

 Yırtılmaya ve çekmeye karşı dayanıklılık 

 Etiketlenmeye uygunluk 

 

Modifiye atmosfer paketlemede paket içindeki gaz miktarı sabit değildir. Paket 

materyalinin gaz diffuzyonu, ürünün solunum aktivitesi, ürünün bazı gazları bağlaması 

gibi bir çok faktöre bağlıdır (Bennik ve ark. 1995). 
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Ambalajlanmış ürün dinamik bir sistemdir ve solunum, ambalaj geçirgenliği gibi 

aynı anda gerçekleşen iki ana proses altındadır. Ürün oksijen alırken karbondioksit, 

etilen, su ve diğer uçucu gazları dışarı vermektedir (Han 2005). 

 

Ambalaj içindeki gaz kompozisyonu ve mikroatmosfer dinamiği; ambalaj 

içindeki gıda maddesinin solunum hızı, gıda maddesinin ağırlığı, depolama sıcaklığında 

ambalaj materyalinin O2 ve CO2 geçirgenliği, ambalaj içinde kalan boşluk, ambalaj 

kalınlığı, ambalaj yüzey alanı, gıdanın ambalaj içinde konulduğu dış ortam, depolama 

sıcaklığı, gaz diffüzyonu ve mikrobiyel metabolizma gibi faktörlerden etkilenir (Davies 

1999; Han 2005; Parry 1993; Phillips 1996). 

 

Modifiye atmosfer paketleme tekniğinde ambalaj ortamı içerisindeki gaz 

bileşimi iki farklı yöntemle sağlanır. 

1. Pasif modifikasyon: Bu yöntemde gıda maddesi normal atmosfer 

koşulları altında ambalajlanır. Ürünün ve kullanılan polimer filmin 

özelliklerine bağlı olarak denge gaz konsantrasyonuna ulaşırlar. 

2. Aktif modifikasyon: Bu yöntemde ise ambalaj içerisindeki hava 

vakumlanarak dışarı alınır ve ambalajlanacak gıda maddesinin özelliğine 

uygun gaz kompozisyonu ambalaj içine verilir. Uygun geçirgenlikte bir 

ambalaj filmi seçimi sayesinde oksijen girişi ve karbondioksit çıkışı 

kontrol edilerek bu atmosferin devamlılığı sağlanabilir.  

 

Aktif modifikasyon yöntemi ile istenilen atmosfer ortamına pasif modifikasyon 

yöntemine kıyasla daha hızlı ulaşılır (Han 2005). 

 

Modifiye atmosfer paketlemede poliester, polipropilen, polistrin, polivinilklorid 

(PVC), naylon (poliamid –PA), etilen vinil asetat (EVA), etilen vinil alkol kopolimerleri 

(EVOH), polietilen (PE), polietilen tereftalat (PET), orient edilmiş poli propilen (OPP), 

selüloz asetat gibi polimer niteliğinde olan ambalaj materyalleri seçilmektedir (Davies 

1999; Han 2005; Parry 1993; Phillips 1996). 
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Bu materyaller arsındaki önemli farklılık gaz geçirgenlik değerleridir. Bu 

değerler uygun gaz kompozisyonu seçiminde önemli rol oynarlar. Genellikle polimer 

filmlerin CO2 geçirgenliği O2 geçirgenliğinin 2-4 katı kadardır. Bu neden ile paket içine 

CO2 gazı verilmişse paket içinden CO2 kaybı oldukça yüksek oranda gerçekleşmektedir 

ve ürünün raf ömrü değerini etkilemektedir (Erkan 2004). 

 

2.7.2.3. Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) Uygulanmış Etlerin Mikrobiyolojisi 

 Aerobik mikroorganizmalar karbondioksite duyarlıdır. Mikroorganizmalar için 

gerekli olan oksijen oranı azaltılarak gıdaların bozulması kontrol edilir. Gram-negatif 

mikroorganizmalar genellikle karbondioksite gram-pozitif mikroorganizmalardan daha 

duyarlıdır. Soğukta depolanan proteinden zengin gıdalarda gram-negatif  

Pseudomonaslar ve Enterokoklar zamanla yerini gram-pozitif Laktobasillere 

bırakmaktadır (Davies 1999; Phillips 1996). 

 

CO2’in az miktarda ortamda bulunması birçok mikroorganizmayı stimüle 

ederken, çok yüksek konsantrasyonlarda bulunması bir çok mikroorganizmanın 

üremesini inhibe eder (Enfors ve Molin 1980, Kaynak: Erkan 2004 p.24). Bazen aynı 

oranda uygulanan CO2’in B.cereus sporlarının germinasyonunu inhibe etmesine karşın 

aynı şartlar Clostridium sporlarının germinasyonunu stimüle etmektedir (Dixon ve Kell 

1989). Karbondioksitin %5-10 civarındaki konsantrasyonları özellikle aerob 

mikroorganizmalar olmak üzere  birçok mikroorganizmanın üremesini inhibe 

etmektedir. Genellikle MAP tekniğinde %10-40 civarında kullanılmaktadır (Erkan 

2004). 

 

Aerobik psikrotrop mikroorganizmalar özellikle Pseudomonas spp. buzdolabı 

sıcaklığında gelişerek ekstraselüler lipaz ve proteaz salgılarlar ve istenmeyen lezzet ve 

aromaya neden olarak gıdaların raf ömrünü kısaltırlar. Psikotrofik mikroorganizmalar 

üzerine CO2 uygulamalarının N2 uygulamalarından daha etkili olduğu, bunun nedeninin 

CO2’in bakteriostatik etkisinden kaynaklandığı bildirilmektedir. Düşük sıcaklık 

derecelerinde ve yüksek CO2 uygulamalarında bakterilerin üremelerinde lag fazının 
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önemli ölçüde uzadığı görülmüştür. Lag fazının uzaması da üremeyi geciktirmiştir 

(Bennik ve ark. 1995; Erkan 2004).  

 

Küfler oksijene sıkı bir şekilde bağımlıdırlar. Gıdalardaki bozulmaların büyük 

bir çoğunluğu küflerden kaynaklanmaktadır. Karbondioksit kullanarak anaerobik bir 

MAP uygulaması ile gıda bozulmalarının geciktirilmesi ve raf ömrünün uzatılması 

mümkün olmaktadır (Davies 1999; Phillips 1996). Küf gelişimindeki lag fazı O2 oranı 

ile ters orantılı, CO2 oranı ile doğru orantılıdır (Güneş 2003).   

 

Laktik asit bakterilerinin süt  ve süt ürünlerindeki laktozu parçalayarak laktik 

asite çevirmesinin yanında,  çevre ve yapım koşullarına göre laktik asit bakterilerinin 

bulundukları ortama adapte oldukları, çeşitli biyokimyasal özelliklere sahip oldukları, 

çevresel koşullara dayanıklı oldukları, hemen hemen çoğunun antimikrobiyal aktiviteye 

sahip olduğu, bu etkilerinin önemli kısmının bakteriyosinlerden kaynaklandığı, ayrıca 

ve en önemlisi bu bakterilerin gıda kaynaklı patojenlere karşı antimikrobiyal aktivite 

spektrumlarının da geniş olduğu tespit edilmiştir. Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, Enterococcus cloacae, Enterobacter hirae, Lactobacillus brevis ve Pseudomonas 

aeruginosa  üzerine etkili olduğu bildirilmiştir (Erkan 2004).  

 

Raf ömrünün artması patojenler bakımından gıda güvenliği ile ilgili endişeleri 

arttırmaktadır. Normal floranın baskılanması patojen mikroorganizmaların üremesini 

rahatlaştırabileceği endişesini doğurmaktadır (Bennik ve ark. 1995; Davies 1999; 

Phillips 1996). Minimum düzeyde katılacak O2’in obligat anaerob olan Clostridium 

botulinum gibi mikroorganizmaların gelişimini engelleyebileceği bildirilmektedir 

(Bennik ve ark. 1995). Clostridium botulinum’un nonproteolitik psikrotrop suşları temel 

güvenlik endişesini oluşturmaktadır. Bu suşlar gıdada gelişip toksin oluşturdukları halde 

normal floranın baskılanması nedeni ile bozulma belirtileri görülmemektedir. Son 

zamanlarda endişe MAP ile paketlenmiş ürünlerde diğer psikrotrop patojen  

mikroorganizmalar (Aeromonas, Listeria ve Yersinia) üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Koruyucu önlemlerin; pH, su aktivitesi, tuzlama gibi MAP ile birlikte uygulanması 

psikotrofik Cl.botulinum gelişimini engellemektedir (Davies 1999; Phillips 1996). 
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CO2’in Staphylococcus ve Salmonella üzerinede inhibe edici etkisi görülmektedir 

(Erkan 2004). 

 

Yüksek oranda enterokok görülmesi de üretim sırasındaki hijyenin yetersizliğini 

göstermektedir. Mayaların büyük bir kısmı laktozu gaz oluşturmadan parçalayarak 

asiditenin gelişimine, lipolitik ve proteolitik enzimleri sayesinde de aroma ve lezzet 

oluşumuna katkıda bulunmaktadırlar (Erkan 2004). 

 

Her ne kadar sadece çözünmemiş CO2’in mikroorganizmalar üzerine inhibe 

edici etkisi olduğu bilinse de modifiye atmosfer paketleme uygulamalarında aktif gaz 

olarak CO2 bilinmektedir (Dixon ve Kell 1989; Gill 1989). 

 

Seydim ve ark. (2006), devekuşu kıymalarında farklı atmosfer paketlemelerinin et 

kalitesi ve raf ömrü üzerine etkisini araştırdıkları çalışmalarında, örnekleri yüksek 

oksijen (O2 : %80 O2/%20 CO2), yüksek nitrojen (N2 : %80 N2/%20 CO2), vakum 

(VAC) ve ortam havası koşulları altında paketlemişler ve 9 gün süre ile muhafazaya tabi 

tutmuşlardır. Toplam aerobik bakteri sayısı >106 kob/g seviyesine 3. ve 6. günler 

arasında ulaşmıştır. İncelenen bakteri grupları arasında farklılık gözlemlendiği bildirilse 

de, paketleme koşulları sadece Pseudomonas spp. sayıları bakımından gruplar arasında 

farklılık oluşturmuştur. Pseudomonas gelişimi, muhafazanın ilk 6 günü süresince, 

vakum paketli devekuşu kıymalarında, hava ile paketlilere kıyasla daha zayıftır.  

 

Fernandez-Lopez ve ark. (2008), farklı paketleme koşullarının (ortam havası, 

vakum, MAP: %80 CO2/%20 N2, MAP+CO: %30 CO2/% 69,8 argon/% 0,2 CO) 

devekuşu bifteklerinin et kalitesi ve raf ömrü üzerine etkilerini araştırdıkları 

çalışmalarında aerobik, psikrotrofik ve laktik asit bakterileri sayılarında muhafaza süresi 

boyunca ve paketleme koşulları bağlı olarak farklılıklar şekillenmiştir (P < 0,05). 

Enterobacteriacea sayıları ise sadece muhafaza süresi boyunca değişime uğramıştır (P 

< 0,05). Hava, vakum ve MAP paketli örneklerde Enterobacteriaceae sayısındaki 

değişim benzer olmuştur (P  > 0,05).  
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Kennedy ve ark. (2004) sırasıyla 4-9 ve 15-20 aylıkken kesilmiş kuzu ve domuz 

etlerinde yaptıkları çalışmalarında, 2:1, 1.5:1 ve 1:1 gaz/ürün tepe boşluğu mesafesi 

oranı ile 80:20:0, 60:20:20 ve 60:40:0 / O2:CO2:N2 gaz kombinasyonlarının et kalitesi 

üzerine etkilerini araştırmışlardır. Her iki türde de 2:1 oranında paketli ürünlerde, 

Pseudomonas sayısında anlamlı bir azalma, toplam mikrobiyal yükün içinde laktik asit 

bakterileri sayısında ise bir artış gözlemlediklerini bildirmişlerdir. 

 

Kennedy ve ark. (2005),  %100:0, %90:10 ve %80:20/CO2:N2 gaz karışımları ile 

modifiye atmosfer paketledikleri satışa hazır kuzu etlerini 4 ve 7 gün süre ile karanlıkta 

ve 4°C’de muhafaza altında tutmuşlar ve farklı gaz karışımlarının kısa süreli 

depolamadaki etkilerini araştırmışlardır. Toplam bakteri sayısı bütün gaz 

kompozisyonlarında 6. güne kadar 2 x 106 kob/g düzeyinin altında kalmıştır. LAB 

sayısı kontrol grubu kuzularda depolama süresince artış göstermiştir. Başlangıçta LAB 

sayısı yüksekken 4. günden itibaren Pseudomonaslar dominant flora olarak tespit 

edilmiştir. Bu durum özellikle 100:0 ve 90:10/CO2:N2 gaz karışımı içeren örneklerde 6. 

ve 8. günden sonra gözlemlenmiştir. Koliform sayısı ise bütün gaz kompozisyonlarında 

kontrol grubuna kıyasla yüksek bulunmuştur. 7 gün süre ile depolanan kuzu etlerinde 

100:0/CO2:N2 gaz karışımı içeren örneklerdeki koliform sayısı en düşük olduğunu 

bildirmişlerdir.  

 

Jayasingh ve ark. (2002),  yüksek oksijen (%80 O2/%20 CO2) modifiye atmosfer 

paketledikleri sığır kıymalarında muhafaza sonunda toplam aerobik bakteri (TAB) 

sayısı 9 x 105 kob/g düzeyine yükselmiştir. Kontrol ve MAP grupları arasında TAB 

sayısı bakımından anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Her iki grupta da, 2°C 

muhafazada 10 gün süre ile tutulmak bozulma yapacak limitlerin (<107) üzerine 

çıkılmasına engel olmuştur. Başlangıç TAB sayısı her iki grup içinde 103 kob/g olup, 

105 kob/g seviyesine kadar artmıştır.  

 

Insausti ve ark. (2001),  %60 O2, %30 CO2 ve %10 N2 gaz karışımları ile 

modifiye paketledikleri sığır bifteklerinin et kalitesi ve raf ömürlerini araştırdıkları 

çalışmalarında 15 günlük depolama süresince toplam aerobik bakteri, laktik asit 

bakterisi ve Enterobacteriacea sayısı 107 kob/g düzeyinden aşağıda bulmuşlardır (P < 

0,05).  
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Coventry ve ark. (1998), %80 O2: %20 CO2 ve %80 N2: %20 CO2 atmosferleri ile 

sıkı vakum-modifiye atmosfer paketlenmiş (MA-VSP) sığır bifteklerini –1 ve 4°C’de 

muhafazaya tabi tutmuşlardır. Her iki atmosferde de laktobasiller, Brochothrix, 

Pseudomonas, Enterobactericeae, maya ve küflere oranla daha baskındır.  4 haftalık 

depolama süresi sonunda, toplam bakteri sayısı O2-CO2 atmosfer paketlemede 105 

kob/cm2’e bile ulaşmazken, -1°C’de, 4 haftalık depolamada, N2-CO2 atmosfer 

paketlenmiş ürünlerdeki maksimum toplam bakteri sayısı 107 kob/cm2’e ulaşmıştır. 

Pseudomonas sayıları 6 hafta sonunda, O2-CO2 ve N2-CO2 paketlenmiş tüm bifteklerde 

düşük bir gelişim göstermiş ve en fazla 104 kob/cm2 seviyelerine ulaşmıştır. Depolama 

süresince O2-CO2 atmosferli paketlerde, Enterobactericeae sayılarında genel bir düşüş 

saptandığı bildirilmiştir. Fakat, N2-CO2 atmosferli paketlerde Enterobactericeae sayısı   

-1°C’de 102 kob/cm2’i geçmezken, 4°C’de maksimum 104 kob/cm2 seviyelerine 

çıkmıştır. Depolamanın 4. ve 6. haftalarından sonra N2-CO2 atmosferdeki küf-maya 

sayısı O2-CO2 atmosferdekinden daha fazladır. Mayalar küflere oranla daha baskın 

olarak gelişim göstermiş ve N2-CO2 atmosferde mayaların 4°C’deki gelişim oranı          

-1°C’dekinden daha fazladır.  

 

Nissen ve ark. (1996), vakum ve modifiye atmosfer paketledikleri sığır etleri ile 

yaptıkları çalışmalarında kullandıkları her iki deneme modelinde de (1.deney: vakum 

veya %100 CO2 ile 2 veya 6°C’de 5 veya 10 hafta süre depolanmış sığır etleri, 2.deney: 

vakum veya %100 CO2, %100N2, %20 CO2/ %80 N2, %50CO2/ %50N2 ile -1 veya 

2°C’de 5 veya 10 hafta süre depolanmış sığır etleri) yüksek CO2 konsantrasyonunda ve 

düşük sıcaklık derecelerinde özellikle bozulma yapıcı bakterilerden Pseudomonaslar ve 

Brochothrix thermosphacta’da bakteriyel gelişmeyi engellediğini bildirmişlerdir. Hiçbir 

paketleme türünde koliform gelişimi saptanmamıştır. Depolama sonrasında oluşan 

yüksek sayıdaki laktik asit bakterileri (log10 5-6), sonradan uygulanan perakende satış 

süresince Pseudomonaslar ve B.thermosphacta gelişimini inhibe ettiğini bildirmişlerdir. 

 

Rajamaki ve ark. (2006), broyler tavuk etlerini  %80 CO2/ %20 N2 gazı karışımı 

ile modifiye atmosfer paketlemiş ve muhafazanın kabul edilebilir değişken sıcaklık 

derecelerinde (ortalama 2,9°C) Enterobactericea sayısında artış sabit sıcaklık 

derecelerine (6,1°C) ve yüksek değişken sıcaklık derecelerine (ortalama 7,4°C) oranla 
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geciktirebilmişlerdir. Ayrıca Enterobactericea sayısındaki etki aynı koşullarda toplam 

aerob mezofilik bakteri sayısına oranla da daha kuvvetli bulunmuştur.  

 

Kakouri ve Nychas (1994), tavuk etleri ile yaptıkları çalışmalarında laktik asit 

bakterileri ve Brochothrix thermosphacta’nın vakum, karbondioksit ve nitrojen paketli 

örneklerde predominant organizma olduğunu bildirmektedirler. Pseudomonaslar ise 

ancak oksijen/karbondioksit paketli sistemlerde gelişebilmektedirler.  

 

Patsias ve ark. (2006), pişirilmeye hazır tavuk ürünlerinde %30 CO2/%70 N2, %60 

CO2/%40 N2, %90 CO2/%10 N2 gaz karışımları ve hava ile paketleme yapmışlardır. 

Toplam bakteri sayısı hava ile paketli ürünlerde 12. günde, %30 CO2/%70 N2 gaz 

karışımı ile paketli ürünlerde 16. günde 7 log kob/g seviyesine ulaştığını bildirmişlerdir. 

LAB ve B.thermosphacta sayısı depolama sonunda 7,0 – 8,1 log kob/g seviyesine 

ulaşmış, LAB sayısı MAP uygulanmış ürünlerde hava ile paketlenmiş ürünlere oranla 

daha yüksek seviyelere çıkmıştır. Pseudomonas ve küf-maya sayısı bütün depolama 

süresi boyunca hava ile paketlenmiş ürünlerde, MAP uygulanmış ürünlerden daha 

yüksek olarak saptanmıştır. MAP uygulanan paketlerde CO2 konsantrasyonu arttıkça 

daha yüksek bir inhibisyon elde edildiği bildirilmiştir. Paketleme türüne bakmaksızın 

Enterobactericea sayısının ise depolama süresince bütün örneklerde düşük seyrettiği 

ifade edilmiştir (< 2 log kob/g).  

 

Patsias ve ark. (2006), mikrobiyolojik ve duyusal değişikliklerin biyojen aminlerle 

olan ilişkilerini araştırdıkları çalışmalarında pişmeye hazır tavuk etlerini aerobik ve 

modifiye atmosfer paketleme (%30 CO2/%70 N2) koşulları altında paketleyip 4°C’de 23 

gün süreyle muhafazaya tabi tutmuşlardır. Laktik asit bakterileri (LAB) muhafazanın 8. 

gününden itibaren MAP uygulanmış paketlerde baskın mikroflora olarak tespit 

edilmiştir.  Depolamanın 23. gününde hava ile paketlenmiş örneklerde LAB sayısı 7,5 

log, modifiye atmosfer paketlenmiş örneklerde ise 8 log kob/g olarak saptanmıştır. 

Muhafazanın başından sonuna kadar Enterobacteriaceae sayısı tanımlanma limitlerinin 

altında (<1 log kob/g) kaldığı bildirilmiştir.  
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Balamatsia ve ark. (2006),  mikrobiyolojik ve duyusal değişikliklerin biyojen 

aminlerle olan ilişkilerini araştırdıkları çalışmalarında tavuk göğüslerini aerobik ve 

modifiye atmosfer paketleme (%30 CO2/%70 N2) koşulları altında paketleyip 4°C’de 17 

gün süreyle muhafazaya tabi tutmuşlardır. Genel olarak hava ile paketlenmiş ürünlerde 

toplam bakteri, Pseudomonas spp. ve Enterobacteriaceae sayısı yüksek bulunurken; 

MAP uygulanmış örneklerde laktik asit bakterileri (LAB) ve Enterobacteriaceae baskın 

mikroflora olarak saptanmıştır.  

 

Smolander ve ark. (2004),  %80 CO2 + %20 N2 gazları ile modifiye atmosfer 

paketledikleri broyler tavuk dilimlerini farklı saklama koşullarında depoladıkları 

çalışmalarında mikrobiyal raf ömrünü soğuk zincirin korunması ile büyük ölçüde 

geliştirebileceklerini bulmuşlardır. Sıcaklığın, duyusal kalite üzerinde etkili 

Enterobacteriaceae, proteolitik bakteriler, sülfit oluşturan mikroorganizmalar ve 

clostridia sayıları üzerinde kritik etkisi olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Viana ve ark. (2005),  farklı paketleme şekilleri uyguladıkları (vakum, %100 CO2, 

%99 CO2+%1 CO, %100 O2, %100 CO) domuz sırt kaslarını 4°C’de muhafaza 

etmişlerdir. Pseudomonas spp. gelişimi, %100 O2 uygulanmış grup hariç, muhafaza 

süresi başından sonuna kadar sınırlandığı bildirilmiştir. Muhafazanın 20. gününde 

Psikrotrofik bakteri sayısı bütün MAP gruplarında 107 kob/g1 seviyesine ulaşırken, 

%100 O2 içeren grupta bu sayı 108 kob/g1’den yüksek olduğu işaret edilmiştir. Serbest 

O2 atmosferi altında muhafaza edilen domuz eti örneklerinde laktik asit bakterileri 

sayısında artış 2,5 - 3,5 log ünitelik olurken, en düşük LAB sayısı %100 O2 içeren 

grupta kaydedildiği bildirilmiştir. 

 

Wilkinson ve ark. (2006),  8 hafta süre ile modifiye atmosfer paketledikleri taze 

domuz etlerinde CO2-MAP + %0,4 CO ve %100 CO2-MAP kombinasyonlarını 

denemişler ve sisteme karbon monoksit ilavesinin etin mikrobiyel yükü üzerindeki bir 

değişim meydana getirmediğini bildirmişlerdir. 
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2.7.2.4. Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) Uygulanmış Etlerin Duyusal 
Özellikleri 

Modifiye atmosfer paketleme uygulamaları ürünlerinin renk, koku ve tekstür 

gibi duyusal ve fiziksel özellikleri üzerine etkisi çeşitli çalışmalarla araştırılmıştır.  

 

Renk, tüketiciler tarafından taze etin raf ömrü kalitesi ve kabul edilebilirliğini 

değerlendirmede kullanılan en yaygın kriterdir (Walker 1980, Kaynak: Kennedy ve ark. 

2004 p.649). Etin rengi, myoglobinin konsantrasyonu ve kimyasal yapısı ile kontrol 

edilir. Myoglobin, ortamdaki O2’yi bağlayarak taze etin arzulanan kırmızı-pembe 

rengini veren oksimyoglobini oluşturur. Uzun süre O2 ile temas halinde ise arzu 

edilmeyen kahverengileşmeye sebep olan metmyoglobin şekillenir. Bu da etin 

tüketiciler tarafından satın alınımını etkiler (Kerry ve ark. 2000).  

 

Modifiye atmosfer paketleme (MAP) öncelikle etin parlak kırmızı renk 

oluşumunu korumak için dizayn edilmiştir (Taylor ve ark. 1990, Kaynak: Kennedy ve 

ark. 2004 p.650). Buna karşın, lipid oksidasyon ve mikrobiyel gelişime, taze etin raf 

ömrünü ve tüketiciler tarafından beğenilmesini etkileyen önemli faktörlerdir (Jakobsen 

ve Bertelsen 2000). Bununla birlikte, MAP etteki diğer bozulma yapıcı mekanizmaları 

azaltsa bile, lipid oksidasyon raf ömrünü kısaltabilir (McMillin 1993, Kaynak: Kennedy 

ve ark. 2004 p.650). 

 

Seydim ve ark. (2006) devekuşu kıymalarında farklı atmosfer paketlemelerinin 

raf ömrü üzerine etkisini araştırdıkları çalışmalarında, örnekleri yüksek oksijen (O2 : 

%80 O2/%20 CO2), yüksek nitrojen (N2 : %80 N2/%20 CO2), vakum (VAC) ve ortam 

havası koşulları altında paketlemişler ve 9 gün süre ile çeşitli analizlere tabi 

tutmuşlardır. Paketlerin içerisindeki tepe boşluğu mesafesi 1:3 oranında et/gaz hacmi 

içerecek şekilde dizayn edilmiş olup, TBA değerleri O2’de yüksek, VAC ve N2’de 

düşüktür. Yüzey parlaklığı (L*) ve kırmızılığı (a*) başlangıçta O2’de yüksekken 9. 

günde azalmıştır. Devekuşu kıymalarında toplam renk farklılığı (∆E) sadece O2 ve hava 

ile paktlenmiş örneklerde muhafaza süresi boyunca artış gösterdiği kaydedilmiştir. Etin 

bütün özelliklerine bağlı olarak devekuşu kıymaları 6 günden az süre için satılabilir 

kalitede bulunduğu bildirilmiştir. O2 paketli örneklerde bununla birlikte, lipid 
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oksidasyon ve renk özelliklerine bağlı olarak 3 günden az süreli bir raf ömrü görüldüğü 

ifade edilmiştir. 

 

Fernandez-Lopez ve ark. (2008) farklı paketleme koşullarının (ortam havası, 

vakum, MAP: %80 CO2/%20 N2, MAP+CO: %30 CO2/% 69,8 argon/% 0,2 CO) 

devekuşu bifteklerinin raf ömrü üzerine etkisini araştırdıkları çalışmalarında hava ile 

paketlenmiş ürünlerde lipid ve hemopigmentasyon oranını yüksek bulmuşlardır. 

Muhafaza süresi boyunca ve muhafaza şekilleri arasında açıklık/parlaklık, kırmızılık ve 

renk/ton açısı değerleri bakımından farklılıklar saptanmışlardır. Sarılık ve renk 

koyuluğu değerlerinde ise bir farklılık gözlemlememişlerdir. Duyusal değerlendirme 

kriterleri yönünden, 18 günlük muhafaza süresince, en iyi kırmızı renk teşekkülü 

MAP+CO paketli ürünlerde elde edilmiş; hava ile paketlenmiş örneklerde ise sadece 4. 

güne kadar benzer sonuçlar alındığı belirtilmiştir. Kötü koku teşekkülü MAP veya 

vakum paketlenmiş örnekler arasında gözlenmezken, hava, MAP+CO ve diğer gruplar 

arasında kaydedildiği bildirilmiştir. 

 

Kennedy ve ark. (2004) kuzu ve domuz etinde yaptıkları çalışmalarında, 

80:20:0/O2:CO2:N2 gaz kombinasyonu ve 2:1 oranında boşluklu paketlemelerinde 

arzulanan et renginin uzun bir süre korunması ve raf ömrünün artması bakımından 

olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. 80:20:0/O2:CO2:N2 gaz kombinasyonu kuzu etlerinde 

yüksek önem arz eden (P < 0,01) bir Hunter “a*” değeri vermiştir. Denemelerin 

başından beri 2:1 oranında tepe boşluğu mesafeli uygulamalarda, kuzular için vizuel 

değerlerde, domuzlar için ise Hunter ”a*” değerlerinde yüksek sonuçlar elde ettiklerini 

bildirmişlerdir.  Etlerde, lipid oksidasyon değerlerinin, her iki hayvan türünde de renk 

değişimleri ve mikrobiyel üremeye kıyasla düşük seyrettiği ve raf ömrünü belirleyen en 

önemli etkenin bu olmadığı araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir. 

 

Kennedy ve ark. (2005) %100:0, %90:10 ve %80:20/CO2:N2 gaz karışımları ile 

modifiye atmosfer paketledikleri satışa hazır kuzu etlerini 4 ve 7 gün süre ile karanlıkta 

ve 4°C’de muhafaza altında tutmuşlar ve farklı gaz karışımlarının kısa süreli 

depolamadaki etkilerini araştırmışlardır. Sergileme öncesi, uzun süreli depolamada 

100:0/CO2:N2 gaz karışımı raf ömrünü uzatan en etkin kompozisyon olmuştur. Hunter 
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“a*” değerleri yönünden 100:0/CO2:N2 gaz karışımı ile 7 gün süre depolanan örnekler 

diğerlerinden yüksek a* değeri gösterdiği bildirilmiştir. 

 

Coventry ve ark. (1998) %80 O2: %20 CO2 ve %80 N2: %20 CO2 gaz 

karışımları ile modifiye atmosfer vakum deri paketledikleri (MA-VSP) sığır 

bifteklerinde, 4 haftalık depolama süresi sonunda, O2-CO2  atmosfer MA-VSP paketli 

bifteklerde, taze ete oranla hem görünüm, hem de organoleptik kalite bakımından kabul 

edilemez sonuçlar aldıklarını bildirmişlerdir. 6 hafta boyunca -1 veya 4°C’de 

depolanmış N2-CO2 atmosferli paketlerde ise taze ete oranla organoleptik kalitede 

belirgin bir değişiklik saptanmamıştır (P > 0,01). Fakat et renginde, -1°C’de depolanmış 

etlerde, taze ete oranla anlamlı farklılıklar tespit edildiği kaydedilmiştir (P < 0,05). 

Bununla beraber, 2 haftalık depolama süreci sonunda -1°C’deki et rengi 4°C’dekine 

oranla daha tercih edilebilir olduğu ortaya konmuştur. -1 ve 4°C’de 6 hafta depolama 

boyunca N2-CO2 atmosferli paketlerin TBA değerleri (< 3µg malonaldehit g-1) ile 

ölçülen oksidatif acılaşma gelişimi önlenebilinmiştir. 

 

Kohls ve ark. (2001) yüksek ve düşük oksijen içeren modifiye atmosfer 

paketlenmiş sığır kıymaları ile yaptıkları çalışmalarında 11 günlük muhafaza süresi 

sonunda yüksek O2 içeren (%75 O2/% 20 CO2/%5 N2 ve %75 O2/%25 CO2) örneklerin 

kabul edilemeyecek renkte olduklarını gözlemlemişlerdir. Düşük O2 içeren (%30 

CO2/%70 N2, %40 CO2/%60 N2 ve %100 CO2) örnekler ise 25. gün sonunda kabul 

edilir renkte bulunmuştur. Bununla birlikte, artan muhafaza süresine bağlı olarak her bir 

deneme grubunda, örneklerin kiraz kırmızsısı renginde azalma tespit edilmiştir. Bu 

yüzden, araştırmacılar tarafından düşük oksijen ile paketlenmiş bütün örneklerde 11 

günlük muhafaza süresi, 48 saatlik ideal bir perakende satışı için en uygun muhafaza 

süresi olarak belirlenmiştir. 

 

Carpenter ve ark. (2001) sığır etlerinin renk ve paketleme şekillerinin tüketici 

beğenisini nasıl etkilediği yönünde yaptıkları çalışmalarında %0,5 CO/%39,5 N2/%60 

CO2, %100 N2 ve %1 O2/%39 N2/%60 CO2 gaz karışımları ile modifiye atmosfer 

paketledikleri örnekleri 4°C’de 7 gün süre ile muhafazaya tabi tutmuşlardır. 
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Panelistlerin çoğunluğu %0,5 CO içeren paketlerdeki sığır etlerini kırmızı, %100 N2 

içerenleri mor ve %1 O2 içerenleri kahverengi olarak tanımlamışlardır. İnstrumental 

renk değerleri (L*, a*, b*) yönünden incelendiğinde %0,5 CO ile paketlenmiş sığır 

etlerinde elde edilen yüksek a* değeri bu örneklerin en kırmızı renkte olan örnekler 

olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde düşük a* değeri, panelistler tarafından da 

tanımlanan, %100 N2 içeren örnekler için mor rengi işaret etmektedir. Bu iki grubun b* 

değerlerinde ise benzerlik göze çarpmaktadır. %1 O2 içeren paketlerde elde edilen 

yüksek b* değeri, sarı renge doğru kuvvetli bir kaymayı göstermekte, buda panelistler 

tarafından saptanan koyu rengin izahı olarak nitelendirilmektedir.  

 

Jakobsen ve Bertelsen (2000) taze sığır kas örneklerini (M.Longissimus dorsi) 

çeşitli modifiye atmosfer şartları (% 20 – 80 O2) altında paketlenmiş ve 10 gün süreyle 

2-8oC’de muhafaza etmişlerdir. Bu süre içerisinde etin rengini korumada ve lipid 

oksidasyonunu en aza indirmede en önemli faktörlerin ısı derecesi ve zamanın olduğu 

gözlemlemişlerdir. Ancak, oksijen miktarının da her iki kalite parametresi üzerinde 

anlamlı bir etkisi olduğu belirtilmiştir. % 55 ve 80 O2 arasında oksijen düzeyinin etin 

rengini koruyabilmede stabil bir aralık olduğu belirtilmiştir. 

 

Insausti ve ark. (1999) vakum altında 15 gün, modifiye atmosfer altında (MAP) 

15 gün (%60 02, % 30 CO2 ve %10 N2)  ve 10 gün vakum altında, ilave olarak da MAP 

altında 5 gün daha paketledikleri sığır etlerinde yaptıkları renk analizlerinde MAP 

altındaki sığır etlerinin, vakum altındaki sığır etlerinden daha yüksek parlaklık (L*) ve 

renk açısı/ton açısı (h*) ile daha düşük kırmızılık (a*) ve renk koyuluğu (C*) 

gösterdiğini bildirmişlerdir. MAP altındaki sığır etlerinin rengi 15 günlük saklamadan 

sonra kabul edilebilir düzeyde olmadığı, yaşa bağlı farklılığın göstergesinin ise renkteki 

sarılık (b*) olduğu belirtilmiştir. Türler arasındaki renk farklılıkları L*, a* ve h* 

değerlerine bağlı olarak değişkenlik göstermiştir.  

 

Zakrys ve ark. (2007) oksijen konsantrasyonunun modifiye atmosfer 

paketlenmiş sığır bifteklerinin duyusal özellikleri ve et kalitesi üzerine etkisini 

araştırdıkları çalışmalarında % 0, % 10, % 20, % 50 ve % 80 O2 içeren paketleri 4°C’de 

15 gün süre ile takibe almışlardır. Duyusal panel sonuçlarına göre, %50 O2 içeren 
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paketlerdeki biftekler okside lezzetin oluşmasına rağmen tercih edilen örnekler olarak 

belirlenmiştir. Sığır bifteklerinin oksidatif dengesi zamanla oksijene bağlı olarak 

azalmaktadır. TBARS düzeyleri uygulanan modele bağlı olarak 80O2 < 50O2 < 20O2 < 

10O2 < 0O2 şeklinde değişmiştir. Muhafazanın 9. gününden itibaren MAP’ın oksijen 

düzeyine bağlı olarak lipid oksidasyonu artış göstermiştir. Yüksek oksijen içeren 

örneklerin (%50 ve %80 O2) L* değerinde anlamlı artış kaydedilirken, zamana ters 

orantılı olarak örneklerin kırmızılık (a*) değerinde de azalma gözlemlenmiştir.  

 

Luno ve ark. (1998) tarafından %70 O2 + %20 CO2 + %10 N2 (CMA); %70 O2 + 

%20 CO2 + %9 N2 + %1 CO (HO-CO) ve %24 O2 + %50 CO2 + %25 N2 + %1 CO (LO-

CO) gazları kullanarak paketlenen sığır etlerinde ve kıymalarında, parlak kırmızı renk 

oluşumunun hem HO-CO, hem de LO-CO atmosferlerinde daha stabil olduğu; belirgin 

oksidasyon belirtileri göstermeden 29 günlük saklama süresine erişilebilindiği 

bildirilmiştir.  

 

John ve ark. (2005) vakum ve MAP (%80 O2-80:20/O2:CO2 ve %0,4CO-

0,4:30,3:69,3/CO:CO2:N2) paketledikleri sığır filetolarının renk ve tiyobarbitürik asit 

düzeylerini araştırdıkları çalışmalarında taze et preparatlarını 7-21 gün süre ile 

muhafaza altında tutmuşlardır. %80 O2 veya %0,4 CO ile paketlenmiş biftekler arzu 

edilen kırmızı rengi sırasıyla 14 ve 21 gün süre ile koruyabilmişlerdir. Muhafaza süresi 

boyunca %80 O2 içeren biftekler en yüksek TBA değerlerini sergilemişlerdir.  

 

Insausti ve ark. (2001) %60 O2, %30 CO2 ve %10 N2 gaz karışımları ile 

modifiye paketledikleri sığır bifteklerinin raf ömürleri araştırdıkları çalışmalarında 

muhafazaya bağlı olarak L* değeri artarken, a* değerinin azaldığını bulmuşlardır (P < 

0,05). Duyusal değişimlere bağlı olarak bifteklerin raf ömrü yetiştirme çeşidine göre 5-

10 ve 10-15 gün arasında değişiklik gösterdiği ve raf ömrünün lipid oksidasyon 

teşekkülü ile büyük ölçüde sınırlandığı belirtilmiştir. 

 

Jayasingh ve ark. (2002) yüksek oksijen (%80 O2/%20 CO2) modifiye atmosfer 

paketledikleri sığır kıymalarında duyusal özellikler üzerine yaptıkları çalışmalarında 10 

günlük muhafaza süresince örneklerin a* değeri >16 olup kırmızı renkte bulmuşlardir. 

Yüksek oksijen içeren örneklerde TBA değeri 10. günde 2,1’e ulaşırken, kontrol 
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grubunda 0,8 olarak kalmıştır. Yüksek oksijen içeren kıymaların lezzeti 6-10. günlerde 

daha az arzu edilir olmuştur. 

 

Smolander ve ark. (2004) da muhafaza sıcaklığının broyler tavuk dilimlerinin 

sülfürik karakterdeki koku teşekkülü üzerine açık etkisi bulunduğunu bildirmişlerdir. 

Yüksek sıcaklık derecelerinde muhafazaya oranla düşük sıcaklık derecelerindeki 

(ortalama 2,9°C) sülfürik karakterdeki koku teşekkülü artışı sınırlandırılmıştır. Aynı 

zamanda düşük sıcaklık derecelerinde kokunun toplam yoğunluğunda, sertliğinde ve 

bozukluğunda dikkate değer bir azalma saptanmadığı bildirilmiştir. 

 

Patsias ve ark. (2006) pişirilmeye hazır tavuk ürünlerinde %30 CO2/%70 N2, 

%60 CO2/%40 N2, %90 CO2/%10 N2 gaz karışımları ve hava ile paketleme yaptıkları 

çalışmalarında bütün depolama süreci boyunca (20 gün) TBA değerlerinin her durumda 

3,0 mg malonaldehit (MA)/kg değerinden düşük ya da eşit seviyelerde kaldığını 

bildirmişlerdir. TBA değeri, hava ve modifiye atmosfer paketli örneklerde 8. güne kadar 

azalmış, bu noktadan itibaren MAP uygulanmış örneklerde az-çok sabit kalırken, hava 

ile paketlenmiş örneklerde artış gözlendiği kaydedilmiştir. Duyusal kabul edilebilirlik 

limitleri ise sadece hava ile paketli tavuk eti örneklerinde depolamanın 16. gününe, %30 

CO2/%70 N2 gaz karışımı ile paketli ürünlerde ise 20. gününe kadar ulaşabilmiştir. 

Depolamanın son gününde bile, %60 CO2/%40 N2 ve %90 CO2/%10 N2 gaz karışımı ile 

paketli pişirilmeye hazır tavuk eti ürünlerde arzu edilir nitelikte tat ve koku korunduğu 

belirtilmiştir. 

 

Viana ve ark. (2005) farklı paketleme şekilleri uyguladıkları (vakum, %100 

CO2, %99 CO2+%1 CO, %100 O2, %100 CO) domuz sırt kaslarını 4°C’de muhafaza 

etmişlerdir. İstenilen domuz eti rengini koruması bakımından, 20 günlük muhafaza 

süresi sonunda, L* ve a* renk değerleri taze etinkine yakın olarak kaydedilen. %99 

CO2+%1 CO kullanılan MAP grubu, en etkili grup olarak saptanmıştır. Bu MAP grubu, 

24 saatlik muhafaza sonunda, tüketiciler tarafından da en yüksek kabul edilebilirlik 

skorunu alan domuz eti örneği olmuştur. 

 

Wilkinson ve ark. (2006) 8 hafta süre ile modifiye atmosfer paketledikleri taze 

domuz etlerinde CO2-MAP + %0,4 CO ve %100 CO2-MAP kombinasyonlarını 
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denemişler ve sisteme karbon monoksit ilavesinin etin rengi ve lipid oksidasyon düzeyi 

üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. CO ilavesi ile her iki grupta lipid oksidasyon 

değerlerinde bir etki gözlenmezken, renk değerlerinde artış gözlenmiştir. Bu sayede 

MAP uygulamaları içerisinde CO gazı kullanımının üründe kaliteli renk teşekkülü ve 

yeterli raf ömrünün sağlanması ile uzak marketlere taze domuz etlerinin taşınmasına 

olanak sağlanacağı bildirilmiştir. 

 

Lund ve ark. (2007) %70 O2/% 30 CO2 gaz karışımı ile modifiye atmosfer 

paketledikleri domuz M.longissimus dorsi kaslarında 4°C’de 14 gün muhafaza sonunda 

yüksek oksijen atmosferinin etlerde yumuşaklık ve sululuk oranlarında azalmaya sebep 

olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Lund ve ark. (2007) 4°C’de 6 gün depolama süresince %100 N2 ve %80 O2/% 

20 N2 gaz karışımı ile modifiye atmosfer paketledikleri sığır köftelerinde ise antioksidan 

etkisini (1:1 oranında askorbat/sitrat ve biberiye ekstraktı) araştırmışlar ve paket 

içerisindeki yüksek oksijen konsantrasyonunun lipid oksidsyon düzeyini arttırdığı 

saptanmıştır.  

 

2.7.2.5. Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) Uygulanmış Etlerin Raf Ömrü 

Et ve et ürünlerinin raf ömürlerinin uzatılması ile ilgili çalışmalar yıllardır 

devam etmektedir. Gelişen teknoloji sayesinde et ve et ürünlerinin ambalajlanmış olarak 

piyasaya sunulması yaygınlaşmıştır. Ambalajlanmış ürünlerin bir bölümünde modifiye 

atmosfer paketleme tekniği tercih edilmektedir (Church ve Parsons 1995; Han 2005).  

 

Etin raf ömrü hem duyusal, hem de mikobiyolojik faktörler tarafından belirlenir. 

Bunlardan renk değişikliklerine, kokuya ve sulanmaya karşılık gelen duyusal faktörler 

kaçınılmazdır. Son ürünün kalitesi ve raf ömrü, hem ürüne (tip, boyut, başlangıç 

kontaminasyon miktarı, vs.), hem de hazırlama prosesine (atmosfer, depolama sıcaklığı, 

paketleme materyali ve şekli, vs.) bağlıdır (Bingöl 2003; Gün ve ark. 1996). Modifiye 

atmosfer paketleme uygulamalarının raf ömrü uzatıcı etkisinin düşük sıcaklıklarda daha 

belirgin olduğu belirtilmiştir (Brody 1989). 
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Geleneksel şekilde dağıtılan ve buzdolabında saklanan taze ve yarı kürlenmiş et 

ürünlerinin raf ömürlerinin kısa olması beklenir. Tüketici genellikle yemek amacıyla 

aldığı etin renk ve tadına bakarak güvenirliğine ve kabul edilebilirliğine karar verir. 

Taze kırmızı rengin kaybolması ve mikrobiyel üreme nedeniyle istenmeyen koku ve 

tatların gelişmesi ve lipid oksidasyonu tüketicinin o gıdayı kabul etmemesine yol açar. 

Et ve et ürünlerinde çeşitli mikroorganizma gruplarının üremesini engelleme ve raf 

ömürlerini arttırma ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır (Bingöl 2003). 

 

Kimyasal ve mikrobiyal bozulmaya karşı duyarlılıkları nedeniyle farklı 

hayvanlardan elde edilen etlerin raf ömrü arasında dikkate değer farklılıklar vardır. 

Kimyasal bozulma genellikle doymamış yağ içeriğiyle ilişkilidir. Örneğin; domuz eti, 

sığır etinden daha fazla yağ içerir; bu nedenle de oksidatif acılaşmaya daha çok maruz 

kalır (Gün ve ark. 1996). Buna karşın mikrobiyal bozulma pH ile ilişkilidir. Örneğin; 

koyun etinin pH’sı, sığır etindekinden daha yüksektir ve bozulma yapıcı 

mikroorganizmaların gelişmesi için daha uygun bir ortam oluşturur. Bunun sonucu 

olarak sığır eti vakum paketleme ile yeterince korunabilirken, kuzu etinde aynı raf 

ömrünü elde etmek için ilave olarak karbondioksitin bakteriostatik etkisine de 

gereksinim duyulur (Gill 1989; Gün ve ark. 1996). 

 

Ürün kompozisyonu da patojenik bakterilere karşı duyarlılığı etkiler. Örneğin; 

azot atmosferinde paketlenmiş hamburgerlerde Clostridium botulinum Tip-E’nin 

gelişmesi ve toksin oluşturması söz konusuyken, aynı yöntemle paketlenmiş ve 

depolanmış sucuklarda mümkün değildir. Ürünün şekli ve büyüklüğü gaz alışverişi için 

uygun bir yüzey oluşturması açısından önemlidir (Gün ve ark. 1996). Raf ömrü 

başlangıç mikrobiyal yüküyle ters orantılıdır (Kennedy ve ark. 2004). Düşük sayıdaki 

başlangıç florası raf ömrünü bozulma yapıcı bakterilerin kompozisyonunu değiştirerek 

uzatabilir (Gill 1996). Örneğin; 103 kob/cm2 başlangıç mikroorganizma yüküne sahip 

örneklerin bozulma süresi başlangıç mikroorganizma yükü 105 kob/cm2 olanlarla 

karşılaştırıldığında iki misli daha uzundur (Gün ve ark. 1996). 
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Depolama atmosferinin özellikleri gazla paketlemede önem taşır. Piliç eti için 

optimum atmosferin %50-75 N2 ve %25-50 CO2’ten oluşması çeşitli araştırmacılar 

tarafından önerilmiştir. Aynı şekilde bazı araştırmacılar kırmızı et için %6-85 O2 ve 

%15-40 CO2 tavsiye etmişlerdir. Optimum CO2 konsantrasyonu, daha yüksek seviyeleri 

ekşimeye ve yüzeysel bozulmalara sebep olabildiği için genel olarak %40’ın 

aşağısındadır. Karbondioksit oranı ile raf ömrü arasında doğru orantılı bir ilişki tesbit 

edilmiş olmakla birlikte nisbeten düşük konsantrasyonlar bile mikroorganizmalar 

üzerinde spesifik etkilidir (Church ve Parsons 1995; Davies 1999; Dixon ve Kell 1989; 

Farber 1991; Gün ve ark. 1996). 

 

Aerobik olarak depolanmış ve soğutulmuş taze etlerde başlıca bozulma yapıcı 

mikroorganizmalar, hem vakum paketleme, hem de %10-20 CO2 konsantrasyonunda 

inhibe olan Pseudomonas türleridir. Bu bakterilerin inhibisyonu sırasıyla aerobik ve 

anaerobik sistemde Brochothrix thermosphacta ve Lactobacillus türlerinin dominant 

hale gelmesine neden olur (Gill 1989; Kraft 1986). Laktobasillerin üremesi, bazı 

patojenlerin çoğalmasını kısıtlar. Bununla birlikte Listeria monocytogenes, Yersinia 

enterocolitica ve Aeromonas hydrophila daha rekabetçidir ve inhibisyon için %40’dan 

daha fazla CO2 oranına ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden bu mikroorganizmalar vakum 

paketlenmiş ürünlerde halk sağlığı açısından bir risk oluştururlar (Gün ve ark. 1996). 

 

Depolama sıcaklığı ürünün raf ömrüne, sağlık açısından güvenilirliğine ve 

kalitesine karşı önemli bir etkiye sahiptir. Domuz etinin %40 CO2 / %60 N2 kullanılarak 

modifiye atmosfer paketlendiği bir çalışmada, -1, 4,4 ve 10˚C’de raf ömrü sırasıyla 8, 5 

ve 2 hafta olarak belirlenmiştir. 0˚C’lik bir sıcaklıkta yapılan muhafazada proteinlerin 

denatürasyonundaki azalmaya bağlı olarak su kaybı da azalmışken, 10˚C’de önemli 

kayıplar meydana gelmiştir (Gün ve ark. 1996). 

 

Paketleme şeklide önemli bir etkiye sahiptir. Aşırı geçirgen bir film gerekli 

atmosferi korumak için uygun değildir (Han 2005). 
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Çeşitli araştırmalar sonucunda modifiye atmosfer paketleme teknikleri 

kullanılarak et ve et ürünlerinin raf ömrülerinin %50-400 arasında uzatılabildiği ortaya 

konulmuştur (Gün ve ark. 1996; Han 2005). 

 

Kennedy ve ark. (2004) kuzu ve domuz etleri ile yaptıkları çalışmalarında, farklı 

tepe boşluğu mesafesi ile paketlenmiş etlerde, toplam bakteri yükünün muhafazanın 6. 

gününe kadar İrlanda Sağlık Örgütü (1992) tarafından bildirilen maksimum limitlerin 

altında kaldığını saptamışlardır. 2:1 oranında gaz/ürün mesafeli paketlenmiş domuz 

etlerinde 12. günde dahi diğer paketlerden düşük mikrobiyal yük tesbit edildiği 

bildirilmiştir. Karbondioksit lag fazının süresini uzatmış ve log fazı boyunca bakteriyel 

üreme hızını azaltmıştır (Farber 1991); bu sayede raf ömründe uzama şekillenmiştir. 

 

Seydim ve ark. (2006) devekuşu kıymalarında farklı atmosfer paketlemelerinin raf 

ömrü üzerine etkisini araştırdıkları çalışmalarında, örnekleri yüksek oksijen (O2 : %80 

O2/%20 CO2), yüksek nitrojen (N2 : %80 N2/%20 CO2), vakum (VAC) ve ortam havası 

koşulları altında paketlemişlerdir. Toplam aerob bakteri sayısı >106 kob/g seviyesine 3. 

ve 6. günler arasında ulaşmıştır. Etin bütün özelliklerine bağlı olarak devekuşu 

kıymaları 6 günden az süre için satılabilir kalitede bulunduğu bildirilmiştir.  

 

Fernandez-Lopez ve ark. (2008) farklı paketleme koşullarının (ortam havası, 

vakum, MAP: %80 CO2/%20 N2, MAP+CO: %30 CO2/% 69,8 argon/% 0,2 CO) 

devekuşu bifteklerinin raf ömrü üzerine etkisini araştırdıkları çalışmalarında hava ile 

paketlenmiş ürünlerde lipid ve hemopigmentasyon oranını yüksek bulmuşlar; toplam 

bakteri sayılarına dayanarak nitelendirdikleri raf ömürlerinde ise, aerobik koşullar 

altında 8 günlük depolama sağlanabilirken, vakum, MAP ya da MAP+CO 

uygulamalarında 12 günlük depolama elde edinilebildiğine işaret etmişlerdir. 

 

Isdell ve ark. (2003) iki farklı paketleme tipinin (çift fışkırtmalı 28 sn. ve üçlü 

fışkırtmalı 55 sn. devirli MAP) etkisini araştırdıkları modifiye atmosfer paketleme (%50 

CO2/%50 N2) çalışmalarında, 6 farklı sığır kasını (M. longissimus dorsi, M. psoas 

major, M. smimembranosus, M. gluteus medius, M. semitendinosus ve M. biceps 
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femoris) 1°C’de muhafaza ederek örneklerin raf ömrünü incelemişlerdir. Paketlerin 

içersinde artan O2 konsantrasyonu paketleme devri tarafından etkilenmediği ve her iki 

denemede de 6 haftalık muhafaza süresi boyunca bifteklerin tazeliklerini korudukları 

bildirilmiştir.  

 

Coventry ve ark. (1998) –1 ve 4°C muhafaza koşullarında, %80 O2: % 20 CO2 ve 

%80 N2: %20 CO2 gaz karışımları ile modifiye atmosfer vakum deri-paketledikleri 

(MA-VSP) sığır bifteklerinde, 4 haftalık depolama süresi sonunda, O2-CO2 atmosfer 

paketlemede, toplam bakteri sayısının 105 kob/cm2’e bile ulaşmazken, duyusal 

özellikler ve tiyobarbütirik asit (TBA) değerleri yönünden kabul edilmez düzeylerde 

olduğunu; buna karşılık, -1°C’de, 4 haftalık depolamada, N2-CO2 atmosfer paketlenmiş 

ürünlerdeki maksimum toplam bakteri sayısının 107 kob/cm2’e ulaşmasına karşın, 

duyusal özellikler ve TBA değerleri yönünden kabul edilebilir düzeylerde kaldığını 

bildirmişlerdir. 

  

Kohls ve ark. (2001) yüksek ve düşük oksijen içeren modifiye atmosfer 

paketlenmiş sığır kıymaları ile yaptıkları çalışmalarında 11 günlük muhafaza süresi 

sonunda yüksek O2 içeren (%75 O2/% 20 CO2/%5 N2 ve %75 O2/%25 CO2) örneklerin 

kabul edilemeyecek renkte olduklarını gözlemlemişlerdir. Düşük O2 içeren (% 30 

CO2/%70 N2, %40 CO2/%60 N2 ve %100 CO2) örnekler ise 25. gün sonunda kabul 

edilir renkte bulunduğu bildirilmiş; bu yüzden, düşük oksijen ile paketlenmiş bütün 

örneklerde 11 günlük muhafaza süresi, 48 saatlik ideal bir perakende satışı için en 

uygun muhafaza süresi olarak belirtilmiştir.  

 

Isdell ve ark. (1999) 6 farklı sığır kasını (M. longissimus dorsi, M. psoas major, 

M. smimembranosus, M. gluteus medius, M. semitendinosus ve M. biceps femoris) %50 

CO2/%50 N2 gaz karışımları ile modifiye atmosfer paketledikleri çalışmalarında SM, BF 

ve GM bifteklerinin raf ömürlerinin sırasıyla 4 ve 6 hafta olarak kaydedilmiştir. 

 

Insausti ve ark. (2001),  %60 O2, %30 CO2 ve %10 N2 gaz karışımları ile 

modifiye paketledikleri sığır bifteklerinin raf ömürleri duyusal değişimlere bağlı olarak 

yetiştirme çeşidine göre 5-10 ve 10-15 gün arasında değişiklik göstermiştir. Raf ömrü, 

lipid oksidasyon teşekkülü ile büyük ölçüde sınırlandığı bildirilmiştir. 
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Rajamaki ve ark. (2006) %80 CO2/ %20 N2 gazı karışımı ile modifiye atmosfer 

paketlemiş broyler tavuk etlerinin 6,1°C’de muhafazada, toplam bakteri sayısının 5-7. 

günden sonra olumsuz etkilendiğini ve duyusal özellikler bakımından paketlerin 9. 

günden sonra kabul edilemez sınırlara ulaştığını; buna karşın 2,9°C’de depolanan 

örneklerde 12. günde dahi taze örneklerden ayırt edilebilecek bir değişim 

saptanamadığını açıklamışlardır. 

 

Patsias ve ark. (2006) buzdolabı koşullarında 20 gün süre ile depoladıkları 

pişirilmeye hazır tavuk etlerinin raf ömürlerini araştırdıkları çalışmalarında %30 

CO2/%70 N2 gaz karışımı ile paketli ürünlerin raf ömürlerinde 4 gün, %60 CO2/%40 N2 

ve %90 CO2/%10 N2 gaz karışımı ile paketli ürünlerin raf ömürlerinde ise 6 gün uzama 

elde edilmiştir. 

 

Patsias ve ark. (2006) mikrobiyolojik ve duyusal değişikliklerin biyojen aminlerle 

olan ilişkilerini araştırdıkları çalışmalarında pişmeye hazır tavuk etlerini aerobik ve 

modifiye atmosfer paketleme (%30 CO2/%70 N2) koşulları altında paketleyip 4°C’de 

muhafazaya tabi tutmuşlardır. Toplam bakteri sayısı 7 log kob/g seviyelerine hava ile 

paketli ürünlerde 10-11. günde, MAP’li ürünlerde ise 15. günde ulaşmıştır. Buna uygun 

olarak da duyusal değerlendirme skorlarında sırasıyla 8. ve 12. günden itibaren koku ve 

tatta ürünler için olumsuzluğu gösteren düşük değerleri işaret etmiştir.  

 

Balamatsia ve ark. (2006) tavuk göğüslerini aerobik ve modifiye atmosfer 

paketleme (%30 CO2/%70 N2) koşulları altında paketleyip 4°C’de muhafazaya tabi 

tutmuşlar ve toplam bakteri sayılarının hava ile paketlenmiş örneklerde 4-5. günden, 

MA paketlenmiş örneklerde 8. günden sonra 7 log kob/g düzeyine ulaştığını 

bildirmişlerdir. Mikroorganizma yüküne paralel olarak duyusal özellikler sırasıyla 4-5 

ve 7-8. günden sonra kabul edilemez olarak belirtilmiştir.  

 

Smolander ve ark. (2004) %80 CO2 + %20 N2 gazları ile modifiye atmosfer 

paketledikleri broyler tavuk dilimlerini farklı saklama koşullarında depoladıkları 

çalışmalarında mikrobiyal raf ömrünü soğuk zincirin korunması ile büyük ölçüde 

geliştirebileceklerini bulmuşlardır. Sıcaklığın, duyusal kalite üzerinde etkili 
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Enterobaktericea, proteolitik bakteriler, sülfit oluşturan mikroorganizmalar ve 

Clostridia sayıları üzerinde kritik etkisi olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Balamatsia ve ark. (2007) tarafından yapılan bir çalışmada, modifiye atmosfer 

ile paketlenmiş tavuk filetolarında hava, vakum ve MAP (M1: %30/%65/%5 CO2/N2/O2 

ve M2: %65/%30/%5 CO2/N2/O2) ile paketleme arasındaki raf ömrü uzunluğu vakum, 

M1 ve M2 paketli örneklerde sırasıyla 2, 4 ve 9-10 gün olarak saptanmıştır. Kabul 

edilebilir duyusal limitler ise vakum paketli örnekler için 6-7 gün arası, M1 paketli 

örnekler için ise 9-10 gün arası olarak kaydedildiği bildirilmiştir. 

 

Viana ve ark. (2005) tarafından farklı paketleme şekilleri uygulanan (vakum, 

%100 CO2, %99 CO2+%1 CO, %100 O2, %100 CO) domuz sırt kaslarında mikrobiyel 

ve duyusal özellikler %100 O2 içeren MAP gruplarında korunamamıştır. Domuz 

etlerinin kırmızılığı sadece 15. güne kadar taze örneklerinkine benzer kalmış, bu 

noktadan sonra kimyasal ve mikrobiyel değişikliklerden dolayı raf ömrü sınırlanmıştır. 

 

2.7.2.6. Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) Uygulamaları İle İlgili Yasal 
Düzenlemeler 

Ambalajlama, gıdanın depolanması, raf ömrü ve tüketiciye ulaşması anına kadar 

uygun koşullar altında saklanabilmesi için uygulanan bir işlemdir. Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nde (TGK Yönetmeliği 2000) bulunan ambalajlama kuralları şöyledir; 

 Türk Gıda Kodeksinde (TGK) yer alan tüm gıda maddelerinin 

ambalajlanması zorunludur. 

 Ambalajlanmış gıda maddesi, ambalajı değiştirilmediği veya açılmadığı 

sürece gıda maddesine erişilmez durumda olmalıdır. 

 Ambalaj materyali üzerinde izin tarihi ve numarası ile üretici firmanın 

adı, bulunduğu il ve plastik materyalin kimyasal adlarının baş harfleri 

belirtilmelidir. 

 Gazete ve gıda ambalaj materyali olarak üretilmemiş basılı ve yazılı 

kağıtlar, yeniden işlenmiş kağıtlar ve plastikler gıda ambalaj materyali 

olarak kullanılmazlar. 
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İyi bir ambalaj materyali şu özelliklere sahip olmalıdır; 

 Ürünü temiz tutmalı, kirlilik ve diğer kontaminantların gıdaya 

bulaşmasına engel olmalıdır.  

 Besin kayıplarını en alt seviyede tutmalıdır.  

 Ambalajın dizaynı; taşıma, dağıtım ve rafta tutulması sırasında koruyucu 

olmalı ve elle rahatlıkla tutulabilir şekilde olmalıdır. 

 Ambalajın şekli, büyüklüğü ve ağırlığı önemlidir. Gıdanın orijinal 

şeklini, büyüklüğünü ve ağırlığını muhafaza etmelidir.  

 Ambalaj materyali gıdayı kimyasal ve fiziksel tehlikelere karşı 

korumalıdır. 

 Ambalaj materyalinin üzerinde gıdanın içeriği, en uygun kullanım ve 

saklama koşullarını belirten bir etiket bulunmalıdır.  

 Ambalaj materyali albeniyi arttırıcı biçimde, ürünü en iyi şekilde temsil 

edecek şekilde tasarlanmalı ve kullanımı kolay olmalıdır.  

 

Modifiye atmosfer paketleme solunum yapan ve yapmayan gıda maddelerine 

uygulanabilir. Taze meyve ve sebze etrafındaki havanın kompozisyonunun değişimi 

solunumu da değiştirir. Oksijen seviyesi yeterli olduğunda aerobik solunum yer alır, 

fakat oksijen miktarı çok çok az olduğunda solunum hızı da düşer ve üründeki 

biyokimyasal olaylar da yavaşlar. Böylece gıdanın solunumla beraber hızlıca olgunlaşıp 

bozulmaya başlaması önlenir. Bu yöntemde plastik filmler kullanılır. Genellikle 

kullanılan film çeşitleri polivinil klorür, polietilen, propilen ve polistrendir. 

 

Bu amaçla kullanılan plastik materyallerin taşıması gereken özellikler ise 

TGK’de aşağıdaki gibi bildirilmiştir. 

 Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastikler, yüksek molekül ağırlıklı 

polimerlerden oluşacak ve kimyasal bakımından inert bulunacaktır. 

Yapılarda kalabilecek monomer miktarları plastiklere ait teknik 

özelliklere uygun olacaktır. 
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 Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastiklere üretim sırasında katılan; 

plastifiyan-yumuşatıcı, antioksidan-oksidasyondan koruyucu, stabilizan-

dayanıklılık sağlayıcı, emülgatör-homojenleştirici, librifiyan-parlatıcı, 

boya katalizör-hızlandırıcı gibi katkı maddelerin miktarı, gıda 

maddesinin kalitesini değiştirmeyecek ve toksik bir etki yapmasına 

neden olmayacak düzeyde olmalıdır. 

 Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastik malzemeler gıda 

maddelerini emmemeli, gıdayı sızdırmamalı, tat, koku ve rengini 

değiştirmemeli, taşıma ve depolama şartlarının gerektirdiği fiziksel ve 

mekanik özelliklere sahip olmalıdır. 

 Yiyecek ve içeceklerin ambalajı olarak kullanılan plastikler bir kez 

kullanılabilirler. Ancak plastiklerin geri dönüşlü olarak kullanımı ile 

ilgili usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 

tarafından düzenlenir. 

 Gıda maddelerinin doğrudan ambalajlanmasında kullanılacak plastiklerin 

veya diğer malzemelerin yapıştırma, sıvama, laklama, nüfuz ettirme ve 

benzeri metotlarla kaplanmasında kullanılan plastik madde ihtiva eden 

ürünler ile her türlü reçine kaplamaları bu bölümde belirtilen niteliklerde 

olmalıdır. 

 Gıda maddeleri ile temas edecek plastiklerde kullanılacak boyar 

maddeler, gıda maddelerinde hiç bir geçirgenlik vermemeli ve toksik 

madde içermemelidir. 

 Boyar maddeler yüksek saflık göstermeli ve ağır metaller belirtilen 

sınırlara uygun olmalıdır: Kurşun % 0,01 g, Arsenik % 0,005 g, Krom % 

0,025 g, Antimon % 0,025 g, Civa % 0,005 g, Kadmiyum % 0,01 g, 

Çinko % 0,2 g, Selenyum % 0,01 g, Baryum % 0,01 g. 

 Aromatik amin kalıntıları % 0,05 g’ı aşmamalıdır. 

 Karbon karasında benzen ekstraktı en çok % 0,1 olmalıdır. 

 Plastiklerin yapısına giren kimyasal maddeler, gıda benzeri çözücülerle 

60 ppm, veya gıda ve benzeri çözücülerin temas ettiği yüzeylerde 10 
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mg/dm2’den daha fazla çözünürlük vermemelidir. Geçme ve 

ekstraksiyon çalışmaları kendi kategorilerindeki gıdalarla 10 gün süreyle 

ve normal koşullardaki en yüksek sıcaklığın üzerindeki bir sıcaklıkta 

yapılmalıdır. 

 Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastik maddeler kolay kırılmayan, 

yırtılmayan ve şekil bozukluğuna uğramayan bir yapıda olmalıdır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. GEREÇ 

3.1.1. Devekuşu Eti Örnekleri 

Araştırmada kullanılan devekuşu eti örnekleri özel bir devekuşu işletmesinden 

(Karas Et ve Deri Ürünleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.) temin edilmiş olup, 

bu etlerin paketlemesi başka bir özel et ve et ürünleri üretim işletmesinde (Bonfilet Et 

Taahhüt Tic. Ltd. Şti.) deneysel olarak yapılmıştır. Her bir denemede 10 kg devekuşu 

eti (M.iliofibularis), farklı oranlarda paketleme gazı, gerekli miktarda paketleme kabı 

(Delta Plastik Endüstrisi A.Ş.) ve filmi (Südpack Verpackungen) kullanılmıştır. 

 

3.1.2. Devekuşu Eti Üretiminde Kullanılan Gereçler 

 Kesim öncesi dinlendirme padokları 

 Kapan 

 Bıçak ve masat seti 

 Frigofrik araç 

 Soğuk depo 

 

3.1.3. Paketlemede Kullanılan Gazlar 

Paketlemede kullanılan gazlar HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İsth. End. 

A.Ş.’den temin edilmiştir. Gaz kompozisyonları aşağıda verilmiştir: 

 % 20 CO2, % 80 O2 (CO2 = % 21) 

 % 20 CO2, % 60 O2, % 20 N2 (CO2 + N2 = % 39,7) 

 % 40 CO2, % 60 O2 (CO2 = % 40,3) 

 % 40 CO2, % 40 O2, % 20 N2 (CO2 + N2 = % 59) 
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3.1.4. Modifiye Atmosfer Paketleme Cihazı 

Modifiye atmosfer paketleme uygulamaları Bonfilet Et Taahhüt Tic. Ltd. Şti.’de 

bulunan Paktek/Ulma, Ulma Taurus 570 (Oñati, Guipuzcoa, Basque Country, İspanya) 

paketleme cihazı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

3.1.5. Modifiye Atmosfer Paketlemede Kullanılan Ambalaj Malzemesi 

Ambalaj materyali, polipropilene karşı soyulabilir nitelikte, iki eksenli poliamid 

kombinasyondan oluşan iki tabakadan oluşmaktadır. Alt tabaka PVC folyo 800 mikron 

EVOH laminasyonlu materyalden oluşmaktadır (Delta Plastik Endüstrisi A.Ş.). Üst film 

Multippeel barriere 106 mikron laminasyonlu reclosable (açılıp kapanma özelliği olan - 

soyulabilir) yüksek bariyerlidir (polyester tabanlı, PSA ve polyethylen tabakalı - 

Südpack Verpackungen, Memminger Strase, D-88416, Ochsenhausen). Filmin iyi bir 

saydamlığı, geniş kaplama aralığı, orta derecede oksijen bariyeri, iyi mekanik özelliği 

ve buharlanmaya karşı etkisi vardır. 

 

Tablo 8. Deneysel Devekuşu Eti Üretiminde Kullanılan Paketleme Ambalajı Teknik 
Özellikleri  

Özellik Değer Birim Metot 

Kalınlık 60 µm DIN 53370 

Uzunluk 800/1700 m SPO-P11/P6 

Toplam ağırlık 59 g/m2 ISO 2286-2 

Kaplama aralığı 150-180 °C SPO 

Gerilim gücü (MD) 20-60 N/mm2 ISO 527-3 

Gerilim gücü (TD) 15-55 N/mm2 ISO 527-3 

Kırılma uzunluğu (MD) 50-150 % ISO 527-3 

Kırılma uzunluğu (TD) 50-150 % ISO 527-3 

O2 geçirgenliği 25 cm3/m2 d bar 23°C/%30 rF DIN 53380 

CO2 geçirgenliği 90 cm3/m2 d bar 23°C/%30 rF DIN 53380

N2 gecirgenliği 15 cm3/m2 d bar 23°C/%30 rF DIN 53380

Su buharı geçirgeliği < 3 g/m2 d 23°C/%85 rF DIN 53122
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3.1.6. Laboratuvar Gereçleri 

 Spektrofotometre (Chebios Optimum-One) 

 Renk ölçüm cihazı (Hunterlab ColorFlex) 

 Tekstür ölçüm cihazı (Instron) 

 Gaz ölçüm cihazı (PBI-Dansensor A/B) 

 Higrometre (Lufft)  

 pH metre (Hanna HI 9321) 

 Ultra-turrax (ART Miccra RT) 

 Stomacher (Lab Blender 400) 

 Hassas terazi (Sartorius)  

 Etüv (Memmert, Elektro-Mag, Heraus, Nüve) 

 Otoklav (Hirayama HV-501, Kermanlar) 

 Buzdolabı (Bosch, AEG) 

 Tüp karıştırıcı - Vortex (Velp Scientifica Rx3) 

 Benmari (GFL) 

 Distile su cihazı (Nüve NS 312) 

 Cam malzemeler ve diğer laboratuvar malzemeleri 

 

3.1.7. Besiyerleri ve Kimyasallar 

 Pseudomonas Agar Base (Oxoid, CM0559) 

 CFC Selective Agar Supplement (Oxoid, SR0103) 

 de Man Rogosa Sharpe Agar (Oxoid, CM0361) 

 DRBC Agar (Oxoid, CM0727) 

 Chloramphenicol Selective Supplement (Oxoid, SR0078) 

 Violet Red Bile Glucose Agar (Oxoid, CM0485) 

 Violet Red Bile Lactose Agar (Oxoid, CM0107) 

 Standart Plate Count Agar (Oxoid, CM0463) 

 TBX Agar (Oxoid, CM0945) 

 Trikloroasetik Asit (Merck, M100810) 

 Thiobarbituric Asit (Merck, M108180) 

 Fosforik asit (Merck, M100563) 
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3.2. YÖNTEM 

3.2.1. Devekuşu Etlerinin MAP Uygulamaları İçin Hazırlanması 

Aynı yaş, cins ve yemleme prosedürüne tabi tutulmuş 9-12 aylık devekuşları 

seçilerek kesim öncesi ayrıldı. Mezbahada kesim hijyenine özen gösterilerek kesime 

tabi tutulan hayvanlar, kesim sonrası bütün karkas halinde soğuk depoya kaldırıldı. 

Devekuşu karkasları kesimden 18-24 saat sonra kas gruplarına göre parçalama işlemine 

tabi tutuldu. Parçalama sırasında karkaslardan çıkartılan M.iliofibularis kası 

denemelerde kullanıldı. Ayrılan M.iliofibularis kasları kuşbaşı haline getirildikten sonra 

biri kontrol grubu olmak üzere 5 ayrı gruba ayrılarak her biri önceden belirlenen ve 

Tablo 9’da açıklanan gaz karışımları ile paketlendi. Her bir grup için paketlemede iç 

hacimleri birbirinden farklı 400 mm3 ve 800 mm3’lük iki kap kullanıldı. Kaplar 1:1 ve 

1:3 oranında tepe boşluklu (ürün/gaz oranı) olarak dizayn edildi ve üzerleri aynı 

paketleme filmi ile kaplandı. Paketlenmiş etler soğukta (4°C) muhafaza edildi. Her bir 

deneme farklı tarihlerde üç kere tekrarlandı.  

 

Tablo 9. Deneysel devekuşu eti örneklerinin hazırlanması sırasında uygulanan gaz 
kombinasyonları  

                                  Gaz 

Grup                           

CO2 O2 N2 

Grup I (Kontrol: A1-B1) - - - 

Grup II (AII-BII) %20 %80 - 

Grup III (AIII-BIII) %20 %60 %20 

Grup IV (AIV-BIV) %40 %60 - 

Grup V (AV-BV) %40 %40 %20 

 

3.2.2. Laboratuvar Analizleri 

Devekuşu eti örnekleri gerek muamele öncesi, gerekse soğuk muhafazanın 1, 3, 

5, 7 ve 10. günlerinde mikrobiyolojik (Aerob mezofil toplam mikroorganizma, 

Enterobacteriacea, Pseudomonaslar, Koliform, E.coli, Laktik asit bakterileri, Psikrofil 

bakteri ve Küf-maya), fiziko-kimyasal (pH, aw, Tiyobarbitürik asit değeri, renk 

değerleri: CIE L*, a*, b*, C*, h*) ve duyusal (renk, koku, görünüm, kıvam) olarak 
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analiz edildi. Her analiz gününde, laboratuvar analizlerine başlamadan önce, her gruba 

ait paketin gaz kompozisyonu (O2:CO2:N2 oranı) ölçüldü.  

 

3.2.2.1. Gaz Kompozisyonunun Belirlenmesi 

Modifiye atmosfer paketlenmiş ve 4ºC’de buzdolabı koşullarında muhafaza 

edilen devekuşu eti örneklerinde, 1:1 ve 1:3 ürün/gaz oranında tepe boşluğu 

mesafesinde kalan O2 ve CO2 konsantrasyonları PDI Dansensor A/B (PBI-Dansensor 

A/B, Ronnedevaj 18, DK 410 Ringsted, Denmark)  kullanılarak ölçüldü. Gaz ölçümü 

yapılacak paketin üst film tabakasına, ölçüm sırasında paketten gaz sızmasını önlemek 

için plastik, yapışkan bir bariyer (PDI Dansensor) yerleştirildikten sonra ölçüm cihazına 

bağlı tıbbi tip bir iğne (0,7 mm x 30 mm) (B, Braun, Melsungen AG, Deutchland) 

yardımıyla küçük miktarda bir tepe boşluğu mesafesi gazı paketten dışarı çıkartıldı. O2 

ve CO2 konsantrasyonları muhafazanın 1, 3, 5, 7 ve 10. günlerinde laboratuvar 

analizleri öncesi ölçüldü. 

 

3.2.2.2. Mikrobiyolojik Analizler 

Devekuşu eti örneklerinden her grup için ayrı olmak üzere aseptik şartlarda steril 

poşetlere 10’ar gram numune alındı, üzerine 90 ml steril peptonlu su ilave edildi ve 

stomacherde (Lab Blender 400) homojenize edildi. Elde edilen ana dilüsyondan aynı 

sulandırıcı kullanılarak seri dilüsyonlar hazırlandı ve aranılan mikroorganizmalar 

yönünden analize tabi tutuldu (FDA 1995; Harrigan 1998; ISO 2001).  

 

3.2.2.2.1. Toplam Aerob Mezofil Mikroorganizma Sayımı 

Toplam aerob mezofil mikroorganizma sayısının belirlenmesinde Standard Plate 

Count Agar (APHA) (Oxoid, CM0463) kullanıldı. Dökme yöntemiyle ekim yapılan 

plaklar 37ºC’de 48 saat inkübe edildikten sonra koloni sayımı yapıldı (Andrews 1992; 

Harrigan 1998). 
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3.2.2.2.2. Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı 

Laktik asit bakterilerinin sayımı de Man, Rogosa, Sharpe Agar (MRS - Oxoid, 

CM0361)’a çift tabaka dökme ekim tekniği uygulanarak gerçekleştirildi. Plaklar 

37ºC’de 48 saat inkübasyon sonucunda değerlendirilip, toplu iğne başı büyüklüğündeki 

pembe-beyaz kolonilerin sayımı yapıldı (Davidson ve Cronin 1973). 

 

3.2.2.2.3. Pseudomonas spp. Sayımı 

Pseudomonaslar, C-F-C Selectıve Agar Supplement (Oxoid, SR0103) ilaveli 

Pseudomonas Agar Base (Oxoid, CM0559) besiyerinde 25°C’de 48 saat inkübasyondan 

sonra sayıldı (Anonim 1996). 

 

3.2.2.2.4. Psikrofil Bakteri Sayımı 

Psikrofil bakteri sayısının belirlenmesinde Standard Plate Count Agar (APHA) 

(Oxoid, CM0463) kullanıldı. Dökme plak ekim yöntemiyle ekim yapılarak 4ºC’de 5-7 

gün inkübe edildikten sonra koloni sayımı yapıldı (Andrews 1992; Harrigan 1998). 

 

3.2.2.2.5. Enterobacteriaceae Sayımı 

Violet Red Bıle Glucose Agar (VRBGA - Oxoid, CM0485) besiyerine inoküle 

edilen örnek dilüsyonları 37°C’de 24 saat inkübe edildikten sonra 0,5 mm ve daha 

büyük çaplı tipik koloniler sayıldı (Anonim 1989). 

 

3.2.2.2.6. Koliform Sayımı 

Koliform bakterilerin izolasyonu amacıyla Violet Red Bile Agar (VRB, Oxoid 

CM 107) kullanıldı. Çift tabaka dökme ekim yöntemi ile ekim sonrası 37°C’de 24 saat 

inkübasyondan sonra 2-3 mm çapındaki kırmızı viyole renkli koloniler sayıldı (Harrigan 

1998).  
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3.2.2.2.7. E.coli Sayımı 

TBX Agar (TBX - Oxoid, CM0945) besiyerine inoküle edilecek örnek 

dilüsyonları 44°C’de 24 saat inkübe edildikten sonra üreyen bütün tipik koloniler sayıldı 

(ISO 2001).  

 

3.2.2.2.8. Küf-Maya Sayımı 

Küf-maya sayımı, hazırlanan dilüsyonların Chloramphenıcol Selectıve 

Supplement (Oxoid, SR0078) ilaveli DRBC Agar Base  (Oxoid, CM0727)’a yapılan 

yayma ekim yöntemi sonucu 25ºC’de 5 gün inkübasyonundan sonra değerlendirildi 

(Harrigan 1998; TSE 1989).  

 

3.2.2.3. Fiziko-Kimyasal Analizler 

3.2.2.3.1. pH Tayini 

Homojenize edilmiş ve sulandırılmış (10 g/100 ml saf su) devekuşu eti 

örneklerinin pH değerleri TSE tarafından önerilen metoda göre dijital bir pH metre 

(Hanna HI 9321) kullanılarak saptandı (TSE 1978). 

 

3.2.2.3.2. Su Aktivitesi (aw) Tayini  

Küçük parçalar halinde kıyılan devekuşu eti örnekleri higrometre (Lufft) ile 

ölçüldü (AOAC 1984). 

 

3.2.2.3.3. Tiyobarbitürik Asit Değeri Analizi (TBARS) 

Her bir örnekten iyice parçalandıktan sonra 20 g alınıp üzerine 50 ml %20’lik 

trikloroasetik asit (2 M fosforik asit solüsyonunda hazırlanmış) ilave edilerek ultra-

turrax (ART Miccra RT) aracılığıyla homojenize edildi. Deiyonize su ile 100 ml’ye 

tamamlanarak filtre edildikten sonra filtratın 5 ml’si, 5 ml taze hazırlanmış 0,005 M 

tiyobarbitürik asit solüsyonu ile karıştırıldı. Karışım birkaç defa çevrilmek suretiyle 

karıştırıldı. Karanlıkta ve oda sıcaklığında 15 saat bekletildikten sonra oluşan rengin 

absorbansı UV spektrofotometrede (Chebios Optimum-One) 530 nm’de ölçüldü. 

TBARS değeri aşağıdaki formül aracılığıyla hesaplandı (Shrestha ve Min 2006). 
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       (Absorbans – 0,0121) x (72,06 / 94) 

 TBARS değeri : ----------------------------------------------   mg MDA*/ kg 

                0,1379  

 

 

*Sonuç, reaksiyonda oluşan malondialdehid  (MW: 72,06) üzerinden verilmektedir. 

         (3.1) 

 

3.2.2.3.4. Renk Analizi  

Bütün örnekler 4°C’de buzdolabı koşullarında muhafaza edilme süreçleri 

boyunca CIE L*, a*, b* [L*: Lightness (parlaklık), a*: redness (kırmızılık), b*: 

yellowness (sarılık)] değerlerine göre ColorFlex HunterLab Renk Ölçüm Sistemi 

(Hunter Associates Laboratory, Inc.) kullanılarak değerlendirildi. Her örnekten beş 

ölçüm yapıldıktan sonra aritmetik ortalaması alınıp ölçüm değeri belirlendi. Renk 

koyuluğu [Choroma (C*)] ve renk açısı/ton açısı [hue angle (h*)] değerleri, analizler 

sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda sırasıyla C*=(a*2 + b*2)½ ve h*=tan-1 

(b*/a*) formülleri ile hesaplandı (AMSA 1991).  

 

3.2.2.4. Duyusal Analizler 

Depolama sırasında devekuşu etlerindeki bozulma belirtileri (görünüm, renk, 

koku, kıvam) vizuel olarak incelendi. Muhafaza sırasında gözlenen değişiklikler 5 

kişilik gıda hijyeni ve güvenliği dalında uzman panelistler tarafından kabul edilebilirlik 

ölçü değerleri göz önünde bulundurularak puanlamaya tabi tutuldu. Puanlandırma 9 

üzerinden yapıldı ve panelistlerin %50’sinin olumsuz olarak değerlendirdiği sonuçlar (< 

5 puan) bozulma başlangıcı olarak kabul edildi (Ranganna 1994). 
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4. BULGULAR 

Deneysel olarak kesilen ve paketlenen devekuşu eti örnekleri soğuk 

muhafazanın farklı günlerinde duyusal (renk ve duyusal panel), fiziko-kimyasal (pH, su 

aktivitesi ve tiyobarbütirik asit indeksi) ve mikrobiyolojik (toplam aerob mezofil 

mikroorganizma, laktik asit bakterileri, Pseudomonas spp., psikrofil bakteri, 

Enterobacteriaceae, koliform, E.coli ve küf-maya) yönden analiz edilmiştir. 

 

Deneysel devekuşu eti örneklerinin paketlenmesi 3 defa tekrarlanmış ve analiz 

sonuçlarının istatistiksel olarak logaritmik ortalamaları alınarak Tablo 11-26 ve Şekil 2-

22’de gösterilmiştir.  

 

Deneysel devekuşu eti örneklerinin paketlenmesi, tepe boşluğu mesafesi 

(ürün/gaz oranı) 1:1 ve 1:3 olan 2 farklı kap içerisinde ve farklı gaz kombinasyonları 

içeren 5 ayrı grup oluşacak şekilde yapılmıştır. Çalışmada kullanılan materyel grupları 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir (Tablo 10). 

 

Tablo 10. Deneysel Devekuşu Eti Analiz Grupları 

Gaz karışımı Grup Tepe boşluğu 
mesafesi  

(ürün/gaz oranı) CO2 O2 N2 

A-I.Grup 1:1 Ortam havası (Kontrol) 

A-II.Grup 1:1 %20 %80 - 

A-III.Grup 1:1 %20 %60 %20 

A-IV.Grup 1:1 %40 %60 - 

A-V.Grup 1:1 %40 %40 %20 

B-I.Grup 1:3 Ortam havası (Kontrol) 

B-II.Grup 1:3 %20 %80 - 

B-III.Grup 1:3 %20 %60 %20 

B-IV.Grup 1:3 %40 %60 - 

B-V.Grup 1:3 %40 %40 %20 
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4.1. Deneysel Devekuşu Eti Örneklerinin Muhafaza Sürecindeki Mikrobiyolojik 
Analiz Bulguları  

4.1.1. Toplam Aerob Mezofil Bakterilere (TAMB) Ait Analiz Bulguları 

Deneysel devekuşu eti örneklerinde muhafaza süresince yapılan analizler sonucunda 

elde edilen Toplam Aerob Mezofilik Bakterilere (TAMB) ait analiz sonuçları Şekil 2 ve 

Tablo 11’de topluca gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2 . Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde toplam aerob mezofil 
bakteri (TAMB) sayılarındaki değişimler 
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Tablo 11. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde toplam aerob mezofil bakteri sayılarındaki değişimler [Ortalama (log10 kob/g)] 

                                  Gün   

 Grup  
1.gün 3.gün 5.gün 7.gün 10.gün 

A-I.Grup 5,9363 ± 0,31 6,6876 ± 0,24a*** 7,3698 ± 0,12a*** 7,8205 ± 0,22a*** 8,0408 ± 0,24a*** 

A-II.Grup 5,4048 ± 0,30 5,9677 ± 0,03b 6,7549 ± 0,12bc 7,1360 ± 0,26abcd 7,3274 ± 0,23abc  

A-III.Grup 5,2036 ± 0,29 5,8234 ± 0,04bc  6,2987 ± 0,16cd 6,8605 ± 0,26bcd 7,1052 ± 0,28bcd  

A-IV.Grup 5,0944 ± 0,32 5,7038 ± 0,07bcd 6,0112 ± 0,08de 6,5088 ± 0,35cde 6,8275 ± 0,31cd  

A-V.Grup 5,5871 ± 0,24 6,0415 ± 0,06ab 6,8833 ± 0,09ab 7,1706 ± 0,22abc 7,7684 ± 0,21ab  

B-I.Grup 5,6049 ± 0,23 6,1115 ± 0,10ab  6,9471 ± 0,10b 7,4115 ± 0,18ab  7,7792 ± 0,43ab  

B-II.Grup 5,0363 ± 0,34 5,1774 ± 0,27cde 5,4711 ± 0,23ef 5,8578 ± 0,18efg  6,2318 ± 0,22de  

B-III.Grup 4,9019 ± 0,36 5,0747 ± 0,31de  5,2905 ± 0,28f 5,5278 ± 0,31fg  5,9020 ± 0,27e  

B-IV.Grup 4,8603 ± 0,37 4,9981 ± 0,33e  5,1491 ± 0,31f 5,4125 ± 0,32g  5,6667 ± 0,33e  T
op

la
m

 A
er

ob
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ez
of

il
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te

ri
 

(T
A

M
B

) 

B-V.Grup 5,1643 ± 0,28 5,4484 ± 0,25bcde  5,9560 ± 0,06de 6,3140 ± 0,16def  6,8489 ± 0,17cd  

a,b,c:  Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir, (P < 0,05) 

(*): P < 0,05 (**): P < 0,01  (***): P < 0,001 
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4.1.2. Laktik Asit Bakterilerine (LAB) Ait Analiz Bulguları 

Deneysel devekuşu eti örneklerinde muhafaza süresince yapılan analizler sonucunda 

elde edilen Laktik Asit Bakterilerine (LAB) ait analiz sonuçları Şekil 3 ve Tablo 12’da 

topluca gösterilmiştir. 

 

Şekil 3 . Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde laktik asit bakterileri 
(LAB) sayılarındaki değişimler 
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Tablo 12. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde laktik asit bakterileri (LAB) sayılarındaki değişimler [Ortalama (log10 kob/g)] 

                                  Gün   

Grup  
1.gün 3.gün 5.gün 7.gün 10.gün 

A-I.Grup    3,9886 ± 0,19    5,4684 ± 0,48 6,0169 ± 0,64a* 6,6782 ± 0,70    7,2988 ± 0,37 

A-II.Grup    3,5710 ± 0,21    4,4623 ± 0,47 4,6414 ± 0,38bc 5,2705 ± 0,52    5,9239 ± 0,84 

A-III.Grup    3,7058 ± 0,21    4,6165 ± 0,48 4,8851 ± 0,26abc 5,6203 ± 0,47    6,1425 ± 0,77 

A-IV.Grup    3,4408 ± 0,18    3,9859 ± 0,65 4,1256 ± 0,53bc 4,8479 ± 0,56    5,4390 ± 0,80 

A-V.Grup    3,8731 ± 0,17    4,7222 ± 0,43 5,0079 ± 0,58abc 5,6512  ± 0,78    6,7301 ± 0,53 

B-I.Grup    3,7565 ± 0,19    4,8556 ± 0,14 5,3538 ± 0,19ab 6,3216 ± 0,17  6,9029 ± 0,30 

B-II.Grup    3,3859 ± 0,14    3,8337 ± 0,11 4,2980 ± 0,28bc 5,0090 ± 0,25   5,6849 ± 0,29 

B-III.Grup    3,4951 ± 0,12    3,9287 ± 0,06 4,3958 ± 0,25bc 5,2001 ± 0,25    5,9220 ± 0,32 

B-IV.Grup    3,2846 ± 0,12    3,7680 ± 0,15 3,9048 ± 0,10c 4,6911 ± 0,16    5,1531 ± 0,12 L
ak

ti
k

 A
si

t 
B

ak
te

ri
le

ri
 (

L
A

B
) 

 

B-V.Grup    3,6357 ± 0,17    4,0524 ± 0,06 4,6353 ± 0,16bc 5,4491 ± 0,21    6,1438 ± 0,30 

a,b,c:  Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir, (P < 0,05) 

(*): P < 0,05 (**): P < 0,01  (***): P < 0,001 
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4.1.3. Pseudomonas spp.’e Ait Analiz Bulguları 

 

Deneysel devekuşu eti örneklerinde muhafaza süresince yapılan analizler sonucunda 

elde edilen Pseudomonas spp.’e ait analiz sonuçları Şekil 4 ve Tablo 13’da topluca 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde Pseudomonas spp. 
sayılarındaki değişimler
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Tablo 13. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde Pseudomonas spp. sayılarındaki değişimler [Ortalama (log10 kob/g)] 

                                   Gün  

Grup  
1.gün 3.gün 5.gün 7.gün 10.gün 

A-I.Grup 5,2929 ± 0,77 6,7418 ± 0,22a** 7,0851 ± 0,21a*** 7,2974 ± 0,15a*** 7,6664 ± 0,17a*** 

A-II.Grup 5,0428 ± 0,84 5,7497 ± 0,29ab  6,2463 ± 0,15ab  6,4824 ± 0,08abcd 6,7782 ± 0,08bc 

A-III.Grup 4,7926 ± 0,72 5,5049 ± 0,21bc  5,9170 ± 0,01bc  6,0003 ± 0,05bcde 6,4490 ± 0,09bcd 

A-IV.Grup 4,3597 ± 0,68 5,0320 ± 0,30bcde  5,4929 ± 0,07bcde  5,7861 ± 0,07cde 6,1376 ± 0,14d  

A-V.Grup 4,6607 ± 0,68 5,2460 ± 0,24bcd  5,7786 ± 0,07bcd  6,7263 ± 0,05abc 6,9664 ± 0,09b 

B-I.Grup 5,0663 ± 0,38 5,9516 ± 0,39 ab  6,4680 ± 0,58bc  6,8350 ± 0,43ab 7,0012 ± 0,40b 

B-II.Grup 4,0278 ± 0,47 4,5251 ± 0,53bcde  5,0464 ± 0,34cdef  5,4512 ± 0,36ef 6,0867 ± 0,04d 

B-III.Grup 3,7969 ± 0,39 4,3334 ± 0,56cde  4,8372 ± 0,40def  5,2791 ± 0,44ef 5,8817 ± 0,02d 

B-IV.Grup 3,5604 ± 0,33 3,9567 ± 0,43e  4,2212 ± 0,40f  4,6778 ± 0,53f 5,2307 ± 0,37e 

P
se

u
do

m
on

as
 s

p
p

.  

B-V.Grup 3,7293 ± 0,39 4,0851 ± 0,46de  4,5101 ± 0,45ef  5,5766 ± 0,36def 6,2171 ± 0,04ed 

a,b,c:  Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir, (P < 0,05) 

(*): P < 0,05 (**): P < 0,01  (***): P < 0,001 

 

 



 76

4.1.4. Psikrofil Bakterilere Ait Analiz Bulguları 

Deneysel devekuşu eti örneklerinde muhafaza süresince yapılan analizler sonucunda 

izole edilen Psikrofil bakterilere ait analiz sonuçları Şekil 5 ve Tablo 14’de topluca 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 5. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde psikrofil bakteri 
sayılarındaki değişimler 
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Tablo 14. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde psikrofil bakteri sayılarındaki değişimler [Ortalama (log10 kob/g)] 

                                  Gün   

Grup  
1.gün 3.gün 5.gün 7.gün 10.gün 

A-I.Grup 6,1082 ± 0,34 6,6733 ± 0,16a*** 7,4014 ± 0,15a*** 7,7932 ± 0,04a*** 8,3783 ± 0,05a*** 

A-II.Grup 5,7404 ± 0,31 6,0426 ± 0,19abc 6,4084 ± 0,20c 6,7833 ± 0,06c 7,5719 ± 0,08bcd 

A-III.Grup 5,5109 ± 0,30 5,9618 ± 0,21abcd 6,2725 ± 0,16cd 6,4836 ± 0,14cd 7,3057 ± 0,06cd 

A-IV.Grup 5,3668 ± 0,35 5,7875 ± 0,20bcd 6,1269 ± 0,17cd 6,2429 ± 0,20de 7,0809 ± 0,09de 

A-V.Grup 5,9156 ± 0,35 6,4730 ± 0,13ab 6,9024 ± 0,04b 7,2721 ± 0,17b 7,8466 ± 0,07abc 

B-I.Grup 5,9388 ± 0,60 6,5567 ± 0,37ab 6,9282 ± 0,03b  7,4636 ± 0,07ab  7,9816 ± 0,28ab  

B-II.Grup 4,9205 ± 0,44 5,2865 ± 0,23cde 5,6148 ± 0,06ef 5,8198 ± 0,11ef  6,9015 ± 0,33def 

B-III.Grup 4,7834 ± 0,39 5,1704 ± 0,22de 5,4618 ± 0,05f  5,7027 ± 0,08f  6,5088 ± 0,25ef  

B-IV.Grup 4,6307 ± 0,46 4,9450 ± 0,33e  5,2216 ± 0,24f 5,4503 ± 0,24f  6,2633 ± 0,22f 

P
si

k
ro

fi
l b

ak
te

ri
 

B-V.Grup 5,0365 ± 0,46 5,4515 ± 0,25cde 5,9052 ± 0,02de 6,4055 ± 0,25cd  7,0994 ± 0,29de 

a,b,c:  Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir, (P < 0,05) 

(*): P < 0,05 (**): P < 0,01  (***): P < 0,001 
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4.1.5. Enterobacteriaceae Familyası Bakterilere Ait Analiz Bulguları 

Deneysel devekuşu eti örneklerinde muhafaza süresince yapılan analizler sonucunda 

elde edilen Enterobacteriaceae familyası bakterilere ait analiz sonuçları Şekil 6 ve 

Tablo 15’de topluca gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 6. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde Enterobacteriaceae 
sayılarındaki değişimler 
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Tablo 15. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde Enterobacteriaceae sayılarındaki değişimler [Ortalama (log10 kob/g)] 

                                  Gün   

Grup  
1.gün 3.gün 5.gün 7.gün 10.gün 

A-I.Grup 5,0018 ± 0,29 5,8498 ± 0,15a** 6,4803 ± 0,14a*** 6,7095 ± 0,09a*** 6,9179 ± 0,04a*** 

A-II.Grup 4,6196 ± 0,49 5,2106 ± 0,32ab 5,7142 ± 0,10b 5,8400 ± 0,09b 6,0944 ± 0,05bc 

A-III.Grup 4,3835 ± 0,44 4,7364 ± 0,16bcd 5,2177 ± 0,04bc 5,4477 ± 0,04bc 5,7173 ± 0,05cd 

A-IV.Grup 4,2382 ± 0,43 4,6393 ± 0,14bcd 5,0487 ± 0,04bc 5,2976 ± 0,10c 5,6129 ± 0,05d 

A-V.Grup 4,5821 ± 0,49 5,0071 ± 0,28abc 5,5356 ± 0,04bc 5,9331 ± 0,13b 6,2780 ± 0,13b 

B-I.Grup 4,8608 ± 0,28 5,3732 ± 0,31ab    5,8171 ± 0,31b       5,9612 ± 0,06b        6,7130 ± 0,03a     

B-II.Grup 4,5188 ± 0,37 4,9118 ± 0,34bc    4,9584 ± 0,33cd       5,2101 ± 0,29c        5,5391 ± 0,18d     

B-III.Grup 4,0603 ± 0,35 4,1842 ± 0,29cd    4,3274 ± 0,24de      4,6625 ± 0,14d        4,9543 ± 0,10e  

B-IV.Grup 3,6284 ± 0,35 3,9026 ± 0,22d    3,9945 ± 0,20e        4,2508 ± 0,27d        4,4850 ± 0,25f     

E
n

te
ro

ba
ct

er
ia

ce
ae

  

B-V.Grup 4,3501 ± 0,40 4,6320 ± 0,42bcd    4,8395 ± 0,34cd         5,5755 ± 0,17bc        6,0462 ± 0,12bc     

a,b,c:  Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir, (P < 0,05) 

(*): P < 0,05 (**): P < 0,01  (***): P < 0,001 
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4.1.6. Koliform Grubu Bakterilere Ait Analiz Bulguları 

Deneysel devekuşu eti örneklerinde muhafaza süresince yapılan analizler sonucunda 

elde edilen koliformlara ait analiz sonuçları Şekil 7 ve Tablo 16’de topluca 

gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 7. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde koliform bakteri 
sayılarındaki değişimler 
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Tablo 16. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde koliform bakteri sayılarındaki değişimler [Ortalama (log10 kob/g)] 

                                  Gün   

Grup  
1.gün 3.gün 5.gün 7.gün 10.gün 

A-I.Grup 4,9711 ± 0,44 5,8937 ± 0,11 6,5779 ± 0,05a** 7,4730 ± 0,22a*** 7,9867 ± 0,21a*** 

A-II.Grup 4,5572 ± 0,53 5,3756 ± 0,31 5,8817 ± 0,12ab 6,3492 ± 0,13bc 6,9877 ± 0,11bc 

A-III.Grup 3,9165 ± 0,31 4,4975 ± 0,05 5,0373 ± 0,30bcd 5,7383 ± 0,38cd 6,0264 ± 0,18de 

A-IV.Grup 3,6975 ± 0,18 4,3554 ± 0,07 4,9161 ± 0,29cd 5,1964 ± 0,25d 5,6020 ± 0,30e 

A-V.Grup 4,2579 ± 0,51 5,0680 ± 0,34 5,7423 ± 0,06abc 6,9054 ± 0,16ab 7,2321 ± 0,18ab 

B-I.Grup 4,7683 ± 0,48 5,4349 ± 0,46 5,9986 ± 0,27ab  6,9779 ± 0,29ab 7,2422 ± 0,33ab 

B-II.Grup 4,2996 ± 0,53 4,4868 ± 0,57 5,0989 ± 0,33bcd 5,6816 ± 0,37cd 6,1131 ± 0,35cde 

B-III.Grup 4,1173 ± 0,41 4,2278 ± 0,44 4,7037 ± 0,33d 5,3542 ± 0,32cd 5,6091 ± 0,34e 

B-IV.Grup 4,0346 ± 0,37 4,1039 ± 0,40 4,5661 ± 0,28d 5,1327 ± 0,34d 5,4639 ± 0,27e 

K
ol

if
or

m
 

B-V.Grup 4,1811 ± 0,44 4,4184 ± 0,53 4,8785 ± 0,38cd 5,9331 ± 0,47bcd 6,5075 ± 0,34bcd 

a,b,c:  Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir, (P < 0,05) 

(*): P < 0,05 (**): P < 0,01  (***): P < 0,001 
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4.1.7. Escherichia coli’e Ait Analiz Bulguları 

Deneysel devekuşu eti örneklerinde muhafaza süresince yapılan analizler sonucunda 

elde edilen E.coli’e ait analiz sonuçları Şekil 8 ve Tablo 17’de topluca gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 8. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde E.coli sayılarındaki 
değişimler 
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Tablo 17. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde E.coli sayılarındaki değişimler [Ortalama (log10 kob/g)] 

                                  Gün   

Grup  
1.gün 3.gün 5.gün 7.gün 10.gün 

A-I.Grup 3,8236 ± 0,45 4,4994 ± 0,25 4,9884 ± 0,07 5,4125 ± 0,05 a* 5,7824 ± 0,03 a* 

A-II.Grup 3,5734 ± 0,45 3,8041 ± 0,45 3,9442 ± 0,43 4,1697 ± 0,44abc 4,4924 ± 0,50abc 

A-III.Grup 3,4216 ± 0,51 3,5986 ± 0,49 3,7113 ± 0,46 3,8053 ± 0,46bc 4,2529 ± 0,54bc 

A-IV.Grup 3,1438 ± 0,45 3,4601 ± 0,49 3,5538 ± 0,46 3,6665 ± 0,46bc 4,0079 ± 048bc 

A-V.Grup 3,6007 ± 0,47 4,3373 ± 0,24 4,6213 ± 0,14 4,7776 ± 0,08ab 5,2145 ± 0,08ab 

B-I.Grup 3,6687 ± 0,32 4,3562 ± 0,37 4,7065 ± 0,40 4,8753 ± 0,42ab 5,3587 ± 0,35ab 

B-II.Grup 3,2858 ± 0,42 3,5176 ± 0,48 3,7394 ± 0,53 3,8761 ± 0,49bc 4,0091 ± 0,48bc 

B-III.Grup 2,8595 ± 0,29 3,1060 ± 0,42 3,3999 ± 0,43 3,6426 ± 0,42bc 3,8463 ± 0,47bc 

B-IV.Grup 2,7611 ± 0,31 2,9529 ± 0,38 3,2175 ± 0,40 3,3310 ± 0,40c 3,6692 ± 0,42c 

E
.c

ol
i 

B-V.Grup 3,5192 ± 0,38 3,8973 ± 0,35 4,1465 ± 0,39 4,3483 ± 0,40abc 4,7254 ± 0,38abc 

a,b,c:  Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir, (P < 0,05) 

(*): P < 0,05 (**): P < 0,01  (***): P < 0,001 

 

 

 



 84

4.1.8. Küf ve Mayalara Ait Analiz Bulguları 

Deneysel devekuşu eti örneklerinde muhafaza süresince yapılan analizler sonucunda 

elde edilen küf ve mayalara ait analiz sonuçları Şekil 9 ve Tablo 18’de topluca 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 9. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde küf ve maya sayılarındaki 
değişimler 
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Tablo 18. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde küf-maya sayılarındaki değişimler [Ortalama (log10 kob/g)] 

                                  Gün   

Grup  
1.gün 3.gün 5.gün 7.gün 10.gün 

A-I.Grup 4,6395 ± 0,26a*** 5,3109 ± 0,16a*** 6,2063 ± 0,15a*** 6,8115 ± 0,05a*** 6,9465 ± 0,04a*** 

A-II.Grup 3,3977 ± 0,19c  4,4560 ± 0,22b 5,0751 ± 0,25bc 5,3563 ± 0,27cd 5,5176 ± 0,26c 

A-III.Grup 3,2145 ± 0,15c 3,8533 ± 0,05de 4,4036 ± 0,45cde 4,8416 ± 0,35de 5,1591 ± 0,26cd 

A-IV.Grup 3,0944 ± 0,16c 3,5083 ± 0,05def 4,1125 ± 0,32def 4,3635 ± 0,27ef 4,6171 ± 0,31de 

A-V.Grup 3,6131 ± 0,15bc 4,4189 ± 0,20bc 5,4738 ± 0,02b 5,8720 ± 0,18bc 6,1754 ± 0,04b 

B-I.Grup 3,9929 ± 0,13b 4,6109 ± 0,26b 5,5213 ± 0,19b 6,2494 ± 0,19ab 6,6038 ± 0,11ab 

B-II.Grup 3,3735 ± 0,16c 3,5751 ± 0,10def 3,9924 ± 0,07def 4,4269 ± 0,18ef 5,0867 ± 0,04cd 

B-III.Grup 3,2400 ± 0,12c 3,4092 ± 0,10ef 3,7735 ± 0,07ef 4,0812 ± 0,10f 4,6355 ± 0,16de 

B-IV.Grup 3,1208 ± 0,10c 3,2441 ± 0,12f 3,6153 ± 0,02f 3,8444 ± 0,05f 4,1561 ± 0,09e 

K
ü

f-
M

ay
a 

B-V.Grup 3,5276 ± 0,17bc 3,9597 ± 0,13cd 4,6608 ± 0,17cd 5,0092 ± 0,14de 5,6277 ± 0,07c 

a,b,c:  Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir, (P < 0,05) 

(*): P < 0,05 (**): P < 0,01  (***): P < 0,001 
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4.2. Deneysel Devekuşu Eti Örneklerinde Fiziko-Kimyasal Analiz Bulguları 

4.2.1. pH Değerlerine Ait Analiz Bulguları 

Deneysel devekuşu eti örneklerinde muhafaza süresince yapılan analizler sonucunda 

elde edilen pH değerlerine ait analiz sonuçları Şekil 10 ve Tablo 19’da topluca 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 10. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde pH değerlerindeki 
değişimler  
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Tablo 19. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde pH değerlerindeki değişimler  

                                  Gün   

Grup  
1.gün 3.gün 5.gün 7.gün 10.gün 

A-I.Grup 6,256 ± 0,03 6,196 ± 0,01 6,090 ± 0,02 6,010 ± 0,005cd* 5,956± 0,01cd*** 

A-II.Grup 6,233 ± 0,03 6,176 ± 0,04 6,140 ± 0,03 6,030 ± 0,02bcd 5,920 ± 0,01de 

A-III.Grup 6,266 ± 0,02  6,246 ± 0,02 6,193 ± 0,02 6,170 ± 0,03a 6,123 ± 0,01a 

A-IV.Grup 6,246 ± 0,003 6,216 ± 0,02 6,190 ± 0,01 5,976± 0,02ab 6,033 ± 0,006abc 

A-V.Grup 6,233 ± 0,008 6,193 ± 0,01 6,113 ± 0,01 6,073 ± 0,03d 5,840 ± 0,05e 

B-I.Grup 6,263 ± 0,06 6,196 ± 0,05 6,163 ± 0,05 6,116 ± 0,03abcd 5,906 ± 0,03de 

B-II.Grup 6,233 ± 0,04 6,200 ± 0,05 6,166 ± 0,04 6,136 ± 0,03abc 6,006± 0,01bcd 

B-III.Grup 6,256 ± 0,04 6,216 ± 0,06 6,160 ± 0,05 6,153 ± 0,04ab 6,096 ± 0,03ab 

B-IV.Grup 6,233 ± 0,05 6,213 ± 0,05 6,180 ± 0,04 6,076 ± 0,04ab 6,123 ± 0,03a 

p
H

 

B-V.Grup 6,243 ± 0,02 6,190 ± 0,02 6,140 ± 0,02 6,088 ± 0,04abcd 6,010± 0,06bcd 

a,b,c:  Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir, (P < 0,05) 

(*): P < 0,05 (**): P < 0,01  (***): P < 0,001 
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4.2.2. Su Aktivitesi (aw) Değerlerine Ait Analiz Bulguları 

Deneysel devekuşu eti örneklerinde muhafaza süresince yapılan analizler sonucunda 

elde edilen su aktivitesi (aw) ait analiz sonuçları Şekil 11 ve Tablo 20’de topluca 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 11. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde su aktivitesi (aw) 
değerlerindeki değişimler
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Tablo 20. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde su aktivitesi (aw) değerlerindeki değişimler 

                                   Gün     

Grup  
1.gün 5.gün 10.gün 

A-I.Grup 0,993 ± 0,002abc* 0,990 ± 0,002 0,987± 0,001ab* 

A-II.Grup 0,990 ± 0,003bc 0,984 ± 0,004 0,978 ± 0,005bc 

A-III.Grup 0,994 ± 0,002abc 0,989 ± 0,0006 0,988 ± 0,001ab 

A-IV.Grup 0,989 ± 0,002c 0,985 ± 0,004 0,975 ± 0,004c 

A-V.Grup 0,992 ± 0,0006abc 0,989 ± 0,0003 0,983 ± 0,001abc 

B-I.Grup 0,996ab 0,993 ± 0,0006 0,988 ± 0,002ab 

B-II.Grup 0,998a 0,994 ± 0,003 0,992 ± 0,002a 

B-III.Grup 0,998a 0,995 ± 0,001 0,989 ± 0,004ab 

B-IV.Grup 0,996ab 0,994 ± 0,0006 0,991 ± 0,001a 

S
u

 a
k

ti
vi

te
si

 (
a w

) 

B-V.Grup 0,995 ± 0,001abc 0,991 ± 0,002 0,987 ± 0,003ab 

a,b,c:  Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir, (P < 0,05) 

(*): P < 0,05 (**): P < 0,01  (***): P < 0,001 
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4.2.3. Tiyobarbitürik Asit (TBARS) Değerlerine Ait Analiz Bulguları 

Deneysel devekuşu eti örneklerinde muhafaza süresince yapılan analizler sonucunda 

elde edilen tiyobarbitürik asit (TBARS) değerlerine ait analiz sonuçları Şekil 12 ve 

Tablo 21’de topluca gösterilmiştir.  

 

Şekil 12. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde tiyobarbitürik asit 
(TBARS) değerlerindeki değişimler
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Tablo 21. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde tiyobarbitürik asit (TBARS) değerlerindeki değişimler 

                           Gün    

Grup  
1.gün 3.gün 5.gün 7.gün 10.gün 

A-I.Grup 1,340 ± 0,20 3,853 ± 0,67bcd** 4,866 ± 0,15d*** 6,694 ± 0,19cd** 9,113 ± 0,37 

A-II.Grup 2,454 ± 0,41  7,440 ± 0,83a 8,131 ± 0,66a 9,956 ± 1,01a 10,536 ± 0,61 

A-III.Grup 1,874 ± 0,21 6,382 ± 1,32ab 7,310 ± 0,79ab 8,946 ± 0,86ab 10,263 ± 0,76 

A-IV.Grup 1,839 ± 0,20 5,920 ± 1,44ab 6,837 ± 0,74abc 8,644 ± 0,81ab 9,796 ± 0,94 

A-V.Grup 1,744 ± 0,20 5,520 ± 1,34abc 6,235 ± 0,71bcd 9,135 ± 0,86ab 10,943 ± 0,46 

B-I.Grup 1,466 ± 0,17 2,063 ± 0,07d 4,036 ± 0,34e 5,914 ± 0,96d 9,001 ± 1,81 

B-II.Grup 1,865 ± 0,59 5,233 ± 0,14abc 7,971 ± 0,43ab 9,266 ± 0,49ab 10,234 ± 0,64 

B-III.Grup 2,004 ± 0,46 3,808 ± 0,19bcd 6,939 ± 0,30abc 7,525 ± 0,45bc 9,507 ± 0,88 

B-IV.Grup 1,794 ± 0,31 2,294 ± 0,43cd 6,471 ± 0,47abcd 6,941 ± 0,46bcd 8,789 ± 1,08 

T
B

A
R

S
 

B-V.Grup 1,724 ± 0,30 2,446 ± 0,32d 5,329 ± 0,37cd 8,460 ± 0,51ab 10,778 ± 0,61 

a,b,c:  Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir, (P < 0,05) 

(*): P < 0,05 (**): P < 0,01  (***): P < 0,001 
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4.2.4. Renk Analizi Bulguları 

Deneysel devekuşu eti örneklerinde muhafaza süresince yapılan analizler 

sonucunda elde edilen renk (CIE L*, a*, b*, C* h*) değerlerine ait analiz sonuçları 

Şekil 13-17 ve Tablo 22-24’de topluca gösterilmiştir. 

 

Şekil 13. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde parlaklık (L*) 
değerlerindeki değişimler 
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Şekil 14. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde kırmızılık (a*) 
değerlerindeki değişimler 
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Şekil 15. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde sarılık (b*) 
değerlerindeki değişimler 
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Şekil 16. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde renk koyuluğu (C*) 
değerlerindeki değişimler 
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Şekil 17. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde renk/ton açısı (h*) 
değerlerindeki değişimler 
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Tablo 22. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde renk değerlerindeki değişimler [Parlaklık (L*), Kırmızılık (a*), Sarılık (b*)]     

                        Gün  1.gün 3.gün 5.gün 7.gün 10.gün 

 

Grup  

 

L* 

 

a* 

 

b* 

 

L* 

 

a* 

 

b* 

 

L* 

 

a* 

 

b* 

 

L* 

 

a* 

 

b* 

 

L* 

 

a* 

 

b* 

A-I.Grup 31,55b*** 14,56 11,42de*** 31,19b*** 12,43 10,21d*** 30,32b** 12,25 9,94e*** 29,59abcd** 11,49ab* 9,69c* 28,58b*** 10,62a*** 8,43c** 

A-II.Grup 34,46a 15,80 11,87cde 33,60a 13,80 11,50c 32,48a 10,64 10,74cde 31,25a 7,27d 9,82bc 30,79a 6,47c 9,78ab 

A-III.Grup 30,60b 15,04 14,00a 29,19b 13,86 12,66a 29,78b 12,93 12,05a 28,16cd 10,11abc 10,92ab 25,40e 7,53bc 10,38a 

A-IV.Grup 30,35b 14,74 12,84bc 29,82b 13,71 12,33ab 29,39b 12,80 11,80ab 27,68d 9,80abc 10,71abc 26,47de 6,90bc 10,28a 

A-V.Grup 31,48b 13,95 11,85cde 30,56b 12,94 11,41c 30,23b 11,67 10,95bcd 29,32bcd 9,79abc 10,32abc 28,14bc 7,36bc 9,60abc 

B-I.Grup 31,93b 14,66 10,86e 31,17b 13,39 10,31d 30,48b 12,58 10,04de 29,99abc 11,76a 9,98bc 28,83b 10,00a 8,69bc 

B-II.Grup 34,62a 15,92 12,73bc 33,36a 14,41 11,76bc 32,82a 11,10 10,97bcd 30,96ab 7,79cd 10,69abc 30,18a 6,39c 10,34a 

B-III.Grup 30,78b 14,96 14,19a 29,71b 14,08 12,89a 29,77b 12,97 12,06a 28,72cd 9,17bcd 10,88ab 26,79d 7,51bc 10,28a 

B-IV.Grup 31,15b 14,99 13,28ab 30,08b 13,97 12,38ab 29,35b 12,72 12,00a 28,28cd 10,03abc 11,33a 26,67d 7,25bc 10,88a 

R
en

k 
d

eğ
er

le
ri

 (
L

*,
 a

*,
 b

*)
 

B-V.Grup 30,73b 14,41 12,36bcd 30,29b 13,64 11,43c 29,46b 11,99 11,29abc 29,07cd 10,01abc 10,53abc 27,36cd 8,22b 9,83ab 

a,b,c:  Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir, (P < 0,05) 

(*): P < 0,05 (**): P < 0,01  (***): P < 0,001 
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Tablo 23. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde renk değerlerindeki değişimler [Renk koyuluğu (C*)] 

                                 Gün    

Grup  
1.gün 3.gün 5.gün 7.gün 10.gün 

A-I.Grup 171,38 ± 11,36 129,49 ± 16,71 124,51 ± 9,12ab* 113,07 ± 7,44a** 91,96 ± 3,48a* 

A-II.Grup 195,41 ± 25,57 161,39 ± 12,77 114,42 ± 11,52b 74,67 ± 1,30c 68,80 ± 2,55c 

A-III.Grup 211,15 ± 18,75 176,28 ± 4,66 156,19 ± 6,19a 110,80 ± 1,25ab 82,28 ± 2,91abc 

A-IV.Grup 191,16 ± 13,76 170,08 ± 7,39 151,62 ± 7,47a 105,44 ± 2,10ab 76,74 ± 5,12abc 

A-V.Grup 167,59 ± 11,52 148,98 ± 12,61 128,08 ± 9,74ab 101,24 ± 2,58ab 73,25 ± 4,64bc 

B-I.Grup 166,50 ± 12,47 142,91 ± 18,81 129,65± 13,10ab 119,02 ± 13,02a 87,82 ± 7,64ab 

B-II.Grup 207,79 ± 25,87 172,97 ± 16,16 121,89 ± 15,67ab 87,52 ± 10,89bc 73,94 ± 1,49bc 

B-III.Grup 212,58 ± 15,31 182,29 ± 12,12 156,91 ± 8,53a 101,26 ± 6,74ab 81,04 ± 1,73abc 

B-IV.Grup 200,62 ± 10,88 174,30 ± 5,10 152,94 ± 9,75a 114,52 ± 7,12a 85,50 ± 9,42ab 

R
en

k
 k

oy
u

lu
ğu

 (
C

*)
  

B-V.Grup 180,29 ± 11,23 158,51 ± 14,50 135,77 ± 11,56ab 105,64 ± 5,97ab 82,15 ± 5,41abc 

a,b,c:  Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir, (P < 0,05) 

(*): P < 0,05 (**): P < 0,01  (***): P < 0,001 
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Tablo 24. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde renk değerlerindeki değişimler [Renk açısı/Ton açısı (h*)}değişimler 

                                Gün     

Grup  
1.gün 3.gün 5.gün 7.gün 10.gün 

A-I.Grup 1,00 ± 0,11 0,93 ± 0,10 0,95 ± 0,13 0,89 ± 0,15a* 0,98 ± 0,13a*** 

A-II.Grup 1,07 ± 0,08 0,91 ± 0,10 0,63 ± 0,20 0,22 ± 0,24b 0,06 ± 0,16bc 

A-III.Grup 0,74 ± 0,07 0,77 ± 0,06 0,74 ± 0,09 0,54 ± 0,06ab 0,19 ± 0,06bc 

A-IV.Grup 0,84 ± 0,08 0,79 ± 0,03 0,76 ± 0,10 0,52 ± 0,07ab 0,08 ± 0,05bc 

A-V.Grup 0,88 ± 0,09 0,82 ± 0,09 0,73 ± 0,08 0,57 ± 0,04ab   0,27 ± 0,11bc 

B-I.Grup 1,09 ± 0,08 1,03 ± 0,14 0,98 ± 0,21 0,88 ± 0,26a 0,85 ± 0,19a 

B-II.Grup 0,97 ± 0,05 0,94 ± 0,04 0,66 ± 0,17 0,20 ± 0,24b - 0,05 ± 0,26c 

B-III.Grup 0,72 ± 0,06 0,77 ± 0,12 0,75 ± 0,08 0,40 ± 0,04ab 0,20 ± 0,02bc 

B-IV.Grup 0,82 ± 0,12 0,82 ± 0,09 0,73 ± 0,12 0,47 ± 0,09ab 0,07 ± 0,13bc 

R
en

k
 a

çı
sı

/T
on

 a
çı

sı
 (

h*
) 

 

B-V.Grup 0,86 ± 0,08 0,90 ± 0,08 0,73 ± 0,05 0,57 ± 0,02ab 0,39 ± 0,09b 

a,b,c:  Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir, (P < 0,05) 

(*): P < 0,05 (**): P < 0,01  (***): P < 0,001 
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4.3. Deneysel Devekuşu Eti Örneklerinde Duyusal Analiz Bulguları 

4.3.1. Duyusal Analiz Paneli Bulguları 

Deneysel devekuşu eti örnekleri, tamamı 5 kişiden oluşan ve gıda analizleri alanında 

eğitimli panelistler tarafından renk, koku, görünüm ve kıvam yönünden incelenmiştir. 

Panel sonucunda elde edilen duyusal değerlendirme sonuçları Şekil 18-21 ve Tablo 

25’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 18. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde duyusal panel 
(Görünüm) değerlerindeki değişimler 
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Şekil 19. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde duyusal panel (Kıvam) 
değerlerindeki değişimler 
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Şekil 20. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde duyusal panel (Renk) 
değerlerindeki değişimler 
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Şekil 21. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde duyusal panel (Koku) 
değerlerindeki değişimler 
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Tablo 25. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde duyusal analiz değerlerindeki değişimler 

                Gün  1.gün 3.gün 5.gün 7.gün 10.gün 

 Grup                  

Görünüm 

 

Kıvam 

 

Renk 

 

Koku 

 

Görünüm 

 

Kıvam 

 

Renk 

 

Koku 

 

Görünüm 

 

Kıvam 

 

Renk 

 

Koku 

 

Görünüm 

 

Kıvam 

 

Renk 

 

Koku 

 

Görünüm 

 

Kıvam 

 

Renk 

 

Koku 

A-I.Grup 7,43 8,03a*** 6,76c* 7,33 7,23 6,90abc** 5,86b* 6,93 5,86 6,40cd*** 5,60 6,83bc** 3,63 4,93de*** 4,16 3,20 2,53 3,20b*** 2,56 2,50c* 

A-II.Grup 8,33 7,73a 8,36a 7,96 8,13 7,16ab 8,03a 7,70 5,43 6,90a 5,23 7,26abc 4,83 5,90c 4,10 4,83 3,40 5,06a 3,43 3,83abc 

A-III.Grup 8,00 6,73bc 7,80abc 7,96 8,33 6,50bcd 7,43a 7,66 5,50 6,53bc 5,43 7,30ab 4,70 6,13abc 4,10 4,80 3,56 4,93a 3,40 4,40a 

A-IV.Grup 7,66 6,66bc 7,50abc 8,00 8,13 6,36cd 7,33a 7,33 5,16 6,06e 4,86 6,83bc 4,73 5,26d 3,90 5,00 3,50 4,80a 3,23 4,00ab 

A-V.Grup 7,26 5,86c 7,53abc 7,70 7,46 6,06d 6,90ab 7,43 5,70 6,03e 5,00 6,66cd 4,16 4,83e 4,00 4,06 3,23 3,70b 3,10 3,53abc 

B-I.Grup 7,26 8,00a 6,90bc 6,90 7,26 7,23a 7,00ab 6,83 6,03 6,66abc 6,96 7,00abc 4,83 6,03bc 4,73 5,33 3,40 4,60a 3,23 2,70bc 

B-II.Grup 8,43 8,03a 8,50a 8,06 7,20 7,30a 8,06a 7,56 5,86 6,83ab 6,53 7,26abc 4,86 6,33ab 4,33 4,66 3,36 4,93a 3,70 3,46abc 

B-III.Grup 7,86 7,80a 8,33ab 7,70 7,66 7,13ab 7,40a 7,90 5,73 6,80ab 6,06 7,56a 4,46 6,40a 4,16 4,10 3,16 5,03a 3,26 2,50c 

B-IV.Grup 7,53 7,16ab 7,46abc 7,66 7,76 6,73abcd 6,96ab 7,86 5,86 6,20de 6,03 6,90bc 4,73 5,86c 4,26 4,26 3,43 5,00a 3,23 2,93bc 

D
u

yu
sa

l a
n

al
iz

le
r 

B-V.Grup 7,13 6,26c 7,36abc 7,33 7,16 6,33cd 7,50a 6,93 5,53 5,93e 6,50 6,23d 4,33 5,20d 4,13 3,80 2,86 3,80b 3,33 2,66bc 

a,b,c:  Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir, (P < 0,05) 

(*): P < 0,05 (**): P < 0,01  (***): P < 0,001 

  

 

 



 105

4.4. Modifiye Atmosfer İle Paketlenmiş Deneysel Devekuşu Eti Örneklerinin Paket İçi Gaz Kompozisyonu  

Devekuşu eti örnekleri iki farklı tepe boşluğu mesafesi içeren ambalajlama materyali ile kaplanmıştır. Ambalajlama materyali tabakları 

içerisine yerleştirilen ve aynı özellikteki film tabakası ile kaplanan devekuşu etleri, 1:1 ve 1:3 oranında tepe boşluğu mesafeli olarak muhafaza 

süresince buzdolabı koşullarında (4˚C) saklanmıştır. Her analiz gününden önce ölçümü yapılan gaz kompozisyonları Tablo 26’de verilmiştir. 

Oksijen konsantrasyonunun genellikle 1:3 oranında tepe boşluğu mesafesi içeren paketlerde daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

Tablo 26. Deneysel devekuşu eti örneklerinin muhafaza sürecinde paket içi gaz kompozisyonundaki değişimler 

                               Gün      1.gün 3.gün 5.gün 7.gün 10.gün 

Grup O2 CO2 N2 O2 CO2 N2 O2 CO2 N2 O2 CO2 N2 O2 CO2 N2 

A-I.Grup 
19,50d*** 5,06e*** 75,43a*** 18,36e*** 5,43d*** 76,20a*** 17,33e*** 5,86e*** 76,80a*** 16,50d*** 6,33e*** 77,16a*** 15,70f*** 6,86f*** 77,43a*** 

A-II.Grup 
78,20a 19,86c 1,93d 76,53a 20,53b 2,93d 74,76a 21,50c 3,73c 73,50a 22,23c 4,26c 68,20b 21,60d 10,20c 

A-III.Grup 
61,76b 18,33cd 19,90c 57,80c 19,26bc 22,93b 56,73c 20,03cd 23,23b 56,00b 20,36cd 23,63b 55,53c 20,73de 23,73b 

A-IV.Grup 
61,76b 33,46b 4,76d 61,00b 35,43a 3,56d 59,46b 35,10b 5,43c 57,80b 36,73ab 5,46c 56,67c 35,76bc 7,56c 

A-V.Grup 
41,60c 33,06b 25,33b 41,06d 36,86a 22,06b 38,56d 36,96a 24,46b 36,36c 36,90a 26,73b 35,56e 38,66a 25,76b 

B-I.Grup 
20,66d 3,20f 76,13a 19,23e 3,70d 77,06a 18,90e 3,96f 77,13a 18,26d 4,10e 77,63a 16,86f 4,33g 78,80a 

B-II.Grup 
76,40a 18,23d 5,36d 74,56a 18,63bc 6,80c 75,10a 19,13d 5,76c 72,46a 19,23d 7,30c 73,86a 19,23e 6,90c 

B-III.Grup 
61,56b 17,73d 20,70c 60,30b 18,20c 21,50b 58,23bc 18,36d 23,40b 57,50b 18,76d 23,73b 58,33c 19,06e 22,60b 

B-IV.Grup 
61,80b 34,56ab 3,63d 59,76ab 35,20a 5,03cd 59,70b 35,83ab 4,46c 57,80b 34,23b 7,96c 57,43c 34,43c 8,13c 

G
az

 K
om

p
oz

is
yo

n
u

 

B-V.Grup 
42,96c 35,60a 21,43c 41,36d 35,46a 23,16b 40,40d 36,50ab 23,10b 39,60c 36,43ab 23,96b 40,40d 36,40b 23,20b 

a,b,c:  Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir, (P < 0,05) 

(*): P < 0,05 (**): P < 0,01  (***): P < 0,001 
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5. TARTIŞMA 

Günümüzde gıdaların bozulmasına neden olabilen mikroorganizmaların 

üremelerini, çoğalmalarını ve diğer faaliyetlerini durdurmak, engellemek ya da 

tamamen ortadan kaldırmak, gıdaların dayanma sürelerini uzatmak, kalitelerini artırmak 

ve sağlık açısından risk oluşturma olasılığını en aza indirmek amacıyla birçok koruma 

yöntemlerinden ve işleme tekniklerinden yararlanılmaktadır (Chirife ve Fontan 1980; 

Uğur ve ark. 1998; Yıldırım 1996).  

 

Paketleme ve ambalajlamanın ürünün raf ömrünü arttırmada ve sonradan olan 

kontaminasyonları önlemede özel bir önemi vardır (Uğur ve ark. 2001). Gıdaların 

kalitelerini korumak ve dayanma sürelerini arttırmak amacıyla uygulanan muhafaza 

yöntemlerinden biri olan modifiye atmosfer paketleme (MAP), öncelikle etin parlak 

kırmızı görüntüsünü korumak amacıyla denense de (Taylor ve ark. 1990, Kaynak: 

Kennedy ve ark. 2004 p.650), mikrobiyal gelişim ve lipid oksidasyonu üzerine etkileri 

ile ürünün raf ömrünün arttırılmasında tercih edilen bir yöntem olmuştur (Jakobsen ve 

Bertelsen 2000). 

 

Besleyici değeri yüksek bir kanatlı eti olmasına rağmen, kırmızı et özellikleri 

taşıyan devekuşu eti, pH değerinin ve su tutma kapasitesin kırmızı ete oranla daha 

yüksek olması nedeniyle, bozulma yapıcı mikroorganizmaların kolay üreyip 

gelişebileceği bir ortam oluşturmakta, bu da devekuşu etinin raf ömrünün kısa olmasına 

yol açmaktadır (Petek 2003; Sales ve Mellet 1996). Renginin sığır etinden daha koyu 

olması ve depolama süresince var olan rengin daha da koyulaşması tüketici beğenisini 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

 

Bu çalışmada, besleyici değeri yüksek bir et olan devekuşu etinin mikrobiyolojik 

kalitesini arttırmak ve raf ömrünü uzatmak ve aynı zamanda tüketiciler tarafından 

beğenilen bir ürün haline getirmek için, değişik konsantrasyonlarda O2/CO2 karışımı 

ihtiva eden farklı modifiye atmosfer paketleme uygulamaları denenmiştir.  
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5.1. Mikrobiyolojik Muayene Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

5.1.1. Toplam Aerob Mezofil Bakteriler 

Bu çalışmada modifiye atmosfer ile paketlenmiş devekuşu eti örneklerindeki 

toplam aerob mezofil mikroorganizma sayısında kontrol grubuna göre daha yavaş bir 

artış olduğu saptanmış; mezofil mikroorganizma sayısının 1:3 tepe boşluğu mesafesi 

içeren örneklerde 1:1 boşluklulara nazaran daha yavaş bir gelişme gösterdiği 

gözlenmiştir. Ancak bu farklılık kontrol grubu örneklerde de benzer şekilde oluşmuştur. 

1:3 tepe boşluğu içeren örneklerde analiz edilen mikroorganizma yönünden 5,60 log 

kob/g düzeyinden başlayan mikroorganizma sayısı daha yavaş bir artış göstermiş ve 

muhafazanın son gününde 7,77 log kob/g olarak saptanmıştır (Tablo 11, Şekil 3). Buna 

karşılık, 1:1 tepe boşluğu mesafesi olan kontrol grubu örneklerinde, başlangıç 

mikroorganizma sayısı 5,93 log kob/g olurken, muhafazanın son günü olan 10. günde 

8,04 log kob/g olarak kaydedilmiştir. Kontol grupları için geçerli olan tepe boşluğu 

mesafesine bağlı mikrobiyel gelişim hızındaki yavaşlama, farklı gaz karışımları ile 

modifiye atmosfer altında paketlenmiş örneklerde daha da belirgin gözlenmiştir. 

Özellikle paket atmosferi içerisindeki artan CO2 miktarına bağlı olarak örneklerde 

mikrobiyel gelişme hızı yavaşlatılmıştır. En olumlu etki % 60 O2/% 40 CO2 gaz 

karışımı ile paketlenmiş örneklerde saptanmıştır. 4,86-5,09 log kob/g düzeyinde 

başlayan aerob mezofil mikroorganizma sayısı, muhafazanın son gününde ancak 5,66-

6,82 log kob/g seviyelerine ulaşabilmiştir. 

 

Seydim ve ark. (2006) 1:3 oranında et/gaz hacmi olacak şekilde tepe boşluğu 

mesafeli modifiye atmosfer paketledikleri devekuşu kıymalarında, farklı atmosfer 

paketlemelerinin raf ömrü üzerine etkisini araştırmışlar ve toplam aerobik bakteri 

sayısının >106 kob/g seviyesine 3. ve 6. günler arasında ulaştığını bildirmişlerdir. Etin 

bütün özelliklerine bağlı olarak devekuşu kıymaları 6 günden az süre için satılabilir 

kalitede bulmuşlardır. Başlangıç toplam bakteri sayısı 4 log kob/g seviyesindeyken, 6. 

günde 7,8 log kob/g seviyesine yükseldiği ve artışın 106-108 kob/g oranına yükselerek 

ette bozulma belirtisi olan sümüksel yapı gelişimi ve nahoş koku teşekkülü ile de 

desteklendiğini açıklamışlardır. Allonso-Calleja ve ark. (2004) ise, taze devekuşu 

etlerinin yüzeylerinde başlangıç mikroorganizma sayısını 6,5-7,8 log kob/g olarak 

bildirmişlerdir.  



 108

Diğer kırmızı etlere oranla devekuşu etlerinde bulunan yüksek mikroorganizma 

sayısı, bu ürünün sahip olduğu yüksek pH değerinden kaynaklıdır. Bu durum bazı 

paketleme şartlarında hızlı mikrobiyal bozulmaya uygun ortam hazırlamaktadır 

(Allonso-Calleja ve ark. 2004; Seydim ve ark. 2006). Fernandez-Lopez ve ark. (2008) 

farklı paketleme koşullarının devekuşu bifteklerinin raf ömrü üzerine etkisini 

araştırdıkları çalışmalarında toplam bakteri sayılarına dayanarak nitelendirdikleri raf 

ömürlerinde, aerobik koşullar altında 8 günlük bir muhafaza sağlanabilirken; vakum, 

MAP ya da MAP+CO uygulamalarında 12 günlük muhafaza süresi elde etmişlerdir.  

 

Kennedy ve ark. (2004) koyun ve domuz etlerinde yaptıkları çalışmalarında, 

80:20:0/O2:CO2:N2 gaz kombinasyonu ve 2:1 oranında tepe boşluklu paketlemelerde raf 

ömründe artış bakımından olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Raf ömrü başlangıçtaki 

mikrobiyel yük ile ters orantılı iken (Christopher ve ark. 1979, Kaynak: Kennedy ve 

ark. 2004 p.656; Kraft 1986, Kaynak: Kennedy ve ark. 2004 p.656), bozulma yapıcı 

bakterilerin düşük başlangıç yükleri raf ömrünü bozulma yapıcı floranın 

kompozisyonunu değiştirerek uzatabilmektedir (Gill 1996). Farklı et hacmi ve tepe 

boşluğu mesafeli olarak paketlenen kuzu etlerinde, toplam bakteri sayıları 12 gün 

boyunca artış göstermiş, ancak 9. gün ile 12. günler arasında paketlerde kaydedilen 

mikrobiyel artışta anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Tüm paketler maksimum kritik 

limitler yönünden 6. güne kadar mikrobiyolojik kriterlerin altında kalmıştır (Department 

of Irish Health 1992). Domuz etinin kullanıldığı deneme paketlemelerinde ise toplam 

mikrobiyel yük 12 gün boyunca artış göstermiş, fakat 12. günde 2:1 tepe boşluğu 

mesafeli paketlenmiş domuz eti örneklerinde toplam bakteri sayısı diğer örneklerden 

daha düşük bulunmuştur. CO2  logaritmik faz sırasında bakteriyel üreme oranını azaltır 

ve lag faz süresini artırır (Farber 1991). Ancak, ilk belirtilen etki daha büyüktür ve bu 

nedenle bakteri üremenin log fazından lag fazına geçerken inhibe edici etkiler azalır. 

Raf ömrü direkt olarak ürün ve atmosfer arasındaki temas alanına bağlıdır; çünkü bu 

durum gaz dissolusyonunu belirler (Church ve Parsons 1995, Kaynak: Kennedy ve ark. 

2004 p.656). Bu olay,  2:1 oranındaki domuz paketlerinde interaksiyon için mevcut olan 

büyük hacimdeki CO2’in etteki mikrobiyel populasyonun lag fazını uzatmış olduğu 

fikrini verir (Kennedy ve ark. 2004). 
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Coventry ve ark. (1998), modifiye atmosfer vakum deri-paketledikleri (MA-

VSP) sığır bifteklerinde 4 haftalık muhafaza süresi sonunda, toplam bakteri sayısı O2-

CO2 atmosfer paketlemede 105 kob/cm2’nin altında bulunurken, duyusal özellikler ve 

tiyobarbütirik asit (TBA) değerlerinin kabul edilmez düzeylerde olduğu bildirilmiştir. 

Buna karşılık, -1°C’de, 4 haftalık depolamada, N2-CO2 atmosfer paketlenmiş 

ürünlerdeki maksimum toplam bakteri sayısı 107 kob/cm2’e ulaşmışken, duyusal 

özellikler ve TBA değerlerinin kabul edilebilir düzeylerde kaldığı belirtilmiştir. 

 

Nissen ve ark. (1996), vakum ve modifiye atmosfer paketledikleri sığır etlerinde 

5 haftalık depolama sonunda toplam bakteri sayısı %100 CO2 içeren paketlerde 

vakumlulara oranla ve 2°C’de depolananlar 6°C’dekine oranla daha düşük bulmuşlardır. 

10 hafta sonunda bu farklılık daha bariz olarak görülmüş ve CO2‘in düşük sıcaklıklarda 

daha uzun lag fazına ve/veya düşük gelişme oranına sebep olduğu saptanmıştır. 5 hafta, 

-1°C’de depolanan ve %100 CO2 içeren paketlerde toplam bakteri sayısı bütün 

uygulamalardaki bakteri sayısından daha düşük bulunmuştur. Diğer gaz karışımlarında 

toplam bakteri sayısı CO2 oranıyla ters orantılı olarak saptanmışken, bu etki 2°C’de 

saklanan örneklerde daha açık olarak görülmüştür. 

 

Insausti ve ark. (2001) sığır bifteklerinin raf ömürlerini araştırdıkları 

çalışmalarında, toplam aerobik bakteri sayısının muhafaza süresince arttığını fakat 107 

kob/g düzeyini aşmadığını bildirmişlerdir. Buna benzer olarak, Jayasingh ve ark. (2002) 

yüksek oksijen (%80 O2/%20 CO2) modifiye atmosfer ile paketledikleri sığır 

kıymalarında 10 günlük muhafaza sonunda toplam aerobik bakteri (TAB) sayısı 9 x 105 

kob/g düzeyine yükselmiştir. Kontrol ve MAP grupları arasında TAB sayısı bakımından 

önemli bir farklılığa rastlanmazken; her iki grupta da, 2°C’de 10 gün süreli muhafazada 

bozulmaya neden olacak sayıların (<107) üzerine çıkılmasına engel olunmuştur. Buna 

karşın, Kennedy ve ark. (2005) farklı gaz karışımlarının kısa süreli depolamadaki 

etkilerini araştırdıkları çalışmalarında, satışa hazır kuzu etlerinde toplam bakteri 

sayısının bütün gaz kompozisyonlarında 6. güne kadar 2 x 106 kob/g düzeyinin altında 

kaldığı bildirmişlerdir. Muhafazanın 6. gününde toplam bakteri sayısı kontrol grubunda 

Irish Department of Healt (1992) tarafından bildirilen maksimum limit değerlerin (2 x 

106 kob/g) üzerine çıkmıştır. 100:0 ve 90:10/CO2:N2 gaz karışımı ile paketlenmiş kuzu 
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etlerinde toplam bakteri sayısı 4, 6 ve 8. günlerde 80:20/CO2:N2 gaz karışımı ile 

paketlenmiş örneklerinden düşük bulunmuştur. Bu durum, yüksek CO2 

konsantrasyonunun mikrobiyal üremeyi durdurmada daha etkin olduğu sonucunu 

göstermiştir.  

 

Smolander ve ark. (2004) MAP uygulanmış broyler tavuk dilimlerinde 

mikrobiyal raf ömrünü soğuk zincirin korunması ile büyük ölçüde geliştirebileceklerini 

bildirmişlerdir. Örneklerde 9 günlük muhafaza süresi sonunda toplam bakteri sayısı 8 

log kob/g’in üzerine çıkmışken, sadece düşük sabit sıcaklık derecelerinde (3,4°C) 

istenilen etkiye ulaşılmıştır. Aynı şekilde, Kakouri ve Nychas (1994) tavuk etleri ile 

yaptıkları çalışmalarında, göğüs eti filetolarının %100 CO2 altında depolanmasının, 

vakum ve % 100 N2 ile depolanmasına orana toplam bakteri sayısı artışında 3°C’de 

muhafaza ile 10°C’den daha fazla azalma elde etmişlerdir. Başka bir çalışmada ise, 

Patsias ve ark. (2006) tarafından buzdolabı koşullarında 20 gün süre ile muhafazaya tabi 

tuttuklan pişirilmeye hazır tavuk ürünlerinde, toplam bakteri sayısı 7 log kob/g 

seviyesini hava ile paketli ürünlerde 12. günde, %30 CO2/%70 N2 gaz karışımı ile 

paketli ürünlerde 16. günde aşmıştır. MAP uygulaması ile pişmeye hazır tavuk eti 

örneklerinin raf ömürlerinde %30 CO2/%70 N2 gaz karışımı ile paketli ürünlerde 4 gün, 

%60 CO2/%40 N2 ve %90 CO2/%10 N2 gaz karışımı ile paketli ürünlerde ise 6 gün 

uzama elde edilmiştir.    

 

5.1.2. Laktik Asit Bakterileri 

Et ve et ürünlerinde mikrobiyel bozulma oluşturan bakteriler arasında laktik asit 

bakterileri de yer almaktadır. Bütün gruplarda laktik asit bakteri sayısı başlangıçta 3,28-

3,98 log kob/g seviyesinde iken muhafaza süresi boyunca sürekli bir artış göstererek 

kontrol grubunda 6,90-7,29 log kob/g, % 60-80 O2/% 20-40 CO2 gaz karışımı içeren 

gruplarda 5,92-6,14 log kob/g’a ulaşmıştır. Buna karşın, her iki paketleme şeklinde de, 

yüksek CO2 içeren örneklerde, laktik asit bakteri sayısındaki artış kısmen daha yavaş 

gerçekleşmiş; en yüksek CO2 içeren ve 1:3 tepe boşluğu mesafesi ile paketlenmiş grupta 

depolamanın son gününde ancak 5,15 log kob/g’a kadar ulaşabilmiştir. Bütün gruplar 5. 

ile 10. gün arasında hızlı bir artış kaydetmiş, bunu takiben muhafazanın son gününe 

kadar mikroorganizma sayısındaki artış hemen hemen her MAP uygulanmış grupta 5,2-
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6,2 log kob/g düzeyi içinde kalmıştır. 4ºC’de 10 günlük muhafaza boyunca 1:3 tepe 

boşluğu mesafesli paketler 1:1 paketli olanlardan incelenen mikroorganizma sayısı 

yönünden daha iyi performans göstermiştir. En olumlu etki % 60 O2/% 40 CO2 gaz 

karışımı içeren grupta elde edilmiştir (Tablo 12, Şekil 4). 

 

Seydim ve ark. (2006) farklı atmosfer paketlemeleri yaptıkları çalışmalarında 

devekuşu kıymalarının başlangıç laktik asit bakterisi sayılarının diğer bildirilen taze 

devekuşu etlerine oranla düşük bulduklarını bildirmişlerdir. Yüksek O2 paketli 

örneklerde başlangıç mikroorganizma seviyesi ortalama 3,72 log kob/g olurken, LAB 

sayısı muhafazanın 9. gününde 5,4 log kob/g düzeyine ulaşabilmiştir. 

 

Fernandez-Lopez ve ark. (2008) devekuşu bifteklerinin raf ömrü ile ilgili 

çalışmalarında laktik asit bakteri sayısı hava ile paketli örneklerle diğer gruplar arasında 

farklılık gösterirken (P < 0,05); vakum, MAP ve MAP+CO paketli örnekler arasında bir 

farklılık gözlenmemiştir (P > 0,05). Hava ile paketlenmiş örnekler diğer gruplara oranla 

daha düşük sayıda laktik asit bakterisi içermektedir; bunun sebebi araştırmacılar 

tarafından laktik asit bakterilerinin paketlerin anaerobik şartları tarafından 

desteklenmesi olarak açıklanmıştır. Laktik asit bakteri sayısı bütün örnekler için 

muhafaza süresince artış göstermiş; fakat hava ile paketlenmiş örneklerdeki artış diğer 

gruplardan 1 log daha az olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ile 

bizim çalışmamaızda elde edilen hava ile paketlenmiş örneklerdeki laktik asit bakteri 

sayıları farklılık göstermiştir. Çalışmamızda kontrol grubu olarak değerlendirilen ortam 

havası ile paketlenmiş örneklerdeki bakteri sayısı muhafazanın son gününde MAP 

uygulanmış bütün örneklerden 1-2 log daha fazla olmuştur.  

  

Kennedy ve ark. (2004) koyun ve domuz etlerinde 80:20:0/O2:CO2:N2 gaz 

kombinasyonu ve 2:1 oranında tepe boşluklu paketlemelerde raf ömründe artış 

bakımından olumlu sonuçlar elde ettikleri çalışmalarında, muhafazanın 12. gününde 2:1 

oranındaki kuzu paketlerindeki LAB sayıları 1:1 oranındaki paketlerden anlamlı (P < 

0,01) olarak daha yüksek bulunmuştur. Bu oran tüm paketlerde 9. ve 12. günde en 

yüksek olarak kaydedilmiştir. LAB’ın bozulma florasını domine etmesi, bakteriosinler 

üreteek birbiriyle yarışan organizmaları inhibe etmesi nedeniyle olabilmektedir (Gill 



 112

1996). LAB sayıları tüm domuz eti paketlerinde de artış göstermiş, ancak 2:1 oranında 

tepe boşluğu mesafesi bulunan paketlerde daha düşük olmuştur (Kennedy ve ark. 2004).  

 

 Nissen ve ark. (1996), vakum ve modifiye atmosfer paketledikleri sığır etlerinde 

5 haftalık depolama sonunda laktik asit bakterileri hemen hemen her koşulda toplam 

bakterinin büyük kısmını oluşturmuş ve oluşan yüksek sayıdaki laktik asit bakterileri 

(log10 5-6), sonradan uygulanan perakende satış süresince Pseudomonas ve 

B.thermosphacta gelişimini inhibe etmiştir. Insausti ve ark. (2001) çalışmalarında ise 

sığır bifteklerinde laktik asit bakteri sayısı muhafaza süresince arttığı, fakat 107 kob/g 

düzeyini aşmadığı bildirilmiştir. LAB sayısı, muhafaza süresince toplam aerob bakteri 

sayısından düşük bulunmuş ve yetiştirme şeklinin LAB sayıları üzerine anlamlı bir 

etkisinin gözlenmediği belirtilmiştir. Kennedy ve ark. (2005) satışa hazır kuzu etleri ile 

yaptıkları çalışmalarında ise LAB sayısı kontrol grubu kuzularda depolama süresince 

artış göstermiştir. Başlangıçta LAB sayısı yüksekken 4. günden itibaren Pseudomonas 

dominant flora olarak tespit edilmiştir. Benzer olarak, Luno ve ark. (2000) sığır 

biftekleri ile yaptığı çalışmada, 29 günlük muhafazadan sonra, LAB sayıları 5 log 

kob/cm2 değerlerine ulaşmıştır. LAB’ın CO2’e bilinen duyarsızlığı nedeniyle bu 

sonuçlar beklenen sonuçlar olarak nitelendirilmiştir. Buna karşın, Smolander ve ark. 

(2004) broyler tavuk dilimlerini farklı muhafaza koşullarında depoladıkları 

çalışmalarında, laktik asit bakterilerinin gelişimi muhafaza sıcaklığının 3,4°C’nin 

altında olduğu modellerde engellenmiştir. Sıcaklığın 6°C’nin üzerinde olduğu 

koşullarda ise 7 günde LAB sayısı log 3,8’den log 7’e yükselmiştir. 

 

Laktik asit bakterileri, CO2 altında paketlenmiş etlerde dominant organizmadır 

(Jay 1986). Metabolitlerinin son ürünleri farklı çevresel koşullara bağlı olarak 

değişmektedir. Oksijen ve glikoz kısıtlaması ve pH bu organizmaların laboratuar 

koşullarında üretilmelerini etkilemektedir. Kakouri ve Nychas (1994) tavuk etleri ile 

yaptıkları çalışmalarında laktik asit bakterileri ve Brochothrix thermosphacta’nın 

vakum, CO2 ve N2 paketli örneklerde predominant organizma olduğunu 

bildirmektedirler. Göğüs eti örneklerinde laktik asit bakteri sayısı başlangıçta toplam 

bakteri sayısından daha düşük olmasına rağmen %100 CO2 ve vakum paketli örneklerde 

predominant organizma olarak belirmiştir. % 100 N2 paketli örneklerde ise LAB sayısı 
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toplam bakteri sayısından düşük bulunmuştur. Patsias ve ark. (2006) pişirilmeye hazır 

tavuk ürünlerini ile yaptıkları çalışmada ise LAB sayısı MAP uygulanmış ürünlerde 

(7,5-8,1 log kob/g) hava ile paketlenmiş ürünlerden (7 log kob/g) daha yüksek 

seviyelerde bulunmuştur.   

 

Laktik asit bakterilerinin tavuk örneklerinde paketleme koşullarına bakmazsızın 

hızla çoğalması LAB’nin fakültatif aerobik özelliklerine ve muhtemel oluşabilecek 

çapraz kontaminasyona bağlı olabileceği düşünülmektedir. 

 

Et ve et ürünleri gibi çabuk bozulan gıdalarda yüksek LAB sayısı potansiyel 

patojen mikroorganizmaların gelişmesine karşı antagonist aktivite göstererek gıda 

güvenliğine katkıda bulunmaktadır. Buna karşın yüksek düzeyde LAB sayısı (>106 

kob/g) et ve et ürünlerinde bozulmaya bağlı duyusal değişimlere sebep olabilir (kötü 

koku, yapıda yumuşama, organik asit teşekkülü, vs.). 

 

Viana ve ark. (2005) serbest O2 atmosferi altında 4°C’de muhafaza edilen 

domuz eti örneklerinde laktik asit bakterileri sayısında 2,5-3,5 log ünitelik bir artış 

saptarken, en düşük LAB sayısını %100 O2 içeren grupta elde etmişlerdir. 

 

5.1.3. Pseudomonas spp.  

Bozulma yapıcı bakterilerden Pseudomonas spp. çalışmamızda muhafazanın 3. 

gününden itibaren tüm gruplarda etkili olmaya başlamıştır. Modifiye atmosfer ile 

paketlenmiş devekuşu eti örneklerindeki Pseudomonas spp. sayısında kontrol grubuna 

göre daha yavaş bir artış olduğu saptanmıştır. Yüksek oksijen ortamında Pseudomonas 

gelişimi diğer gruplara nazaran daha hızlı olmuştur. O2 miktarının azaltılıp, CO2’nin 

arttırıldığı gruplarda ise bakteri gelişimi sınırlandırılmıştır. Özellikle ilk 5 gün yüksek 

O2 içeren örneklerde Pseudomonas gelişimi diğer gruplardan 1 log kob/g düzeyinde 

daha fazla bulunmuştur. Muhafazanın 5. gününden itibaren, bozulmanın diğer gruplarda 

da başlamasıyla Pseudomonas gelişimi daha yavaş olmuştur. Ancak muhafazanın 10. 

gününde dahi yüksek CO2 içeren örneklerden daha yüksek bir oranla gelişim 

gözlemlenmiştir.  
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Bütün muhafaza süresi boyunca Pseudomonas spp. sayısı 1:3 tepe boşluğu 

mesafesi olan örneklerde 1:1 boşluklulara nazaran daha yavaş bir gelişim göstermiştir. 

Bu farklılık kontrol grubu örneklerde muhafazanın ilk gününde gözlenmese de, 10. 

günde kontrol grupları arasında 0,5 log ünitelik farklılık kaydedilmiştir. Benzer şekilde, 

1:3 tepe boşluğu mesafeli örneklerde bakılan mikroorganizma yönünden 3,5-5 log kob/g 

düzeyinden başlayan mikroorganizma sayısı daha yavaş bir artış göstermiş ve 

muhafazanın son gününde 5,2-7,0 log kob/g olarak saptanmıştır (Tablo 13, Şekil 5).  

 

Paket atmosferi içerisindeki artan CO2 miktarına bağlı olarak örneklerde 

mikrobiyel gelişim yavaşlatılmıştır. En olumlu etki % 60 O2/% 40 CO2 gaz karışımı 

içeren örneklerde saptanmıştır. 1:3 tepe boşluğu mesafeli örneklerde 3,56 log kob/g 

düzeyinde, 1:1 tepe boşluğu mesafesi olan örneklerde 4,35 log kob/g düzeyinde 

başlayan Pseudomonas spp. sayısı, muhafazanın son gününde sırasıyla ancak 5,23 log 

kob/g ve 6,13 log kob/g olmuştur. İki grup arasında oluşan 1 log ünitelik fark, 

paketleme farklılıklarının mikroorganizma gelişimi üzerine olan etkisini açıkça 

göstermektedir.  

 

Seydim ve ark. (2006) devekuşu kıymalarında farklı atmosfer paketlemelerinin 

raf ömrü üzerine etkisini araştırdıkları çalışmalarında 1:3 oranında tepe boşluğu 

mesafeli örneklerde daha olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Muhafaza süresine bağlı 

olarak 4°C’de saklanan örnekler için incelenen bakteri grupları arasında farklılık 

gözlemlense de, paketleme koşulları sadece Pseudomonas spp. sayıları bakımından 

gruplar arasında farklılık oluşturmuştur. Pseudomonas gelişimi, muhafazanın ilk 6 günü 

süresince, vakum paketli devekuşu kıymalarında, hava ile paketlilere kıyasla daha zayıf 

olmuştur. Seydim ve ark. (2006)’nın devekuşu kıymalarında bildirdiği başlangıç 

Pseudomonas sayısı 1,7-2,1 log kob/g olurken, Allonso-Calleja ve ark. (2004)’nın elde 

ettikleri başlangıç değerlerinin bundan çok yüksek (5,0-7,2 log kob/g) olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

Kennedy ve ark. (2004) koyun ve domuz etinde yaptıkları çalışmalarında, 

80:20:0/O2:CO2:N2 gaz karışımı ve 2:1 oranında tepe boşluklu paketlemelerinde, farklı 

gaz kompozisyonlarında paketlenen hem kuzu, hem de domuz etlerinde, Pseudomonas 

spp. sayıları azalıp, 9. günden sonra inhibe olurken laktik asit bakteri sayıları arttığını 
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bildirmişlerdir. Daha yüksek başlangıç toplam mikrobiyel yüke sahip olan domuz 

etinde, 6., 9. ve 12. günde kuzu etiyle karşılaştırıldığında daha yüksek Pseudomonas 

oranı saptanmıştır (kuzudaki % 0 - 0,66 TAMB sayısına karşılık domuzda % 0,67 – 

8,79 TAMB sayısı). Bu sonuçlar Gill (1996)’in düşüncesi ile uyumludur; Gill etin 

bozucu florasının genellikle en hızlı olarak ete uygulanan saklama koşullarında üreyen 

bakteriler tarafından yönlendirildiğini, çünkü flora yüksek sayılara ulaşana kadar 

bakteriler arasında hiçbir interaksiyon olmadığını bildirmiştir. 

 

  Taze etin raf ömrü Pseudomonas türlerinin üremeleri ve biyokimyasal 

etkinlikleri ile sınırlı olduğundan (Lambert ve ark. 1991, Kaynak: Kennedy ve ark. 2004 

p.655), bu durum etin paketlemeden önceki başlangıç hijyenik durumunun raf ömrü 

üzerinde büyük etkisi olduğunu ve uygulanan paketleme sisteminin etkinliğinin 

bozulma yapıcı floranın kompozisyonunun değiştirilmesi nedeniyle azalmış 

olabileceğini düşündürmektedir. Kennedy ve ark., kuzu ve domuz etinin ikisinde de 

Pseudomonas üremesini önlemede, 9. günden sonra tüm gaz kompozisyonları etkili 

olmasına rağmen, en etkili olanın 60:40:0/O2CO2:N2 gaz karışımı olduğunu 

bildirmektedirler (Kennedy ve ark. 2004). Bu sonuçlar Sahoo ve Anjaneyulu (1995, 

Kaynak: Kennedy ve ark. 2004 p.655)’nun ette bozulma yapıcı bakterilerin optimal 

inhibisyonlarının % 40-60 CO2 olduğunu belirten bulguları ile uyumludur. Birçok 

araştırmacı MAP uygulanan etlerin optimal CO2 kosantrasyonunun genellikle % 40’ın 

altında olduğunu saptamışlardır (Satomi 1990, Kennedy ve ark. 2004 p.656; Selman 

1987, Kennedy ve ark. 2004 p.656); Gill (1996) CO2 konsantrasyonunun % 20 üzerine 

çıkarılmasının çok az ilave inhibisyon sağladığını belirtmiştir. 

 

Coventry ve ark. (1998) tarafından yapılan bir çalışmada sığır bifteklerinde 

Pseudomonas sayıları 6 hafta sonunda, O2-CO2 ve N2-CO2 paketlenmiş tüm bifteklerde 

düşük bir gelişim göstermiş ve en fazla 104 kob/cm2 seviyelerine ulaşmıştır. Nissen ve 

ark. (1996) da vakum ve modifiye atmosfer paketledikleri sığır etleri ile yaptıkları 

çalışmalarında, yüksek CO2 konsantrasyonunda ve düşük sıcaklık derecelerinde 

özellikle bozulma yapıcı bakterilerden Pseudomonas spp. ve Brochothrix 

thermosphacta üzerinde bakteriyel gelişmeyi engellemişlerdir. Kennedy ve ark. (2005) 

kuzu etleri ile yaptıkları çalışmalarında ise başlangıçta laktik asit bakteri sayısı 

yüksekken; 4. günden itibaren Pseudomonas spp. dominant flora olarak tespit edilmiştir. 
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Bu durum özellikle 100:0 ve 90:10/CO2:N2 gaz karışımı içeren örneklerde 6. ve 8. 

günden sonra gözlemlenmiştir.  

 

Aerobik koşullar altında, etlerde dominant bozulma yapıcı organizma çabuk 

üreme yeteneğine sahip Pseudomonas türleridir. N2 ve CO2 ile ortamda bulunan 

oksijenin tüketilmesi, anaerobik koşulların oluşması ile Pseudomas’ların gelişimini 

engellemektedir (Gill 1996). 

 

Kakouri ve Nychas (1994) tavuk etleri ile yaptıkları çalışmalarında 

Pseudomonas’ların ancak O2/CO2 paketli sistemlerde gelişebildiklerini bildirmişlerdir. 

3°C’de muhafaza edilmiş % 100 CO2, ve % 100 N2 paketli örneklerin hiçbirinde 

Pseudomonas spp. gelişmezken; % 80/20 O2/CO2 paketli örneklerde Pseudomonas 

sayısında 100 kat artış saptanmıştır. Patsias ve ark. (2006) ise pişirilmeye hazır tavuk 

ürünlerinde Pseudomonas sayısını muhafaza süresi boyunca hava ile paketlenmiş 

ürünlerde, MAP uygulanmış ürünlerden daha yüksek olarak saptamışlardır. MAP 

uygulanan paketlerde CO2 konsantrasyonu arttıkça daha yüksek bir inhibisyon elde 

edildiği bildirilmiştir. Aynı şekilde, araştırmacıların başka bir çalışmasında, 

Pseudomonas spp. sayıları genellikle hava ile paketlenmiş ürünlerde MAP uygulanmış 

ürünlerden daha yüksek bulunmuştur (P < 0,05). Muhafaza sonunda 5,6 log kob/g 

seviyesine ulaşan Pseudomonas spp. sayısı, MAP uygulanmış örneklerde tanımlanma 

limitlerinin altında (<2 log kob/g) kalmıştır (Rokka ve ark. 2004). Buna karşın, 

Balamatsia ve ark. (2007) tavuk filotaları ile yaptıkları çalışmalarında, 15 günlük 

muhafaza süresi sonunda Pseudomonas spp. sayısını %65/%30/%5 CO2/N2/O2 ve 

vakum paketli örneklerde diğer gruplara nazaran anlamlı derecede az olmasına rağmen, 

5,1-6,3 log kob/g olarak tespit edilmiştir.  

 

5.1.4. Psikrofil Bakteriler 

Değişik konsantrasyonlardaki oksijen ve karbondioksit gazları ile paketlenen ve 

soğuk zincir altında tutulan devekuşu etlerinde mikrobiyel gelişme yavaşlatılmış olsa 

da, soğuğa dayanıklı bakteriler faliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Et kalitesi 

üzerine etkili olan bu mikroorganizmalar O2 miktarı azaltılıp, CO2 miktarı arttırıldıkça 

muhafaza süresi boyunca daha yavaş bir gelişme göstermişlerdir. 
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Çalışmamızda modifiye atmosfer ile paketlenmiş devekuşu eti örneklerindeki 

psikrofil bakteri sayısında kontrol grubuna göre daha yavaş bir artış olduğu saptanmış; 

mikroorganizma sayısının 1:3 tepe boşluğu mesafesi olan örneklerde 10 günlük 

muhafaza süresince 1:1 boşluklulara nazaran daha yavaş bir gelişme gösterdiği 

gözlenmiştir. Kontrol grubu örneklerde başlangıç mikroorganizma sayıları benzer 

düzeyde oluşmuştur. 1:3 tepe boşluklu örneklerde psikrofil bakteri sayıları 5,93 log 

kob/g, 1:1 tepe boşluğu mesafesi olan kontrol grubu örneklerinde ise 6.10 log kob/g 

olarak saptanmıştır. Muhafaza süresi boyunca benzer bir artış gösteren psikrofil bakteri 

sayıları, muhafazanın son günü olan 10. günde her iki grupta sırasıyla 7,98 ve 8,37 log 

kob/g olmuştur (Tablo 14, Şekil 6). Modifiye atmosfer paketleme uygulanmış devekuşu 

etlerinde psikrofil bakteri sayılarındaki artış kontrol grubuna oranla daha düşük 

olmuştur. Paket atmosferi içerisindeki artan CO2 miktarına bağlı olarak örneklerde 

mikrobiyel gelişim yavaşlatılmıştır. En olumlu etki yüksek CO2 içeren gruplarda 

gözlemlenmiştir. % 60 O2/% 40 CO2 gaz karışımı içeren ve 1:3 tepe boşluğu mesafeli 

örneklerde psikrofil bakteri sayısının diğer gruplara oranla muhafazanın hem ilk, hem 

de son gününde daha düşük olduğu saptanmıştır. Başlangıç mikroorganizma sayısı 4,63 

log kob/g düzeyinde olup, muhafazanın son gününde 6,26 log kob/g seviyelerine 

ulaşmıştır.  

 

Fernandez-Lopez ve ark. (2008) devekuşu bifteklerinde farklı paketleme 

koşullarının etkisini araştırdıkları çalışmalarında psikrotrofik bakteri sayısının 

paketleme sistemlerine bağlı olarak farklılık gösterdiğini bildirmektedirler (P < 0,05). 

Muhafaza süresi boyunca bakteri sayısında artış gözlenmekte; en yüksek bakteri sayısı 

hava ile paketlenmiş örneklerde, en düşük olanlar ise modifiye atmosfer ile paketlenmiş 

(MAP ve MAP+CO) örneklerde saptandığı açıklanmaktadır. 

 

Luno ve ark. (2000) düşük CO (% 0,1 – 1) konsantrasyonlarının O2 (%24), 

yüksek CO2 (%50) ve N2 (% 25 – 25,9) ile kombinasyonda kullanımın denedikleri 

araştırmalarında, sığır bifteklerini modifiye atmosferde % 50 CO2 ile paketlendiklerinde 

psikotrofik bakteri sayısında artışın anlamlı olarak engellendiği bildirilmektedir (P < 

0,05). Aynı şekilde, araştırmacıların bir başka çalışmasında düşük CO ile paketledikleri 
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sığır etlerinde psikotrofik popülasyonun büyük oranda azaltıldığı bildirilmiştir. 1°C’de 

29 gün süre ile muhafazada tutulan örneklerde aranan mikroorganizma sayısı 7,5 log 

kob/cm2’nin altında bulunmuştur (Luno ve ark. 1998). Buna karşın, Smolander ve ark. 

(2004) %80 CO2 + %20 N2 gazları ile modifiye atmosfer paketledikleri broyler tavuk 

dilimlerinde muhafaza süresi boyunca psikrotrofik bakteri sayısında durmadan bir artış 

gözlemişlerdir. Saklama koşullarının psikrotrofik bakteri sayıları üzerinde belirgin bir 

özelliği olmadığı, sadece düşük sabit sıcaklıkta muhafaza edilen (3,4°C) örneklerde 

farklılık oluşturduğunu bildirmişlerdir. Viana ve ark. (2005) ise farklı paketleme 

şekilleri uyguladıkları domuz sırt kaslarında, psikrotrofik bakteri sayısını bütün MAP 

gruplarında 107 kob/g; %100 O2 içeren grupta ise 108 kob/g’den yüksek bulmuşlardır. 

Bu sonuçların, bizim çalışmamızda yüksek O2 içeren gruplarda elde edilen 

mikroorganizma sayıları ile doğru orantılı olduğu gözlenmiştir. 

 

5.1.5. Enterobacteriaceae Familyası Bakteriler 

Çalışmamızda modifiye atmosfer ile paketlenmiş devekuşu eti örneklerindeki 

Enterobacteriaceae sayısında kontrol grubuna göre daha yavaş bir artış olduğu 

saptanmıştır. Mikroorganizma sayısının 1:3 tepe boşluğu mesafesi olan örneklerde 1:1 

boşluklulara nazaran daha yavaş bir gelişme gösterdiği gözlenmiştir. Bu farklılık 

kontrol grubu örneklerde birbirine yakın bulunmuştur. 1:3 tepe boşluğu olan örneklerde 

Enterobacteriaceae sayısı 5,00 log kob/g düzeyinden başlayıp, 2 log ünitelik bir artış 

göstermiş ve muhafazanın son gününde 6,91 log kob/g düzeyine ulaşmıştır (Tablo 15, 

Şekil 7). Benzer olarak, 1:1 tepe boşluğu mesafeli kontrol grubu örnekleri 4,86 log 

kob/g düzeyinden başlayıp, muhafazanın son günü olan 10. günde 6,71 log kob/g 

düzeylerine ulaşmıştır. Modifiye atmosfer ile paketlenmiş deneysel devekuşu 

örneklerinde ise Enterobacteriaceae gelişimi kontrol grubuna kıyasla farklılık 

göstermiştir. Yüksek oksijen içeren gruplarda başlangıç mikroorganizma sayısı kontrol 

grubuna yakın olsa da, mikroorganizma sayısı muhafazanın 5. gününden sonra kontrol 

grubundan farklılık göstermiş ve daha yavaş bir gelişim sergilemiştir. Başlangıç 

Enterobacteriaceae sayısı 4,51-4,61 log kob/g olurken, muhafazanın 5. gününde 4,95-

5,71 log kob/g, muhafazanın son gününde ise 5,53-6,09 log kob/g olarak saptanmıştır 

(Tablo 15, Şekil 7). Paket atmosferi içerisindeki artan CO2 miktarına bağlı olarak 

örneklerde mikrobiyel gelişim daha fazla yavaşlatılmıştır. En olumlu etki % 60 O2/% 40 
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CO2 gaz karışımı içeren örneklerde saptanmıştır. 3,62-4,23 log kob/g düzeyinde 

başlayan Enterobacteriaceae sayısı, muhafazanın son güünde ancak 4,48-5,61 log kob/g 

seviyelerine ulaşabilmiştir. Modifiye atmosfer paketlenmiş bütün gruplarda, 1:3 tepe 

boşluğu mesafeli örneklerde 1:1 tepe boşluklu örneklerden daha düşük mikroorganizma 

sayısı kaydedilmiştir.  

 

Seydim ve ark. (2006) 1:3 oranında et/gaz hacmi olacak şekilde tepe boşluğu 

mesafeli paketledikleri devekuşu kıymalarında, başlangıç Enterobacteriaceae sayısını 

diğer bildirilen taze devekuşu etlerine oranla daha düşük bulmuşlardır. Araştırmacılar 

tarafından bildirilen Enterobactericeae sayısı muhafaza süresince paketleme türüne 

bakmaksızın sürekli aynı oranda büyüme göstermiştir (0.günde 2,3 log10 kob/g, 9. günde 

6,5 log10 kob/g). Benzer olarak, Fernandez-Lopez ve ark. (2008) devekuşu 

bifteklerindeki çalışmasında, Enterobacteriacea sayıları muhafaza süresi boyunca 

değişime uğramış (P < 0,05); hava, vakum ve MAP paketli örneklerde 

Enterobacteriaceae sayısındaki değişim benzer olurken (P > 0,05); muhafaza süresi 

boyunca artış gösteren mikroorganizma sayısı, muhafazanın son gününde ortalama 7,0 ± 

0,2 log kob/g seviyesine ulaşmıştır. Ancak, Coventry ve ark. (1998),  sığır bifteklerinde 

yaptığı çalışmada muhafaza süresince O2-CO2 atmosferli paketlerde, Enterobactericeae 

sayılarında genel bir düşüş saptandığı bildirilmiştir. Fakat N2-CO2 atmosferli paketlerde 

Enterobactericeae sayısı -1°C’de 102 kob/cm2’i geçmezken, 4°C’de maksimum 104 

kob/cm2 seviyelerine çıktığı ifade edilmiştir. Buna karşın, Insausti ve ark. (2001), sığır 

bifteklerinin raf ömürleri araştırdıkları çalışmalarında, 15 günlük muhafaza süresince 

Enterobacteriacea sayısı devamlı olarak artış göstermiş, fakat 107 kob/g düzeyini 

aşmamıştır.  

 

Smolander ve ark. (2004), sıcaklığın, duyusal kalite üzerinde etkili 

Enterobactericeae sayıları üzerinde kritik etkisi olduğunu bildirmişlerdir. Broyler tavuk 

dilimleri ile yaptıkları çalışmalarında, ortalama 2,9°C’de saklanan değişken muhafaza 

sıcaklığı altında Enterobactericeae sayısı 2 log ünite kadar artış gösterirken, düşük sabit 

sıcaklık koşulların altında 12 günlük depolama süreci sonunda Enterobactericeae 

sayısında sadece 1 log’luk artış görülmüştür. Sabit sıcaklıkta ortalama 5,4°C’de 

Enterobactericeae sayısındaki artış muhafazanın 9. gününe kadar geciktirilmiştir. 6,1°C 
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ve üzerinde ise Enterobactericeae gelişiminde hiçbir gecikme olmamıştır. Aynı şekilde, 

Rajamaki ve ark. (2006), tavuk etleri ile yaptıkları çalışmalarında da muhafazanın kabul 

edilebilir değişken sıcaklık derecelerinde (ortalama 2,9°C), Enterobactericea 

sayısındaki artış sabit sıcaklık derecelerine (6,1°C) ve yüksek değişken sıcaklık 

derecelerine (ortalama 7,4°C) oranla geciktirilebildiği ifade edilmiştir. Patsias ve ark. 

(2006) ise pişirilmeye hazır tavuk ürünlerinde CO2 konsantrasyonunu arttırarak daha 

yüksek bir inhibisyon elde edilebileceğini bildirmişlerdir. Benzer olarak, Balamatsia ve 

ark. (2007) da, muhafaza süresi boyunca Enterobacteriaceae sayıları bakımından 

vakum ve MAP uygulanan tavuk filetolarında, hava ile paketlenmiş etlere oranla daha 

düşük seviyelerde artış kaydetmişlerdir (P < 0,05). 

 

5.1.6. Koliform Grubu Bakteriler 

Gıdalarda hijyen indikatörü olarak değerlendirilen koliform grubu bakteriler 

çalışmamızda başlangıçta bütün gruplarda 3,69-4,97 log kob/g seviyesinde iken 

muhafaza süresi boyunca sürekli bir artış göstererek kontrol grubunda 7,24-7,98 log 

kob/g, % 80 O2/% 20 CO2 gaz karışımı içeren gruplarda 6,11-6,98 log kob/g,  % 60 

O2/% 40 CO2 gaz karışımı içeren gruplarda 5,46-5,60 log kob/g ve % 60 O2/% 20 

CO2/%20 N2 gaz karışımı içeren gruplarda 5,60-6,02 log kob/g’a ulaşmıştır. Her iki 

paketleme şeklinde de, yüksek CO2 içeren örneklerde, koliform bakteri sayısındaki artış 

diğer gruplara nazaran daha yavaş gerçekleşmiş; en yüksek CO2 içeren ve 1:3 tepe 

boşluğu mesafesi ile paketlenmiş grupta muhafazanın son gününde ancak 5,46 log kob/g 

düzeyinde tespit edilmiştir. Bununla beraber, 4ºC’de 10 günlük muhafaza boyunca 1:3 

tepe boşluğu mesafesli bütün paketler, 1:1 paketli örneklerden incelenen 

mikroorganizma sayısı bakımından daha iyi performans göstermiştir. En olumlu etki % 

60 O2/% 40 CO2 gaz karışımı içeren grupta elde edilmiştir (Tablo 16, Şekil 8). 

 

Seydim ve ark. (2006) 1:3 tepe boşluğu mesafeli olarak modifiye atmosfer 

paketledikleri devekuşu kıymalarında yaptıkları çalışmalarında, başlangıç koliform 

sayısının, muhafaza süresince paketleme türüne bakmaksızın sürekli aynı oranda 

büyüme gösterdiğini bildirmişlerdir.  
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Düşük başlangıç mikroorganizma yüküne sahip bozulma yapıcı bakteriler raf 

ömrünü bozucu floranın kompozisyonunu değiştirerek uzatabilir (Gill 1996). Kennedy 

ve ark. (2004) koyun etinde yaptıkları çalışmalarında, 80:20:0/O2:CO2:N2 gaz 

kombinasyonu ve 2:1 oranında boşluklu paketlemelerinde raf ömrünün artması 

bakımından olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Farklı gaz kompozisyonlarında 

paketlenen hem kuzu, hem de domuz etlerinde, koliform sayıları azalırken; 9. günden 

sonra inhibisyon elde edilmiştir. Bu durum çalışmamızda elde edilen koliform bakteri 

sonuçları ile doğru orantılıdır. Çalışmamızda artan muhafaza süresi, koliform bakteri 

sayısında artışa sebep olsa da, kullanılan gaz kompozisyonuna bağlı olarak gruplar 

arasında farklılıklar saptanmıştır. En yüksek inhibisyon % 60 O2/% 40 CO2 gaz karışımı 

içeren grupta elde edilmiştir. Kennedy ve ark. (2004) çalışmalarında da kuzu ve domuz 

etinin ikisinde de koliform bakteri üremesini önlemede,  9. günden sonra tüm gaz 

kompozisyonları etkili olmasına rağmen, en etkili olan 60:40:0/O2CO2:N2 gaz karışımı 

içeren grup olduğu bildirilmiştir. Bu sonuçlar Sahoo ve Anjaneyulu (1995, Kaynak: 

Kennedy ve ark. 2004 p.655)’in ette bozulma yapıcı bakterilerin optimal 

inhibisyonlarının % 40-60 CO2 olduğunu belirten bulguları ile uyumludur. Diğer 

araştırmacılar ise MAP etinin optimal CO2 konsantrasyonunun genellikle % 40’ın 

altında olduğunu bulmuşlardır (Satomi 1990,  Kaynak: Kennedy ve ark. 2004 p.656; 

Selman 1987, Kaynak: Kennedy ve ark. 2004 p.656; Gill 1996). Kennedy ve ark. (2004) 

2:1 tepe boşluğu mesafeli paketlerde 9 ve 12. günler arasında saptadıkları koliform 

sayılarındaki azalmanın daha büyük olması, 2:1 oranının koliform grubu bakterileri 

inhibe etmede daha etkili olduğunu göstermektedir.  

 

Nissen ve ark. (1996) vakum ve modifiye atmosfer ile paketledikleri sığır 

etlerinin hiçbirinde koliform grubu bakteriye rastlamamışlardır. Kennedy ve ark. (2005) 

kuzu etleri ile yaptıkları başka bir çalışmada ise, koliform bakteri sayısı bütün gaz 

kompozisyonlarında kontrol grubuna oranla yüksek bulmuşlardır. 7 gün süre ile 

muhafaza edilen kuzu etlerinde, 100:0/CO2:N2 gaz karışımı içeren örneklerdeki koliform 

sayısı en düşük bakteri sayısına sahip grup olarak tespit edilmiştir. Ancak, Smolander 

ve ark. (2004) farklı muhafaza koşullarının broyler tavuk dilimleri üzerine etkisini 

araştırdıkları çalışmalarında, koliform bakteri sayısı 5,4°C’de muhafaza ile 7 gün 
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boyunca düşük seviyelerde tutabilmiş (<104 kob/g); daha yüksek derecelerde 

muhafazayla ise mikroorganizma sayısı 106 kob/g’dan yüksek olmuştur.  

 

5.1.7. Escherichia coli 

Çalışmamızda modifiye atmosfer ile paketlenmiş devekuşu eti örneklerindeki 

E.coli sayısında kontrol grubuna göre daha yavaş bir artış olduğu saptanmış; 

mikroorganizma sayısının 1:3 tepe boşluğu mesafeli örneklerde 10 günlük muhafaza 

süresince 1:1 boşluklulara nazaran daha yavaş bir gelişme gösterdiği gözlenmiştir. 

Kontrol grubu örneklerde başlangıç mikroorganizma sayıları benzer düzeyde oluşmuş; 

(3,66-3,82 log kob/g) muhafazanın son gününde 1:3 tepe boşluğu mesafeli örneklerde 

E.coli sayıları 5,35 log kob/g, 1:1 tepe boşluğu mesafesi olan kontrol grubu 

örneklerinde ise 5,78 log kob/g olarak saptanmıştır (Tablo 17, Şekil 9). Modifiye 

atmosfer paketleme uygulanmış devekuşu etlerinde ise E.coli sayılarındaki artış kontrol 

grubuna oranla daha düşük olmuştur. Bütün bir depolama süresince kontrol grubu 

örneklerde 2 log ünitelik artış kaydedilmişken, MAP uygulanmış örneklerde en fazla 1 

log ünitelik artış tespit edilmiştir. Paket atmosferi içerisindeki artan CO2 miktarına bağlı 

olarak örneklerde arasında mikrobiyel gelişimde farklılık göstermiştir. CO2 miktarına 

arttıkça yavaşlayan mikrobiyel gelişimde en olumlu etki yüksek CO2 içeren gruplarda 

gözlemlenmiştir. % 60 O2/% 40 CO2 gaz karışımı içeren ve 1:3 tepe boşluğu mesafeli 

örneklerde E.coli sayısının diğer gruplara oranla muhafazanın hem ilk, hem de son 

gününde daha düşük olduğu saptanmıştır. Başlangıç mikroorganizma sayısı 2,76 log 

kob/g düzeyinde olup, muhafazanın son gününde 3,66 log kob/g seviyelerine ulaşmıştır.  

 

5.1.8. Küf ve Mayalar 

Et ve et ürünlerinde mikrobiyel bozulmaya sebep olan bakteriler arasında yer 

alan küf ve maya sayıları çalışmamızda kontrol grupları hariç bütün gruplarda 3,09-3,61 

log kob/g seviyelerinde başlayıp, muhafaza süresi boyunca sürekli bir artış göstererek 

depolamanın son günü olan 10. günde 4,15-6,17 log kob/g seviyelerine ulaşmıştır. MAP 

uygulanmış örneklerde 2-4 log ünitelik bir artış gözlenirken, kontrol grubu örneklerde 

2,5 log ünitelik bir artış kaydedilmiştir. Bu fark kontrol grubu örneklerde daha az gibi 

gözükse de, başlangıç bakteri yükünün yüksek olması ürünlerde elde edilen 

mikroorganizma sayılarının yüksek olmasına sebep olmuştur (başlangıç 3,99-4,63 log 
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kob/g, 10.gün 6,60-6,94 log kob/g). 4ºC’de 10 günlük muhafaza boyunca 1:3 tepe 

boşluğu mesafesli paketler, 1:1 paketli örneklerden incelenen mikroorganizmalar 

yönünden daha iyi performans göstermiştir. Paket içerisinde artan gaz miktarı 

mikrobiyel inhibisyonu arttırmıştır. Muhafazanın son gününde dahi 1:3 tepe boşluklu 

örnekler, 1:1 paketli örneklerin genelinden daha düşük mikroorganizma sayısına sahip 

olmuştur. Her iki paket türünde % 60-80 O2/% 20-40 CO2 gaz karışımı içeren gruplarda 

3,09-3,39 log kob/g düzeyinde başlayan küf-maya sayıları, muhafaza sonunda 4,15-5,51 

log kob/g düzeyine ulaşmıştır. Ayrıca, her iki paketleme şeklinde de, yüksek CO2 içeren 

örneklerde, küf-maya sayılarındaki artış kısmen daha yavaş gerçekleşmiş; en olumlu 

etki % 60 O2/% 40 CO2 gaz karışımı içeren grupta elde edilmiştir (Tablo 18, Şekil 10). 

 

Coventry ve ark. (1998) tarafından sığır bifteklerinde, muhafazanın 4. ve 6. 

haftalarından sonra N2-CO2 atmosferdeki küf-maya sayısı, O2-CO2 atmosferdekinden 

daha fazla bulunmuştur. Mayalar küflere oranla daha baskın olarak gelişim göstermiş ve 

N2-CO2 atmosferde mayaların 4°C’deki gelişim oranı -1°C’dekinden daha fazla olarak 

kaydedilmiştir. Patsias ve ark. (2006) hazır tavuk ürünlerinde yaptıkları çalışmalarında 

küf-maya sayısını muhafaza süresi boyunca hava ile paketlenmiş ürünlerde, MAP 

uygulanmış ürünlerden daha yüksek olarak saptamışlardır. MAP uygulanan paketlerde 

CO2 konsantrasyonu arttıkça daha yüksek bir inhibisyon elde edilmiştir. Balamatsia ve 

ark. (2007) tavuk filetolarında yaptıkları çalışmalarında ise, maya sayıları bakımından 

paketleme uygulamaları arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiş ve hep düşük 

seviyelerde kaldığı bildirilmiştir (3,1-4,1 log kob/g). 

 

5.2. Fiziko-Kimyasal Muayene Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

5.2.1. pH 

Birçok gıda maddesinin muhafazası ve olgunlaşması sırasında pH düşer. Bu 

düşüş, mikrobiyel olarak gıda maddesinde oluşan asitlerden ileri gelir (Uğur ve ark. 

2001).   

 

Çalışmamızda pH değerleri bütün gruplarda muhafaza süresince düşüş 

göstermiştir. Başlangıç pH değeri 6,23-6,26 olan deneysel devekuşu etleri 10 günlük 

muhafaza süresince kademeli olarak düşüş göstermiştir. Muhafazanın son gününde 
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kontrol grubu etlerde pH değeri 5,9’a, MAP uygulanmış gruplarda ise genel olarak 6,0-

6,1’e düşmüştür. Farklı gaz karışımları ile paketlenmiş örneklerde saptanan pH 

değişimleri birbirleri ile paralellik gösterse de, 1:1 tepe boşluğu mesafeli örneklerde 

kaydedilen pH değerleri, 1:3 tepe boşluğu mesafesli örneklerden nispeten daha düşük 

olmuştur. Yüksek oksijen içeren paketlerdeki nihai pH değerleri ise, başlangıç 

değerlerine oranla en fazla düşüş kaydedilen gruplar olarak saptanmıştır. 

 

Seydim ve ark. (2006) 1:3 tepe boşluğu mesafeli olacak şekilde modifiye 

atmosfer paketledikleri devekuşu kıymalarında, başlangıç pH seviyesi 6,16 olarak 

kaydedilmiştir. 4°C’de muhafaza edilen farklı atmosfer koşulları altında paketlenmiş 

devekuşu kıymalarında depolama süresince pH değerlerinde önemli bir değişim 

olmamıştır. 6,16’dan başlayan pH değeri muhafaza boyunca hafifçe azalma göstermiş 

ve final pH değeri 6,0’nın altında kaydedilmiştir. Post-mortem sürecin 24. saati sonunda 

bulunan bu yüksek pH değeri (pH ≈ 6,0); diğer etlere oranla devekuşu etlerinde, ante-

mortem stresi takip eden glikojen rezervlerinin tükenmesi sonucu oluşan etkinin önemli 

bir sonucu olarak gözlemlenmektedir. Araştırmacılar, 9. gün sonunda pH değerlerini O2 

ve hava ile paketli örneklerde sırasıyla 5,95 ve 5,97, vakum ve N2 paketli örneklerde ise 

sırasıyla 5,79 ve 5,74 olarak bildirmişlerdir. Laktik asit oluşumuna sebep olan laktik asit 

bakterilerinin gelişimi de paketlenmiş etlerde pH düşüşünün en önemli etkeni olarak 

bilinmektedir (Gill 1996).  

 

Fernandez-Lopez ve ark. (2008) farklı paketleme koşullarının devekuşu 

bifteklerinin raf ömrü üzerine etkisini araştırdıkları çalışmalarında, başlangıç pH 

değerleri 6,04 ± 0,10 olarak saptamışlardır. Bütün saklama koşullarında pH değerinde 

muhafaza süresince düşüş kaydedilmiştir. İlk 8 gün boyunca hava ile paketlenmiş 

ürünlerde başlangıç pH değerlerinde hafif bir düşüş, diğer paketlerde ise laktik asit 

bakterilerinin maksimum seviyelerine ulaşmasıyla beraber hızlı bir azalma gözlenmiştir. 

Başlangıç pH değerinde en yüksek azalma oranı vakum ve MAP uygulanmış paketlerde 

bulunduğu bildirilmiştir. Depolamanın son gününde (18.gün) hava ile paketli ürünlerle 

diğerleri arasında farklılık kaydedilse de, vakum, MAP ve MAP+CO grupları arasında 

bir farklılık gözlenmemiştir. 
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Coventry ve ark. (1998), tarafından yapılan bir çalışmada, O2-CO2 atmosferde 

paketlenmiş sığır bifteklerinin pH değeri (5,5 - 5,6), 4°C’de N2-CO2 atmosferde 

paketlenmişlere oranla sabit kalmıştır. N2-CO2 ile paketlenmiş örneklerin pH değeri 

laktobasil gelişimine bağlı olarak belirgin bir azalma gösterirken (2-6 hafta sonra < 5,0); 

-1°C’de muhafaza edilmiş N2-CO2 atmosferli paketlerde ise pH değerleri benzer fakat 

daha az etkili bir azalma göstermiştir. Insausti ve ark. (2001) %60 O2, %30 CO2 ve %10 

N2 gaz karışımları ile modifiye paketledikleri sığır bifteklerinin raf ömürleri 

araştırdıkları çalışmalarında ise 15 günlük muhafaza süresince pH değeri 5,3-5,6 

arasında ölçülmüştür. Jayasingh ve ark. (2002) tarafından yüksek oksijen modifiye 

atmosfer ile paketlenen sığır kıymalarında, 10 günlük muhafaza süresi sonunda kontrol 

ve MAP grupları arasında pH değerlerinde anlamlı farklılık saptanmıştır. Muhafazanın 

ilk günü 5,7 olan pH değeri, kontrol grubunda muhafazanın son günü 5,3’e düşmüştür. 

MAP paketli örneklerde ise hafif bir azalma görülmüş ve pH 5,8’den 5,7’e düştüğü 

kaydedilmiştir. Benzer olarak, Kennedy ve ark. (2005) kuzu etlerinde kısa süreli 

depolamanın etkilerini araştırdıkları çalışmalarında pH değeri, MAP uygulanmış 

örneklerde 5,8’in altında kaldığı bildirilmiştir. Bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar, 

bizim çalışmamızda devekuşu etlerinde saptanan paketlemeye bağlı pH değerleri 

arasındaki değişimlere benzerllik göstermektedir. 

 

5.2.2. Su Aktivitesi (aw) 

Su aktivitesinin sınır değerleri, gıda maddelerinin bozulmasını ve gıda 

zehirlenmesi yapan bakterilerin üremesini gösteren önemli bir kriterdir.  

 

Çalışmamızda deneysel devekuşu etlerinde su aktivitesi değerleri muhafaza 

süresince anlamlı bir değişikliğe uğramamıştır. Paketlemenin devekuşu etlerinin su 

aktivitesi değerleri üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. 0,99 

seviyelerinde saptanan başlangıç aw değerleri, muhafaza sonunda 0,98 olarak 

kaydedilmiştir.  

 

5.2.3. Tiyobarbütirik Asit (TBARS) Değeri 

Lipid oksidasyonu paketli ürünlerde raf ömrünü tehdit eden önemli faktörlerden 

biridir. Muhafaza süresinin uzaması paketli ürünlerde TBARS değerlerinde artışa sebep 
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olmaktadır. Paket içerisindeki gaz kompozisyonu da lipid oksidasyonu etkileyen başka 

bir etkendir. Çalışmamızda TBARS değerleri bütün gruplarda muhafaza süresi boyunca 

artış göstermiştir. Başlangıç TBARS değerleri 1,34-2,45 mg MDA/kg olan deneysel 

devekuşu etleri, 10 günlük muhafaza süresince TBARS değerleri bakımından sürekli 

artış göstermiştir. Muhafazanın son gününde kontrol grubu etlerde TBARS değeri 9 mg 

MDA/kg’a, MAP uygulanmış etlerde ise 8,7-10,7 mg MDA/kg’a yükselmiştir. 

 

Farklı gaz karışımları ile paketlenmiş örneklerde saptanan lipid oksidasyon 

değişimleri birbirleri ile paralellik gösterse de, 1:1 tepe boşluğu mesafeli örneklerde 

kaydedilen TBARS değerleri, 1:3 tepe boşluğu mesafeli örneklerden daha yüksek 

bulunmuştur. Ortam havası ile paketli örneklerde TBARS değerleri, MAP uygulanmış 

örneklere kıyasla tüm muhafaza süresi boyunca daha düşük olarak kaydedilmiştir. 

Bununla birlikte, tüm muhafaza süresi boyunca, 1:3 tepe boşluğu mesafeli kontrol grubu 

örneklerde, 1:1 tepe boşluğu mesafeli kontrol grubu örneklerden daha düşük TBARS 

değerleri saptanmıştır. Yüksek O2 içeren deneysel devekuşu eti örnekleri, 10 günlük 

muhafaza süresi boyunca en yüksek TBARS değerleri gösteren gruplar olmuştur. 

Özellikle muhafazanın 7. ve 10. günleri arasında çok yüksek değerlere ulaşmışlardır (> 

10 mg MDA/kg). Bunların arasında, 1:3 tepe boşluğu mesafeli örnekler kısmen 1:1 tepe 

boşluğu mesafeli örneklerden daha düşük TBARS değerleri göstermiştir. Bütün 

muhafaza süresi boyunca en düşük TBARS değerleri %60 O2/%40 CO2 içeren 

gruplarda saptanmıştır (Başlangıç TBARS değeri 1,7-1,8 mg MDA/kg, 10. gün TBARS 

değeri 8,7-9,7 mg MDA/kg).  

 

Seydim ve ark. (2006) devekuşu kıymalarında yüksek oksijen, yüksek azot ve 

vakum ile farklı atmosfer paketlemelerinin raf ömrü üzerine etkilerini araştırdıkları 

çalışmalarında, TBA değerlerini O2’de yüksek, vakum ve N2’de düşük bulmuşlardır. Bu 

sonuçlar bizim çalışmamızda elde edilen sonuçlar ile uyum göstermektedir. Muhafaza 

süresi, TBA değerinin paketleme etkisine bağlı olarak artmasında önemli bir faktördür. 

Vakum, N2 ve hava paketli örnekler O2 paketlemeye oranla 9 günlük muhafaza süresi 

boyunca düşük TBA değerlerine sahip olmuştur. 6 günlük muhafaza sonunda O2 ve 

hava ile paketlenmiş devekuşu kıymalarında TBA değerleri artarken, N2 ve VAC 

paketlenmiş etlerde hiçbir değişikliğe rastlanmadığı belirtilmiştir (Seydim ve ark. 2006). 

Benzer durum, bizim çalışmamızda da görülmekle birlikte, elde edilen sonuçlar 
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bakımından farklılık kontrol grubu örneklerde oluşmuştur. Muhafaza süresince en 

yüksek TBARS değerleri O2 içeren gruplarda saptansa da, kontrol ve yüksek CO2 içeren 

gruplarda elde edilen TBARS değerleri daha düşük olmuştur. Paket atmosferi 

içerisindeki O2 miktarı lipid oksidasyon oranını belirleyen en önemli etkendir. Oksijen 

içeriğinin ortamdan çıkartılması ya da sınırlanması N2 ve vakum paketlenmiş etlerde 

oksidasyonu sınırlayarak düşük TBA değerinin oluşmasına sebep olmuştur.  

Araştırmacılar tarafından diğer et preparatlarına oranla (sığır, kanatlı, domuz, tavşan) O2 

paketli devekuşu etlerinin TBA değerleri 6. ve 9. günler arasında çok yüksek 

bulunmuştur (> 20 mg MDA/kg) (Seydim ve ark. 2006).   

 

Et dokusu içerisindeki heme katalitlerinin (hemoglobin, myoglobin, sitokrom) 

miktarı ve heme ve non-heme demir miktarı lipid oksidasyon oranı ile bağlantılıdır. 

Devekuşu etleri yüksek heme demiri ve doymuş yağ asitleri içermektedir. Bu durum 

devekuşu etlerini sığır, kanatlı ve domuz etlerine oranla oksidasyondan daha kolay 

etkilenir kılmaktadır (Sales ve Hayes 1996; Sales ve ark. 1996, Kaynak: Seydim ve ark. 

2006 p.504).  

 

Fernandez-Lopez ve ark. (2008) farklı paketleme koşullarının devekuşu 

bifteklerinin raf ömrü üzerine etkisini araştırdıkları çalışmalarında ise hava ile 

paketlenmiş ürünlerde lipid ve hemopigmentasyon oranını yüksek bulmuşlardır. 

TBARS değerleri, muhafaza süresince ve muhafaza koşulları arasında farklılıklar 

göstermiştir (P < 0,05). Hava ile paketlenmiş devekuşu biftekleri en yüksek TBARS 

değerine ulaşmışken (P < 0,05), vakum, MAP veya MAP+CO paketlenmiş biftekler 

TBARS değerlerinde bir değişiklik göstermemiştir (P > 0,05). 

 

Paket atmosferi içerisindeki oksijen konsantrasyonu lipid oksidasyon oranı için 

belirleyici faktördür. Vakum, MAP ve MAP+CO paketlemede oksijen içeriğini 

azaltmak ya da ortamdan çıkarmak lipid oksidasyonunu sınırlamakta ve bu durumda 

biftek örneklerinde düşük TBARS değerlerine sebep olmaktadır. Hava ile paketlenmiş 

etlerde TBARS değeri hızla artmaktadır. Vakum, MAP ve MAP+CO paketlerde 

muhafazanın 8. gününe kadar TBARS değerlerindeki değişimler önemli değilken, hava 

ile paketli örneklerde farklılık 4. günden itibaren izlenebilmektedir. Muhafazanın 

sonunda en düşük TBARS değeri MAP ve MAP+CO paketli bifteklerde saptanmıştır. 
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Oksijen miktarının azaltılması ve paketlerdeki bariyerler oluşan düşük TBARS 

değerinin nedenleri olarak açıklanmıştır (Fernandez-Lopez ve ark. 2008). 

 

Kennedy ve ark. (2004) koyun ve domuz etlerinde yaptıkları çalışmalarında, üç 

farklı gaz karışımında paketlenmiş kuzuların TBARS değerleri arasında, 6. gün hariç, 

anlamlı bir farklılık saptanmazken; domuzlarda 9. güne kadar hiçbir farklılık yoktur. 

Tüm çalışma boyunca kuzu ve domuz etlerinde TBARS değerleri tüm gaz karışımları 

için 2,0 mg MDA/kg’ın altında kalırken; 80:20:0/O2:CO2:N2’de paketlenmiş kuzu ve 

domuz etlerinde TBARS değerleri daha yüksek bulunmuştur. Bunun nedeni MAP 

paketlerindeki daha yüksek oksijen konsantrasyonuna bağlanmıştır. Bu çalışmanın 

sonuçları da bizim çalışmamız ile benzerlik göstermekte ve yüksek O2 varlığında 

TBARS değerlerinde artış kaydedilmektedir. Bu sonuçlar paket içerisindeki oksijen 

konsantrasyonunda %80’den %55’e bir azalmanın modifiye atmosfer paketlenmiş sığır 

etlerinin lipid oksidasyonu üzerinde fazla bir etkisinin olmadığını belirleyen Jakobsen 

ve Bertelsen (2000)’in bildirdiği sonuçlar ile de benzerdir. Sığır etlerinde 3ºC’de düşük 

bir oksidasyon elde edebilmek için oksijen konsantrasyonun %55’in altında olması 

gerekmektedir (Jakobsen ve Bertelsen 2000). Bununla birlikte, Kennedy ve ark. 

(2004)’nın çalışmasında TBARS değerleri, 1:1 oranında tepe boşluğu mesafeli 

örneklerde diğerlerinden daha düşük olmuştur. 

 

Kennedy ve ark. (2005) kuzu etleri ile yaptığı bir başka çalışmada, 8 günlük 

muhafaza süresince TBARS değerleri kontrol grubu kuzu etlerinde artış göstermekte, 

fakat 2,0 mg MDA/kg’dan aşağıda kalmaktadır. 100:0 ve 90:10/CO2:N2 gaz karışımı 

içeren örneklerde TBARS değerleri, 80:20/CO2:N2 gaz karışımı içeren örneklerden daha 

düşük bulunmuştur.    

 

Linares ve ark. (2007) kuzu etleri ile yaptıkları çalışmalarında % 30 CO2/% 70 

O2 gazları ile paketlenmiş gruplarda daha fazla olmakla birlikte (4,2 - 7,5 mg MDA/kg 

aralığında), malondialdehid seviyesi muhafaza süresi boyunca her MAP uygulanmış 

grupta artış göstermiştir. Aynı şekilde, Coventry ve ark. (1998) sığır biftekleri ile 

yaptıkları çalışmada da, TBA değerleri O2-CO2 atmosfer paketli ürünlerde 4. haftaya 

kadar 6-8µg malondialdehit/g seviyelerine,  6. haftadan itibaren ise en yüksek değerlere 
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(24µg malondialdehit/g) ulaşmıştır. Yüksek oksijen içeriğinin muhafaza süresince TBA 

değerlerinde artışa neden olduğunu gösteren bir başka çalışmada ise Jayasingh ve ark. 

(2002) muhafazanın 6. gününden itibaren ortalama TBA değerlerinde, MAP uygulanmış 

kıyma örneklerinde (1,8) kontrol grubundan (0,6) çok yüksek değerler elde etmişlerdir. 

Bu değerler 10. günde 2,1’e ulaşırken, kontrol grubunda 0,8 olarak kalmıştır. 

 

Jakobsen ve Bertelsen (2000) sığır eti ile yaptıkları çalışmalarında düşük bir 

sıcaklık derecelerinde (4oC’nin altı) oksijen düzeyine bakmaksızın lipid oksidasyon 

oluşumunun engellenebileceğini bildirmişlerdir. Sıcaklık artırıldığında ise oksijen 

düzeyi daha kritik hale gelmekte; özellikle 8°C’de ve % 20 O2 varlığında 10 gün süreyle 

muhafaza sonucunda 6,5 µ-mol MDA/kg’lık bir TBARS değeri, % 80 O2 varlığında ise 

7,7 µ-mol MDA/kg’lık bir TBARS değeri elde edileceğini belirtmişlerdir.  

 

5.2.4. Renk Ölçümleri 

Muhafaza süresince gıda maddelerinde duyusal değişiklikler meydana 

gelmektedir. Bu değişiklikler vizuel olarak kontrol edilebileceği gibi, instrumental 

analizler yardımıyla da değerlendirilebilir. Çalışmamızda yüzey parlaklık (L*) değerleri 

yüksek O2 içeren gruplarda yüksekken (34,46 - 34,62), 10 günlük muhafaza süresince 

sürekli azalma göstermiştir (Muhafazanın 10. günü L* değeri: 30,18 - 30,79). Ancak bu 

örneklerin parlaklık değerleri her analiz gününde diğer gruplara kıyasla hep daha 

yüksek değerleri göstermiştir. Kontrol grubu devekuşu eti örnekleri diğer MAP 

uygulanmış örneklerden, tüm muhafaza süresi boyunca daha yüksek değerler 

sergilemiştir. Buna rağmen bütün gruplarda olduğu gibi, başlangıç muhafaza 

düzeylerinden daha düşük değerler muhafazanın son gününde kaydedilmiştir (Başlangıç 

L* değeri: 31,55 - 31,93, muhafazanın son günü L* değeri: 28,58 - 28,83). Başlangıç 

parlaklık düzeyleri birbirine yakın olan %60 O2 içeren MAP örneklerinden 1:3 tepe 

boşluğu mesafeli olanlar, 1:1 tepe boşluğu mesafeli olanlara nazaran daha parlak olsalar 

da, bu gruplarda muhafazanın son gününde başlangıç değerlerine kıyasla 4-5 log 

ünitelik azalma olmuştur. Yüzey a* (kırmızılık) değeri, yüksek O2 paketli örneklerde ilk 

3 gün diğer gruplardan daha yüksek olmasına karşın, bütün gruplarda 10 günlük 

muhafaza süresince azalma gerçekleşmiştir. Ancak bu gruptaki örneklerde meydana 

gelen azalma diğer gruplardan daha fazla olmuş ve muhafazanın son gününde O2 
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uygulanmış diğer örneklerden 1 log ünitelik daha az kırmızılık değerleri vermiştir. %60 

O2/%40 CO2 ve %60 O2/%20 CO2/%20 N2 paketli örneklerde muhafazanın ilk 5 günü 

hafif bir azalma gözlenmişken (2 log ünitelik), 5. günden itibaren muhafazanın sonuna 

kadar hızlı bir azalma kaydedilmiştir (5 log ünitelik). Paketleme şekli farklılıklarının 

devekuşu etlerinin kırmızılık değerleri üzerinde anlamlı bir etkisi olmamıştır. Yalnız 1:3 

tepe boşluğu mesafeli örnekler, 1:1 tepe boşluğu mesafeli örneklere nazaran daha 

yüksek değerler göstermiştir. Yüzey b* (sarılık) değerleri muhafaza süresince tüm O2 ve 

hava paketli devekuşu etlerinde azalmıştır. Azalma kontrol grubu örneklerinde MAP 

uygulanmış örneklerden daha fazla olurken, 1:3 tepe boşluğu mesafeli örnekler 1:1 tepe 

boşluğu mesafeli örneklerden daha yüksek sarılık değerleri vermiştir. Renkte koyulaşma 

(C*) yüksek O2 içeren devekuşu eti örneklerinde daha fazla olurken, muhafazanın 5. 

gününe kadar diğer MAP uygulanmış örneklerde birbirine yakın seyreden C* değerleri, 

bu günden itibaren hızlı bir şekilde azalma göstermiştir. Ancak hiçbir grupta %80 

O2/%20 CO2 gaz karışımı içeren grupta olduğu kadar düşük değerler saptanmamıştır 

(%80 O2/%20 CO2 paketli örneklerde ortalama C* değeri 71,37, %60 O2/%40 CO2 

paketli örneklerde ortalama C* değeri 81,12 ve %60 O2/%20 CO2/%20 N2 paketli 

örneklerde ortalama C* değeri 81,66). Deneysel devekuşu etlerinde ilk 3 gün renk 

açısı/ton açısı (h*) değerleri yüksek O2 içeren gruplarda daha yüksek bulunurken, 

muhafazanın 5. gününden itibaren depolamanın sonuna kadar diğer MAP uygulanmış 

örneklerden daha düşük olduğu gözlenmiştir. Paketleme şekli örnekler arasında anlamlı 

bir farklılık yaratmasa da, muhafazanın 5. gününden itibaren %60 O2/%40 CO2 ve %60 

O2/%20 CO2/%20 N2 paketli örneklerde hızlı bir düşüş kaydedilmiştir. Muhafazanın ilk 

5 günü anlamlı bir değişikliğe uğramamış olan h* değerleri, %60 O2/%40 CO2 ve %60 

O2/%20 CO2/%20 N2 paketli örneklerde muhafazanın son gününde 0,4 log ünitelik 

değişime uğramıştır. 10 günlük muhafaza süresi boyunca kontrol grubu örneklerde renk 

açısı/ton açısı değerleri bakımından bir değişiklik saptanmamıştır.  

 

Seydim ve ark. (2006) 1:3 tepe boşluğu mesafeli olacak şekilde paketledikleri 

devekuşu kıymalarında, O2 paketli örneklerde lipid oksidasyon ve renk özelliklerine 

bağlı olarak 3 günden az süreli bir raf ömrü saptamışlardır. Yüzey parlaklığı (L*) ve 

kırmızılığı (a*) başlangıçta O2’li örneklerde yüksekken 9. günde azaldığı bildirilmiştir. 

Devekuşu kıymalarında toplam renk farklılığı (∆E) sadece O2 ve hava ile paketlenmiş 

örneklerde muhafaza süresi boyunca artış göstermiştir. Muhafaza süresi boyunca yüzey 
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parlaklık değerleri (L*) 0. ve 3. günler arasında paketler içinde zayıfça, paketler 

arasında ise önemli ölçüde değişikliğe uğramıştır. Diğer gruplara oranla O2 paketli etler 

görünüm olarak açık (yüksek L*) ve vakum paketli etler ise koyu (düşük L*) 

bulunmuştur. Bu sonuçlar bizim çalışmamız ile benzerlik göstermekte, paketlerdeki O2 

konsantrasyonuna bağlı olarak şekillenen değişimler önem arz etmektedir.  

 

Paleari ve ark. (1998) devekuşu etlerinde ortalama yüzey L* değerini 36,7 

olduğunu; 33,7 ile yaşlı sığır etleri ve 46,6 ile de hindi butları arasında olduğunu 

bildirmişlerdir. Devekuşu etlerinin koyu rengi yüksek heme içeriğinden ve yüksek pH 

etkisiyle su bağlamasından kaynaklanmaktadır.   

 

O2 ve hava atmosferi paketli etlerde oksimyoglobin oksidasyonundan kaynaklı 

kırmızılık kaybı etin sahip olduğu yüksek pH değerinden (≥6.0) kaynaklı olduğu 

sanılmaktadır. Yüksek pH değerlerinde mitokondriyal enzim sistemleri (sitokrom, 

suksinat ve piruvat-malat oksidaz) kapanmamakta ve var olan oksijeni kullanama 

eğilimi göstermektedirler (Lawrie 1998, Kaynak: Seydim ve ark. p.507). Yüksek pH 

değerine sahip kasların oksijen tüketim oranı normal pH değerlerine sahip kaslardan 

daha fazladır. Oksimyoglobinin metmyoglobine dönüşme oranı yüksek pH’lı kaslarda 

normal pH’lı olanlara oranla 1,5-2,0 kat daha hızlıdır (Seydim ve ark. 2006). 

 

Fernandez-Lopez ve ark. (2008) farklı paketleme koşullarının devekuşu 

bifteklerinin raf ömrü üzerine etkisini araştırdıkları çalışmalarında muhafaza süresi 

boyunca ve muhafaza şekilleri arasında parlaklık, kırmızılık ve renk/ton açısı değerleri 

bakımından farklılıklar saptamışlar; sarılık ve renk koyuluğu değerlerinde bir farklılık 

gözlemlememişlerdir.  Bütün örneklerde yüzey L* değeri muhafaza süresince artış 

göstermiştir. Parlaklık değerleri ile ilgili bu değişim bizim çalışmamızda elde ettiğimiz 

sonuçlar ile ters orantılı olsa da, kırmızılık ve renk/ton açısı değerlerinde elde edilen 

sonuçlar benzerlik göstermiştir. Devekuşu bifteklerinde muhafaza süresince renk/ton 

açısı değerlerindeki değişim atmosfer tipinin yüzey rengi üzerindeki etkisini 

doğrulamaktadır (Fernandez-Lopez ve ark. 2008). 

  

Vergara ve Gallego (2001)’nun kuzu etleri ile yaptıkları çalışmalarında farklı 

paketleme koşulları arasında zamana bağlı olarak L* (parlaklık) değerlerinde hiçbir 
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değişiklik oluşmazken; muhafaza süresince bütün gruplarda artış kaydedilmiştir. Sarılık 

(b*) değeri O2 içermeyen gruplarda diğerlerine oranla düşük kalmış, fakat zamana bağlı 

olarak artış göstermiştir. Buna karşın kırmızılık (a*) değeri her grupta zamanla beraber 

azalmıştır.  

 

Kennedy ve ark. (2005) çalışmalarında 100:0/CO2:N2 gaz karışımı ile 7 gün 

süreyle depolanan kuzu eti örneklerinde a* değeri diğer gruplardan yüksek 

bulunmuştur. Araştırmacıların başka bir çalışmasında ise, 80:20:0/O2:CO2:N2 gaz 

karışımı ve 2:1 oranında tepe boşluğu mesafesi ile paketlenen koyun etlerinde arzulanan 

et renginin uzun süre korunması ve raf ömründe artış sağlanabilmiştir. Özellikle 

muhafazanın 9. ve 12. günlerinde 80:20:0/O2:CO2:N2 ile paketlenmiş kuzularda diğer 

MAP uygulamalarıyla karşılaştırıldığında Hunter “a*” değerlerinde anlamlı olarak daha 

yüksek değerler bulunmuştur (P < 0,01) (Kennedy ve ark. 2004).  

 

Insausti ve ark. (1999) sığır etlerinin MAP ile muhafazasının vakum ile 

muhafazasından daha yüksek parlaklık (L*) ve renk tonu (h*) ile daha düşük kırmızılık 

(a*) ve renk koyuluğu (C*) değerleri gösterdiğini bildirmişlerdir.  

 

Etin rengini etkileyen oksijen tüketim oranı ve metmyoglobin indirgenme 

aktivitesi gibi biyokimyasal parametreler kas grupları için farklılık göstermektedir 

(O’Keeffe ve Hood 1982, Kaynak: Isdell ve ark. 1999 p.72). Isdell ve ark. (1999) 6 

farklı sığır kasında yaptıkları çalışmalarında da, renk açısı/ton açısı (h*) değerlerinin 

muhafaza süresince bütün kaslarda metmyoglobin oluşumunu gösterdiği belirtilmiştir. 

 

Zakrys ve ark. (2007) 4°C’de 15 gün süreyle muhafazaya tabi tuttukları sığır 

bifteklerinde ilk 3 gün boyunca a* değerinde (kırmızılık) oksijene bağlı olarak artış 

gözlerken, zamana ters orantılı olarak muhafaza süresince kırmızılık değerinde azalma 

gözlemlemişlerdir (P < 0,05). Yüksek oksijen içeren örneklerin (%50 ve %80 O2) L* 

değerinde de anlamlı artış kaydedildiği bildirilmiştir. John ve ark. (2005) sığır filetoları 

ile yaptıkları çalışmalarında ise %80 O2 veya %0,4 CO ile paketlenmiş bifteklerin arzu 

edilen kırmızı rengi sırasıyla 14 ve 21 gün süre ile koruyabildikleri bildirilmiştir. 

Özellikle L* değerlerinde paketleme ve muhafaza süresine bağlı olarak önem arz edecek 

hiçbir etki gerçekleşmemiştir. Ancak %0,4 CO ile paketlenmiş bifteklerin ortalama a* 
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değeri vakum veya %80 O2 ile paketlenmiş örneklerden daha yüksek bulunmuştur. 

Benzer olarak, Jacokbsen ve Bertelsen (2000) de taze sığır kas örneklerini farklı 

modifiye atmosfer şartları (%20 – 80 O2) altında paketledikleri çalışmalarında, et 

rengini stabil olarak koruyabilmek için % 55 - 80 O2 kullanımının iyi bir aralık 

olduğunu bildirmişlerdir. Insausti ve ark. (2001) sığır bifteklerinin raf ömürleri 

araştırdıkları çalışmalarında 15 günlük muhafaza süresince L* değeri artarken, a* 

(kırmızılık) değeri 0 - 5. günler arasında artış gösterip, 15. güne doğru azalmıştır. 

Muhafaza süresince sarılık (b*) değeri ise ilk 5 gün boyunca artmış, sonra hafifçe 

azalmıştır.  

 

Jayasingh ve ark. (2002) yüksek oksijen modifiye atmosfer ile paketledikleri 

sığır kıymalarında duyusal özellikler üzerine yaptıkları çalışmalarında kırmızılık (a*) 

değeri ilk günde yüksekken, 6 ve 10. günlerde kontrol grubundan farklı bulunmamıştır. 

Parlaklık (L*) ve sarılık (b*) değerleri de kontrol grubuna kıyasla muhafaza süresince 

yüksek tespit edilmiş, fakat renk açısı (h*) değerlerinde bir farklılığa rastlanmadığı 

belirtilmiştir. 10 günlük muhafaza süresince örneklerin a* değeri >16 olup, kırmız renk 

korunabilmiştir. 

 

Luno ve ark. (2000) düşük oksijen, yüksek karbondioksit ortamında 0,5 - 0,75 

CO konsantrasyonu içeriğinin sığır etlerinin renklerinin korunmasında metmyoglobin 

oluşumunu geciktirerek etkide bulunduğunu bildirmişlerdir. John ve ark. (2005) 

tarafından da % 0,4 CO uygulanan sığır filotolarında, yüksek oksijen veya vakum 

paketlemede elde edilen a* değerinden daha yüksek sonuçlar alındığı ifade edilmiştir. 

Krause ve ark. (2003) da domuz etinde CO kullanımı ile raf ömrünü geliştirmenin 

mümkün olduğunu ve Hunter a* değerlerinin anlamlı olarak daha iyi sonuçlar verdiğini 

belirtmişlerdir. Wilkinson ve ark. (2006)’nın % 0,4 CO uygulaması domuz etinin 

parlaklık derecesini [yüksek renk koyuluğu (C*)] %32 arttırmış ve parlak kırmızıya 

kaymasına sebep olmuştur [düşük renk açısı (h*)].  

  

5.3. Duyusal Analiz Paneli Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Gıda muhafaza yöntemleri kullanımında aranılan özelliklerden biri kendinden 

beklenen etkilerin yanı sıra üründe arzu edilmeyen duyusal değişimlere yol 
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açmamasıdır. Devekuşu etlerinin farklı gaz karışımları ile modifiye atmosfer 

paketlenmesi, kullanılan gaz karışımlarına göre ürünlerde farklı sonuçlar vermiştir. 

 

Yüksek O2 içeren gruplar muhafazanın ilk 3 gününde en iyi renk değerlerine 

sahip olan gruplar olmuştur. Paketleme tipine bağlı olarak muhafazanın diğer 

günlerinde panelistler tarafından farklı skorlar alsalar da, genel olarak 1:3 tepe boşluğu 

mesafesi olan %80 O2/%20 CO2 gaz karışımı ile paketli devekuşu eti örnekleri, bütün 

muhafaza süresi boyunca en beğenilen grup olmuştur. Muhafazanın 5. gününden 

itibaren bütün grupların renk skorlarında benzer şekilde azalma olmuştur. Görünüm 

bakımından kabul edilebilirlik skorları renk skorları ile orantılı olmamış, burada 1:1 

tepe boşluğu mesafeli ve CO2 ilaveli paketler panelistler tarafından tercih edilmiştir. 

Nahoş koku teşekkülü ilk 5 günlük muhafaza süresi boyunca hiçbir grupta saptanmasa 

da, en iyi skorlar 1:3 tepe boşluğu mesafeli ve %60 O2/%20 CO2/%20 N2 paketli 

örneklerde elde edilmiştir. Deneysel devekuşu eti örnekleri 7-10 günler arsında koku 

bakımından tüketilebilirlik sınırları altında değerlendirilmiştir. Örnekler kıvam 

bakımından muhafazanın son gününe kadar kabul edilir sınırlar içerisinde kalmış; yalnız 

kontrol ve %60 O2/%20 CO2/%20 N2 gaz karışımı paketli gruplar arzu edilen limitler 

içerisinde bulunmamıştır.  

 

Fernandez-Lopez ve ark. (2008) farklı paketleme koşullarının devekuşu 

bifteklerinin raf ömrü üzerine etkisini araştırdıkları çalışmalarında, muhafaza süresi ve 

paket atmosferine bağlı olarak örneklerin renk ve kokularında değişimler 

saptanmışlardır. Muhafaza süresi boyunca (18 gün) kırmızı renk teşekkülü yönünden 

MAP+CO paketli ürünler en iyi sonuçları vermiştir. Hava ile paketlenmiş örnekler 

sadece 4. güne kadar benzer sonuçlar vermiş, bu günden itibaren renk puanlarında 

azalma saptanmıştır. Buna karşın muhafaza sonunda elde edilen değerler vakum ve 

MAP paketli örneklerden daha iyi bulunmuştur. Muhafaza süresi boyunca vakum ve 

MAP uygulanmış biftekler arasında bir farklılık saptanmamıştır. Kötü koku teşekkülü 

MAP veya vakum paketlenmiş örnekler arasında gözlenmese de diğer hava, MAP+CO 

ve diğer gruplar arasında kaydedilmiştir. Tespit edilen kötü koku keskin ve çürüme 

kokusu niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Hava ile paketlenmiş örnekler, TBARS değeri 

ve mikrobiyel üreme sonuçları ile orantılı olarak en yüksek nahoş koku üreten grup 
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olmuştur. Vakum ve MAP uygulanmış örneklerde kötü koku oluşumu 4. günden sonra 

oluşmuş ve en yüksek değerlere 12. ve 18. günler arasında ulaşılmıştır. Buna karşın 

hava ile paketlenmiş örneklerde bu seviyeye 8. günden itibaren ulaşıldığı belirtilmiştir.  

 

Vergara ve Gallego (2001), modifiye atmosfer ile paketlenmiş kuzu etlerinde 

yaptıkları çalışmada, nahoş koku gelişimi düşük CO2 içeren gruplarda daha hızlı 

gelişmiştir (7. günden itibaren). Kırmızılık değerleri ise anlamlı derecede azalma 

göstermiştir.  

 

John ve ark. (2005) vakum ve MAP uyguladıkları sığır filetolarında arzu edilen 

kırmızı rengi sırasıyla 14 ve 21 gün süre ile koruyabildiklerini bildirmişlerdir. Zakrys ve 

ark. (2007) çalışmalarında ise 4°C’de 15 günlük muhafaza süresince  %50 O2 içeren 

paketlerdeki biftekler okside lezzetin oluşmasına rağmen tercih edilen örnekler 

olmuştur. 

 

MAP uygulamalarında kullanılan oksijen miktarının artışı, renk sabitliğinde 

azalmaya ve lipid oksidasyonda artışa öncülük etmektedir (O’Grady ve ark. 2000). 

MAP uygulanmış örneklerde olumsuz lezzet oluşumu, yüksek oksijen ortamında 

bulunmadan kaynaklı şekillenen oksidatif acılaşma sonucu gerçekleştiği belirtilmiştir. 

Nahoş koku ve lezzet oluşumun yüksek TBA değerlerinden kaynaklandığı 

vurgulanmıştır (Zakrys ve ark. 2007).  

 

Carpenter ve ark. (2001) sığır etlerinin renk ve paketleme şekillerinin tüketici 

beğenisini nasıl etkilediği yönünde yaptıkları çalışmalarında, % 0,5 CO içeren 

paketlerdeki sığır etlerini kırmızı, % 100 N2 içerenleri mor ve % 1 O2 içerenleri 

kahverengi olarak tanımlamışlardır. Görünüm ve satın alma olasılığı yönünde 

değerlendirilen vizüel sonuçlar birbiri ile korelasyon göstermiş ve puanlar kırmızı > mor 

> kahverengi şeklinde oluşmuştur. 

 

Coventry ve ark. (1998) –1 ve 4°C’de muhafaza ettikleri sığır bifteklerinde 4 

hafta sonrası, O2-CO2 atmosfer ile paketli örneklerin, taze ete oranla hem görünüm, hem 

de organoleptik kalite bakımından kabul edilemez oldukları bildirmişlerdir. 6 hafta 

boyunca -1 veya 4°C’de depolanmış N2-CO2 atmosferli paketlerde taze ete oranla 
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organoleptik kalitede belirgin bir değişiklik saptanmamıştır (P > 0,01). Fakat et 

renginde -1°C’de depolanmış etlerde taze ete oranla anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir 

(P < 0,05). Bununla beraber, 2 haftalık depolama süresi sonunda -1°C’deki et rengi 

4°C’dekine oranla daha tercih edilir olduğu belirtilmiştir. 

 

Kohls ve ark. (2001) yüksek ve düşük oksijen ile modifiye atmosfer paketlenmiş 

sığır kıymalarıyla yaptıkları çalışmalarında, 11 günlük muhafaza süresi sonunda yüksek 

O2 içeren örneklerin kabul edilemeyecek renkte olmalarına rağmen, düşük O2 içeren 

örneklerin 25. gün sonunda bile kabul edilir renkte bulunduklarını bildirmişlerdir. 

Ancak artan muhafaza süresine bağlı olarak her bir deneme grubunda, örneklerin kiraz 

kırmızsısı renginde azalma tespit edilmiştir.  

 

Lund ve ark. (2007) %70 O2/%30 CO2 karışımı ile modifiye atmosfer 

paketledikleri domuz M.longissimus dorsi kaslarında 4°C’de 14 gün muhafaza sonunda 

yüksek oksijen atmosferinin etlerde yumuşaklık ve sululuk oranlarında azalmaya sebep 

olduğunu bildirmişlerdir. Buna karşın, bizim çalışmamızda da MAP uygulanan örnekler 

kıvam bakımından muhafazanın son gününe kadar kabul edilir sınırlar içerisinde 

kalmış; yalnız kontrol ve %60 O2/%20 CO2/%20 N2 gaz karışımı paketli gruplar arzu 

edilen limitler içerisinde bulunmamıştır.  

 

5.4. Sonuç 

Bu çalışmada elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, kırmızı et 

özellikleri taşıyan devekuşu etinin, farklı gaz karışımları ile modifiye atmosfer 

paketlenmesi sonucu, incelenen mikroorganizmalar yönünden 1:3 tepe boşluğu mesafesi 

olacak şekilde paketlenmiş örnekler, 1:1 tepe boşluğu mesafesi olanlara oranla daha iyi 

performans göstermişlerdir. Özellikle paket atmosferi olarak %60 O2/%40 CO2 içeren 

örneklerde bakteriyel inhibisyon daha etkili bulunmuş ve bu örneklerde 

mikroorganizma sayılarına bakılarak yapılan raf ömrü değerlendirmesinde diğer 

örneklere nazaran daha uzun bir raf ömrü belirlenmiştir. Ortam havasındaki O2’nin 

seyreltilip, CO2’nin arttırılması ile mikrobiyel gelişme hızında yavaşlama tespit edilmiş 

ve bu ürünlerde raf ömrünün muhafazanın 7. gününe kadar uzatılabildiği saptanmıştır. 
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Muhafaza süresi uzaması ve paket atmosferi içerisindeki O2’nin miktarı 

üründeki lipid oksidasyon oranını belirleyen en önemli etkenler olarak görülmüştür. 

O2’nin çıkartılması ya da sınırlanması etlerde oksidasyonu sınırlayarak düşük TBA 

değerleri oluşmasına sebep olmuştur. Muhafaza süresi boyunda paketler içerisinde 

oluşan TBA miktarı devekuşu etlerinin 5 günün üzerinde bir raf ömrüne sahip olmasına 

engel olmuştur. Her ne kadar 1:3 tepe boşluğu mesafesi olan örneklerde TBA değerleri 

diğerlerinden daha düşük olsa da, muhafazanın 7. ve 10. günleri arasında tüm gruplarda 

hızlı bir artış kaydedilmiş ve bu durum ürünün tüketilebilirliğini riske etmiştir. 

 

Yüzey parlaklık (L*) değerleri yüksek O2 içeren örneklerde, diğer gruplara 

nazaran daha yüksek değerlerde olsa da, muhafaza boyunca tüm örneklerde azalma 

kaydedilmiştir. Paketleme şekli gaz hacmi farklılıklarının devekuşu etlerinde kırmızılık 

(a*) değerleri üzerine anlamlı bir etkisi olmamış; muhafazanın ilk 3 günü boyunca 

yüksek O2 ihtiva eden örneklerde kırmızılık değeri en yüksek bulunurken, arzu edilen 

parlak kırmızı renk stabilitesi muhafaza süresi sonuna kadar korunamamıştır. Paket içi 

O2 miktarına bağlı olarak şekillenen metmiyoglobin oluşumu ette kararma ve kırmızılık 

değerlerinde azalmaya sebep olmuştur. %60 O2 ihtiva eden devekuşu etlerinde ise 5. 

güne kadar kırmızılık değerleri korunabilmiştir. Paket içi atmosferinin daha düşük 

miktarlarda olduğu 1:1 tepe boşluğu mesafeli örneklerde sarılık (b*) değerleri 1:3 

paketli olanlardan daha düşük bulunmuştur. Modifiye atmosfer ile paketlenmiş 

devekuşu etlerinin renk değerlerindeki değişimler en fazla yüksek O2 ile paketlenmiş 

gruplarda tespit edilmiştir. Paketleme şekli örnekler arasında anlamlı bir farklılık 

yaratmasa da, renk/ton açısı (h*) ve renk koyuluğu (C*) değerlerinde anlamlı değişimler 

kaydedilmiştir. Renk açısı değerleri, yüksek O2 içeren devekuşu etlerinde muhafazanın 

ilk 3 günü diğer gruplara oranla daha yüksek değerlerde olsa da, 5. günden itibaren ette 

şekillenen koyulaşma sonucu diğer gruplardan düşük olmuştur.  

 

Sonuç olarak, farklı gaz kompozisyonlarıyla modifiye atmosfer altında 

paketlenmiş devekuşu etlerinin et kalitesi ve raf ömrü belli ölçülerde geliştirilebilmiş; 

etlerde yüksek oranda CO2 kullanılmasıyla mikrobiyel gelişme hızı yavaşlatılmış ve raf 

ömründe 5 ile 7 gün arasında artış sağlanmıştır. Ancak, muhafaza süresinin uzaması ve 

paket içi yüksek O2 miktarı devekuşu etlerinin lipid oksidasyon değerlerinin artmasına 

ve devekuşu etlerinin 5 günün üzerinde bir raf ömrüne sahip olmasına engel olmuştur. 
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Bunun yanı sıra, paket içi O2 miktarının artması, devekuşu etlerinde hızlı 

dekarboksilasyona neden olarak arzu edilen parlak kırmızı rengin oluşmamasından 

dolayı tüketici beğenisinin olumsuz etkilenebileceği sonucuna varılmıştır 
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