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ÖZET 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

MEKANİK AYRILMIŞ TAVUK ETLERİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNE  

DONMUŞ DEPOLAMANIN ETKİSİ 

 

Hilal KUTLU 

 

Ankara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 
 

Danışman: Prof. Dr. Nuray KOLSARICI 

 

Bu çalışmada -18oC’de 4 ay donmuş depolanan mekanik ayrılmış tavuk boyun eti 

(MATBE), mekanik ayrılmış tavuk göğüs eti (MATGE) ve mekanik ayrılmış tavuk sırt 

eti (MATSE)’nin pH, emülsiyon kapasitesi, emülsiyon stabilitesi, su tutma kapasitesi, 

pişme kaybı ve çözme kaybı fonksiyonel özellikleri araştırılmış ve ayrıca CIE L* 

(parlaklık), CIE a* (kırmızılık), CIE b* (sarılık) ve TBA değeri araştırılmıştır. 

Depolama süresince tüm MAE gruplarının pH değerleri düşme eğilimi göstermiştir 

(p<0.01). Emülsiyon kapasitesi değeri depolama süresince incelendiğinde MATBE’nin 

300.14 mL yağ/g protein ile en yüksek emülsiyon kapasitesi değerine sahip olduğu 

gözlenmiştir (p<0.01). Donmuş depolama süresince MATGE’inin %76.67 olan 

emülsiyon stabilitesinde önemli bir değişim gözlenmemiştir (p>0.01). Su tutma 

kapasitesi değeri depolama süresince incelendiğinde MATSE’inin %23.33 ile en yüksek 

su tutma kapasitesine sahip olduğu gözlenmiştir (p<0.01). Tüm MAE gruplarının pişme 

kaybı değerleri 30.gün artma eğilimi göstermiştir (p<0.01). Donmuş depolama süresince 

çözme kaybı MATBE ve MATGE için 60. gün, MATSE için 60. ve 90. gün arttığı 

gözlenmiştir (p<0.05).  

 

Mart 2008, 55 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Mekanik ayrılmış tavuk eti emülsiyon kapasitesi, emülsiyon 

stabilitesi, su tutma kapasitesi, pişme kaybı, çözme kaybı 
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ABSTRACT 

 

Master Thesis 

 

EFFECT OF FROZEN STORAGE ON FUNCTIONAL PROPERTIES OF 

MECHANICALLY DEBONED CHICKEN MEAT 

 

Hilal KUTLU 

 

Ankara University 
Graduate School of Natural and Applied Science  

Food Engineering Deportments 
 

Advisor : Prof. Dr. Nuray KOLSARICI 

 

 In this study, the effect of frozen storage at -18 oC for 4 months on the pH value, 

thiobarbituric acid value, instrumental color values (CIE) L* -lightness, a* -redness and  

b* -yellowness, and functional caracteristics based on emülsion  capacity, emulsion 

stability, water-holding capacity, cooking loss, and thaw loss of mechanically deboned 

chicken neck meat (MDNM), mechanically deboned chicken breast frame meat 

(MDCFM) and mechanically deboned chicken back meat (MDCBM) were investigated. 

The pH values of all mechanically deboned chicken meats (MDCM) showed a decrease 

during  frozen  storege (p<0.01). MDNM with 300.14 mL oil/g protein had the highest  

emulsion capacity value over the frozen storage as compared to the other MDCM 

(p<0.01). No significant  change in emulsion stability which is %76.67 of  MDCFM 

was observed during frozen storage (p>0.01). MDCBM with %23.33 had the highest 

water holding capacity all over the storage periods (p<0.01). There was a significant 

increase in cooking loss of all MDCM groups after day 30 (p<0.01). Throughout the 

frozen  storage, thaw loss showed significant increases  (p<0.05) in MDCNM and 

MDCFM  at day 60, and in MDCBM at day 60 and day 90.   

 

March 2008,55 pages  

Key Words: Mechanically deboned chicken meat, emulsion capacity, emulsion 

stability, water holding capacity, cooking loss, thaw drip 
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1. GİRİŞ 

 

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tavuk eti tüketiminde bir artış 

izlenmekte, özellikle tavuk but, göğüs ve kanat gibi parçalara olan talep sürekli 

artmaktadır. Artan talep nedeniyle tavuk karkasının  göğüs kafesi, sırt ve boyunu içeren 

yaklaşık % 40'lara varan kısmı geride kalır. Bu kalan parçalar genellikle mekanik olarak 

kemiklerinden ayrılarak işlenir ve teknolojiye kazandırılır. Yüksek protein içeriği  ile iyi 

teknolojik özelliklere sahip ve ucuz olan mekanik ayrılmış bu etlerin birçok ülkede 

olduğu gibi Türkiye'de de salam, sosis gibi emülsifiye et ürünlerinin üretimi yanında 

köfte, burger tipi ürünlerin üretiminde kullanımı hızla yaygınlaşmıştır (Koolmees et al. 

1986, Shahidi et al. 1992, Baker  and  Bruce 1995). 

 

Mekanik ayrılmış et (MAE), hamur kıvamında olup, depolama sırasında oluşan 

bozulma olaylarına karşı hassas bir ettir. Özellikle üretimi sırasındaki yüksek basınç 

uygulaması, havayla temas, sıcaklık artışı ve ürünün doğal kompozisyonunda bulunan 

kemik iliği hem pigmentleri ve doymamış yağ asitleri içeriğinin yüksek olması 

oksidasyonu katalize eder (Shahidi et al. 1992, Parry 1995). Aynı zamanda mekanik 

ayrılmış etin mikrobiyolojik kalitesi de elle ayrılmış ete göre daha kötüdür. Buzdolabı 

koşullarında saklama sırasında bile mikrobiyel yük hızla artar (Kolozyn 1987, 

Ockerman and Hansen 1988). Eğer mekanik ayrılmış, 4 ºC’e soğutulmuş et 24 saat 

içinde kullanılmayacaksa gerek oksidatif değişimleri gerekse mikrobiyolojik gelişimi 

kontrol altına alarak daha uzun raf ömrüne sahip olabilmesi için -18ºC’de veya altındaki 

sıcaklıklarda dondurularak saklanmalıdır. 

 

Et muhafaza yöntemlerinden en fazla kullanılanı olan  dondurarak muhafaza esnasında 

uygulanan düşük sıcaklık mikrobiyel gelişme ve metabolik faaliyeti önler veya 

yavaşlatırken aynı zamanda ürün kalitesini etkileyen bazı  kimyasal reaksiyonları da 

durdurur (Smith 1987, James and James 2002,  James 2002). Donmuş depolama aynı 

zamanda etlerin pişme verimi, emülsiyon kapasitesi, su tutma kapasitesi ve tekstürü gibi 

fonksiyonel özelliklerinde de değişimlere neden olur. Donmuş depolama esnasında etin 

fonksiyonel özelliklerinde oluşan bu değişimler genel olarak myofibriller proteinleriyle 

ilişkilidir (Daudin 1992, James and James 2002). 
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Etlerin donmuş depolaması esnasında buz kristallerinin hücre ve membrana zarar 

vermesi, protein moleküllerinin dehidrasyonu, donmamış su fazındaki çözünmüş madde 

konsantrasyonu, enzimatik aktivite, lipidler ve proteinler arasındaki reaksiyonlar gibi 

faktörler ile bu faktörlerin interaksiyonu  protein denatürasyonuna katkıda bulunur. Bu 

da etin fonksiyonel özelliklerini değiştirir ve son ürünün kalitesinde arzulanmayan 

değişimlere neden olur (Smith 1987). Bu çalışma ile tavuk karkasından but, göğüs ve 

kanat gibi perakendeci parçalar  ayrıldıktan sonra geride  kalan boyun, göğüs kafesi ve 

sırttan elde edilen, mekanik ayrılmış etlerin teknolojik özelliklerinde donmuş depolama 

esnasında oluşacak değişimler belirlenerek endüstride mekanik ayrılmış tavuk eti 

kullanımında dikkate alınması gerekli kritik bazı parametreler belirlenmiş olacaktır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ  

 

MAE kemikten etin mekanik ayrılmasıyla elde edilen ürün olarak tanımlanır. Ayırma 

prosesi tüm karkası, karkas parçalarını ve özellikle elle ayırmanın ardından kemikte 

bırakılan eti içerir (Abdullah and Al-Najdawi 2005). 

 

Kanatlı etlerinin mekanik ayrılmasında geliştirilen birçok yöntem olmasına rağmen, iki 

aşamalı burgu tipi sürekli sistem ve tek aşamalı pres sistemi yaygın olarak kullanılan iki 

sistemdir. Bu sistemlerde kullanılan makineler, üreten firmaya göre birtakım farklılıklar 

gösterse de çalışma prensipleri genelde aynıdır (Mast et al. 1982, Kolsarıcı ve 

Candoğan 2002). 

 

Burgu tipi kemik ayırma makineleri dünyanın pek çok ülkesinde yaygın olarak 

kullanılır. Bu sistem, üzerindeki etle birlikte kemiği önce küçük parçalara ayıran bir 

öğütücü, öğütülen karışımdaki etin ve kemiklerin bir sonraki bölüme aktarılarak  

ayrılmasını sağlayan basınçlı bir bölme ve delikli plakalar, silindir veya elekten 

ibarettir. Parçalanmış et ve kemik karışımı basınç çemberi vasıtasıyla ince delikli eleğe 

doğru beslenir. Kemik kalıntıları ve istenmeyen bağ doku elek üstünde kalıp artık ürün 

olarak tutulurken, et de ince bir akıntı halinde elek altına geçip ayrılır (Mast et al. 1982, 

Ockerman and Hansen 1988, Kolsarıcı ve Candoğan 2002). 

 

Hollanda’da geliştirilen ve Avrupa’da kullanılan diğer bir sistem ise tek aşamalı 

hidrolik pres tipi makinelerdir. Stork Protecon makineleri bu sistemin en popüler 

örnekleridir. MAE (mekanik ayrılmış et) üretiminde kemikler, üzerindeki etlerle birlikte 

bir ön parçalanma olmadan, direkt olarak makineye yerleştirilir ve burada yüksek basınç 

uygulamasıyla (315-473 kg/cm2)  et kemiklerden ayrılarak bir seri filtreden geçirilir 

(Mast et al. 1982, Kolsarıcı ve Candoğan 2002). 

 

Öncelikle tavuk eti için geliştirilen kemik ayırma makineleri küçükbaş ve büyükbaş 

hayvan etlerinde kemik sıyırma için de kullanılabilmektedir. Geliştirilen makinelerle 

sığır karkasından 7.5 kg, domuz karkasından 1.9 kg, koyun karkasından 1.7 kg et 

kazanmak mümkündür (Öztan 2003). 
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MAE verimi, ayırıcı ayarına ve ayrılan parçaya bağlı olarak % 55’ten % 80’e kadar 

değişir (Mielnick et al. 2002). 

 

Mekanik yolla elde edilen ürün, etin türüne göre mekanik ayrılmış tavuk eti, mekanik 

ayrılmış hindi eti, mekanik ayrılmış balık eti veya mekanik ayrılmış dana eti olarak 

ifade edilir ve besin öğesi içeriği bakımından elde edildiği karkasa benzerlik 

göstermektedir (Froning 1976, Kolsarıcı ve Candoğan 2002).  

 

  Mekanik ayrılmış kanatlı etinin bileşimindeki değişiklikler çeşitli faktörlere bağlıdır.    

  Bu değişkenliği etkileyen faktörler (Shadidi et al. 1992, Kolsarıcı ve Candoğan 2002):  

 

               1) Hayvanın yaşı 

               2) Et – kemik oranı  

               3) Kesim metodu 

               4) Kemik ayırma oranı 

               5) Deri içeriği 

               6) Protein denatürasyonu’dur. 

 

Tavuk MAE’i et çıkarıldıktan sonra dokuların öğütülmesi ile elde edilir ve et 

ürünlerinde kullanılan bir et türüdür. Tavuk MAE’i kimyasal bileşimi, hammaddenin 

kaynağına bağlıdır. Örneğin deri dokusu lipidi artırırken proteini azaltır (Negrao et al. 

2005). 

 

Mekanik ayırmayla oluşan et hamurunun lipid ve protein kompozisyonu belirgin bir 

şekilde farklılık gösterir. Mekanik ayırma işlemi, hücrelerin parçalanmasına, protein 

denatürasyonuna, lipidlerde ve hem gruplarında artışa sebep olur (Daros et al .2005). 

 

MAE, elle ayrılan ete göre daha fazla kemik iliği içerir. Mekanik ayırma genellikle 

kemik iliğindeki hem pigmentini serbest bırakarak etteki oranlarının artışına neden olur 

(Shadidi et al. 1992, Kolsarıcı ve Candoğan 2002). Hem pigmentleri kas içi yağına 

etkilidir ve lezzet problemlerine neden olabilir (Abdullah and Al-Najdawi 2005). Zira  

hem pigmentleri etteki lipid oksidasyonunu katalize ederek arzu edilmeyen flavorun 
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gelişmesine de neden olur (Kolsarıcı ve Candoğan 2002). Yüksek orandaki hem 

pigmenti MAE’in rengini etkiler, eti daha koyu renkli yapar ve bu etlerin kullanım 

oranını sınırlandırır  (Ockerman and Hansen 1988, Shadidi et al. 1992, Kolsarıcı ve 

Candoğan 2002). Aynı zamanda, ayırma makinesinden metal iyonları ve kemikten 

kalsiyum ve fosfor hem oksidasyonunda katalist olarak davranabilir (Abdullah and    

Al-Najdawi 2005). Okside olmuş lipitler protein polimerizasyonuna, çözünmemeye 

(insolubilization), polipeptit zincir bölünmesine, amino asit yıkımına neden olur. Lipid-

protein etkileşimi, et fonksiyonel özelliklerini değiştirir ve son ürün kalitesinde sağlığa 

zararlı değişikliklere sebep olabilir (Smith 1987). 

 

MAE, elle ayrılmış olana kıyasla daha fazla miktarda sarkoplazmik protein ve protein 

olmayan nitrojene sahipken,  aynı miktarda myofibriller protein ve daha az stroma 

proteini içerir (Ockerman and Hansen 1988, Kolsarıcı ve Candoğan 2002). Kemik iliği 

birçok gıdada çok az miktarda bulunan elzem amino asitlerinden lisin, lösin ve histidin 

açısından iyi bir kaynaktır, dolayısıyla  MAE’lerde bu amino asitlerin oranı da 

yüksektir. Mekanik ayrılmış kanatlı etinin yağ içeriği başlangıç materyali olarak 

kullanılan kanatlının deri içeriği ile doğrudan ilişkilidir. Deri içeriği arttıkça nem ve 

protein içeriği azalır, kollagen sabit kalır. Deri proteini olarak kollagenin büyük 

çoğunluğu kemik kalıntısı ile kalırken, kemik ayırma işlemi sırasında yağ, deriden ete 

geçer. Mekanik ayrılmış ette RNA değeri ile purin düzeyi elle ayrılmış olanla aynı 

oranda, DNA değeri ise kemik iliği içerdiği için daha yüksektir (Ockerman and Hansen 

1988, Kolsarıcı ve Candoğan 2002). 

 

Kemik iliği lipidleri deri altı ve kas içi yağlarına göre daha çok doymamış yağ asitleri, 

daha fazla fosfolipid ve kolesterol içerir. Dolayısıyla, mekanik ayrılmış etlerde artan 

yağla birlikte bütün bu komponentlerde de artış gözlenir. Mekanik ayrılmış kanatlı et 

fosfolipidleri yağ asitleri deri fosfolipidlerinden çok, kemik ve et fosfolipidlerine 

benzerlik gösterir. Bununla birlikte, kolesterol içeriği kas kolesterolünden çok, deri 

kolesterolünü yansıtır. Mekanik ayrılmış kırmızı etteki kolesterol düzeyi elle ayrılmış 

olana çok yakındır, fakat kanatlı etlerinde omurilik nedeniyle kolesterol seviyesi ikiye 

katlanır. Mekanik ayrılmış etlerde pH da elle ayrılmışlardan daha yüksektir (Ockerman 

and Hansen 1988, Kolsarıcı ve Candoğan 2002). 
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Mekanik ayrılmış etin kül içeriği, elle ayrılana göre daha yüksektir. Bu miktar hayvanın 

yaşına, türüne, kemikten ayırma sıcaklığına ve ayırma tipine bağlıdır. Yaşlı hayvanların 

kemikleri daha sert olup, makinede daha kolay parçalandıklarından dolayı bunlardan 

elde edilen mekanik ayrılmış etler daha fazla kül içerirler. Ayrıca soğuk ayrılmış et, 

rigor öncesi sıcak ayrılmış ete göre mineral bakımından zengindir, dolayısıyla kül 

miktarı da bu etlerde daha yüksektir. Kül miktarı makine verimi ile de doğru orantılı 

olarak artış gösterir. Mekanik ayrılmış ette bulunan başlıca mineral madde  

kalsiyumdur. Kalsiyum oranının yüksek olması, özellikle laktaz eksikliği bulunan ve 

sütü sindiremeyen kişiler açısından önemlidir. Demir içeriği de hem pigmenti artışına 

bağlı olarak elle ayrılan ete göre 2-3 kata daha fazladır. Mekanik ayrılmış ette bulunan 

kalsiyum ve demir insan vücudunda kolayca absorbe olabilmesi ve mekanik ayrılmış 

etlerde bu iki mineralin elle ayrılan etlere göre daha yüksek oranlarda bulunması 

beslenme açısından büyük önem taşır. Fosfor düzeyi mekanik ayrılmış ve elle ayrılmış 

et arasında önemli bir değişiklik göstermezken, diğer minerallerden kurşun, flor ve 

stronsiyum 90’da kalsiyum arttıkça artar. Fluorid, yetişkinlerde diş çürümesini önlerken 

küçük çocukların dişlerinde lekelenmelere yol açar. Bu nedenle, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde et ve tavuk ürünlerinde mekanik ayrılmış et kullanımı % 20 ile 

sınırlandırılarak, çocuk veya bebek gıdalarında mekanik olarak ayrılmış kırmızı et 

kullanımı yasaklanmıştır (Ockerman and Hansen 1988, Baker and Bruce 1995, 

Kolsarıcı ve Candoğan 2002). 

 

Vitamin içeriği açısından da elle kemiklerden ayrılmış et ile mekanik olarak ayrılmış 

etler arasında farklılıklar yoktur. B grubu vitaminlerden tiamin ve riboflavin -18oC’de  

180 gün süresince depolanmış mekanik ayrılmış kanatlı etinde ve mekanik ayrılmış 

kanatlı eti ilave edilerek üretilmiş bologna ve frankfurterlerde değişim göstermemiştir 

(Kolsarıcı ve Candoğan 2002). 

 

Tavuk MAE’inde hemoglobin ve myoglobinde sırasıyla 0.20mol/g ve 0.06mol/g 

gözlemlenmiştir. Elle ayrılanlar kanatlı MAE’le kıyaslandığında myoglobin 

konsantrasyonunda hiçbir değişiklik olmaması, hemoglobinin başlıca hem kompenenti 

olduğunu gösterir (Froning 1976). 
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Kırmızı kemik iliğinden gelen hem pigmentlerinden ve pigmentsiz konnektif dokunun 

eliminasyonundan dolayı MAE’le EAE (elle ayrılmış et) kıyaslandığında daha parlak 

renkte ürünler elde edilir (Field 1976). 

 

Mekanik olarak kemik ayırma işlemi, genellikle kemik iliğindeki hem pigmenti ve lipid 

bileşiklerini serbest bırakır. Mekanik olarak kemikleri ayırma işlemi, elle ayırmaya 

nazaran tavuk MAE’inin hem pigment içeriğini üç kat artırır. MAE’ler, EAE’lerden 

daha fazla toplam pigment içermektedir (Froning and Johnson 1973, Froning 1976,  

Shahidi et al. 1992). MAE’lerde elle ayrılan etlere göre hemoglobin miktarı fazla, 

myoglobin miktarı aynı olup 2-3 kat daha fazla demir ihtiva ettiklerinden bu etler, % 

25-30 oranında daha koyu kırmızı bir görünüşe sahiptir (Froning 1976, Shadidi et al. 

1992, Kolsarıcı ve Candoğan 2002). Klasik mekanik kemik ayırma işleminde, kemik 

iliğinden gelen pigment konsantrasyonu, toplam pigment konsantrasyonuna önemli 

ölçüde katkıda bulunur. Daha yüksek orandaki hem pigmenti MAE’in rengini etkiler, eti 

daha koyu renkli yapar ve bu etlerin üretimde kullanım oranını sınırlandırır (Froning 

and Johnson 1973, Froning 1976,  Shahidi et al. 1992). 

 

Yüksek pH’lı et normal pH’lı etten daha yüksek L* (parlaklık), a* (kırmızılık),             

b* (sarılık) ve renk görünüşü değerlerine sahiptir. Yüksek pH’lı  et normal pH’lı etten 

daha koyu ve daha az kahverengidir (Zhang et al.  2005). 

 

Domuz ve sığır MAE’i taze olduğunda rengi parlak kırmızıdır fakat pigmentte 

oksidasyon meydana gelmişse renk soluk kahverengimsi kırmızıdır (Field 1976). 

 

Tüm karkastan elle ayrılan broiler eti yaz sosisinde yeterli bir kür rengi sağlayamazken 

formülasyonda tavuk MAE içeriği, renk gelişimini artırır. Tavuk MAE’i % 50’ye varan 

düzeyde çeşitli kombinasyonlarda dana eti ile karıştırıldığında iyi renkli, kabul edilir bir 

ürün üretilir (Froning 1976). 

 

Mekanik ayrılmış kırmızı etler sığır eti esaslı köftelere, yeniden yapılandırılmış 

ürünlere; taze, tütsülenmiş ve pişmiş sosis tipi ürünlere, soslara, sürülebilir ürünlere, 

kuru çorba karışımları ve diğer bazı “fast-food” ürünlerine katkı maddesi olarak 
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katılabilir. Mekanik ayrılmış kanatlı etleri ve balık etinin diğer et kaynaklarına göre  

daha ucuz olması bu etlerin düşük fiyatla satılan ürünlerde kullanımını 

yaygınlaştırmıştır (Ockerman and Hansen 1988, Kolsarıcı ve Candoğan 2002).  

 

MAE çorba ve köfte yapımında kullanılmakla beraber, yüksek oranda parçalanabilme 

özelliğinden dolayı emülsifiye ürünlerde kullanıma çok uygundur. MAE’ler yüksek 

oranda nem içerdiğinden bunlardan üretilen frankfurterlere daha az su eklenir ve MAE 

ile hazırlanan ürünlerde nem miktarı fazla olduğu için üründe kabuk oluşmaz.         

MAE’lerin belirli oranda kullanımı ile üretilen ürünlerde fiyat önemli ölçüde düşük 

olduğundan, bugün et ürünleri üretiminde kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır (Ockerman 

and Hansen 1988, Kolsarıcı ve Candoğan 2002). 

 

Normal olarak elle ayrılmış ete (EAE) MAE yüksek oranda karıştırılırsa tat ve genel 

kabul edilebilirlik skorları azalır ve renk koyulaşır. Bazı ürünlerde kıvam ve sululuk 

skorlarında % 10-20 artış olur. Bu yüzden MAE’in EAE’e katılması genellikle 

sınırlandırılmıştır. MAE uygun oranlarda et karışımına eklendiğinde, kemik iliği ve 

kemik miktarına bağlı olarak, son ürünün lezzetinde, tekstüründe ve sululuğunda kemik 

iliğinin kimyasal özelliklerinden kaynaklanan artışlar görülür. Önerilen oran % 5-20 

(genellikle % 10) civarındadır. Et ürünlerinde katkı maddesi olarak kullanıldığında, 

MAE’lerin koyu rengi ve sulu kıvamı, genellikle soya proteinleriyle karıştırılarak, soya 

ürününün daha açık rengi ve elastiki yapısıyla dengelenir (Scott and Baker 1989, 

Kolsarıcı ve Candoğan 2002). 

 

ABD’de MAE iki gruba ayrılarak kullanılır. Bunlardan biri 10 analiz ortalamasında      

% 14, tek bir analizde % 13 minimum protein ve 10 analiz ortalamasında maksimum    

% 30, tek bir analizde ise maksimum % 33 yağa izin verilen grup, diğeri ise protein 

veya yağa bu şekilde sınırlama getirilmeyen, sadece yağ içeriği düşük olan ürünlerde 

kullanılmasına izin verilen MAE’lerdir. ABD’de MAE’lerin bebek besinlerinde, 

preslenmiş jambonda, dilimlenmiş sığır etinde, hamburgerde, kürlenmiş domuz etinde 

kullanılması istenmez. Sığır eti köftelerinde tütsülenmiş ve pişirilmiş sosislerde, 

haşlamalık olarak hazırlanmış etlerde, soslar ve benzeri ürünlerde sınırlı oranlarda 

kullanılabilir. Eğer MAE 20 mg veya daha fazla kalsiyum içeriyorsa etikette mutlaka 
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kalsiyum düzeyinin belirtilmesi gerekir. Danimarka’da ise et ürünlerinde katkı maddesi 

olarak kullanılan MAE, ürün formülasyonuna % 2’nin üzerindeki oranlarda katılıyorsa 

etikette belirtilmesi gerekmektedir. Yine Avustralya’da ürün üzerindeki etikette 

“yenilebilir mekanik ayrılmış et” diye belirtilmekte ve maksimum kalsiyum, nem ve 

minimum protein içeriği bildirilmektedir (Ockerman and Hansen 1988, Kolsarıcı ve 

Candoğan 2002). 

 

İyi mikrobiyolojik kalitede MAE elde edebilmek için ayırma öncesi etin düşük 

sıcaklıkta saklanması ve hijyenik koşullarda işlem görmesi gerekir. Mekanik ayırma 

işlemi, makinenin tipine bağlı olarak üretim esnasında sıcaklığın 1-8oC arasında 

yükselmesi ve yoğun mikrobiyolojik buluşma olan dış dokunun, temiz iç dokuyla 

karışması, mikrobiyel gelişmeyi teşvik eder (Bijker et al. 1987; Ockerman and Hansen 

1988; Kolsarıcı ve Candoğan 2002). Bu nedenle mekanik olarak kemiğinden ayrılan et, 

kemik ayrıldıktan sonra 4oC’ın altına soğutulmalı ve 24 saat içinde kullanılmalı ya da    

-18oC’de veya altındaki sıcaklıklarda dondurularak saklanmalıdır. Eğer sıcaklık hızla 

düşürülür ve 4oC’de tutulursa 24 saatlik depolama sırasında mikrobiyel yükte artış çok 

az olur (Ockerman and Hansen 1988,  Kolsarıcı ve Candoğan 2002). 

 

Dondurma, uzun zaman et kalitesini koruduğundan ve ürün renginde, lezzetinde ve 

tekstüründe minimum bozulma gibi çeşitli avantajlar sunduğundan dolayı et 

endüstrisinde yaygın bir uygulamadır (Obuz and Dikeman 2003). 

 

Dondurulmuş et ve ürünleri, dondurma işleminin yapıldığı sıcaklık derecelerinde veya 

yaygın olarak uygulandığı gibi seçilen sabit bir sıcaklık derecesinde depolanmaktadır. 

Dondurma prosesinde sıcaklık genellikle -25oC’den -40oC’ye kadar değişirken, 

ekonomik nedenlerden dolayı depolamada sıcaklık derecesi -18oC ile -25oC 

dolaylarında bulunmaktadır. -18oC ve altındaki sıcaklık derecelerinde mikrobiyal 

faaliyet tamamen durmaktadır (Gökalp vd. 2002). 

 

Donma işleminde özellikle kas dokudaki suyun büyük bir kısmı buz formuna 

dönüştüğünde biyokimyasal ve kimyasal reaksiyonlar hızlanmaktadır. Sıcaklık derecesi 

-1oC ve -6oC’lere düştüğünde bile istenmeyen reaksiyonlar devam etmektedir. Suyun 
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büyük bir kısmının buza dönüştüğü sıcaklık aralıklarında doku sıvısındaki katı madde 

konsantrasyonu artmakta ve istenmeyen reaksiyonlar daha hızlı bir şekilde meydana 

gelmektedir. Bunun dışında enzimatik reaksiyonlar yine konsantrasyonun artması 

nedeniyle hızlanmaktadır. Bu istenmeyen reaksiyonların oluşmasını önlemek amacıyla 

kritik sıcaklık aralığı olan -1oC ve -6oC aralığının hızla geçilmesi ürün kalitesi için 

gerekli olmaktadır (Bilgin 2005). 

 

Dondurulan ette suyun büyük bir kısmının buz haline dönüşmesinden dolayı dokularda 

su miktarı azalır ve buna bağlı olarak katı madde konsantrasyonu artar. Katı madde 

konsantrasyonunun artması ile proteinler denature olmaktadır ve su tutma kapasiteleri 

azalmaktadır. Bu nedenle çözülme sırasında su kaybı meydana gelmektedir (Bilgin 

2005). 

 

Etin donmuş depolanması sırasında protein denatürasyonuna birden fazla faktör neden 

olabilir (Smith 1987): 

 

            1) Buz kristallerinin hücre ve membranına zarar vermesi, 

            2) Protein moleküllerinin dehidrasyonu, 

            3) Donmamış su fazında çözünür madde konsantrasyonunun artması, 

            4) Enzimatik aktivite,  

            5) Proteinlerin serbest yağ asitleri ve diğer lipitlerle reaksiyonu, 

            6) Proteinlerin okside olmuş lipitlerle reaksiyonu, 

 

Proteinlerin denatürasyonu etin fonksiyonel özelliklerini değiştirir ve son ürünün 

kalitesinde arzulanmayan değişimlere neden olabilir (Smith 1987). 

 

Mekanik ayrılmış etlerin pH’sı, ürünlerin fonksiyonel özellikleri için çok önemlidir. 

Yüksek pH, etin rengini ve emülsiyon özelliklerini etkiler. Emülsiyon teknolojisinin 

önemli parametreleri ise emülsiyon kapasitesi, stabilitesi, su tutma kapasitesi ve pişme 

kaybıdır. Bu parametreler protein miktarına, çeşidine ve kalitesine bağlı olarak 

değişiklik gösterir.  
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Emülsiyon oluşumunda pH’nın etkisi çok fazladır. Çünkü, proteinler, izoelektrik pH’da  

kimyasal olarak en az aktiftirler, suda çözünürlükleri ve su tutma kapasiteleri en 

düşüktür (Gökalp vd. 2002). İzoelektrik noktada proteinler kolayca çökmektedir. 

Myofibrilik proteinlerden aktinin izoelektrik noktası pH∼4.7, myosinin ise pH∼5.4’tür. 

Proteinler denatüre oldukça, izoelektrik nokta daha yüksek değerlere doğru 

ilerlemektedir (Öztan 2003). Model sistemlerde olduğu gibi, sosis-salam gibi gerçek et 

emülsiyonları oluşturma açısından da, emülsiyon ortam pH’sının, proteinlerin 

pH’sından mümkün olduğu kadar uzaklaşması istenir. Proteinlerin en-boy myofibriller 

proteinlerin pH 6.0’da en: boy oranı 1:175 iken, pH 9.0’da bu oran 1:200’e kadar 

yükselmektedir. Araştırmalar, sarkoplazmik proteinlerin pH 5.2’de, myofibriller 

proteinlerin ise pH 6.0-6.5 arasında maksimum emülsiyon kapasitesine ulaştığını 

göstermektedir. Emülsiyon oluşumunda asıl etkiye myofibriller proteinler sahip olduğu 

için, pH’nın 6’nın yukarılarında olması istenmektedir (Gökalp vd. 2002). 

 

Yüksek pH’lı et normal pH’lı etten daha iyi fonksiyonel özelliklere (su tutma kapasitesi, 

protein çözünürlüğü vb.) sahiptir. Bu fonksiyonellik uzun depolama boyunca da 

stabildir (Zhang et al. 2005). Ette pH’nın yükselmesi ile başta etin olgunlaşma derecesi 

artmakta, et gevrek bir yapı kazanmakta, su tutma kapasitesi yükselmektedir. Yüksek su 

tutma kapasitesine bağlı olarak askı kayıpları ve pişme kayıpları en düşük seviyededir. 

(Öztan 2003). 

 

MAE  pH’sındaki  artış kırmızı kemik iliğinden (pH 6.8-7.4) ve kemikteki kalsiyum 

fosfattan kaynaklanır (Thomsen and Zeuthen 1988, Kolsarıcı ve Candoğan 2002).  

Kasdaki ilik miktarı arttıkça kas pH’sı da artmaktadır. MAE’te mevcut kas/ilik oranı 

kemikten ayırma sırasında kemikteki kas miktarına bağlı olarak geniş ölçüde değişir 

(Field 1976). Et karışımlarının pH’sı, ürünlerin fonksiyonel özellikleri için çok 

önemlidir (Thomsen and Zeuthen 1988). Proteinler izoelektrik noktasında suyu en az 

bağlama kabiliyetindedir. Artan pH ile su tutma kapasitesinde iyileşme gözlenir 

(Kolsarıcı ve Candoğan 2002). Stabil emülsiyon oluşumu için ortam pH’sının yüksek 

olması istenir. Kas pH’sı yükseldikçe proteinin ekstrakte edilebilirliği artar (Field 

1976). 
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Mekanik ayırma ile pH artışına katkıda bulunan mineral maddeler serbest kalır, bunun 

yanı sıra protein içeriği ve serbest amino asit konsantrasyonu artar. Et fonksiyonel 

özelliklerinde bazı olası gelişmeleri sınırlayarak daha yüksek pH değerlerinde, protein 

çözünürlüğü artar (Abdullah and Al-Najdawi 2005). 

 

Abdullah and Al-Najdawi (2005) yumurta tavuğunu kemiklerinden ( (1) Tüm karkasın 

elle ayrılması,  (2) Derisiz tüm karkasın elle ayrılması, (3) Tüm karkasın mekanik 

ayrılması ve (4) Derisiz tüm karkasın mekanik ayrılması ) 4 farklı metotla ayırarak -18 
oC’de 3 ay depolamış ve fonksiyonel özelliklerinden pH, emülsiyon kapasitesi, su tutma 

kapasitesi ve pigment konsantrasyonu ile duyusal parametrelerden renk, aroma, tekstür 

ve genel kabul edilebilirliğini incelemişlerdir. Araştırmasında pH’da MAE’te EAE’ten 

daha fazla artış olduğunu ve deri içeriğinin pH üzerine etkisinin olmadığını 

gözlemişlerdir. 

 

Perlo et al.  (2005) tavuk nuggetlarına 0.1M sodyum klorid ile yıkanmış tavuk MAE’ini 

(% 0,%10, %0, % 30, % 40) ilave ettiği araştırmasında yıkanmış tavuk MAE ilavesinin 

artışıyla pişirilmemiş ve pişirilmiş nuggetların pH’sında artış gözlemişlerdir. Başka bir 

araştırmada frankfurterlere yıkanmış domuz MAE’inin  % 20 ve % 50 ilavesi son ürün 

pH’sını önemli şekilde artırdığı belirlemişlerdir. Son üründeki pH artışı yıkanmış 

MAE’in daha yüksek pH’sından kaynaklanır. 

 

Emülsiyon oluşturma işlemi salam, sosis üretim teknolojilerinin temel işlemidir. Kanatlı 

MAE’inin hamur yapısından dolayı emülsifiye ürünlerde geniş bir kullanımı vardır. 

MAE’in, EAE kadar iyi bir emülsiyon kapasitesi varken, emülsiyon stabilitesi 

EAE’lerden  biraz daha  iyidir (Kolsarıcı ve Candoğan 2002). 

 

Emülsiyon; solüsyon haline gelmeyen, birbirine normal koşullarda karıştırılamayan 

farklı yapıdaki iki sıvının karıştırılması işlemidir. Farklı yapıdaki iki sıvıdan birincisi  

damla veya globül formunda olup kesikli fazı, diğeri ise globüllerin içinde dağıldığı 

kesiksiz fazı oluşturur. Etteki emülsiyon olayında bir tarafta dispers faz olarak katı veya 

sıvı yağ, diğer tarafta kesiksiz faz olarak su ve su içinde çözünmüş tuz ve proteinler ile 

süspansiyon halindeki proteinler bulunmaktadır (Öztan 2003). 
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Emülsiyonda; hücre matriksi, bağdoku fibrilleri, çözünür protein ile diğer çözünür 

bileşenler mevcuttur. Yağ partikülleri ve globülleri çözünür proteinlerle kaplanmaktadır. 

Sosis emülsiyonlarında çözünür nitelikli proteinler, sıvı fazda yayılarak bir emülgatör 

gibi dispers fazdaki yağların kaplanmasına neden olurlar. Çözünür nitelikli proteinler 

hem sarkoplazmik hem de myofibrilik proteinler olabilir. Ancak, myofibrilik proteinler 

diğerlerine göre daha yüksek emülsiyon niteliğine sahiptirler ve oluşan emülsiyon 

stabilitesi daha iyidir. Et emülsiyonlarının oluşumu için, yüzey aktif maddeler yani 

proteinler suyu ve tuzu içeren sürekli fazda çözünmek zorundadırlar.  Sarkoplazmik  

proteinler,  su ve düşük iyonik güçteki solüsyonlarda çözünen globüler proteinlerdir. 

Myofibriler proteinler ise aktin, myosin, troponin ve tropomyosini içermektedirler. 

Yüksek iyon konsantrasyonunda çözünen proteinlerdir. Diğer bir deyişle, tuzda çözünen 

proteinlerdir. Aktin ve myosin tuzda çözündüğünden; emülsiyon formülasyonlarında  

tuzun görevi bu proteinleri çözünür hale getirip, yağ taneciklerinin kaplanmasına 

yardımcı olmaktır. Linear yapıları nedeniyle, emülsiyon işlemi sırasında sarkoplazmik 

proteinlerden daha stabil membranlar oluşturabilmektedirler. İyonik güç, myofibriler 

proteinlerin çözünürlüğünün gelişmesi için gerekli olan tek faktör değildir. 

Parçalamanın ilk aşamasında, tuz eklendikten sonra, protein ve tuz anyonları arasında 

bir kompleks oluşur. Bu durum, myofibriler proteinlerin izoelektrik noktasını  

etkilemektedir. Tuz eklenmesi et pH’sında çok küçük bir etki yapar. Tuzda çözünen 

proteinlerin çözünürlüğü, et pH’sı ile izoelektrik nokta arasındaki farka bağlı olarak 

artmaya başlar. Çözünmeyen proteinler emülsiyon işleminde, direkt olarak çok az rol 

oynamaktadırlar (Öztan 2003).  

 

Araştırıcılar, myofibriller proteinlerin, sarkoplazmik proteinlere göre, % 30-400 

oranında daha fazla emülsiyon kapasitesine sahip olduğunu bildirmektedir. Emülsiyon 

kapasitesi üzerinde proteinlerin suda çözünme durumları yanında, proteinlerin 

moleküler şeklinin de etkili olduğunu ve aynı zamanda pH ve iyonik şiddet ile de 

alakalı olduğunu belirtmektedirler. Örneğin, sarkoplazmik proteinlerde en: boy oranı   

1:4 iken değişik pH ve iyonik şiddette, myofibriller proteinlerde 1:200’e kadar 

çıkabilmektedir. Bu da göstermektedir ki, myofibriller proteinler yağ partiküllerinin 

etrafını sarkoplazmik proteinlere göre 50 kat daha fazla etkinlikle kuşatabilmektedir.  
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Diğer taraftan izoelektriki noktadan uzaklaşıldıkça, proteinlerde en-boy oranı 

yükselmektedir (Gökalp vd. 2002). 

 

Myofibriller proteinlerin fizikokimyasal durumu, et sistemlerinin fonksiyonelliğini 

etkiler ve işleme tabi tutulan etin değerini ve kalitesini belirlemede direkt bir rol oynar. 

Yumurtadan kesilmiş tavuk kasından fonksiyonel myofibriller protein ekstrakte edilerek 

protein, et ürünleri formülasyonunda katkı maddesi olarak kullanılabilir (Li 2006).  

 

Aktin, aktomyosin myofibriller proteinlerin fizikokimyasal durumu, et sistemine 

fonksiyonellik verir ve işlenmiş et değerini ve kalitesini belirlemede direkt bir role 

sahiptir (Wick and Li 2001). Yüksek pH’lı et normal pH’lı etten daha yüksek 

sarkoplazmik protein çözünürlüğüne sahiptir. Yüksek pH’lı ette daha yüksek 

sarkoplazmik protein çözünürlüğü, bu pH aralığında sarkoplazmik protein çökelmesinin 

azalışındandır. Toplam protein çözünürlüğü normal ve yüksek pH’lı etler arasında farklı 

değildir (Zhang et al. 2005). Kemik iliğinin serbest kalması ile meydana gelen 

MAE’teki olası pH etkileri myofibriller proteinlerin yapısında değişikliklere yol açabilir 

(Abdullah and Al-Najdawi 2005). 

 

Emülsiyon kapasitesi; birim proteinin (1g) emülsifiye edebileceği (bağlayabileceği) yağ 

miktarı olarak tanımlanır (Gökalp vd. 2002, Abdullah and Al-Najdawi 2005). 

 

Protein emülsiyon özelliklerini etkileyen faktörler (Abdullah and Al-Najdawi 2005): 

1) Protein konsantrasyonu, 

2) Ortam pH’sı, 

3) Yağ sıcaklığı, 

4) Emülsifikasyon sırasında ilave edilen yağ oranı. 

 

MAE emülsiyon kapasitesi, emülsifiye ürünlerin yapımında kullanıldığından beri 

önemli bir özelliktir (Abdullah and Al-Najdawi 2005). MAE’in protein içeriği ve 

emülsiyon kapasitesi santrifüjleme işlemi ile önemli ölçüde iyileşir (Froning and 

Johnson 1973). 
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Et emülsiyon sistemlerinde, üzerinde durulan ve araştırılan en önemli emülsiyon 

özelliklerinden birisi de emülsiyon stabilitesidir. Hiçbir emülsiyon, zaman içerisinde, 

tam manasıyla stabil değildir. Eğer gerekli önlemler alınıp, emülsiyon stabil hale 

getirilmez ise belirli bir süre sonra mutlaka iki faza ayrılacaktır. Bu nedenle emülsiyon 

oluşturulduktan sonra stabil hale getirmek için ya ısıl işlem uygulanmakta veya stabilize 

edici özellikteki çeşitli kimyasal bileşikler ilave edilmektedir. Sosis-salam  

emülsiyonlarına ısıl işlem uygulanarak, proteinler denatüre edilip, jelleştirilerek 

emülsiyon stabil hale dönüştürülür. Eğer emülsiyon, bilimsel ve teknolojik kurallara 

tam riayet edilerek hazırlanmamış ise, emülsiyon, ısıl işlem uygulanması sırasında veya 

daha önceki işlemler sırasında kırılmakta, su ve yağ bağlanamamakta, pek çok 

problemler meydana gelmekte, kalitesi çok düşük ürünler üretilmektedir. Pişirme 

kayıpları artmakta, üründe yağ, jelatin kesecikleri ve boşluklar oluşmakta, üründen 

dışarıya su ve yağ sızmaktadır. Ürünün lezzeti iyi olmamakta ve dilimlenebilme 

kabiliyeti önemli ölçüde bozuk ürünler elde edilmektedir. Emülsiyon stabilitesi, 

emülsiyonun kararlılığının ve dayanıklılığının bir göstergesidir. Emülsiyon stabilitesi, 

emülsiyondan ayrılmadan emülsiyon bünyesinde kalan su ve yağ miktarının 

göstergesidir. Emülsiyon stabilitesinin belirlenmesinde, emülsiyon oluşturulduktan 

sonra  belirli şartlarda, belirli süre bekletilmesi sonucu emülsiyondan ayrılan su ve yağ 

miktarı esas alınmaktadır. Sonuçta, ayrılan su ve yağ miktarının az olması, emülsiyonun 

daha stabil  olduğunu  göstermektedir (Gökalp vd. 2002). 

 

Hindi MAE’i, elle ayrılanlardan daha büyük boyutta yağ globüllü emülsiyonlar meydana 

getirir. Yağ birleşimi hindi MAE’i emülsiyonlarında daha yaygındır. Kanatlı MAE’i 

emülsiyonlarında  protein matriksi eksikliğine, ayırma devri sırasında ısıl denatürasyon  

nedeniyle  protein kaybı  sebep olur. Sonucunda da tavuk veya hindi EAE’i ve kanatlı 

MAE’i kombinasyonu emülsifiye ürünlerin stabilitesini artırır (Froning 1976). MAE’in 

emülsiyon stabilitesi santrifüjleme işlemi ile önemli ölçüde artar. Bu santrifüjleme 

işlemiyle protein miktarının artmasına ve yağ içeriğinin azalmasına bağlıdır (Froning and 

Johnson 1973). 

 

Pre-rigor hindi göğüs etinden hazırlanan emülsiyonlar post-rigor hindi göğüs etinden 

hazırlanan emülsiyonlardan daha stabildir. Yüksek pH’da daha yüksek stabiliteye 
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sahiptir. Pre-rigor kas yüksek pH’sı protein ekstraksiyonunu kolaylaştırır. Böylece yağ 

globülünün etrafında daha yoğun bir protein matriksi oluşur. Pre-rigor sığır eti tuzla ön 

karıştırıldığında daha fazla yağ emülsifiye eder. Pre-rigor sığır eti tuzla ön 

karıştırıldığında post-rigor sığır eti kullanımına göre daha stabil emülsiyon elde edilir 

(Lyon et al. 1983). pH ayarlayarak ve/veya tuz ile ön karıştırma yaparak kanatlı 

MAE’inde   yapılan modifikasyonlar, emülsiyon stabilitesini etkiler (Froning 1976). 

 

Zorba (2006), post-rigor safhasında sığır M.longissimus dorsi kasını kullanarak 

myofibriller ayırmıştır ve kullanılana kadar -20oC’de depolamıştır. Örneklerin 

emülsiyon kapasitesini belirledikten sonra, emülsiyon % 25, % 40, % 50, % 60, % 70,   

% 80, % 90 ve % 95 oranında yağ ilave edilmiştir. Emülsiyon-yağ oranının emülsiyon 

stabilitesini önemli şekilde etkilediği görülmüştür. Çoklu karşılaştırma testlerine göre, 

% 70’e kadar emülsifiye edilen yağ, emülsiyon stabilitesini artırırken   % 70’den sonra 

emülsiyon stabilitesi üzerine hiçbir etkisi olmadığını belirlemiştir. 

 

Lyon et al.  (1983), tavuğun koyu renk etini (bacak-alt bacak) elle sıcak ayrıştırma 

(hayvanın kesiminden sonra bir saat içinde soğutmadan ayrıştırma) ile soğuk 

ayrıştırmadan (hayvanın kesiminden sonra uygulanan ticari soğutma ile, 24 saat sonra 

yapılan ayrıştırma) elde ederek karşılaştırdığında sıcak ayrıştırılan et pH’sının yüksek 

çıktığını ve emülsiyon kapasitesininde yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Yüksek pH’dan 

dolayı sıcak ayrıştırılan etler soğuk ayrıştırılanlara göre daha yüksek emülsiyon 

kapasitesine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı emülsifiye ürünlerde sıcak ayrıştırılan et 

daha çok tercih edilir. 

 

Deri içeriği kanatlı MAE’inin emülsiyon özelliklerini önemli ölçüde etkiler. Etin 

ayırmadan önceki deri içeriği artırıldıkça emülsiyon kapasitesi düşer. Emülsiyon 

kapasitesindeki değişim yüksek deri düzeyindeki yüksek yağ içeriğiyle ilgilidir (Froning 

1976). 

 

Abdullah and Al-Najdawi (2005) ortalama emülsiyon kapasitesi değerlerini derisiz EAE 

ve derisiz MAE’te daha yüksek değerlerde saptamışlardır. MAE’te deri varlığı, kollagen 

içeriğinden dolayı emülsiyon kapasitesine zararlı olduğu düşünülür ve bu derisiz MAE 
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ile kıyaslandığında derili MAE için elde edilen düşük emülsiyon kapasitesi değerleri ile 

desteklenir. Emülsiyon kapasitesi değerleri EAE’in donmuş depolama sürecinde önemli 

şekilde artar fakat derisiz MAE’te azalır. EAE’ler için emülsiyon kapasitesinde artış, 

etin yapısına herhangi bir mekanik zararın olmadığını yansıtmak için uygundur. Bu 

durumda, protein büyük ölçüde bozulmamış durumdadır. 

 

Froning (1970), parçalama süresi ve sıcaklığının kanatlı MAE’ine etkisini incelediğinde 

tavuk MAE’i ve hindi MAE’inin 7.2-12.8oC’de parçalandığında iyi bir emülsiyon 

stabilitesine sahip olduğunu belirlemiştir. Deri içeriği kanatlı MAE’inin emülsiyon 

özelliklerini önemli ölçüde etkiler. Etin ayrılmadan önceki deri içeriği arttıkça emülsiyon 

stabilitesi düşer. Emülsiyon stabilitesindeki değişim yüksek deri düzeyindeki yüksek yağ 

içeriğiyle ilgilidir (Froning 1976).  

 

Zorba ve Kurt (2006), emülsiyonun emülsiyon pH’sını, emülsiyon kapasitesini ve 

emülsiyon stabilitesini sığır, tavuk, hindi eti ve bunların karışımlarından model bir 

sistem kullanarak çalışmışlardır. En yüksek emülsiyon pH’sı, emülsiyon kapasitesi ve 

emülsiyon stabilitesi değerini, tavuk etinde bulmuşlardır. Genellikle karışımda tavuk eti 

miktarının artışıyla emülsiyon kapasitesinin ve emülsiyon stabilitesinin arttığını 

belirlemişlerdir. Aynı zamanda, tavuk-hindi eti karışımının, sadece tavuk veya sadece 

hindi eti içeren karışımlardan da düşük emülsiyon stabilitesi değerine sahip olduğunu 

bildirmişlerdir. Sığır etine, tavuk ve hindi etinin ilavesi emülsiyon özelliklerini önemli 

şekilde geliştirmiştir. Sığır eti, tavuk ve hindi eti optimum seviyeleri sırasıyla % 0-23, 

% 9-30 ve % 53-91 bulmuşlardır. 

 

Ürün imalinde kullanılan etin önemli özelliklerinden biri de su tutma kapasitesidir. Su 

tutma kapasitesi ağırlık kaybı ve son ürünün en son kalitesi ile ilgili olduğundan et 

ürünlerinin formülasyonunda, prosesinde, pişirilmesinde, dondurulmasında çok 

önemlidir. Kas su tutma kapasitesi lezzetin, mikrobiyal kalitenin ve üretim 

potansiyelinin belirtisi olarak kullanılır  (Abdullah and Al-Najdawi  2005). 

 

Ette su,  proteinler tarafından tutulmaktadır. Çünkü polipeptid halkaları boyunca çok 

sayıda polar yan bağlar mevcuttur ve bunlar proteinleri kuvvetli derecede hidrofilik 
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yapar ve bu şekilde proteinler su moleküllerini çekerek onları  hidrojen bağları aracılığı 

ile bağlar. Ayrıca protein polaritesini etkileyen çevresel faktörler de protein-su 

etkileşimlerinin mekanizmasını etkiler (Sarma et al. 2000, Bilgin 2005).  

 

Ette suyun kazanılması ve kaybedilmesi, myofibrillerin genleşerek şişmesi, büzülmesi 

(suyun azalması) veya flament kafesinin büzülmesiyle olur. Myofibriller, tuz 

çözeltisinde kendi hacimlerinin yaklaşık iki katı şişer (Offer and Trinick 1983). 

 

Etler işlenmemiş durumda yaklaşık % 70 su içerir. Suyun büyük bir kısmı kas 

hücrelerinde proteinlere bağlıdır. Kas hücresindeki suyun % 85’i myofibrilde tutulur. 

Bu suyun çoğu myofibril içinde ince ve kalın flamentlerin yerleşmesiyle meydana gelen 

kapiler kuvvetle tutulur (Huff-Lonergan and Lonergan 2005). 

 

Kasta su, kalın flament miyosin ile ince flamentler aktin ve tropomyosin arasında yer 

alır. Kasta flamentler arası boşluklar; pH’ya, sarkomer uzunluğuna, ortamın iyonik 

gücüne,  ozmotik basınca ve kasın pre veya post-rigor durumuna göre değişir. Su tutma 

kapasitesini etkileyen faktörler; pH değeri, demir varlığı, kemikten gelen kalsiyum ve 

magnezyum, deri ve kollagen içeriği ile pişirme ve dondurma işlemidir (Abdullah and 

Al-Najdawi 2005). Proses sırasında işlenmiş et ürününün ağırlık kaybı su tutma 

kapasitesinin bir fonksiyonudur ve pişirme sırasında nem kaybıyla beraber et lezzeti 

azalır (Wick and Li 2001). Yüksek pH’lı et normal pH’lı etten daha yüksek su tutma 

kapasitesine sahiptir (Zhang et al. 2005). 

 

MAE , EAE kadar iyi su tutma kapasitesine sahiptir (Kolsarıcı ve Candoğan 2002). 

MAE, EAE’le karıştırıldığında su tutma kapasitesinde artış görülür. Bu da emülsiyon 

oluşumunu, etin işlenmesini, depolama, pişirme ve dondurma özelliklerini olumlu 

yönde etkiler (Kolsarıcı ve Candoğan 2002). MAE yüksek pH’sı ile, ürünlerin bazı 

özellikleri üzerinde etkilidir. Su tutma kapasitesi kuvvetli bir şekilde et pH’sına bağlıdır 

(Thomsen and Zeuthen 1988). Artan pH ile su tutma kapasitesinde iyileşme 

gözlenirken; kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir ve bakır seviyelerindeki artış su 

tutma kapasitesini olumsuz etkiler. Dondurma, özellikle yavaş dondurma su tutma 
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kapasitesini azaltır. Eğer MAE optimum koşullarda işleme tabi tutulursa, su tutma 

kapasitesi EAE’le hemen hemen aynı düzeyde olur  (Kolsarıcı ve Candoğan 2002).  

 

Abdullah and Al-Najdawi (2005) yumurta tavuğunu kemiklerinden 4 farklı metotla 

ayırdığı çalışmasında uygulama grupları arasında su tutma kapasitesine ilişkin önemli 

bir fark gözlemlememişlerdir. Böylece, ne derinin varlığının ne de kemikleri ayırma 

metodunun su tutma kapasitesini etkilemediğini belirlemişlerdir.  

 

Pisula and Rejt (1979) et model karışımlarına domuz sırt kemiğinden MAE’leri % 10 

veya % 20 kas proteini ile yer değiştirerek yaptığı araştırmasında domuz MAE’inin 

eklenmesinin su tutma kapasitesini artırdığını bulmuşlardır. Pisula and Rejt 

araştırmasında su tutma kapasitesinin, % 10 veya % 20 oranında kas proteininin MAE 

proteiniyle yer değiştirilmesiyle arttığını tespit etmişlerdir. Su tutma kapasitesindeki 

artış sadece karışım halindeki materyalde meydana gelirken, sadece MAE’le yapılan 

deneyde su tutma kapasitesinin çok az olduğunu bulmuşlardır (Thomsen and Zeuthen 

1988).  

 

Thomsen and Zeuthen (1988) domuz MAE’ini % 2.9 , % 5.8 ve % 11.6 oranında sosis 

hamuruna ilave etmişler ve pH ile su tutma kapasitesi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

MAE ilavesi ile pH ve su tutma kapasitesinin arttığını bulmuşlardır.                    

 

Ziauddin et al. (1993), bufalo etini plakalı ve hava akımlı donducularda dondurduğu     

(-15±3oC) çalışmasında depolama süresince su tutma kapasitesinde tutarsız sonuçlar 

belirlemişlerdir. Kuşbaşı ve kıyma halindeki et, plakalı dondurucularda 

dondurulduğunda su tutma kapasitesinin arttığını hava akımlı dondurduğunda su tutma 

kapasitesinin azaldığını belirlemişlerdir. 

 

Su tutma kapasitesi yumurta tavuğu MAE’iyle elle ayrılmış broiler boyun ve sırt etinde 

benzerdir. Mekanik ayrılmış yumurta tavuğu sırt, boyun ve kanadı ile elle ayrılmış 

göğüs, bacak ve butun kombinasyonu yüksek su tutma kapasitesine sahiptir (Froning 

1976). Sıcak ayrıştırılmış sığır eti soğuk ayrıştırılanlara göre su tutma kapasitesi 

bakımından eşit veya daha üstündür (Lyon 1983). 
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Bilgin (2005), donma sıcaklığı ve depolama süresi interaksiyonunun önemli olduğu 

belirlemiştir. Bilgine göre, -7oC’de donmuş tavuk but iki aylık depolama boyunca su 

tutma kapasitesi değerleri arasındaki fark önemli olmazken, 3. ve 4. ayda önemli 

düzeyde artmış ve 6. ayda ise ilk 2. aydaki değerlere göre azaldığını gözlemlemiştir. 

Tavuk göğüs etinde su tutma kapasitesi değerleri depolama boyunca değişmiş ve donma 

öncesi % 19.92 olarak belirlenen su tutma kapasitesi, 6 aylık depolama sonucu -7, -12 

ve -18 oC’de dondurulan örneklerde sırasıyla % 24.64, % 24.91 ve % 24.48 olarak 

bulmuştur. Başlangıç değeri ile kıyaslandığında her üç donma sıcaklığında da su tutma 

kapasitesi değerleri depolama sonunda arttığını saptamıştır.  

 

Et insan yiyeceği olarak direkt çiğ olarak tüketilememekte, çeşitli yüksek sıcaklık 

uygulamaları ile işlendikten veya pişirildikten sonra insan gıdası olarak 

tüketilebilmektedir. İşlenmiş et ürünlerinin büyük bir bölümünde (sosis ve salamlar, çok 

çeşitli konserveler, parça etler, rostolar, et loafları, köfteler vb.) yüksek sıcaklık 

uygulanması  (ısıl işlem) üretimin en önemli basamağını oluşturmaktadır. Isıl işlem 

uygulamaları ile et ürünleri dayanıklı hale getirilmekte veya tüketime hazırlanmaktadır 

(Gökalp vd. 2002). Et endüstrisinde ısıl işlem uygulamasıyla bir çeşit pastörizasyon ve 

sterilizasyon işlemi yapılmış olur. Ortamdaki mikroorganizmaların ölmesiyle ürünün 

dayanıklılığı artırılır (Öztan 2003).  

 

Pişirme ile etin su, protein, yağ ve vitamin içeriği etkilenmektedir. Sıcaklık uygulaması, 

özellikle kuru sıcaklık uygulaması ile, proteinler denatüre olmakta, çözünebilir 

proteinler çözünemez hale dönüşmekte ve et suyu miktarında önemli ölçüde kayıp 

olmaktadır (Gökalp vd. 2002). Isıtma ile kas proteinlerinde meydana gelen sıcaklık 

değişiklikleri ve yeni protein ağı oluşumu, toplam kalite üzerinde etkiye sahiptir 

(Pıetrasık et al. 2005). Bir biyolojik sistemde proteinlerin fonksiyonları yapılarıyla 

yakından ilgili olup, oldukça sınırlıdır. Protein yapıları fonksiyonlarını da 

belirlemektedir. Isıl işlem karşısında protein denatürasyonu olur. Denatürasyon ile 

birlikte proteinlerin biyolojik işlevlerinde de değişiklikler meydana gelmektedir. 

Myofibriller ve bağ doku proteinleri (özellikle kollagen) ısıtma sırasında etteki önemli 

tekstürel değişikliklerden sorumludur. Myofibriller proteinler ısı enerjisine maruz 
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kaldığında denatüre olurlar (Pıetrasık et al. 2005). Etlerin su içerisinde pişirilmesinde 

proteinlerde denatürasyon, su ve yağ kaybı olur ve şirink meydana gelir. Etteki kollagen 

miktarı ne kadar yüksek ise, su içerisinde pişirmedeki ağırlık kaybı o derece düşük 

olmaktadır. Çünkü kollagen su alarak yumuşayıp jelatine dönüşmekte ve etteki ağırlık 

kaybı belli oranda azalmaktadır (Gökalp vd. 2002). Bağ dokusunu çevreleyen kollagen 

ısıtıldığında fiziksel değişiklikler olur. Yani nem varlığında şişer ve sonra küçülür 

(Pıetrasık et al. 2005). 

 

Sıcaklık uygulaması ile denatüre olarak firm ve kıvamlı hale gelip, ette daha sıkı bir 

şekilde tutunan proteinin aksine, yağların bir kısmı eriyip damlalar şeklinde süzülüp 

etten uzaklaşabilmektedir ( Gökalp vd. 2002). 

 

Isıl işlem uygulamada en önemli nokta, merkez sıcaklığının (en soğuk nokta) ulaştığı 

son sıcaklık derecesi ve bu derecede ne kadar süreyle kaldığıdır (Öztan 2003). 

Uygulanan sıcaklık derecesi ve süresi arttıkça, et suyu kaybı da artmaktadır ( Gökalp 

vd. 2002). Pişme kaybı 80oC’de maksimum % 31.3’e ulaşarak sıcaklık arttıkça düzenli 

olarak artmıştır. 80-90oC’de stabil kalmıştır (Combes et al. 2003).  

 

Wattanachant et al. (2005), Tayland ve broiler tavuk Pectoralis çizgili kası protein 

çözünürlüğündeki değişiklikleri değerlendirmişlerdir. 80-100oC’de yerli küçük 

(Tayland) tavuk kası pişme kaybı broilerden daha fazla artmıştır. Pişme kaybı ve kas 

protein çözünürlükleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmişlerdir. Kollagen 

çözünürlüğünün pişme kaybını etkileyen önemli bir faktör olduğunu belirtmişlerdir. 

 

MAE’in jel-su, katı maddeler, yağ ve pişirme kayıpları santrifüjleme işlemi ile önemli 

ölçüde azalır (Froning and Johnson 1973).  

 

Tuz seviyesini artırma mekanik ayrılmış tavuk etinden yapılan frankfurterlerde pişirme 

verimini artırır. Her tuz seviyesinde gam ilavesi pişirme verimini iyileştirir. Pişirme 

sırasında proteinlerin koagulasyonu et parçalarının bağlanmasında yer alır. 0.2 g/100 g 

gamlı frankfurterde düşük pişirme kaybı gösterir. 0.2 g/100 g gamın ticari 

frankfurterlere ilavesi pişirme verimini artırır (Sombomponyakul et al. 2005). 
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 Marshall et al. (1977)’de yaptığı deneyde domuz MAE’ini % 10, % 25, % 40 

oranlarında frankfurter sosislerine eklemişlerdir. MAE oranının artmasıyla pişme 

kaybının arttığını belirlemişlerdir. Cross et al. (1977)’de sığır MAE ile yaptığı deneyde 

MAE konsantrasyonu ile pişirme kaybı  arasında belirli bir ilgi saptayamamışlardır 

(Thomsen and Zeuthen 1988). 

 

Ziauddin et al. (1993), bufalo etini plakalı ve hava akımlı dondurucularda dondurduğu 

(-15oC ± 3oC) çalışmasında depolama süresince pişme kaybında değişken sonuçlar 

belirlemişlerdir. Plakalı dondurucularda dondurmada pişme kaybının depolamanın 2. 

ayında azaldığını ve 3. ayında arttığını belirlemiştir. Hava akımlı dondurucularda 

dondurmada pişme kaybının depolamanın 2. ayında arttığını ve 3. ayında azaldığını 

belirlemişlerdir. Farouk et al. (2003), M. semimembranosus kasını -18oC’de 

depoladığında depolama süresince pişme kaybının arttığını belirlemişlerdir.  

 

Et ve ürünlerinin dondurulmasında donma hızı oldukça önem taşımaktadır. Çünkü 

donma hızı kalite üzerinde etkili olan faktörlerin en başında gelmektedir. Donmuş 

etteki, donmadan dolayı meydana gelen değişmelerin pek çoğu donma hızına bağlı 

olarak değişmektedir. Donma hızının yüksek olması halinde donmuş etin kalitesi, taze 

et kalitesine oldukça yakın olmakta, fire oranı azalmakta ve donma süresi kısalmaktadır. 

Yüksek donma hızlarında; su bulunduğu yerde yani kas fibrillerinin içinde ve fibriller 

arasında küçük, düzgün, mikroskobik buz kristallerine dönüşmekte ve fibrillerde aşırı 

bir zedelenme, histolojik bir deformasyon olmamaktadır. Bu şekildeki buz kristallerine 

sahip donmuş etin çözünmesi sırasında, çözünen buz kristallerinin suyu doku tarafından 

tekrar etkin bir şekilde absorbe edilebilmektedir. Donma hızı düştükçe ekstraselüler  buz 

oluşumu artmaktadır. Fibriller arasındaki su donmaya başladığında, buradaki tuz ve 

diğer bileşen konsantrasyonunun yükselmesi nedeniyle, fibriller içinde donmamış 

haldeki su hücrelerarası boşluklara diffüze olmakta, büyük, amorf şekilli buz kristalleri 

oluşmaktadır. Sonuçta fibrillerde büzülmeler, büyük buz kristallerinin neden olduğu 

zedelenmeler, yani histolojik bozunmalar meydana gelmektedir (Gökalp vd. 2002). 

 



 23 

Donmuş depolama süresince, sıvı fazda tuz konsantrasyonunda artışla protein 

denatürasyonuna ve protein fonksiyonelliğinde kayba neden olan buz kristalleri 

gelişmeye devam eder. Donmuş depolama boyunca aktomyosin denatürasyonu veya 

çözünmemesi ( insolubilization ), hidrojen bağı, iyonik bağ, hidrofilik bağ ve disülfit 

bağ oluşumundan dolayı moleküller arası çapraz bağlarda artmanın sebep olduğu 

protein kümelenmesinin (aggregation) bir sonucudur (Bigelow and Lee 2007). 

 

Farouk et al. (2003) et fonksiyonel özelliklerine donma hızı ve depolama sıcaklığının 

etkisini belirlemişlerdir. Fonksiyonel özellikler, depolama süresinden ve depolama hızı 

etkileşiminden etkilenmiştir. Yavaş dondurulan ve çözünen sığır eti hızlı 

dondurulanlarla kıyaslandığında daha fazla miktarda çözme kaybına sahiptir. İki 

dondurma sistemi arasındaki çözme kaybı farkı depolama periyodu başında daha büyük 

olduğunu ve depolama süresince azaldığını belirlemişlerdir.  

 

Jul (1984), dondurma işlemi daha hızlı olduğunda, çözme sırasındaki damlama kaybının 

daha az olduğunu, ancak bununla birlikte pişirme kayıplarının daha fazla olduğunu  

bildirmiştir. Dolayısıyla donma, çözündürme ve pişirme sırasındaki toplam ağırlık 

kaybının donma hızına bakılmaksızın hemen hemen aynı olduğunu ileri sürmüştür. 

Çözme sonucu etten sızan su nedeniyle ağırlık kaybı ve bunun yanı sıra sızan suda 

bulunan protein, vitamin, renk pigmentleri vb. kaybı önemlidir.  Depolama süresi 

uzadıkça  bu sızan su miktarı artmaktadır. Çözme sonrası meydana gelen damlama 

kaybı miktarı ayrıca kas dokunun tipine de bağlıdır. Koyu kaslarda açık kaslara göre 

daha az sızma kaybı meydana gelmektedir (Bilgin 2005). 

 

Jeremiah et al. (1999), 12 kas veya kas gruplarını 25 sığır eti karkasının her iki 

tarafından çıkarmışlardır. Karşılıklı karkas parçalarından birini mekanik yumuşatmış  

(mechanical tenderization) ve diğerini kontrol grubu yapmışlardır. Mekanik yumuşatma 

sadece göğüs etinde çözme kaybını artırdığını belirlemişlerdir. 

 

Bilgin (2005), depolamanın ilk 3 ayı süresince artış gösteren çözme kayıplarının, bu 

aydan itibaren önemli seviyelerde azaldığını ve -7oC, -12oC ve -18oC’de dondurulan 

örneklerde 1. ay sonunda sırasıyla % 1.47, % 1.02 ve % 0.96 olan çözme kayıplarının 



 24 

depolamanın sonunda % 0.42, % 0.27 ve % 0.20 değerlerine ulaştığını belirlemiştir. 

Tavuk but etinde depolama boyunca belirlenen çözme kayıplarına farklı donma 

sıcaklıklarının etkisinin önemsiz olduğunu belirlemiştir. Bununla birlikte -7oC’de 

dondurulan örnekte -12oC ve -18oC’de dondurulan örneklere oranla daha yüksek çözme 

kaybı belirlemiştir. Ayrıca tavuk but etinde depolama boyunca belirlenen çözme 

kayıplarına depolama süresi etkisini önemli bulmuştur. Tavuk but etinde olduğu gibi 

göğüs etinde de depolama süresince çözme kayıplarının azaldığını belirlemiştir. Tavuk 

göğüs etinde depolama boyunca belirlenen çözme kayıplarına farklı donma 

sıcaklıklarının etkisinin önemsiz olduğunu belirlemiştir. Bununla birlikte -7oC’de 

dondurulan örnekte -12oC ve -18oC de dondurulan örneklere oranla daha yüksek çözme 

kaybı belirlemiştir. Tavuk göğüs etinde depolama boyunca belirlenen çözme kayıplarına 

depolama süresi etkisini önemli bulmuştur. Depolama boyunca belirlenen çözme 

kayıplarına, donma sıcaklıkları ve depolama süreleri arasındaki etkileşimin önemli bir 

etkisinin olmadığını belirlemiştir (Bilgin 2005). 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Materyal 

 

Araştırmada materyal olarak Post MDM makinesinden elde edilen tavuk boyun, göğüs 

kafesi ve sırt bölgesinden hazırlanmış mekanik ayrılmış etler kullanılmıştır. Ticari 

olarak tavuk eti işleyen Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.’den  (BOLU) temin edilen mekanik ayrılmış tavuk boyun eti (MATBE), mekanik 

ayrılmış tavuk göğüs kafesi eti  (MATGE) ve mekanik ayrılmış tavuk sırt eti (MATSE) 

örnekleri, üretimden hemen sonra 1 kg’lık  polietilen torbalara doldurularak her grup 

için 15’er paket hazırlanmıştır. Her bir gruptaki 12 paket -18oC’de dondurularak 

donmuş depolamaya alınarak, diğer 3 paket ise 0. gün analizleri için 4oC’de Ankara 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü laboratuarına getirilmiş 

ve analize alınmıştır. Örneklerin emülsiyon kapasitesi ve emülsiyon stabilitesi Selçuk 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü laboratuarında 

gerçekleştirilmiştir. 

 

3.2 Yöntem 

 

MATBE, MATGE ve MATSE örnekleri 4 ay boyunca -18±1oC’de depolanmıştır. 

Donmuş depolanan örnekler kullanılmadan 12 saat önce 4±1oC’de  çözündürülmüştür. 

 

3.2.1 Deneme planı 

 

Analizler 0. günde ve -18±1oC’de depolanan örneklerde 30, 60, 90 ve 120. günlerde 

yapılmıştır. Deneme iki tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Sonuçlar istatistiki açıdan 

kontrol edilmiştir. Her analiz periyodunda örneklerin pH değeri, emülsiyon kapasitesi, 

emülsiyon stabilitesi, su tutma kapasitesi, pişme kaybı ve çözme kaybı belirlenmiştir. 

Deneme başlangıcında örneklerin nem, yağ, protein ve kül içerikleri de belirlenmiştir. 

Ayrıca, örneklerin 0., 90. ve 120. günlerde renk ve TBA değerleri belirlenmiştir.  
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3.3 Analiz Yöntemleri 

 

3.3.1 Nem ve yağ içeriğinin belirlenmesi 

 

Örnek, 105oC’de kurutulup darası alınan kuru madde kaplarına 5 g civarında tartılıp.          

105oC’deki kurutma dolabında sabit ağırlığa kadar kurutulmuştur. Tartım farkından 

örnekteki % nem miktarı saptanmıştır. Yağ içeriği sıcak ekstraksiyon metodu ile 

Soxhelet düzeneği kullanılarak belirlenmiştir (AOAC 1990). 

 

3.3.2 Kül miktarının belirlenmesi 

 

Örnek, 105oC’de kurutulup darası alınan kül krozelerine 3-4 g civarında tartılmış ve kül 

fırınında sıcaklık kademe kademe 550-570oC’ye artırılarak yakılmıştır. Kül 

krozelerindeki örnekler gri beyaz bir renk alıncaya kadar yakma işlemine devam 

edilmiştir. Kül krozeleri tartımları arasındaki fark alınarak örnekteki % kül miktarı 

hesaplanmıştır (AOAC 1990). 

 

3.3.3  Protein miktarının belirlenmesi 

 

Kjeldahl yöntemine göre örneklerin % azot miktarı belirlenmiş ve bu değer 6.25 faktörü 

ile çarpılarak protein miktarı % olarak hesaplanmıştır (AOAC 1990). 

 

3.3.4 Renk değerlerinin belirlenmesi 

 

MATBE, MATGE ve MATSE örneklerinin yüzey rengi, Minolta Chromometer CR 300 

(Japonya) kullanılarak belirlenmiştir. CIE “L*” parlaklık, “a*” kırmızılık ve “b*” sarılık 

değerleri, her bir örneğin yüzeyinde rastgele seçilen 5 farklı noktadan elde edilmiştir 

(Dellaglio et al. 1996). 
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3.3.5 Tiyobarbitürik asit (TBA) değerinin belirlenmesi 

 

10 g örnek, 50 mL destile su ile karıştırılıp homojen hale getirilmiştir. Bu karışıma 47.5 

mL destile su ilave edilerek Kjeldahl balonuna aktarılmıştır. Kjeldahl balonuna 2.5 mL 

4N HCl solüsyonu ilave edilerek pH 1.5’e düşürülmüştür. Kjeldahl balonu destilasyon 

ünitesine yerleştirilmiş ve 10 dakikada 50 mL  destilat toplanıncaya kadar destilasyona 

devam edilmiştir. Destilattan ağzı kapaklı tüplere 5mL alınmış ve üzerine % 90’lık 

glasiyel asetik asit ile hazırlanmış 0.02 M’lık TBA ayıracından 5 mL ilave edilerek 35 

dakika kaynar su banyosunda tutulmuştur. Ayrıca destile su ve TBA ayıracı ile aynı 

şekilde hazırlanan kör, örnekle aynı işleme tabi tutulmuştur. Su banyosundan alınan 

tüpler musluk suyu altında soğutulmuş ve örneklerin optik densitesi, 538 nm dalga 

boyunda, köre karşı sıfırlanan unıcam UV/VIS model spektrofotometrede okunmuşur. 

Okunan değerler 7.8 faktörü ile çarpılarak TBA değeri belirlenmiştir (mg MA/kg örnek) 

(Tarladgis et al. 1960). 

 

TBA değeri  (mg MA/kg örnek)= Ax7.8 

A:538 nm dalga boyunda ölçülen absorbans  

 

3.3.6 pH değerinin belirlenmesi 

 

10g örnek, 100 mL su ile homojenize edilmiş ve karışımın pH’sı pH 4.0–7.0 tompon 

çözeltileri ile kalibre edilmiş Honna HI 221 pH metre kullanılarak ölçülmüştür (AOAC 

1990). 

 

3.3.7 Emülsiyon kapasitesinin belirlenmesi  

 

25 g örnek tartılmış ve üzerine 100 mL soğuk tuzlu su+fosfat solüsyonu (4 oC, % 2.5 

NaCl, % 0.5 K2HPO4) ilave edilerek 2 dk blenderda (13 000 rpm) karıştırılmıştır. 

Homojenattan 12.5 g alınıp 37.5 mL soğuk tuzlu su+fosfat çözeltisi ve 50 mL rafine 

mısır özü yağı ile birlikte waring blender jarına aktarılmıştır. Sistemin elektrot 

bağlantıları ohmmetreye (YX-360 TRN Multitester Fuse & Diyote Protection, Sunwo, 

Rusya) bağlanmış ve hızlı devirde (13 000 rpm) emülsifikasyon başlatılmıştır. Bu arada 
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dakikada 0.8-1.0 mL hızda yağ ( 11oC’de) ilave edilmiştir. Milivoltmetrenin (Labsco 

Laboratory Supply Com. Ollmann & Co KG, Louisville, ABD) oluşturduğu pikde ani 

bir düşüşün olduğu noktada yağ ilavesi durdurularak ilk ilave edilen 50 mL dahil toplam 

harcanan yağ hesaplanmıştır. Analiz sonucu et örneğinin protein miktarının kjeldahl 

metodu ile bulunmasından sonra 1 g protein tarafından emülsifiye edilen yağ miktarı 

hesaplanmıştır (Karakaya vd. 2006). 

 

Ek (mL yağ/g protein)= Harcanan toplam yağ miktarı (mL/g protein) 

 

3.3.8 Emülsiyon stabilitesinin belirlenmesi 

 

25 g örnek tartılmış ve üzerine 100 mL soğuk tuzlu su+fosfat solüsyonu (4oC, % 2.5 

NaCl, % 0.5 K2HPO4) ilave edilerek 2 dk blenderda (1300 rpm) karıştırılmıştır. 

Homojenettan 12.5 g alınıp 37.5 mL soğuk tuzlu su+fosfat çözeltisi ve 50 mL rafine 

mısır özü yağı ile birlikte waring blender jarına aktarılmıştır. Emülsiyon boyunca daha 

önce belirlenen emülsiyon kapasitesinin 10 mL daha az olacak şekilde mısır özü yağı 

0.9 -1.0 mL hızda ilave edilmiştir. Oluşturulan emülsiyondan selüloz asetattan yapılmış 

kapaklı test tüplerine 20 g tartılıp, 80oC’deki su banyosunda emülsiyon iç sıcaklığı 

71oC’ye gelene kadar yaklaşık 40 dk bekletilmiştir. Tüpler 1200 rpm’de 15 dk 4oC’de 

santrifüj  (Nüve NF 800 R) edilmiş ve muhteviyat bir ölçü silindirine alınmıştır, 4 saat 

sonunda emülsiyondan ayrılan su okunmuş ve aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır 

(Karakaya vd. 2006). 

 

        Emülsiyon stabilitesi (%)= 100- (Toplam ayrılan su x5) 

 

3.3.9 Su tutma kapasitesinin belirlenmesi 

 

8 g et örneği ve 12 mL 0.6 M NaCl çözeltisi test tüpüne konulmuş ve tüpler 5oC’de 15 

dakika su banyosunda bekletilmiştir. 10.000 rpm’de 4oC’de 15 dk santrifüj (sigma 3 K 

15, Germany) edilerek içerik ölçü silindirine boşaltılmış ve et örneklerinin su tutma 

kapasitesi hesaplanmıştır (Karakaya vd. 2006). 
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3.3.10 Pişme kaybının belirlenmesi 

 

Polietilen poşetlere 20 g et örnekleri tartılmıştır. Et iç sıcaklığı 72oC’ye ulaşana kadar 

80oC’lik su banyosunda bekletilmiştir. Pişmiş et soğutulmuş ve tartılmıştır. Pişme kaybı 

% olarak hesaplanmıştır (Karakaya vd. 2006). 

 

3.3.11 Çözme kaybının belirlenmesi 

 

Donmuş örnekler tartılmış ve 5oC’de 16 saatten fazla sürede çözündürülmüştür. 

Çözünme işlemi tamamlandıktan sonra örnekler kaba filtre kağıdına alınarak et 

yüzeyindeki suyun emilmesi sağlanmıştır. Örnekler tekrar tartılmış ve çözme kaybı % 

olarak hesaplanmıştır (Mortensen et al. 2006) . 

 

3.3.12.İstatistiki değerlendirme 

 

Denemede elde edilen veriler Minitab 13.0 istatistik paket programı kullanılarak 

varyans analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. Gerekli olduğunda farklılık görülen 

gruplarda Duncan çoklu karşılaştırma testi uygulanarak önem düzeyi belirlenmiştir 

(Kesici ve Kocabaş 1998). 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

4.1 Mekanik Ayrılmış Tavuk Etlerinin Kimyasal Bileşimi 

 

Araştırmada mekanik ayrılmış tavuk boyun etinin (MATBE), mekanik ayrılmış tavuk 

göğüs etinin (MATGE), mekanik ayrılmış tavuk sırt etinin (MATSE) başlangıçtaki 

kimyasal bileşimini saptamak için; nem, protein, kül ve yağ analizleri yapılmış ve 

sonuçları Çizelge 4.1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.1 Mekanik ayrılmış tavuk etlerinin protein, nem, kül ve yağ içeriği (%) 

Örnek Nem Protein Kül Yağ 
MATBE 75.18 ± 0.15 A 13.82 ± 0.30 B 1.00 ± 0.02 B 9.53 ± 0.30 B 
MATGE 70.20 ± 0.02 B 17.63 ± 0.30 A 1.28 ± 3.03 A 9.42 ± 0.58 B 
MATSE 61.51 ± 0.15 C 14.12 ± 0.10 B 1.00 ± 0.02 B 20.44 ± 0.84 A 

          n=3   
         A,B,C : Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0. 01).  
 

MAE’ler nem içeriği bakımından incelendiğinde MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’i 

için sırasıyla % 75.18, % 70.20 ve % 61.51 belirlenmiştir.  MATBE’inin en yüksek nem 

içeriğine sahip olduğu ve MAE gruplarının nem içeriği bakımından yapılan varyasyon 

analizi sonucunda grup ortalamaları arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur (p<0.01). Kolsarıcı vd. (2004a)’de MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inde 

yaptığı çalışmasında MATBE’inin en yüksek nem içeriğine sahip olduğunu 

gözlemlemişlerdir.  

 

Kolsarıcı vd. (2004b), nem değerini MATBE’inde % 74.95, elle ayrılmış tavuk boyun 

etinde % 71.22, MATGE’inde % 68.82, elle ayrılmış tavuk göğüs etinde  % 74.94, 

MATSE’inde  % 59.05 ve elle ayrılmış tavuk sırt etinde % 67.08 bulmuşlardır. 

 

Protein içerikleri bakımından MAE’ler incelendiğinde MATBE’i, MATGE’i ve 

MATSE’i için sırasıyla % 13.82, % 17.63 ve % 14.12 belirlenmiştir.  En yüksek protein 

içeriğinin MATGE’ine ait olduğu (p<0.01) ve MATBE’i ve MATSE’inin protein 

içerikleri arasındaki farklılığın istatistiki olarak önemli olmadığı saptanmıştır (p>0.01). 

Bu sonuçlara paralel olarak Kolsarıcı vd. (2004a), yaptıkları çalışmada MATGE’inin en 

yüksek protein içeriğine sahip olduğunu bulmuşlardır. 
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Kolsarıcı vd. (2004b), protein miktarını MATBE’inde % 12.27, elle ayrılmış tavuk 

buyun etinde % 14.90, MATGE’inde % 16.90, elle ayrılmış tavuk göğüs etinde             

% 19.88, MATSE’inde % 12.77 ve elle ayrılmış tavuk sırt etinde % 17.31 tespit 

etmişlerdir. 

 

Abdullah and Al-Najdawi (2005), derili EAE, derisiz EAE, derili MAE ve derisiz 

MAE’de yaptığı çalışmasında protein miktarını sırasıyla % 20.85,  % 22.65,  % 20.45 

ve % 20.35 belirlemişlerdir.  

 

Kül içeriği bakımından MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’i incelendiğinde sırasıyla      

% 1.00, % 1.28 ve % 1.00 gözlemlenmiştir. En yüksek kül içeriği MATGE’ine ait 

olduğu bulunmuştur (p<0.01). MATBE’i ve MATSE’inin kül içerikleri arasındaki 

farklılığın istatistiki olarak önemli olmadığı saptanmıştır (p>0.01). Kolsarıcı vd. 

(2004a), çalışmasında MATGE’inin en yüksek kül içeriğine sahip olduğunu 

gözlemlemişlerdir. 

 

Kolsarıcı vd. (2004b), kül değerini MATBE’inde % 0.88, elle ayrılmış tavuk boyun 

etinde   % 0.78, MATGE’inde % 1.45, elle ayrılmış tavuk göğüs etinde % 1.14, 

MATSE’inde   % 0.92 ve elle ayrılmış tavuk sırt etinde % 0.65 belirlemişlerdir. 

 

MAE gruplarının toplam yağ içerikleri MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’i için sırasıyla   

% 9.53, % 9.42 ve % 20.44 tespit edilmiştir. En yüksek toplam yağ içeriği  MATSE’ine 

ait olduğu belirlenmiştir (p<0.01). MATBE’i ve MATGE’i değerlerinin birbirine benzer 

olduğu bulunmuştur (p<0.01). Kolsarıcı vd. (2004a), çalışmasında MATSE’inin en 

yüksek yağ içeriğine sahip olduğunu belirlemişlerdir. 

 

Kolsarıcı vd. (2004b), yağ miktarını MATBE’inde % 11.59, elle ayrılmış tavuk boyun 

etinde % 12.85, MATGE’inde % 12.34, elle ayrılmış tavuk göğüs etinde % 2.40, 

MATSE’inde % 26.95 ve elle ayrılmış tavuk sırt etinde % 14.63 gözlemlemişlerdir. 
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4.2 Mekanik Ayrılmış Tavuk Etlerinin Renk Değerleri 

 

MATBE’i, MATGE’i  ve MATSE’inde 0., 90. ve 120. günlerde depolama süresinin 

etkilerinin incelenmesi amacıyla CIE L* (parlaklık), CIE a* (kırmızılık) ve CIE b* 

(sarılık) değerleri açısından incelenmiştir. Donmuş depolama boyunca belirlenen 

MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inin renk değerlerindeki değişim Çizelge 4.2’de 

verilmiştir. MATBE, MATGE ve MATSE’inin başlangıç L* değerleri sırasıyla 47.27, 

39.03 ve 48.55 olarak belirlenmiştir. Donmuş depolamada örnek ve depolama süresi 

faktörlerinin ayrı ayrı seviye ortalamaları arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur (p<0.01).  

 

Donmuş depolama ile L* değeri örnek faktörü bakımından incelendiğinde MATBE’i, 

MATGE’i ve MATSE’i için sırasıyla 58.36, 50.15 ve 59.79 saptanmıştır. MATSE’inin 

en yüksek L* değerine sahip olduğu görülmüştür (p<0.01).   

 

L* değeri depolama süresi faktörü bakımından incelendiğinde 0., 90. ve 120. gün için 

sırasıyla 54.61, 56.91 ve 56.80 tespit edilmiştir (p<0.01). L* değeri 90. günde artma 

eğilimi göstermiştir ve bu artış istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0.01).  

 

MATBE’inde L* değeri 0., 90. ve 120. günlerde sırasıyla 47.27, 59.29 ve 59.24 olarak 

belirlenmiştir. MATGE’inde 0., 90. ve 120. günlerde L* değeri sırasıyla 39.03, 51.58 ve 

50.92 gözlemlenmiştir. L* değerini MATSE’inde 0., 90. ve 120. günlerde sırasıyla 

48.55, 59.71 ve 60.10 saptanmıştır.  

 

Kolsarıcı vd. (2004b), 0. gün L* değerini MATBE’inde 52.19, elle ayrılmış tavuk 

boyun etinde 52.97, MATGE’inde 52.56, elle ayrılmış tavuk göğüs etinde 40.81, 

MATSE’inde 53.22, elle ayrılmış tavuk sırt etinde 54.75 belirlemişlerdir. Yaptığımız 

çalışmada L* değeri MATBE’inde 58.36, MATGE’inde 50.15 ve MATSE’inde ise 

59.79 gözlemlenmiştir. Kolsarıcı vd. (2004b) L* değerini 120. gün MATBE’i, 

MATGE’i ve MATSE’inde sırasıyla 52.53, 41.20 ve 45.40 bulmuşlardır. 
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Çizelge 4.2 Tavuk MAE’lerinin CIE L*, a*, b* değerleri üzerine donmuş depolamanın etkisi  
 

 
 n:3 
A,B : Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir [L*  (p<0.01),a*  (p<0.01),b*  (p<0.05)]. 
a,b : Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir [L*  (p<0.01),a*  (p<0.01),b*  (p<0.05)]. 

  L*   a *    b*   
Örnek 

0 90 120 Ortalama 0 90 120 Ortalama 0 90 120 Ortalama 

MATBE 47.27 59.29 59.24 58.36 a 21.32 Ab 22.39 Ab   18.26 Bb 20.66 12.53 Ba 16.12 Aab 13.31 Ba 13.99 
MATGE 39.03 51.58 50.92 50.15 b 23.78 Aa 25.84 Aa 20.67 Ba 23.43 10.77 Bb 16.95 Aa 12.28 Ba 13.33 
MATSE 48.55 59.71 60.10 59.79 a 18.68 Ac 14.52 Bc 16.41 Bb 16.54 12.05 Bab 14.65 Ab 12.71Ba 13.13 
Ortalama 54.61 B 56.91 A 56.80 A  21.26 20.92 18.45  11.79 15.90 12.77  
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MATBE, MATGE ve MATSE’inin başlangıç a* değeri sırasıyla 21.32, 23.78 ve 18.68 

belirlenmiştir. Donmuş depolamada CIE a* (kırmızılık) değeri için örnekxdepolama 

süresi interaksiyonu istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0.01).  

 

MAE’lerin 0., 90., ve 120.gün a* (kırmızılık) değeri incelendiğinde MATGE’inin en 

yüksek a* değerine sahip olduğu görülmüştür. 

 

MAE’ler a* değeri bakımından incelendiğinde MATBE’i ve MATGE’inin 0. ve 90. gün 

a*değerleri arasındaki farklılığın istatistiki olarak önemli olmadığı saptanmıştır 

(p>0.01) ve 120.gün a* değeri arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (p<0.01). a* 

değeri 120. günde 0. günden daha düşük bir değere düşmüştür (p<0.01). 

 

MATSE’inin a* değeri, 90. günde azalma eğilimi göstermiştir ve bu azalma istatistiki 

olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inin 120. gün 

a* değerleri sırasıyla 18.26, 20.67 ve 16.41 gözlemlenmiştir. 

 

Kolsarıcı vd. (2004b), 0. gün a* değerini MATBE’inde 16.46, elle ayrılmış tavuk boyun 

etinde 10.30, MATGE’inde 21.13, elle ayrılmış tavuk göğüs etinde 7.55, MATSE’inde 

16.91 ve elle ayrılmış tavuk sırt etinde 6.13 belirlemişlerdir. 120. gün a* değerini 

MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’i için sırasıyla 15.98, 22.10 ve 16.94 tespit 

etmişlerdir ki bulunan bu değerler yaptığımız çalışmada bulunan a* değerlerine yakın 

bulunmuştur. 

 

MATBE, MATGE ve MATSE’inin başlangıç b* değerleri sırasıyla 12.53, 10.77 ve 

12.05 belirlenmiştir. Donmuş depolamada CIE b* (sarılık) değeri için örnekxdepolama 

süresi interaksiyonu istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0.05).  

 

MAE grupları 0. gün b* değeri bakımından incelendiğinde MATGE’i en düşük  b* 

değerine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Tüm MAE gruplarının b* değerleri 90.günde 

artma eğilimi göstermiştir ve bu artışın istatistiki olarak önemli olduğu saptanmıştır 

(p<0.05). Tüm MAE gruplarının b* değerleri 120.günde azalma eğilimi göstermiş ve bu 
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azalma istatistiki olarak önemli görülmüştür (p<0.05). MATBE’i, MATGE’i ve 

MATSE’inin 120. gün b* değerleri sırasıyla 13.31, 12.28 ve 12.71 olarak belirlenmiştir. 

 

Kolsarıcı vd. (2004b), 0.gün b* değerininin MATBE’inde 6.40, elle ayrılmış tavuk 

boyun etinde 5.70, MATGE’inde 2.75, elle ayrılmış tavuk göğüs etinde 8.12, 

MATSE’inde 8.60 ve elle ayrılmış tavuk sırt etinde 7.70 belirlemişlerdir. b* değerini 

120. gün MATBE, MATGE ve MATSE’inde sırasıyla 7.15, 5.10 ve 6.04 

belirlemişlerdir. 

 

4.3 Mekanik Ayrılmış Tavuk Etlerinin TBA Değeri 

 

Donmuş depolama boyunca MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inde belirlenen TBA 

değerlerindeki değişim Çizelge 4.3’de verilmiştir. Başlangıçta MATBE’inde 0.12 mg 

MA/kg örnek, MATGE’inde 0.13 mg MA/kg örnek ve MATSE’inde 0.23 mg MA/kg 

örnek belirlenen TBA değerinin örnekxdepolama süresi interaksiyonu istatistiki olarak 

önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

Çizelge 4.3 Tavuk MAE’lerinin TBA değerleri üzerine donmuş depolamanın etkisi  
                   (mg  MA / kg örnek) 
 

Depolama süresi (gün) 
Örnek 

0. 90. 120. 
MATBE 0.12 Aa 0.28 Ab 0.95 Ab 
MATGE 0.13 Ba 1.11 ABb 4.06 Ab 
MATSE 0.23 Ba 10.72 Aa 13.14 Aa 

                                 n:6 
                                 A,B : Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.01) .  
                                 a,b : Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.01) . 
 

Donmuş depolamanın 0.gün TBA değerleri incelendiğinde MAE grupları arasında 

farklılık istatistiki olarak önemli bulunmamıştır (p>0.01). Yağ içeriği en yüksek olan 

MATSE’inde doğal olarak en yüksek oksidasyon meydana gelmiş ve MAE grupları 

arasında en yüksek TBA değerinin MATSE’ine ait olduğu tespit edilmiştir (p<0.01). 

 
Donmuş depolamanın 90. ve 120. günlerinde TBA değerleri incelendiğinde MATBE’i 

ve MATGE’i arasında farklılık istatistiki olarak önemli bulunmamıştır (p>0.01). 90. gün 

TBA değeri  MATBE, MATGE ve MATSE’inde sırasıyla 0.28 mg MA/ kg örnek, 1.11 
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mg  MA/ kg örnek ve 10.72 mg MA/ kg örnek saptanmıştır (p<0.01). 120. gün TBA 

değeri MATBE, MATGE ve MATSE’inde sırasıyla 0.95 mg MA/ kg örnek, 4.06 mg 

MA/ kg örnek ve 13.14 mg MA/ kg örnek olarak belirlenmiştir (p<0.01). 
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  Şekil 4.1 Tavuk MAE’lerinin TBA değerleri üzerine donmuş depolamanın etkisi   

 

Donmuş depolama süresince MAE gruplarının TBA değeri artış göstermiştir. Bu artış 

MATBE’inde önemli bulunmazken (p>0.01) MATSE’inde 90. gün ve MATGE’inde 

120.gün istatistiki  olarak önemli olduğu tespit edilmiştir (p<0.01). 

 

Kolsarıcı vd. (2004b), MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inde TBA değerinin donmuş 

depolama boyunca arttığını ve en yüksek TBA değerinin MATSE’inde olduğunu 

belirlemişlerdir. Bu durum çalışmamızda bulduğumuz sonuçlarla uyum sağlamaktadır.  

 

Akoğlu (2002), MATBE’ini donmuş depoladığında 0.gün TBA değerini 0.12 mg MA / 

kg örnek ve 120. gün TBA değerini 0.69 mg MA / kg örnek saptamıştır. Araştırmacının 

yapmış olduğu çalışma sonuçları çalışmamızda bulunan MATBE TBA değerlerine 

yakın olduğu görülmüştür.    
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4.4 Mekanik Ayrılmış Tavuk Etlerinin pH Değerleri 

 

Donmuş depolama boyunca MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inde belirlenen pH 

değerindeki değişim Çizelge 4.4’de verilmiştir. Başlangıçta MATBE’inde 7.21, 

MATGE’inde 6.84 ve MATSE’inde 7.01 olarak belirlenen pH değerinin 

örnekxdepolama süresi interaksiyonu istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

Çizelge 4.4 Tavuk MAE’lerinin pH değeri üzerine donmuş depolamanın etkisi 
 

Depolama süresi (gün) 
Örnek 

0 30 60 90 120 
MATBE 7.21 Aa 7.15 Aa 6.70 Ba 6.65 Ba 6.44 Ca 
MATGE 6.84 Bc 6.94 Ab 6.55 Cb 6.35 Dc 6.20 Ec 
MATSE 7.01 Ab 6.84 Bc 6.49 Cb 6.46 Cb 6.34 Db 

                    n:3 
                         A,B,C,D,E : Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.01) .  
                          a,b,c : Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.01) . 
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Şekil 4.2 Tavuk MAE’lerinin pH değeri üzerine donmuş depolamanın etkisi 

 

pH değeri MATGE’i 30. günde yükselme eğilimi göstermiştir (p<0.01) ve bu artışın 

istatistiki olarak önemli olduğu tespit edilmiştir (p<0.01). MATGE’i 60. günde düşme 

eğilimi göstermiştir. Bu düşüş donmuş depolama süresince sürmüş ve istatistiki olarak 

önemli olmuştur (p<0.01). 

 

MATBE’i ve MATSE’inin pH değerleri donmuş depolama süresince düşme eğilimi 

göstermiştir (p<0.01). MATBE’inin, pH değerlerindeki 60. ve 120. gündeki azalması 
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istatistiki olarak önemli görülmüştür (p<0.01). MATSE’inde ise, pH değerlerindeki 30., 

60. ve 120. gündeki azalması istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0.01).  

 

Donmuş depolamanın 30. gününden itibaren en yüksek pH değerinin MATBE’ine ait 

olduğu gözlenmiştir (p<0.01). MAE gruplarının pH değerleri arasındaki farkın istatistiki 

olarak önemli olduğu saptanmıştır (p<0.01). MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inin 120. 

gün pH değerleri sırasıyla 6.44, 6.20 ve 6.34 belirlenmiştir. 

 

Abdullah and Al-Najdawi (2005) derili EAE, derisiz EAE, derili MAE ve derisiz 

MAE’te yaptığı çalışmasında pH değerini sırasıyla 6.33, 6.32, 6.48 ve 6.44 

bulmuşlardır. Araştırmacının rapor ettiği sonuçlar, yaptığımız çalışmada depolama 

başında elde edilen değerlerden nispeten düşük iken depolama sonunda elde edilen 

değerlere yakındır.  

 

Kolsarıcı vd. (2004b), donmuş depolamanın sonunda MATBE’i, MATGE’i ve 

MATSE’inde pH değerinin düştüğünü gözlemlemişlerdir. 0. gün pH değerini MATBE, 

MATGE ve MATSE’inde sırasıyla 6.83, 6.47 ve 6.91 tespit etmişlerdir. 120. gün pH 

değerini MATBE, MATGE ve MATSE’inde sırasıyla 6.44, 6.31 ve 6.61 olarak 

belirlemişlerdir. Yaptığımız çalışmada depolama başında bulunan sonuçlar, 

araştırmacının bulduğu sonuçlardan nispeten yüksek iken depolama sonunda belirlenen 

değerler araştırmacının bulduğu sonuçlarla uyum sağlamaktadır. 

 

Bilgin (2005) -7 oC, -12 oC ve  -18 oC’de dondurduğu tavuk but etinde 6.66 olan 

başlangıç pH değerinin 6 aylık depolama sonunda düşüş gösterdiğini ve 120. gün pH 

değerini sırasıyla 6.47, 6.50 ve 6.48 bulmuştur. Tavuk göğüs etinde donma öncesi 6.16 

olarak belirlenen pH değerinin, 6 aylık depolama süresi sonunda azalma gösterdiğini 

gözlemlemiştir. -7 oC, -12 oC ve -18oC’de dondurulan örneklerde 120. gün pH değerini 

sırasıyla 5.98, 5.97 ve 5.88 bulmuştur. Depolama süresi sonunda pH değerinin azalma 

gösterdiğini saptamıştır. Çalışmamızda belirlendiği gibi araştırmacıda pH değerinin 

donmuş depolama ile azaldığını gözlemlemiştir.  
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4.5 Mekanik Ayrılmış Tavuk Etlerinin Emülsiyon Kapasitesi 

 

Emülsiyon kapasitesi; birim proteinin (1g)  emülsifiye edebileceği yağ miktarı olarak 

tanımlanır (Gökalp vd. 2002, Abdullah and Al-Najdawi 2005). Donmuş depolama 

boyunca MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inde belirlenen emülsiyon kapasitesi 

değerindeki değişim Çizelge 4.5’de verilmiştir. Donma öncesi emülsiyon kapasitesi 

değeri MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inde sırasıyla 300.14 mL yağ/g protein, 

230.52 mL yağ/g protein, 271.19 mL yağ/g protein olarak belirlenmiştir. Emülsiyon 

oluşumunda asıl etkiye myofibriller proteinler sahip olduğu için, pH’nın 6’nın üstünde 

olması istenir (Gökalp vd. 2002). Depolama süresince pH değeri düşerken emülsiyon 

kapasitesi değerinin 90. güne kadar arttığı 120. gün azalma eğilimi gösterdiği tespit 

edilmiştir. En yüksek pH değerine sahip MATBE, en düşük protein içeriğine sahipken 

en yüksek emülsiyon kapasitesi değerine sahip olduğu gözlemlenmiştir. En düşük pH 

değerine, en yüksek proteine ve en düşük yağ içeriğine sahip MATGE’inin, en düşük 

emülsiyon kapasitesi değerine sahip olduğu bulunmuştur. En düşük protein içeriğine 

sahip MATBE’inin emülsiyon kapasitesi en yüksek ise bu kaliteli protein içeriğinin 

yüksek olması ile açıklanabilir. En yüksek protein içeriğine sahip MATGE’inin 

emülsiyon kapasitesinin de en düşük olması kaliteli protein içeriğinin düşük olması ile 

açıklanabilir. Emülsiyon oluşumunda pH’nın etkisi çok fazladır. En yüksek pH değerine 

sahip MATBE’i en yüksek emülsiyon kapasitesine sahipken en düşük pH değerine 

sahip olan MATGE’i en düşük emülsiyon kapasitesine sahip olduğu saptanmıştır.  

İstatistik değerlendirmeler örnek ve depolama süresi faktörlerinin ayrı ayrı istatistiki 

olarak önemli olduğunu göstermiştir (p<0.01). 

 

Çizelge 4.5 Tavuk MAE’lerinin emülsiyon kapasitesi değeri üzerine donmuş depolamanın etkisi  
                   (mL yağ/g protein) 
 

 
 
 
 
 
 
                     n:3                  
                    A,B,C : Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.01) .  
                      a,b,c : Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.01) . 

 

Depolama süresi (gün) 
Örnek 

0 30 60 90 120 Ortalama 
MATBE 300.14 333.62 327.64 343.85 320.89 325.23±4.78 a 
MATGE 230.52 247.84 255.78 269.69 255.47 251.86±3.65 c 
MATSE 271.19 278.56 305.76 296.88 288.39 288.16±3.66 b 
Ortalama 267.3 C 286.7 B 296.4 AB 303.5 A 288.25 B  
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Donmuş depolama süresince emülsiyon kapasitesi değeri incelendiğinde MATBE’inin 

en yüksek emülsiyon kapasitesi değerine sahip olduğu belirlenmiştir. MAE gruplarının 

emülsiyon kapasitesi değeri arasındaki farklılığın istatistiki olarak önemli olduğu 

saptanmıştır (p<0.01).  
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Şekil 4.3 Tavuk MAE’lerinin emülsiyon kapasitesi değeri üzerine donmuş depolamanın etkisi 
 

MAE gruplarının emülsiyon kapasitesi değeri 90. güne kadar artma eğilimi göstermiştir 

ve 120. gün azalma eğilimi tespit edilmiştir. Bu azalma istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur (p<0.01). MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inin 120. gün emülsiyon 

kapasitesi değeri sırasıyla 320.89 mL yağ/g protein,  255.47 mL yağ/g protein ve 288.39 

mL yağ/g protein belirlenmiştir. 

 

Karakaya vd. (1997) sığır, koyun ve tavuk etinde mısır özü yağı kullanarak yaptığı 

çalışmasında emülsiyon kapasitesini sırasıyla 288.27 mL yağ/g protein,  285.85 mL 

yağ/g protein ve 273.00 mL yağ/g protein saptamışlardır. Araştırmacının belirlediği 

emülsiyon kapasitesi sonuçları MATGE ve MATSE’ine yakın, MATBE’inden düşük 

olduğu gözlemlenmiştir.  

 

Karakaya vd. (2004) bıldırcın, keklik, tavuk ve hindi etinde emülsiyon kapasitesini 

sırasıyla 221 mL yağ/g protein,  198 mL yağ/ g protein, 224 mL yağ/g protein ve 198 

mL yağ/g protein bulmuşlardır. Araştırmamız sonucunda belirlenen MAE’lerin 

emülsiyon kapasiteleri araştırmacının rapor ettiği sonuçlardan yüksektir.  
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Abdullah and Al-Najdawi (2005), derili tavuk EAE, derisiz tavuk EAE, derili tavuk 

MAE ve derisiz tavuk MAE’inin emülsiyon kapasitesini sırasıyla 127.0 mL yağ/2.5 g 

örnek, 146.0 mL yağ/2.5 g örnek, 137.7 mL yağ/2.5 g örnek ve 153.8 mL yağ/2.5 g 

örnek bulmuşlardır. Derisiz EAE ve MAE’in emülsiyon kapasitesinin yüksek olmasını 

kollagen içermemesinden kaynaklandığını belirlemişlerdir. Froning and Johnson (1973) 

kanatlı MAE’inde ve kanatlı EAE’inde emülsiyon kapasitesini sırasıyla 146 mL/2.5 g et 

ve 145 mL/2.5 g et saptamışlardır.  

 

4.6 Mekanik Ayrılmış Tavuk Etlerinin Emülsiyon Stabilitesi  

 

Emülsiyon stabilitesi, emülsiyondan ayrılmadan emülsiyon bünyesinde kalan su ve yağ 

miktarının göstergesidir (Gökalp vd. 2002). Donmuş depolama boyunca MATBE’i, 

MATGE’i ve MATSE’inde belirlenen emülsiyon stabilitesi değerindeki değişim 

Çizelge 4.6’da verilmiştir. MATBE, MATGE ve MATSE’inde depolama öncesi 

emülsiyon stabilitesi değeri sırasıyla % 74.17, % 76.67 ve % 79.17 belirlenmiştir. En 

yüksek pH ve en düşük protein içeriğine sahip MATBE’i en düşük emülsiyon 

stabilitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Emülsiyon stabilitesi değerinde 0. gün MAE 

grupları arasında fark istatistiki olarak önemli bulunmamıştır (p>0.01). 

Örnekxdepolama süresi interaksiyonu istatistiki olarak önemli olmuştur (p<0.01). 

 

Çizelge 4.6 Tavuk MAE’lerinin emülsiyon stabilitesi değeri üzerine donmuş depolamanın etkisi  
                   (%) 
 

 
 
 
 
 
 
                  n:3                    
                A,B : Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.01) .  
                  a,b : Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.01) . 
 

Donmuş depolama süresince emülsiyon stabilitesi değeri incelendiğinde MATGE’inin  

emülsiyon stabilitesindeki değişim istatistiki olarak önemli bulunmamıştır (p>0.01). 

Donmuş depolama boyunca emülsiyon stabilitesi değeri MATSE’inde incelendiğinde 

30. gün azalma eğilimindedir ve bu azalma istatistiki olarak önemli görülmüştür 

Depolama süresi (gün) 
Örnek 

0 30 60 90 120 
MATBE 74.17 ABa 77.92 Aa 73.75 ABa 70.83 Bab 70.42 Bab 
MATGE 76.67 Aa 75.83 Aab 72.92 Aa 75.00 Aa 74.17 Aa 
MATSE 79.17 Aa 71.67 Bb 69.17 Ba 67.50 Bb 68.33 Bb 
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(p<0.01). MATBE’i emülsiyon stabilitesi değeri donmuş depolamanın 30. gününde 

artmış ve depolamanın geri kalan günlerinde ise azalmıştır. MATGE’i ve MATSE’i 

emülsiyon stabilitesi değeri ise donmuş depolama süresince azalmıştır. MATBE’i, 

MATGE’i ve MATSE’inin 120. gün emülsiyon stabilitesi değeri sırasıyla % 70.42, % 

74.17 ve % 68.33 olarak belirlenmiştir.   
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Şekil 4.4 Tavuk MAE’lerinin emülsiyon stabilitesi değeri üzerine donmuş depolamanın etkisi  

 

Donmuş depolamanın 0. gününde MATSE’i grubu en yüksek emülsiyon stabilitesi 

değerine sahipken depolamanın 30. ve 60. günlerinde MATBE’i grubunda en yüksek 

emülsiyon stabilitesi değeri gözlemlenirken ve. 90. ve 120. günlerde de MATGE’i 

grubunda en yüksek emülsiyon stabilitesi değeri belirlenmiştir.  

 

Zorba (2006), sığır M.longissimus dorsi’ ye  % 25,  % 40, % 50, % 60, % 70, % 80,        

% 90 ve % 95 oranında yağ ilave ettiği araştırmasında emülsiyon stabilitesini sırasıyla  

% 52.67,  % 63.00,  % 69.33, % 66.00, % 83.00, % 82.33,  % 81.33 ve % 83.00 olarak 

belirlemiştir. Çalışmacının belirlediği emülsiyon stabiliteleri çalışmamızda bulunan 

değerlere yakındır. 

 

Karakaya vd. (1997)  sığır, koyun ve tavuk etinde mısır özü yağı kullanarak yaptığı 

çalışmasında emülsiyon stabilitesini % 80.50, % 80.50 ve % 74.25 olarak 

belirlemişlerdir. Çalışmamızda MAE’lerde belirlenen emülsiyon stabilitelerinin  

çalışmacıların sonuçlarına yakın olduğu tespit edilmiştir. 
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4.7 Mekanik Ayrılmış Tavuk Etlerinin Su Tutma Kapasitesi 

 

Etin kesme, kıyılma, ısıtılma ve dondurma gibi dışarıdan yapılan müdahaleler sırasında 

suyu tutma yeteneği olarak tanımlanan su tutma kapasitesi, donmuş depolama boyunca 

Çizelge 4.7’deki şekilde değişim göstermiştir. MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inin su 

tutma kapasitesi değerleri sırasıyla % 5.00, % 15.00 ve   % 23.33 belirlenmiştir. Örnek 

ve depolama süresi faktörleri ayrı ayrı istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

Çizelge 4.7 Tavuk MAE’lerinin su tutma kapasitesi değeri üzerine donmuş depolamanın etkisi  
                   (%) 
 

Depolama süresi (gün) 
Örnek 

0 30 60 90 120 Ortalama 
MATBE 5.00 12.50 10.42 19.17 5.83 10.58 c 
MATGE 15.00 18.54 26.67 30.42 11.67 20.46 b 
MATSE 23.33 22.92 29.17 29.58 22.50 25.50 a 
Ortalama 14.44 C 17.99 BC 22.08 AB 26.39 A 13.33 C  

                      n:3 
                    A,B : Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.01) .  
                      a,b : Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.01) . 

 
En yüksek pH ve en düşük protein içeriğine sahip MATBE’inin su tutma kapasitesi en 

düşük gözlenirken en düşük pH ve en yüksek proteini içeren MATGE’inin su tutma 

kapasitesi MATSE’inin su tutma kapasitesinin altında bulunmuştur. MATSE’i %14.12 

protein içeriği ile en yüksek su tutma kapasitesine sahip olduğu tespit edilmiştir. MAE 

gruplarının su tutma kapasitesi değeri arasındaki farklılık istatistik olarak önemli olduğu 

saptanmıştır (p<0.01).  MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inin su tutma kapasiteleri 

sırasıyla % 10.58, % 20.46 ve % 25.50 belirlenmiştir. 

 

MAE gruplarının su tutma kapasitesi değeri 90. güne kadar artma eğilimi göstermiştir 

ve 120. gün azalma eğilimi göstermiştir. Bu azalma istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur (p<0.01). MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inin 120. gün su tutma 

kapasitesi  değeri sırasıyla % 5.83, % 11.67 ve % 22.50 belirlenmiştir.  
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Şekil 4.5 Tavuk MAE’lerinin su tutma kapasitesi değeri üzerine donmuş depolamanın etkisi 
 

Su tutma kapasitesini etkileyen faktörler; pH değeri, demir varlığı, kemikten gelen 

kalsiyum ve magnezyum, deri ve kollagen içeriği ile pişirme ve dondurma işlemidir 

(Abdullah and Al-Najdawi 2005). Kalsiyum, magnezyum, demir ve bakır 

seviyelerindeki artış su tutma kapasitesini olumsuz etkiler (Kolsarıcı ve Candoğan 

2002). Mekanik ayrılmış etin kül içeriği, elle ayrılana göre daha yüksektir.  Kolsarıcı 

vd. (2004b) MATBE, MATGE ve MATSE’inin kalsiyum ve demir içeriğinin mekanik 

ayırma ile artığını tespit etmiştir. 

 

Ziauddin et al. (1993) bufalo kuşbaşı etini plakalı dondurucularda dondurduğunda su 

tutma kapasitesini 1., 2. ve 3. aylarda sırasıyla % 47.84, % 48.74 ve % 49.54 tespit 

etmişlerdir. Kıyma halindeki eti plakalı dondurduğunda  su tutma kapasitesini 1., 2. ve 

3. aylarda sırasıyla  % 49.86, % 50.89 ve % 52.47 bulmuşlardır. Farouk et al. (2003), 

donmuş depolanan M. semimembranosus kasının 0., 3., 6., 9. ve 12. aylarda su tutma 

kapasitesi sırasıyla % 59.90, %56.20, % 63.20, % 64.30 ve % 59.10 gözlemlemişlerdir. 

 

Bilgin (2005), 120. gün -7, -12 ve -18oC’de dondurduğu tavuk but eti su tutma 

kapasitesi  değerini sırasıyla  % 35.97, % 29.37 ve % 40.36 olarak bulmuş ve tavuk 

göğüs etinde su tutma kapasitesi değerini ise sırasıyla  % 25.14,  % 25.68 ve % 22.20 

olarak bulmuştur. Depolama süresi sonunda su tutma kapasitesinin arttığını 

belirlemiştir. Araştırmacılar donmuş depolama ile su tutma kapasitesinin arttığını 

gözlemlemişlerdir. Çalışmamızdaki MAE’lerin su tutma kapasitesinin Bilgin’in tavuk 

göğüs etinde belirlediği sonuçlara yakın olduğu görülmüştür.  
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Karakaya vd. (2004),  bıldırcın, keklik, tavuk ve hindi etinde su tutma kapasitesini 

sırasıyla % 47.40,  % 39.60, % 37.50 ve % 38.00 olarak saptamışlardır. Çalışmamızdaki 

MAE’lerin su tutma kapasitesi, araştırmacının tavuk etinde belirlediği sonuçtan düşük 

bulunmuştur. 

 

4.8 Mekanik Ayrılmış Tavuk Etlerinin Pişme Kaybı 

 

Etlerin pişirilmesi ile proteinlerde denatürasyon, su ve yağ kaybı olur ve şirink meydana 

gelir (Gökalp vd. 2002). Isıl işlem uygulamada en önemli nokta, merkez sıcaklığının (en 

soğuk nokta) ulaştığı son sıcaklık derecesi ve bu derecede ne kadar süreyle kaldığıdır 

(Öztan 2003). 

 

Donmuş depolama boyunca MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inde belirlenen pişme 

kaybı değerindeki değişim Çizelge 4.8’de verilmiştir. MATBE, MATGE ve MATSE’i 

başlangıç pişme kaybı değerleri sırasıyla % 35.83, % 23.62 ve % 32.67 olarak 

belirlenmiştir. MATGE’i pişme kaybı başlangıçta ve depolama boyunca MATBE’i ve 

MATSE’i pişme kaybından önemli ölçüde düşük olduğu tespit edilmiştir  (p<0.01). 

Örnekxdepolama süresi interaksiyonu istatistiki olarak önemli olmuştur (p<0.01).  

 

Çizelge 4.8 Tavuk MAE’lerinin pişme kaybı değeri üzerine donmuş depolamanın etkisi (%) 
 

Depolama süresi (gün) 
Örnek 

0 30 60 90 120 
MATBE 35.83 ABa 40.07 Aa 38.53 Ab 33.45 Bb 39.12 Ab 
MATGE 23.62 Bb 31.12 Ab 28.62 Ac 26.70 ABc 30.35 Ac 
MATSE 32.67 Ba 43.45 Aa 43.30 Aa 45.07 Aa 45.72 Aa 

                      n:3 
                    A,B : Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.01) .  
                      a,b : Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.01) . 
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  Şekil 4.6 Tavuk MAE’lerin pişme kaybı değeri üzerine donmuş depolamanın etkisi 

 

Tüm MAE gruplarının pişme kaybı değerleri 30. gün artma eğilimi göstermiştir. Bu 

artış MATBE’inde istatistiki olarak önemli bulunmamış fakat MATGE’i ve 

MATSE’inde istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). 90. gün pişme kaybı 

değeri MATBE’inde azalma eğilimi göstermiş ve bu azalma eğilimi istatistiki olarak 

önemli olmuştur (p<0.01). 120. gün pişme kaybı değeri MATBE’inde artma eğilimi 

göstermiştir ve bu artış istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). Donmuş 

depolama boyunca MATGE ve MATSE’inin pişme kaybındaki değişim istatistiki 

olarak önemli bulunmamıştır (p>0.01). MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inin 120. gün 

pişme kaybı değerleri sırasıyla % 39.12, % 30.35 ve % 45.72 olarak belirlenmiştir. 

Donmuş depolamanın 30.gününden itibaren en yüksek pişme kaybının MATSE’ine ait 

olduğu ve en düşük pişme kaybının depolama boyunca MATGE’ine ait olduğu 

gözlemlenmiştir (p<0.01).   

 

Froning and Johnson (1973), tavuk MAE’inde ve tavuk EAE’sinde pişme kaybını 

sırasıyla % 27.10 ve % 25.80 saptamışlardır. Karakaya vd. (2004) bıldırcın, keklik, 

tavuk ve hindi etinde pişme kaybını sırasıyla % 24.90, % 22.30, % 25.40 ve % 26.10 

tespit etmişlerdir. Araştırmacıların sonuçlarına göre tavuk MAE’i ve tavuk eti pişme 

kaybı değerlerinin çalışmamızdaki MATGE’ine ait depolama öncesi pişme kaybı 

değerlerine yakın olduğu gözlemlenmiştir. 
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Farouk et al. (2003), donmuş depolanan M. semimembranosus  kasının 0., 3., 6., 9. ve 

12. aylarda pişme kaybı değerini sırasıyla  % 37.80,  % 40.30, %38.20, % 45.80 ve      

% 46.70 olarak belirlemişlerdir. Araştırmacının sonuçları MATBE’i pişme kaybına 

yakındır.  

 

Jeremiah et al. (1997)  koç etini vakum paketleyerek yaptığı çalışmasında 6, 13, 27 ve 

41. günlerde pişme kaybı değerini sırasıyla % 31.03, % 31.42, % 34.80 ve % 37.29 

olarak bulmuşlardır. Ziauddin et al. (1993) bufalo etini plakalı dondurucularda 

dondurduğunda pişme kaybını 1., 2. ve 3. aylarda sırasıyla % 51.4,  % 47.09 ve % 49.75 

belirlemişlerdir. Bufalo etini hava akımlı dondurucularda dondurduğunda pişme kaybını 

1., 2. ve 3. aylarda sırasıyla % 44.52, % 50.26 ve % 48.17 bulmuşlardır. Araştırmacılar 

araştırmamızda olduğu gibi donmuş depolama boyunca pişme kaybının arttığını 

gözlemlemişlerdir. 

 

4.9 Mekanik Ayrılmış Tavuk Etlerinin Çözme Kaybı 

 

Çözme sonucu etten sızan su nedeniyle ağırlık kaybı ve bunun yanı sıra sızan suda 

bulunan protein, vitamin, renk pigmentleri vb. kaybı önemlidir.  Depolama süresi 

uzadıkça  bu sızan su miktarı artmaktadır (Bilgin 2005). Donmuş depolama boyunca  

MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inde belirlenen çözme kaybı değerindeki değişim 

Çizelge 4.9’da verilmiştir. MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inin çözme kaybı 30. gün 

değeri sırasıyla % 13.38, % 12.68 ve % 14.71 belirlenmiştir. MAE grupları 30. gün 

çözme kaybı değeri bakımından incelendiğinde grup ortamları arasındaki farklılık 

istatistiki olarak önemli bulunmamıştır (p>0.05). Örnekxdepolama süresi interaksiyonu 

istatistiki olarak önemli olmuştur (p<0.05). 

 

Çizelge 4.9 Tavuk MAE’lerinin çözme kaybı değeri üzerine donmuş depolamanın etkisi (%) 

 

 
 
 
 
                      n:3 
                      A,B,C : Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.05) .  
                        a,b : Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.05) . 

ÖRNEK 30 60 90 120 
MATBE 13.38 Ba 20.26 Aa 15.04 ABb 19.86 Aa 
MATGE 12.68 Aa 14.06 Ab 14.31 Ab 14.23 Ab 
MATSE 14.71 Ca 21.02 Ba 27.81 Aa 24.83 ABa 
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Şekil 4.7 Tavuk MAE’lerinin çözme kaybı değeri üzerine donmuş depolamanın etkisi 

 

Tüm MAE gruplarının çözme kaybı değerleri 60. gün artma eğilimi göstermiştir. Bu 

artış MATBE’i ve MATSE’inde  istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). 90. 

gün çözme kaybı değeri MATSE’inde artma eğilimindedir ve bu artışın istatistiki olarak 

önemli olduğu gözlemlenmiştir (p<0.05). Donmuş depolama boyunca MATGE’inin 

çözme kaybındaki değişimin istatistiki olarak önemli olmadığı tespit edilmiştir 

(p>0.05). MATBE’i, MATGE’i ve MATSE’inin 120.gün çözme kaybı değeri sırasıyla 

% 19.86, % 14.23 ve % 24.83 belirlenmiştir. 

 

Mekanik ayırma işlemi hücre kırılmasına, hücre ve membran zarının zarar görmesine ve 

protein denatürasyonuna neden olur. Oluşan küçük partiküllü yapı ile yüzey arttığı için 

çözülme sırasında çözme kaybı meydana gelir. Jeremiah et al. (1999), mekanik 

yumuşatma ile göğüs etinde çözme kaybının arttığını gözlemlemişlerdir. 

 

Jeremiah et al. (1999) Semitendinosus, Longissimus lumborum, Supraspinatus, 

Tricepsbrachii (long head) ve Deep pectoral (göğüs eti) kaslarını mekanik 

yumuşattığında çözme kaybını sırasıyla % 11.35, % 8.87, % 7.47, % 6.35 ve % 8.15 

belirlemişlerdir. 

 

Çözme sonrası meydana gelen damlama kaybı miktarı ayrıca kas dokunun tipine de 

bağlıdır. Koyu kaslarda açık kaslara göre daha az sızma kaybı meydana gelmektedir 

(Bilgin 2005). 
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Ziauddin et al. (1993) bufalo kuşbaşı etini dondurucularda dondurduğunda çözme 

kaybını 1., 2. ve 3. aylarda sırasıyla % 1.09,  % 1.82 ve % 2.12 bulmuşlardır. Kıyma 

halindeki eti plakalı dondurduğunda çözme kaybını 1., 2. ve 3. aylarda sırasıyla % 0.47, 

% 0.69 ve  % 1.20 bulmuşlardır. Bilgin (2005),  120. gün -7 oC, -12 oC ve -18 oC’de  

dondurduğu tavuk but eti çözme kaybı değerini sırasıyla % 1.40, % 1.23 ve % 1.14 

olarak bulmuş ve tavuk göğüs etinde çözme kaybı değerini sırasıyla % 0.87, % 0.80 ve 

% 0.75 olarak saptamıştır. Depolama süresi sonunda tavuk but etinde çözme kaybı 

değeri ilk 3 ay  artmış ve 4. aydan itibaren azaldığını, tavuk göğüs etinde çözme kaybı 

değeri ilk 2 ay artmış  ve 3. aydan itibaren azaldığını belirlemiştir. Çalışmamız 

MAE’lerin, diğer etlerden daha yüksek çözme kaybına sahip olduğunu göstermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

5. SONUÇ 

 

Ekonomik olması nedeniyle hayvansal protein açığının kapatılmasında mekanik 

ayrılmış et iyi bir kaynaktır.  Mekanik ayrılmış et yüksek oranda parçalanabilme 

özelliğinden dolayı emülsifiye ürünlerde kullanıma çok uygundur. Mekanik ayrılmış 

etin pH’sı ve emülsiyon kapasitesi yüksek olduğundan ve emülsiyon stabilitesi diğer 

etlerle eş değerde olduğu için emülsifiye ürünlerde katkı maddesi olarak kullanılabilir. 

Fakat su tutma kapasitesinin düşük olması, pişme kaybı ve çözme kaybının yüksek 

olması kullanımında bir dezavantajdır. Depolama başında MATBE’i en yüksek 

emülsiyon kapasitesine sahipken en yüksek pişme kaybına, en düşük emülsiyon 

stabilitesi ve su tutma kapasitesine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Donmuş depolama 

öncesinde MATGE’inde en düşük pişme ve çözme kaybı ile en düşük emülsiyon 

kapasitesi olduğu belirlenmiştir. MATSE’inde başlangıçta en yüksek emülsiyon 

stabilitesi ve su tutma kapasitesi gözlenirken en yüksek çözme ve pişme kaybına da 

sahip olduğu saptanmıştır. Bu durum MATSE’inin kullanımını sınırlandırırken MATBE 

ve MATGE’inin emülsifiye ürünlerde kullanımının daha uygun olduğunu gösterir. Elde 

edilen etin yüksek yağ ve nem içeriği, küçük partikül yapısı, yüksek pH değerine sahip 

olması ve üretim sırasında sıcaklığın yükselmesi gibi nedenlerden dolayı mikrobiyal 

gelişme ve oksidasyon gibi kimyasal reaksiyonların oluşmasına uygun bir ortam 

sağlanmaktadır. Bu nedenle kemik ayrıldıktan sonra 4oC’ın altına soğutulmalı ve 24 

saat içinde kullanılmalı ya da -18oC’de veya altındaki sıcaklıklarda dondurularak 

saklanmalıdır. Dondurarak depolama ile mekanik ayrılmış etin pH’sı, emülsiyon 

stabilitesi ve su tutma kapasitesi azalmış ve emülsiyon kapasitesi, pişme kaybı ve çözme 

kaybı artmıştır. Dondurarak depolamanın mekanik ayrılmış ete kazandırdığı tek avantaj 

emülsiyon kapasitesinin artmasıdır. 
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