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Tumbling işleminin ve sodyum tripolifosfat (STPF) ilavesinin, dönerin besinsel kalitesi 
ve verimine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülen çalışmada sığır etleri; %0.25 
oranında STPF içeren ve içermeyen döner terbiyeleme sosu ile vakum tumbling 
uygulanarak [30 dakika kesikli (3 dakika tumbling, 2 dakika dinlenme) ya da 20 dakika 
sürekli] ve uygulanmadan terbiyelenmiştir.  Uygulamadan hemen sonra ve 4 °C’ta 2 
gün depolama sonrası besin öğelerindeki değişimler yanında su tutma kapasitesi (STK), 
pişme verimi, tuzda çözünür protein (TÇP), toplam α-amino grup içeriklerindeki 
değişimler de belirlenmiştir.  

 

STPF kullanımı örneklerin nem içeriğini önemli düzeyde artırmıştır (p<0.05). STPF 
eklenmiş örneklerin nem içeriği ortalama %73.24 iken STPF içermeyenlerde ortalama 
%70.67’dir. Sürekli tumbling örneklerin nem içeriğinde azalmaya neden olmuştur. 
Kesikli tumbling uygulanan örneklerde nem içeriği ortalama %72.37, sürekli tumbling 
uygulananlarda %70.61 ve tumbling uygulanmayanlarda %72.89’dur.  

 

Döner örneklerinde STPF kullanımının STK’ni istatistik olarak önemli düzeyde artırdığı 
görülmüş ve STPF-gün interaksiyonu tespit edilmiştir (p<0.05). STPF içeren örneklerin 
STK ortalama %39.80 iken, STPF içermeyenlerin ortalama %34.85’tir. Ayrıca STPF 
kullanımı, dönerin pişme kaybını öenmli ölçüde azaltmış ve pişme verimini önemli 
ölçüde artırmıştır (p<0.05). Pişme verimi ortalaması STPF içerenlerde ortalama %85.04, 
STPF içermeyenlerde ortalama %80.19’dur. 

 

Çalışmamız sonucunda verimi, STK’ni ve nemi artırmak, kaliteyi iyileştirmek ve 
maliyetleri azaltmak için dönere %0.25 STPF eklenebileceği; sürekli tumbling 
uygulamasının daha avantajlı olduğu gözlenmiştir. 
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This study was done in order to determine the effect of tumbling and sodium 
tripolyphosphate on cooking yield and nutritional quality of döner. 0.25% sodium 
tripolyphosphate added or not to the beef döner samples and vacuum tumbling [30 
minutes intermittent (3 minutes work, 2 minutes rest) or 20 minutes continious] was 
taken or not. The analyses were done on samples just after the tumbling and after 
tumbling and storing 2 days at 4 °C.   

 

Adding sodium tripolyphosphate to döner samples increased moisture content from 
70.67% to 73.24% and an interaction between storag- adding phosphate was determined 
(p<0.05). Performing continuous tumbling decreased the moisture content from 72.89% 
to 70.51%. 

 

Also the utilization of phosphate increased the water holding capacity significantly from 
34.85% to 39.80%. Cooking loss was decreased by adding phosphate from 19.82% to 
14.97% (p<0.05) and cooking yield was significantly increased by phosphate from 
80.19% to 85.04% (p<0.01). The samples, sodium tripolyphosphate added and 
performed continuous tumbling, gave the maximum cooking yield value. 

 

This study showed that 0.25% sodium tripolyphosphate should be added to döner to 
increase yield, water holding capacity and moisture content, to improve the quality and 
to increase the costs. In addition to this, continuous tumbling is better than intermittent 
tumbling and no tumbling applications. 
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1. GİRİŞ 

 
 
Günümüzde çalışan nüfusun, özellikle çalışan kadın sayısının hızla artmasıyla 

tüketicilerin talebi; hazırlanması ve tüketimi kolay, aynı zamanda besleyici değeri 

yüksek ürünlere yönelmeye başlamıştır. Bu yönelim döner gibi kolay tüketilebilir ve 

sağlıklı gıdaların talebini dolayısıyla da üretimini artırmıştır (Öztan 2003).  

 
 
Döner yapımındaki en önemli aşamalardan biri etlerin terbiyelenmesi (marinasyonu) 

dir. Bu aşamada dönere işlenecek etler tuz, lezzet verici maddeler ve mevzuatta et 

ürünlerinde kullanımına izin verilen katkı maddelerini içeren sos karışımı ile muamele 

edilir ve belli bir süre uygun koşullarda bekletilir (Anonim 1995). Bu sos bileşimi 

firmalar arası farklılık gösterir ve bazı uygulamalarda fosfatlar da su tutma kapasitesini 

(STK) artırıcı ve tuzda çözünür protein (TÇP) ekstraksiyonunu kolaylaştırıcı ajan olarak 

formülasyonda yer alır (Ertaş 1992a, Öztan 2003, Anonim 2004, Knipe  2004, Cheng 

and Ockerman 2007, Cheng and Sun 2008). 

 
 
Et endüstrisinde kürleme veya terbiyeleme yöntemi ile yapılan üretimlerde, tuzun ve 

diğer katkıların ete difüzyonunu artırarak homojen bir dağılım sağlamak, arzu edilen 

özellikte ürün elde etmek ve verimi artırarak ekonomik kazanç sağlayabilmek amacıyla 

tumbling uygulaması önerilmektedir (Krause et al. 1978a, Yetim ve Gökalp 1988, 

Pietrasik and Shand 2003, Dolata et al. 2004, Gonzalez et al. 2004, Hullberg and 

Lunström 2004, Moon et al. 2007, Seong et al. 2007).  

 
 
Tumbling, Avrupa’da ve Amerika’da 1970’li yıllarda ortaya çıkmış ve benimsenmiş 

olmasına, domuz ürünlerinde verimi, sululuğu ve gevrekliği artırmak için yaygın olarak 

kullanılmasına rağmen, sığır eti endüstrisinde geniş alanlara adapte edilememiştir 

(Yetim ve Gökalp 1988, Pietrasik and Shand 2003). Türkiye’de tumbling uygulaması 

üzerine yapılan bilimsel çalışma çok azdır ve sektörü yönlendirebilecek özellikte 

değildir. Bu durum tumblingin Türkiye’deki üreticiler tarafından bilinçli bir şekilde 

kullanılamamasına yol açmaktadır.  
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Bu çalışma, uygulamada önemli avantajlara sahip olan tumbling prosesinin ve tuz, 

baharat ve diğer katkıları içeren terbiyeleme sosuna STK’ni artırıcı ve TÇP 

ekstraksiyonunu kolaylaştırıcı ajan olarak sodyum tripolifosfat (STPF) ilavesinin 

dönerin besinsel kalitesi ve verimine etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 
 
2.1 Döner  
 
 
Sanayileşme ve kentleşme ile beraber aile bireylerinin yoğun olarak iş hayatına katılımı 

insanları ev dışında ya da ayaküstü yemek yemeye itmiştir (Özçelik ve Sürücüoğlu 

1998).  Günümüzde özellikle gençler tarafından tüketilen ve ‘fast food’ adıyla anılan 

gıdaların, şişmanlık gibi birçok hastalığı tetikleyici bir duruma neden olduğu önemli bir 

gerçektir. En yaygın fast food ise hamburger-kola ikilisidir. Pizza dışında bu tip gıdalara 

karşı şu ana kadar rakip olarak çıkabilme potansiyeline sahip tek ayaküstü yenilen gıda 

dönerdir (Erdem 2006). Yüksek oranda protein ihtiva etmesi, vücut için elzem 

aminoasitleri içermesi, demir, fosfor ve çinko gibi mineral maddelerin yanında B6, B12 

gibi B kompleks vitaminler bakımından da zengin olması nedeniyle kırmızı etlerin 

yeterli ve dengeli beslenmede büyük önemi vardır (Lawrie 1974). Bu açıdan 

bakıldığında kırmızı etlerden üretilen dönerin besleyici değeri yüksektir ve hijyenik 

üretim koşullarına uyulduğunda döner sağlıklı bir yiyecek olarak güvenle 

tüketilebilmektedir (Topçu 2006).  

 
 
Kebap kelimesinin, Farsça kökenli olduğu ileri sürüldüğü gibi, Arapça “kebbeb”ten 

türediği ve “ateşte kızartılan et, ateşte kavrulup pişirilen yiyecekler” anlamına geldiği de 

belirtilmektedir. Bugün bildiğimiz şekliyle döner, 1850’li yıllardan sonra, Osmanlı’nın 

hızla sanayileşen ve kentleşen bölgelerinde görülmüş; kentli üretim tarzının ve iş yapış 

biçiminin, yani “popüler kültür”ün bir ürünü olarak gelişmiştir. Döner, bugün dünyanın 

birçok ülkesinde hızlı hazır yiyecek endüstrisinin bir parçası haline gelmiştir ve küresel 

yiyeceklerin arasında yer almaya başlamıştır. Özellikle Almanya’da döner, sektör olarak 

çok gelişmiştir (Kuşçu 2006). Döner; Kuzey Amerika ve Yunanistan’da “gyros”, 

Avusturalya’da “yeeros”, İran’da “kebab torki” ve Hollanda’da “shaverma” isimleri ile 

satışa sunulmaktadır (Bartholoma et al. 1997, Üzümcüoğlu 2001, Kayisoglu et al. 2003, 

Kayaardi et al.  2005, Ergönül ve Kundakçı 2006). 
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Türkiye’de döner hazırlamada kullanılan hammadde bölgelere, illere ve işletmelere göre 

farklılık göstermektedir (Cebirbay 2007). Palamuttan ve sebzeden bile döner 

yapılmaktadır. İstanbul’da Ortaköy’de “Pekin Ördeği Döneri” hazırlayıp satan, 

Karadeniz’de ise hamsiden döner yapan yerler vardır. Antalya'da bir yiyecek ve içecek 

fuarında tezgah açan firmalardan birisi, fileto haline getirilen Norveç somonunu süt, 

tarçın, defneyaprağı ve limonla karıştırarak döner hazırlamıştır (Kuşçu 2006). 

Günümüzde sucuk kıymasından hazırlanan dönerler de oldukça yaygınlaşmış 

durumdadır (Gonulalan et al. 2004, Kuşçu 2006). Son yıllarda sığır, dana, koyun, kuzu 

veya bunların karışımından elde edilen kırmızı et dönerine karşı alternatif olarak 

geliştirilen tavuk dönerine talep çok fazla olmuş ve buna bağlı olarak da tavuk döneri 

sevilen lezzetler arasına girmiştir (Öztan 2003). 

 
 
Özçelik ve Sürücüoğlu (1998) Ankara’da 5 ayrı fast food lokantasında 400 kişi (187 

erkek, 213 kadın) üzerinde gerçekleştirdikleri anket sonucunda, tüketiciler tarafından en 

çok tercih edilen geleneksel fast food yiyeceğinin et döneri olduğunu, et dönerini tavuk 

döneri ve ızgara köftenin izlediğini gözlemlemişlerdir. Boğaz (2003) ise yaş ortalaması 

18 ve üzeri olan 200 erkek ve 200 kadın tüketici üzerinde yürüttüğü çalışmasında, 

tüketicilerin geleneksel ürünler arasından en çok et dönerini tercih ettiğini belirtmiştir.  

 
 
TS 11859’a göre çiğ döner; “kasaplık koyun gövde etlerinden (TS 666), kasaplık keçi 

etlerinden, kasaplık dana gövde etlerinden (TS 669) ve kasaplık sığır gövde etlerinden 

(TS 668) biri veya birkaçının, ayrıca tavuk etinden (TS 2409) ve hindi etinden (TS 

4018) biri veya ikisinin karışımı ile, gerektiğinde lezzet ve çeşni verici maddelerle, katkı 

maddeleri ilave edilerek hazırlanan ve taze olarak veya TS 11658’e göre dondururarak 

ve muhafazaya alınan, pişirilmeye hazır üründür” (Anonim 2003).  

 
 
TS 11658’e göre kırmızı etten hazırlanan dönerin, yapımında kullanılan döner etlerinin 

hazırlanma şekline göre; yaprak döner, yaprak kıyma döner ve kıyma döneri olmak 

üzere üç tipi vardır. Yaprak döner; döner şişine veya döner borusuna yalnız yaprak et ve 

yaprak yağ dizilerek şekillendirilmiş dönerdir. Yaprak-kıyma döner; yaprak et, yaprak 

yağ ve kıyma hamurunun döner şişine veya döner borusuna tabakalar halinde art arda 
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dizilerek şekillendirilmesi ile üretilen dönerdir. Kıyma döneri ise döner şişine 3-5 cm 

aralıklarla, gerektiğinde bir kat gömlek yağı yayılarak kırmızı et kıyma hamurunun 

tabakalar halinde dizilip şekillendirilmesiyle elde edilen dönerdir (Anonim 1995). 

Çizelge 1.1’de döner çeşitleri yer almaktadır. 

 
 
Çizelge 1.1 Kırmızı etler ve kanatlı etlerinden yapılan döner çeşitleri (Öztan 2003) 
 

Hammadde 

Türüne Göre 

Etlerin 

Hazırlanmasına 

Göre 

Yağlılık 

Derecesine Göre 

Tüketime Sunuş 

Biçimine Göre 

Tüketim 

Biçimine 

Göre 

Dana Yaprak+Kıyma Yağlı (%49) Taze İskender* 

Koyun Yaprak Orta Yağlı (%30) Dondurulmuş Sade 

Tavuk Kıyma Az Yağlı (%20)   

Hindi     

Karışık     

*İskender,  marka olarak tescil edilmişse de bir sunuş biçimi olarak anılmaktadır. 
 
 
Döner yapımı; kullanılacak hammaddenin temini, etlerin terbiyelenmesi, döner şişine 

dizilmesi ve pişirilmesi işlem basamaklarını içerir. Döner yapımında kullanılacak 

kırmızı et taze, soğutulmuş ekstra, birinci ve ikinci sınıf kuzu, koyun, dana veya sığır 

gövde etleri olmalıdır. Kuzu/koyun bütün gövde halinde, sığır yarım veya çeyrek gövde 

halinde olmalıdır. Yaprak döner yapımında kullanılacak etler, yapılacak dönere uygun 

miktarda but, kol, sırt ve belden, gerektiğinde ayrıca kuzu ve koyunun kaburga 

etlerinden iri parçalar halinde bölünmeli, damar, lenf, sinir, beze, kiriş ve 

kıkırdaklarından arındırılmalıdır. Döner yapraklığı olarak ayrılmış olan parça etler, 2-6 

mm kalınlıkta ve kas liflerine yatay bir düzlemde, yapraklar halinde kesilmelidir 

(Anonim 1995). Çiğ döner dondurulmuş etlerden yapılmamalıdır. Çiğ döner kitlesi iyice 

kaynaşmış olmalı, iç boşluk bulunmamalıdır. Ayrıca renkte kararma ve morarma 

görülmemeli, kötü tat ve koku bulunmamalıdır (Öztan 2003). 
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Döner yapımında kullanılacak kuyruk ve gömlek yağları taze ve temiz olmalı, çok sıkı 

ve dolgun olmayanlar tercih edilmelidir. Bu şekilde temin edilmiş yağlar yaprak yağ 

formu verilebilecek şekilde parçalara bölünmelidir (Anonim 1995).  

 
 
Döner yapımının ikinci aşaması dönerlik etlerin terbiye edilmesidir. Bu aşamada et ve 

yağlar teker teker terbiye sosuna bulanır ve uygun koşullarda bekletilirler. Terbiyeleme 

sosu genel olarak tuz, çeşni maddeleri ve çeşitli katkı maddelerini içerir. Terbiyeleme 

sosunda kullanılacak katkı ve çeşni maddelerinin taze olması ve kullanımdan hemen 

önce gerekli miktarlarda tartılıp birbiri ile karıştırılması gerekir. Bir sonraki aşamada ise 

terbiye edilmiş olan et ve yağlar, döner şişi veya çubuğuna tüketici talebine uygun 

miktarda dizilir ve döner bıçağı ile şekil verilir (EK 1). Bu şekilde hazırlanan çiğ döner, 

taze olarak kullanıma arz edildiği gibi donmuş muhafazaya da alınabilir (Anonim 1995). 

TS 11859’a göre dönerin duyusal özellikleri Çizelge 1.2’de,  fiziksel ve kimyasal 

özellikleri ise Çizelge 1.3’te verilmiştir.  

 
 
Çizelge 1.2 Dönerin duyusal özellikleri (Anonim 2003) 
 

Şekil 
  

TS 11658’de belirtilen şekillere uygun olmalı, gövdede iç boşluk 
bulunmamalı 

Görünüş 
  
  

Yüzeyi tıraşlanmış ve/veya düzgün görünümlü olmalı 
Rengi, et türlerinin terbiye edildikten sonraki ve kendine has renkte 
olmalı 

Tat ve koku  Kendine has kokuda olmalı, yabancı koku bulunmamalı 
Yabancı madde Gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalı 
 
 
Çizelge 1.3 Dönerin fiziksel ve kimyasal özellikleri (Anonim 2003) 
 

Özelllikler Sınırlar 
pH  5.2 – 6.3 
Tuz (NaCl), % (m/m),  en çok,  2 
Toplam protein, % (m/m),  en az,  12 
Bağ doku, % (m/m),  en çok,  15 
Amonyak, mg/100 g, en çok,  30 
Peroksit sayısı, en çok, mmol O2/kg (özütlenmiş   
yağda ve yalnız dondurulmuşlarda)  1.5 
Arsenik kütlece, en çok, mg/kg  0.1 
Kurşun kütlece, en çok, mg/kg  0.1 
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Üretim sırasında hijyenik koşullara dikkat edilmesi tüketici sağlığı açısından oldukça 

önemlidir. Et ürünleri mikroorganizma üremesine çok elverişli bir ortam sunduğundan 

ürünün mikrobiyolojik kalitesine dikkat edilmelidir. Mikrobiyolojik kalitesi yüksek 

döner üretmek amacıyla; hammaddenin kesim öncesi, kesim sırasında ve kesim 

sonrasında hijyenik uygulamalara özen gösteren işletme veya kuruluşlardan temin 

edilmesi, terbiyeleme sosunda kullanılacak malzemelerin mikrobiyolojik kalitesinin 

yüksek olması, satış süresi boyunca uygulanan pişirme işleminin yeterli süre ve 

sıcaklıkta yapılması ve pişirilen kısımların belirli kalınlıklarda (3-5 mm) kesilmesi 

gerekmektedir (Kayışoğlu 1996, Üzümcüoğlu 2001, Gençer ve Kaya 2004, Vazgecer et 

al. 2004, Ulukanli et al. 2006, Cebirbay 2007). HACCP (kritik kontrol noktalarında 

tehlike analizi) sisteminin dönere uygulanması ile de mikrobiyel yük azaltılabilir 

(Vazgecer et al. 2004, Arun et al. 2007).  

 
 
2.2 Et Ürünlerinde Fosfat Kullanımı 
 
 
Döner, fiyatı bugünkü kadar düşük olmadığı ve toplumda geleneksel mutfak kültürü 

hakim olduğu için 80’li yıllara kadar kitlelerin yaygın tüketimine sunulamamıştır. 

1980’li yıllarla birlikte girişimcilik teşvik edilmiş, yatırımcıya farklı kredi imkanları 

sunulmuş ve girişimcilerin hazır yemek sektörüne yatırım yapmaları için uygun bir 

ortam oluşturulmuştur. Ölçek ekonomisi bağlamında optimum üretim düzeyinin 

yakalanması (et ve diğer malzemelerin perakende yerine toptan alımının başlaması) ve 

diğer maliyet düşürücü unsurlar (işgücünden tasarruf edilmesi, self servisin 

yaygınlaşması, ambalaj sanayindeki ve tek kullanımlık servis malzemesi üretimindeki 

gelişmeler, ürün hazırlanırken tavuk eti ve kıyma gibi daha ucuz malzemelerin 

kullanılması vb.) çerçevesinde ürün maliyetini büyük oranda düşürebilme imkanı 

doğmuştur. Maliyetlere ilişkin olarak ticari döner üretiminde karşılaşılan en önemli 

sorunlardan birisi pişme kaybıdır. Döner şişine geçirilen dönerde, askıda kalma-

olgunlaşma boyunca ve pişme süresince önemli sızıntı ve pişme kayıpları olmaktadır 

(Kuşçu 2006). Ticari döner üretiminde pişme kaybını azaltmak ve pişme verimini 

artırmak için fosfat kullanılabileceği belirtilmektedir (Ertaş 1992a, Cheng and 

Ockerman 2003, Öztan 2003, Anonim 2004, Smith and Young 2007). Et endüstrisinde 
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STPF, sodyum hekzafosfat, sodyum asit pirofosfat, sodyum pirofosfat ve disodyum 

fosfat tek başına veya karışımlar halinde kullanılmaktadır (Öztan 2003).  

 
 
Fosfatlar alkali pH’ya sahip olduğu için, ete eklenen fosfat kasın pH’sını artırır. pH 

proteinlerin izoelektrik noktasından uzaklaştıkça, kastaki negatif yükler artar ve bu 

negatif yükler lifler arasındaki elektronik itmeyi artırır. Bu özellik daha çok 

tripolifosfatlar ve hekzametafosfatlar gibi uzun zincirli gruplar için geçerlidir. 

Elektronik itme gücüyle oluşan boşluk, proteinlerin su bağlaması için daha fazla yer 

demektir ki bunun sonucunda STK artar (Ertaş vd. 1989, Öztan 2003, Anonim 2004, 

Knipe 2004, Cheng and Ockerman 2007, Cheng and Sun 2008) . 

 
 
Li et al. (2001), tavuk göğüs etlerine 70 g/kg NaCl ve 12 g/kg fosfat (disodyum 

pirofosfat, tetrasodyum pirofosfaat, tetrapotasyum pirofosfat, STPF) ekleyerek 8 rpm’de 

10 ºC’ta 20 dakika vakum tumbling uygulamış ve nükleer manyetik rezonans (NMR) 

analizi yapmışlardır. Çalışma sonucunda alkali fosfatların pH’yı artırdığı, bunun 

sonucunda proteinlerin izoelektrik noktasının yükseldiği ve etin STK’nin arttığı 

görülmüştür. 

 
 
Fosfatların et ürünlerine eklenme sebeplerinden en önemlisi, post rigor kasta TÇP olan 

miyofibriler protein çözünürlüğünü artırmaktır. Alkali fosfat, sulu fazdaki miyofibriler 

proteinlerin oranı açısından tek başına çok büyük etkiye sahiptir, tuz olmadan da protein 

çözünürlüğünü artırır ve tumbling ile birlikte uygulandığında pişme kaybını azaltmada 

çok büyük bir etkisi vardır. Yine de verimi artırmak ve miyofibriler protein 

çözünürlüğünü maksimuma ulaştırmak için tuz ve fosfatın sinerjist etkisi gerekir. Tuz, 

fosfatların fonksiyonelliği açısından oldukça önemlidir. Klorid iyonları kas 

proteinlerinin elektrostatik itmesini artırarak kas hücreleri ve liflerinin daha fazla su 

tutmasına olanak verir. Bu da pişme sırasındaki sıvı kaybını azaltarak pişme verimini 

artırır (Krause et al. 1978a, Öztan 2003, Knipe 2004, Cheng and Ockerman 2007, 

Cheng and Sun 2008). 
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McDermott et al. (1999), yeniden yapılandırılmış domuz etinde et boyutu ve fosfatın 

duyusal kalite, pişme kaybı ve maksimum dilimleme verimi (dakikada kesilen dilim 

sayısı) üzerine etkilerini araştırmışlardır. Kurulan denemede, domuz kolları 

kemiklerinden ayrılarak fazla yağlar tıraşlanmış, ağırlıkça %20 salamura [%2.7 fosfat 

(kürlenmiş çiğ üründe %0.457 fosfat), sodyum nitrit, sodyum askorbat, sodyum sitrat, 

su, tuz ve şeker] eklenmiş ve örnekler bir kütle halinde tumblinge [3 saat sürekli ve 5 

saat kesikli (5 dakika tumbling, 5 dakika dinlenme) olmak üzere toplam 8 saat] tabi 

tutulmuştur. Çiğ etteki fosfat düzeyi %0.457’den %0.532’ye yükseldiğinde pişme 

kaybının yaklaşık %37 oranında azaldığı görülmüştür.  

 
 
Erdogdu et al. (2007) STPF’ın kırmızı etlerde pişme kaybı ve tekstürel özellikler 

üzerine etkisini incelemek amacıyla, sığırın M. longissimus dorsi kasına %2, %4 ve %6 

STPF eklemiş ve kasları haşlayarak pişirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda STPF düzeyi 

arttıkça pişme kaybının ve sertliğin azaldığını belirtmişlerdir. 

 
 
Smith and Young (2007), tavuk filetosunda marinasyon basıncı ve fosfatın; verim, 

gevreklik ve renk üzerindeki etkilerini belirlemek için rastgele alınan 60 broiler 

filetosuna 3 ºC’ ta 15 rpm’de 20 dakika vakum tumbling (101 kPa /50 kPa /204 kPa 

basınçta) uygulamış ve her bir uygulamayı marinasyon çözeltisine fosfat ekleyerek veya 

eklemeden yürütmüşlerdir. Fosfat,  pişme verimini önemli düzeyde (%76.6’dan 

%86.1’e) artırmıştır. Çalışmanın sonunda elde eden veriler ışığında pişme veriminin 

artırılmasında fosfatın önemli olduğu görülmüştür. 

 
 
Alkali fosfat ilavesinin, TÇP ekstraksiyonunu artırması yanında, et parçalarının 

birbirine yapışması açısından önemli olan miyosinin, aktomiyosin kompleksinden 

ayrılmasına yardım ettiği ve parçalanmış-şekil verilmiş etlerde et parçalarının birbirine 

bağlanma özelliklerini artırdığı da belirtilmektedir (Yetim ve Gökalp 1988, Cheng and 

Ockerman 2003, Knipe 2004).  

 
 
Fosfatlar et ürünlerinin genel beğenisinin iyileştirilmesinde etkili katkılardır. Fosfatlar 

bu etkilerini çift yüklü iyonlarla  (kalsiyum, magnezyum, demir vb.) çelat oluşturarak, 
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iyonik gücü ve pH’yı arttırıcı fonksiyonları ile bazı prooksidanları bağlayarak 

gerçekleştirirler. Böylece oksidasyonu yavaşlatır ve renk koruyucu etki gösterirler 

(Krause et al. 1978a, Trout and Schmidt 1984, Ertaş vd. 1989, Craig et al. 1996, Gökalp 

vd. 1999, Cheng and Ockerman 2003, Knipe 2004, Cheng and Ockerman 2007).  

 
 
Vara-Ubol and Bowers (2002) bir çalışmalarında; tuzlu (%1 NaCl) veya tuzsuz, pişmiş-

soğutulmuş hindi ve domuz etinin duyusal özellikleri üzerine %0.03 alfa-tokoferol ile 

%0.3 STPF’ın ayrı ayrı ve kombine etkisini, %0.5 STPF’ın tek başına etkisini 

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda hindi için %0.3 STPF ile alfa-tokoferol 

kombinasyonunun neredeyse tek başına kullanılan %0.5 STPF kadar etkili olduğu 

görülmüştür. Bu iki uygulamadaki örneklerde tipik hindi ve et tadı azalmamış, bayatlık 

skoru depolama boyunca düşmüştür ve %0.3 STPF tek başına oksidatif tat değişimlerini 

önlemede yeterli bulunmuştur.  

 
 
Fosfatlar üründeki tuz oranının azaltılmasına olanak sağladığı için de tercih 

edilmektedir. Vücuda fazla tuz alınması ve hipertansiyon arasındaki ilişkiden dolayı 

uzmanlar diyette tuz alınımın azaltılmasını talep etmektedirler ve bundan dolayı et 

endüstrisinde ürünün duyusal ve teknolojik kalitesini olumsuz yönde etkilemeksizin et 

ürünlerine katılan tuz oranının azaltılmasına yönelik bir yaklaşım mevcuttur ve tuz 

oranında azaltma sağlamak amacıyla et ürünlerinde polifosfatların kullanımı giderek 

artmaktadır (Ertaş 1992a, Aşkın 2007, Larsen and Elvevoll 2008).    

 
 
Et ürünlerinde fosfat kullanımının sağladığı bir başka avantaj, fosfatların belli 

koşullarda mikrobiyel gelişmeyi inhibe edebilmeleridir. İnhibasyona etki eden faktörler; 

fosfat tipi ve konsantrasyonu, ürün pH’sı, üründeki NaCl miktarı, ortamdaki diğer 

inhibitörlerin (nitrit, askorbat vb.) varlığı, kontaminasyon tipi ve düzeyi, ısıl işlem ve 

depolama koşullarıdır (Ertaş 1992b). Ertaş vd. (1989), %0.3 STPF ekledikleri dana 

sucuğunda depolama süresi boyunca fosfatın toplam aerobik mezofilik bakteri yükünü 

azaltıcı yönde etkili olduğunu belirtmişlerdir. Cheng and Ockerman (2007) da sığır 

butlarına ağırlıkça %5 STPF, 550 ppm askorbik asit ve %3 tuz eklendiğinde psikrofilik 

ve termofilik bakteri sayısının azaldığını gözlemlemişlerdir. Bundan dolayı fosfatlar 
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düşük sodyum içerikli et ürünlerinde oldukça değerlidirler (Ertaş 1992a, 1992b, Knipe 

2004). 

 
 
Bazı araştırmacılar yüksek oranda eklenen fosfatın sabunsu ya da acı bir tada neden 

olduğunu bildirmişlerdir. Onaylanmış fosfat limitlerinde (örneğin %0.3) sadece 

tetrapotasyum pirofosfatın, emülsiye ürünlerde istenmeyen bir tat oluşturduğu 

görülmüştür (Knipe 2004). Ayrıca fosfatın fazla miktarda eklenmesi kristal oluşumuna 

ve etin küf gelişimi sonucu bozulmasına da neden olabilir (Anonymous 2008). 

 
 
2.3 Tumbling Uygulaması 
 
 
Ürün çeşitliliğinin arttığı ve tüketici beğenisinin hızla değiştiği günümüzde, üretilen etin 

%65-80’i işlenmektedir ve mamül ürünler içerisinde tuzlanmış ve kürlenmiş ürünler 

önemli yer tutmaktadır. Gerek tuzlama gerekse kürleme yöntemi ile yapılan üretimlerde 

arzu edilen özellikte ürün elde etmek, tuzun ve diğer katkıların ete difuzyonunu artırmak 

amacıyla çok sayıda yöntem denenmiş ve bunlardan uygun olanlar pratiğe aktarılmıştır. 

Tumbling uygulaması da bu yöntemlerden biridir. Tumbling genel olarak içinde 

şaşırtma levhaları bulunan, paslanmaz çelikten yapılmış bir varile yerleştirilen etin belli 

bir hızda döndürülmesidir. Geleneksel yöntemlerle üretilen tuzlanmış-kürlenmiş 

ürünlere kıyasla, tumbling uygulanarak üretilen ürünler kalite açısından ve ekonomik 

açıdan önemli avantajlara sahiptir. Tumbling hem üretimi hızlandırmakta hem de ürün 

kalitesini olumlu yönde etkilemektedir (Yetim ve Gökalp 1988).  

 
 
Tumblingde başlıca iki tip uygulama vardır; vakumlu ve vakumsuz tumbling.  

Tumbling uygulamasını kesikli veya sürekli çalışan tumbling sistemi olarak da ikiye 

ayırmak mümkündür (Yetim ve Gökalp 1988). Vakum tumbling uygulamasının çok 

çeşitli avantajları vardır. Miyoglobinin oksidasyonu engellendiği için kür rengi daha 

uzun süre korunur ve daha homojen kür rengi oluşur. Proteinin kür salamurası içine 

tekrar difüzyonu sağlanarak protein kayıpları azaltılır. Protein ekstraksiyonu 

hızlandırılır. TÇP’in havayla teması ile köpük oluşturması sonucunda proteinlerin 

denatüre olması ve etin bağlama özelliğinin azalması engellenir. Kürleme süresi 
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kısaltılarak kürleme sırasında meydana gelen serbest amino asit ve mineral kaybı 

azaltılır. Mikroorganizma bulaşısı en aza indirilir (Yetim ve Gökalp 1989, Knipe 2008, 

Larsen and Elvevoll 2008). 

 
 
Tumbling gibi hücreleri parçalayan ve membranları daha geçirgen hale getiren mekanik 

işlemler yoluyla kas yapısının değişikliğe uğraması ve et dokusunda oluşan zararlanma; 

hücre içi ve dışı bileşenlerin serbest dolaşımını, salamuranın dağılımını ve 

absorbsiyonunu artırır. Bundan dolayı tumbling uygulanmış et, kür maddelerini hızlı 

absorbe eder ve kür renginin homojenliğini artırır (Cassidy et al. 1978, Xargayo and 

Lagares 1992, Dzudie and Okubanjo 1999, Pietrasik and Shand 2003, Dolata et al. 

2004, Hullberg et al. 2005).  

 
 
Krause et al. (1978b) tumbling ve STPF’ın domuz kasında (M. semimembranous) nitrit 

ve tuz dağılımına etkisini araştırmışlardır. Domuz örneklerine STPF katılarak ya da 

katılmadan kesikli tumbling (20 °C’ta 18 saat; 10 dakika tumbling, 50 dakika dinlenme) 

uygulanmış yada uygulanmamıştır. Araştırmanın sonunda tumblingin kür rengi 

oluşumunu artırdığı, nitritin ve tuzun yayılmasını kolaylaştırdığı, ette tutulan nitrit 

miktarını artırdığı gözlenmiştir.  

 
 
Plimpton et al. (1991), kürlenmiş-kemiksiz domuz jambonlarında; rigor, tumbling ve 

tuz konsantrasyonunun, ürünün kimyasal ve fiziksel kalite karakteristiklerine etkisini 

incelemişlerdir. Aynı genetik kökenli 40 adet domuz budunun M. biceps femoris kasları 

kemiklerinden ayrılmış, yüzeydeki yağ 0.2 cm’ye tıraşlanmış, bağ doku uzaklaştırılmış, 

örneklere ağırlıkça %25 oranında salamura (tuz konsantrasyonu %1.25 ve %2.25) 

enjekte edilmiş; 6 saat kesikli (10 dakika tumbling, 50 dakika dinlenme), 18 saat kesikli 

(10 dakika tumbling, 50 dakika dinlenme) veya 1 saat sürekli tumbling uygulanmıştır. 

Sonuçta tumblingin hücre parçalanmasını, kür dağılımını, kür rengi homojenliğini, TÇP 

miktarını ve proses verimini artırdığı gözlenmiştir. 

 
 
Hayes et al. (2007), 6 domuzun M. supraspinatus kaslarına ağırlıkça %6 salamura 

(deniz tuzu, esmer şeker, sodyum nitrit ve sodyum nitrat) ekleyerek kuru kürleme 



13 
 

yapmış, vakumlu (6 saat sürekli, 4 rpm, %90 vakum) ve vakumsuz (6 saat sürekli, 4 

rpm) tumbling uygulamışlar ve tumblingin tuz dağılımını ve absorbsiyonunu 

artırmasının yanında homojen bir kür rengi sağladığını bildirmişlerdir.  

 
 
Bilindiği gibi et ürünlerinde kür rengini iyileştirmek ve aynı zamanda mikrobiyel 

gelişmeyi azalmak amacıyla nitrit ve nitrat tuzları kullanılmaktadır (Öztan 2003). Bazı 

araştırmacılar tumbling uygulaması ile ette tutulan nitrit miktarının arttığını ve bu sayede 

salamura içindeki nitrit tuzu yüzdesinin, kür rengini etkilemeden azaltılabileceğini 

belirtmişlerdir (Krause et al. 1978b, Dzudie and Okubanjo 1999). Bu durum tüketici 

sağlığı açısından oldukça önemlidir. 

 
 
Tumbling uygulamasında asıl amaçlardan biri işlenen kas dokularına mekanik enerji 

vermek suretiyle, TÇP ekstraksiyonunun artırılmasıdır. Böylece et kitlelerinin etrafında 

bir protein filmi-kremamsı bir yapı (bu yapı ısı ile koagüle olur ve etin yapışkanlığını 

artırır) oluşturularak et parçalarının bağlanma özelliği iyileştirilebilmektedir (Krause et 

al. 1978a, Yetim ve Gökalp 1988, Velinov et al. 1990, Hullberg et al. 2005, Knipe 

2008). Ghavimi et al. (1986) sığırların M. semimembranous kasına 18 saat kesikli 

tumbling (9 rpm, 3 ºC; 10 dakika tumbling, 50 dakika dinlenme)  uygulandığında TÇP 

ekstraksiyonun arttığını bildirmişlerdir. Benzer şekilde Sharma et al. (2002) bufalo etine 

3 saat sürekli tumbling uygulaması ile TÇP ekstraksiyonunun arttığını ve etin bağlama 

özelliğinin iyileştiğini belirtmişlerdir.  

 
 
Tumbling uygulanmış örneklerde, etin bağlama gücünün artmasına paralel olarak 

istenmeyen por oluşumunun da daha az olduğu bildirilmiştir. Sharma et al. (2002) 

yeniden yapılandırılmış-kürlenmiş bufalo etlerine ağırlıkça %15 salamura eklemiş, 

sürekli tumbling (1, 2, 3 saat) uygulamışlar ve tumbling süresi arttıkça por oluşumunun 

azaldığını bildirmişlerdir. Hullberg et al. (2005) kürlenmiş-tütsülenmiş domuz 

filetosunda yaptıkları bir araştırmada, 4 saat kesikli tumbling (15 dakika tumbling, 5 

dakika dinlenme) uygulanmış filetonun, tumbling uygulanmayanlara kıyasla daha az 

por oluşturma eğiliminde olduğunu gözlemlemişlerdir.  
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Tumblingin hücre zararlanması yoluyla TÇP ekstraksiyonunu artırması, pişme 

kayıplarını azaltarak pişme veriminin artmasını sağlamaktadır (Yetim ve Gökalp 1988, 

Plimpton et al. 1991, Dzudie and Okubanjo 1999, McDermott et al. 1999, Sharma et al. 

2002, Pietrasik and Shand 2003, Hayes et al. 2007, Knipe 2008). Seong et al. (2007) 

kürlenmiş-tütsülenmiş domuz etinin kalitesi üzerine tumbling süresinin (0, 1 ve 2 saat) 

etkisini araştırdıkları bir çalışmada; 2 saat uygulanan tumblingin, geleneksel Tayland 

lezzeti olan Satae’de (ızgarada şiş kebap olarak pişirilen baharatlanmış et)  pişme 

kaybını önemli ölçüde azalttığını, etlerin maksimum verime ulaşması ve kalitelerinin 

iyileşmesi için 2 saatten daha fazla tumbling süresi gerektiğini belirtmişlerdir. 

 
 
Tumblingin bir başka avantajı, tumbling uygulaması ile kasa verilen kinetik enerji 

yoluyla kas hücrelerinin parçalanarak kas yapısının değişmesi ve düşük tüketim değeri 

olan etin mekanik özelliklerinin artırılması açısından önemli olan gevrekliğin artmasıdır 

(Dzudie and Okubanjo 1997, 1999, McDermott et al. 1999, Sharma et al. 2002, Cheng 

and Ockerman 2004, Dolata et al. 2004, Hullberg et al. 2005, Hayes et al. 2007, Knipe 

2008).  

 
 
Gonzalez et al. (2004) bir çalışmalarında, et gevrekliğini artırmak için vakum tumbling 

sisteminde kalsiyum kloridin terbiyeleme ajanı olarak kullanımını incelemişlerdir. 

Çalışmada dört farklı tumbling uygulaması (dakikadaki dönüş sayısı; 1000, 2000, 3000 

ve 4000) ile terbiyeleme yapılmış, kontrol örneklerine tumbling uygulanmamış ancak 

aynı kalsiyum klorid çözeltisi (150 mM) ile terbiyeleme yapılmıştır (4 ºC’ta 48 saat). 

Sonuçta vakum tumbling uygulanan örneklerin daha gevrek olduğu, bunun yanında 

tumbling dönüş sayısının önemli bir etki göstermediği bildirilmiştir. 

 
 
Pietrasik and Shand (2004), pişmiş sığır eti rostosunun gevrekliği ve proses 

karakteristikleri üzerine bıçak tenderizasyonunun ve tumbling süresinin etkisini 

araştırmışlardır. 12 adet sığır budu (M. semimebranous kası); tuz (son üründe %1.8) ve 

STPF (son üründe %0.3) gibi ilavelerle rosto haline getirilmiş, vakum paketlenmiş, 

paketli olarak tumblere alınarak tumbling uygulanmış ve 75 ºC su banyosunda 150 

dakika pişirilmiştir.  Denemede %20, %40 salamura enjeksiyonu, tumbling süresi [0, 2, 
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16 saat kesikli (4-6 ºC, 8.5 rpm; 20 dakika tumbling, 10 dakika dinlenme)] ve bıçak 

tenderizasyonu (var/yok) faktörleri yer almıştır. Sonuçta tumblingin -süreyle doğru 

orantılı olmak üzere- STK’ni artırdığı, pişme kaybını ve sertliği azalttığı gözlenmiştir. 

 
 
Moon et al. (2007), sığırın M. pectoralis profundus kasından üretilmiş; sodyum alginat, 

glukano delta lakton ve kalsiyum karbonat içeren alginat bağlama ajanlı et bifteklerine, 

5, 15 ya da 25 dakika tumbling uygulamışlardır. 25 dakika tumbling uygulanan 

örneklerde ham protein oranı önemli ölçüde daha düşük, su içeriği ise daha yüksek 

bulunmuştur ve uzun süre tumbling uygulamasının kısa süre tumbling uygulamasına 

göre sululuğu önemli ölçüde artırdığı görülmüştür. Tumbling süresi arttıkça pişme 

kaybı ile kesme gücü önemli ölçüde azalmış ve gevreklik önemli ölçüde artmıştır. 

Tekstür sonuçları, uzun süreli tumblingin daha az sertlik değerine sahip olduğunu 

göstermiştir.  

 
 
Tumbling uygulaması, yol açtığı yapısal değişiklikler sayesinde etin STK’ni de 

artırmaktadır (Yetim ve Gökalp 1988, Dzudie and Okubanjo 1999, Pietrasik and Shand 

2004, Cheng and Ockerman 2007). Dolata et al. (2004) tumbling uygulanmış domuz 

örneklerindeki su dağılımının ölçümünde, manyetik rezonans görüntüleme tekniğinin 

kullanılmasını araştırmışlardır. Domuz kasına (M. biceps femoris) düşük basınç altında 

(0.25-0.3 MPa) ağırlıkça %60 salamura (su, NaCl, sodyum nitrit, sodyum askorbat, 

glukoz, sodyum glutamat, sodyum sitrat, soya protein hidrolizatı, karaginin ve polifosfat 

içeren) enjekte edilmiş ve vakum tumbling (88-90 kPa basınç, 2400 dönüş, 6 saat 40 

dakika sürekli) uygulanmıştır. Sonuçta tumbling uygulamasının, etteki toplam su 

miktarını artırdığı görülmüştür. 

 
 
Hullberg and Lundström (2004), kürlenmiş-tütsülenmiş domuz filetosunda RN 

(Rendement Napole-domuzlarda bulunan ve düşük pH ve düşük STK’ne neden olan 

gen) genotipi ve tumblingin, proses verimine etkisini araştırmışlardır. Çalışmada 94 

adet dişi domuzdan elde edilen filetoların 62 adeti T1 grubu, 32 adedi ise T2 grubu 

olarak belirlenmiştir. T1 için tüm filetolara (62 adet) tumbling uygulanmış; T2 için 32 

adet filetonun yarısına (16 adet) tumbling uygulanmış, geri kalanına (16 adet) ise 
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tumbling uygulanmamıştır. Çalışmanın sonunda, tumbling uygulandığında proses 

veriminin %2.4 oranında arttığı ve tumbling uygulanan filetoların uygulanmayanlardan 

daha fazla su içerdiği belirlenmiştir.  

 
 
Tumbling uygulamasının bir başka avantajı, et ürünlerinin duyusal kalitesinin, genel 

beğenisinin ve kalite karakteristiklerinin olumlu yönde etkilenmesidir (Sharma et al. 

2002, Hayes et al. 2007, Knipe 2008). Yetim and Ockerman (1994), yumurta beyazı ve 

tumblingin, kedibalığı (Channel) örneklerinin protein fraksiyonuna ve temel 

kompozisyonuna etkisini araştırmışlardır. Deneyde uygulama grupları şu şekildedir: 

Yumurta akı ilave edilmiş-tumbling uygulanmamış, yumurtasız-tumbling 

uygulanmamış, yumurta akı ilaveli-tumbling uygulanmış ve yumurtasız-tumbling 

uygulanmış. Kılçıklarından ayrılmış kedibalığına %2 tuz, %1 sükroz, %0.5 ak biber, 

%0.1 sarımsak, %0.25 STPF, %0.01 nitrit, %0.01 limon aroması ve yumurta ilaveli 

örneklerde %1 yumurta akı tozu ilave edilmiştir. Örneklere 6 ºC’ta 12 saat kesikli 

tumbling (20 dakika tumbling, 40 dakika dinlenme) uygulanmıştır. Tumbling 

uygulanmayan grup ise 6 ºC’ta 12 saat muhafaza edilmiştir. Sonuçta tumblingin 

ekstrakte edilebilen miyofibriler protein oranını ve balık kasının fonksiyonel özelliklerini 

artırdığı görülmüştür. Ayrıca tumbling tekniği kullanılarak genel beğenisi yüksek balık 

ürünleri üretilebileceği belirtilmiştir.  

 
 
Dzudie and Okubanjo (1999) tumbling süresi ve rigor durumunun keçi jambonlarının 

kalitesi üzerine etkisini araştırdıkları bir çalışmalarında; deneme için 12 erkek keçinin 

arka bacağından elde edilen etlere 2, 4 ve 6 saat tumbling (28 rpm) uygulamışlardır. 

Araştırmanın sonucunda tumbling süresi arttıkça hücre parçalanmasının artmasından 

dolayı örneklerin STK’nin iyileştiği, örneklerdeki tuz ve kalıntı nitrit miktarının arttığı, 

iç yüzey renginin iyileştiği, pişme kaybı ve kesme direncinin azaldığı gözlenmiştir.  

 
 
Hullberg et al. (2005), kürlenmiş-tütsülenmiş domuz filetosunun duyusal özellikleri 

üzerine RN genotipi ve tumblingin etkisini araştırdıkları çalışmalarında; 32 adet 

domuzdan elde edilen kaslara; son üründe tuz içeriği eşit olacak şekilde, tumbling 

uygulananlara %16 tuz karışımı (NaCl içinde %0.6 nitrit), tumbling uygulanmayanlara 
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%17 tuz karışımı (NaCl içinde %0.6 nitrit) enjekte ederek, 80–100 kPa basınç altında ve 

8 rpm’de 4 saat kesikli tumbling (15 dakika tumbling, 5 dakika dinlenme) 

uygulamışlardır. Sonuçta tumbling uygulanan örneklerin, tumbling uygulanmayanlara 

göre, daha homojen kür rengine ve daha az asidik tada sahip olduğu, tumbling 

uygulanan örneklerin daha gevrek olduğu gözlenmiştir. 

 
 
Guner et al. (2008), kür ajanlarının çoklu iğneli yöntemle enjeksiyonunun ve 

tumblingin, pastırmanın kalite karakteristikleri üzerine etkilerini araştırdıkları 

çalışmalarında; sığırın M. longissimus dorsi kasından üretilen pastırmaların bir kısmına 

kuru kürleme uygulamış, bir kısmına da ağırlıkça %20 salamura enjekte etmişlerdir. 

Daha sonra her iki grup pastırmaya da 1 saat vakum tumbling (3 dakika tumbling, 1 

dakika dinlenme) uygulamışlardır. Araştırma sonunda tumblingin kuru kürlenmiş 

pastırmanın nem içeriğini artırdığını ancak salamura enjekte edilmiş pastırmanın nem 

içeriğini önemli düzeyde azalttığını, tumbling uygulanmış örneklerin tuz içeriklerinin 

uygulanmayanlara göre daha yüksek olduğunu gözlemlemişlerdir. Duyusal analiz 

sonucunda ise tumblingin kuru kürlenmiş pastırmada renk, tat, tekstür ve görünümü 

iyileştirdiği belirlenmiştir. 

  
 
Tomic et al. (2008), farklı tuzlama proseslerinin Sırpların geleneksel kuru kürlenmiş et 

ürünü olan “Uzice Beef Prshuta”nın duyusal özelliklerine etkisini araştırdıkları 

çalışmalarında, 24 sığır karkasında 2 farklı kastan (M. longissimus lumborum et thoracis 

ve M. semitendinosus) alınan örnekleri incelemişlerdir. Bu amaçla 12 adet örnek (6 adet 

M. longissimus lumborum et thoracis, 6 adet M. semitendinosus)  0-4 ºC’ta tuzlamaya 

bırakılırken, diğer 12 örneğe (6 adet M. longissimus lumborum et thoracis, 6 adet M. 

semitendinosus) 20 saat vakum tumbling (0-4 ºC, 2 rpm, %70 vakum; 10 dakika 

tumbling, 50 dakika dinlenme) uygulanarak tumbling uygulanmayan örnek grubuyla 

aynı odaya alınıp tuzlamaya bırakılmıştır. Fazla tuzun uzaklaştırılması için vakum 

tumbling uygulanan örnekler 12 gün sonra, diğer örnekler 16 gün sonra yıkanmış, her 

iki örnek grubu da 12 saat suda tutulmuş ve tuzlama prosesinin bitişi uzman bir kişi 

tarafından geleneksel olarak belirlenmiştir. Daha sonra etler tütsülenmiş, kurutulmuş, 

olgunlaştırılmış ve prosesin bu aşaması 10 günde tamamlanmıştır. Sonuçta vakum 
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tumblingin, tuz dağılımını ve absorbsiyonunu artırdığı için, “Uzice Beef Prshuta”nın 

tuzlama süresini kısaltarak üretim süresini azalttığı bildirilmiştir.  

 
 
Son yıllarda tumbling uygulamasının mikrobiyel yük üzerindeki etkisi merak konusu 

olmuş ve yapılan çalışmalar sonucunda tumblingin mikrobiyel yükü azalttığı 

bildirilmiştir. Cheng and Ockerman (2003), sığır bifteklerine %0.5 STPF ekleyerek 18 

saat kesikli tumbling (10 dakika tumbling, 50 dakika dinlenme) uygulamasının mezofil 

ve termofil bakteri düzeyini azalttığını gözlemlemişlerdir. Deumier (2006), laktik asit 

solüsyonu (%1–5)  ile vakum tumbling (0–26 rpm, 5 kPa, 1 dakika) uygulamasının, taze 

sosis üretiminde kullanılan kemiksiz tavuk butlarının dekontaminasyonu üzerindeki 

etkisini incelemiş; tumbling uygulaması sayesinde, duyusal kalite laktik asitten olumsuz 

yönde etkilenmeden toplam canlı, Salmonella ve Enterobacteriaceae sayısında fark 

edilir bir azalma sağlandığını ve mikrobiyel kalitenin arttığını bildirmiştir.   

 
 
Tumblingin lipit oksidasyonu üzerindeki etkileri de araştırma konusu olmuştur. Yetim 

and Ockerman (1994) tumblingin, kedibalığı (Channel) kasında lipit oksidasyonunu 

yavaşlattığını belirtmişlerdir. Cheng and Ockerman (2003) da ön pişirme uygulanmış 

sığır rostosunda tumbling ve STPF’ın lipid oksidasyonuna etkisini incelemiştir. Bunun 

için %0, %0.25, %0.4 ve %0.5 düzeyinde dört farklı STPF düzeyi, tumbling 

uygulaması, dört farklı depolama süresi (0, 2, 4, 7 gün) olan deneme kurulmuştur. 

Deney sonucunda tumbling uygulamasının lipid oksidasyonu üzerinde etkili olmadığı, 

fosfatın ise oksidasyonu yavaşlattığı görülmüştür. Aynı araştırmacılar 2004 yılında 

tumbling ve askorbik asitin pişmiş sığır bifteğinde lipit oksidasyonuna etkisini 

inceledikleri bir çalışmalarında; 7 gün depolama sonucunda, askorbik asit içermeyen 

örneklerin, farklı düzeylerde askorbik asit içeren diğer örneklere göre önemli ölçüde 

yüksek pH değeri gösterdiğini ve tumblingin lipit oksidasyonunu etkilemediğini 

belirtmişlerdir (Cheng and Ockerman 2004).  

 
 
Cheng and Ockerman (2007) ise, fosfat, askorbik asit, α-tokoferol ve tuzla birlikte 

vakumsuz tumbling uygulamasının ön pişirilmiş bifteklerde lipid oksidasyonu ve 

flavora etkisini araştırdıkları bir çalışmada; TBA değeri kontrol grubunda 0.18 mg 
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malonaldehit/kg örnek iken, %0.5 STPF, %1  α-tokoferol, %3 tuz ve 550 ppm askorbik 

asit eklenen ama tumbling uygulanmayanlarda 0.14, aynı bileşenler aynı 

konsatrasyonda eklenerek 4 ºC’ta 18 saat kesikli tumbling (10 dakika tumbling, 50 

dakika dinlenme) uygulandığında ise 0.10 olarak saptanmıştır. Araştırmacılar, tumbling 

uygulaması sonucunda daha az lipid oksidasyonu gerçekleştiğini bildirmişlerdir.  

 
 
Tumbling uygulaması ile etlerin kalitesi iyileştirilebildiği gibi çeşitli ürünlerin üretimi 

sırasında ortaya çıkan parça etler de değerlendirilebilmektedir. Örneğin pastırma 

üretiminden arta kalan et parçaları tumbling uygulaması ile büyük et kitlelerine 

dönüştürülerek değerlendirilebilir. Benzer şekilde karkas parçalama sırasında oluşan 

küçük parça etler tumbling ile büyük parça et haline dönüştürülüp kullanılabilir. Yaşlı 

sığır, manda ve koyun etleri ile hindi ve yumurta tavuğu etleri daha arzu edilir hale 

getirilebilir. Bunun yanında rosto, biftek gibi kaliteli etlere tumbling uygulanarak renk, 

tat vb. gibi tüketici beğenisini etkileyen kalite unsurları iyileştirilebilir (Yetim ve 

Gökalp 1989). Tumbling özellikle, yeniden yapılandırılmış katma değerli ürünlerde 

oldukça önemli bir uygulamadır (Pietrasik and Shand 2003). 

 
 
Bütün bu avantajların yanında tumblingin bazı dezavantajları da vardır. İlk yatırım 

maliyeti yüksektir. Düşük kaliteli etler yüksek kaliteli etlere dönüştürülemez ve PSE 

etlerde görülen problemler giderilemez. Hammaddedeki fazla yağ, et parçalarının 

birbirine yapışmasını ve ette iyi bir renk oluşumunu engeller ki bu durum özellikle 

domuz etinde sorundur çünkü domuz etinde yağların uzaklaştırılması uzmanlık 

gerektiren bir işlemdir. Ayrıca tumbling uygulamasında az miktarda da olsa (%1) 

protein kaybı gerçekleşebilmektedir (Yetim ve Gökalp 1989, Knipe 2008). 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 
 
 
3.1 Materyal  
 
 
Çalışmada materyal olarak Haz Besicilik Et ve Gıda İşletmeleri Pazarlama Sanayi 

Ticaret A.Ş.’nin Ankara’da bulunan işletmesinin kendi tedarikçilerinden aldığı, 

kontrolleri yapılmış ve soğuk zinciri bozulmadan işletmeye getirilmiş sığır etleri 

kullanılmıştır (EK 2). Etler kemiklerinden ayrılmış, görünür yağlardan ve bağ dokudan 

arındırılmış, yaprak et formu için işçiler tarafından bıçakla açılmış ve daha ince form 

için makineden geçirilmiştir (EK 3).  

 
 
3.2 Yöntem 
 
 
3.2.1 Döner üretimi 
 
 
Yaprak döner üretimi için, dönerlik çiğ etler, STPF içeren ve içermeyen döner 

terbiyeleme sosu ile vakum tumbling uygulanarak ve uygulanmadan terbiyelenmiştir 

(Şekil 3.1). Tumbling uygulaması; 4 ºC’ta, %80 vakumda ve 25 rpm’de kesikli (30 

dakika; 3 dakika tumbling, 2 dakika dinlenme) ve sürekli (20 dakika) olarak vakum 

tumbler (Vakona W-35, Germany) ile gerçekleştirilmiştir (EK 4). Her bir deneme için 

80 kg sığır eti kullanılmış, tüm etlere ağırlıkça %10 (8 kg) sos eklenmiş ve fosfatlı 

gruplara ağırlıkça %0.25 (200 gram) STPF (Na5P3O10, Merck) katılmıştır. Tumbling 

uygulanmayan gruplar, STPF eklenmesinin ardından sosun ve fosfatın eşit şekilde 

dağılmasını sağlamak amacıyla iyi bir şekilde karıştırılmıştır.  

 
 

Deneme iki tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. Tumbling süreleri ön denemelerle 

belirlenmiştir. Terbiyeleme sosu içerikleri tüm gruplar için aynıdır. Sos; süt, yoğurt, 

soğan suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber içermektedir. Fosfatlı gruplarda STPF, sos ile 

karıştırıldıktan sonra etlerin üzerine eklenmiştir.  
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                                                                Sığır eti 

   

                    

                   STPF’sız                                                             STPF’lı (%0.25) 

              terbiyeleme sosu                                                     terbiyeleme sosu 

 

  tumbling                      tumbling                         tumbling                    tumbling 

uygulaması yok         uygulaması var              uygulaması yok         uygulaması var          

 

                           sürekli               kesikli                                    sürekli                kesikli 

                       (20 dakika)       (30 dakika)                             (20 dakika)        (30 dakika)                                                                                                                       

 

Şekil 3.1 Araştırma deneme planı 
 
 
Uygulamalar sonucu elde edilen dönerlik çiğ et örneklerinin analizleri, Ankara 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde iki paralelli olarak 

gerçekleştirilmiştir. Analizler hammaddede ve uygulama gruplarında, tumbling 

uygulamasından hemen sonra ve 48 saat sonra yapılmıştır. 48 saat sonra analizi yapılan 

örnekler, analiz aşamasına kadar işletmenin soğuk hava deposunda 4 °C’ta 

depolanmıştır. Tüm örnekler soğuk zincirinin kırılmamasına özen gösterilerek 

laboratuvara taşınmıştır. Örnekler kıyma makinesi (Moulinex HV8) ile iki kez 

çekilmiştir. Hammadde ve uygulama gruplarında nem, protein, yağ, kül, tuz analizleri 

ve pH ölçümü yapılmış, proteindeki kollagen bağ doku, serbest amino asit (toplam alfa 

amino grubu) ve TÇP içerikleri, STK, pişme kaybı ve pişme verimi belirlenmiştir.  

 
 
3.2.2 Analiz yöntemleri 
 
 
Hammadde olarak kullanılan sığır etindeki ve uygulamalar sonrası alınan et 

örneklerindeki besinsel kalite ve verimdeki değişimleri belirlemek amacıyla yapılan 

analizler aşağıda belirtilmiştir. 
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3.2.2.1 Nem miktarının belirlenmesi  
 
 
Örneklerdeki nem miktarının belirlenmesi amacıyla, 105 °C’ta kurutulduktan sonra 

darası alınmış kuru madde kaplarına 5 gram civarında örnek tartılarak, 105 °C’taki 

etüvde (Zhicheng 2RD-5110) sabit ağırlığa kadar kurutulmuş ve tartım farkından 

örneklerdeki nem miktarı % olarak hesaplanmıştır (AOAC 1990). 

 
 
3.2.2.2 Protein miktarının belirlenmesi 
 
 
Kjeldahl yöntemine göre örneklerin % azot miktarları belirlendikten sonra bu değer 6.25 

faktörü ile çarpılarak protein miktarı % olarak saptanmıştır (AOAC 1990). 

 
 
3.2.2.3 Yağ miktarının belirlenmesi  
 
 
Örneklerin yağ miktarları soxhlet (Medline MTOPS) düzeneği kullanılarak sıcak 

ekstraksiyon metodu ile belirlenmiştir (AOAC 1990). 

 
 
3.2.2.4 Kül miktarının belirlenmesi 
 
 
Örneklerin kül miktarını belirlemek amacıyla, 105 °C’taki etüvde (Zhicheng 2RD-5110) 

kurutularak darası alınmış kül kapsüllerine 3-4 gram civarında örnek tartılarak kül 

fırınına (Heraeus KR120) koyulmuş, sıcaklık kademeli olarak artırılarak 550-570 °C’a 

getirilmiş ve kül kapsülündeki örnek gri-beyaz bir renk alıncaya kadar yakma 

uygulamasına devam edilmiştir. Yakma öncesi ve sonrası tartımlar arasındaki fark 

yoluyla örneklerdeki kül miktarı % olarak hesaplanmıştır (AOAC 1990). 

 
 
3.2.2.5 Tuz miktarının belirlenmesi 
 
 
Örneklerin tuz miktarları Mohr Yöntemi’ne göre belirlenmiştir. 3 gram örnek, kül 

fırınında (Heraeus KR120) yakıldıktan sonra krozelerdeki kül sıcak su ile yıkanarak 

Whatman kaba filtre kağıdından 100 ml’lik balona süzülmüş, balon çizgisine kadar saf 
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su ile tamamlanmış, seyreltiden 10 ml alınıp üzerine %5’lik Potasyum Kromat 

çözeltisinden yaklaşık 1 ml damlatıldıktan sonra 0.1 N Gümüş Nitrat çözeltisi ile titre 

edilmiş ve tuz miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır (AOAC 1990). 

 
 
% tuz miktarı: [ (0.00585 x V) / m] x SF x100 

 
V=  Harcanan AgNO3 çözeltisinin hacmi (ml) 

m = Alınan örnek miktarı (gram) 

SF= Seyreltme faktörü (100/10= 10).  

 
 
3.2.2.6 pH değerinin belirlenmesi 
 
 
Örneklerin pH değerini belirlemek amacıyla, örneklerden 10 gram tartılıp üzerine 100 

ml saf su ilave edilerek turaks (Miccra D-9) ile 1 dakika homojenize edilmiş, pH 4.0 ve 

pH 7.0 tampon çözeltileri ile kalibre edilmiş olan pH metrede (Hanna H1 221) okuma 

yapılmıştır (Vural ve Öztan 1996). 

 

 
3.2.2.7 Proteindeki kollagen bağ doku miktarının belirlenmesi 
 
 
Örneklerin proteindeki bağ doku miktarlarının belirlenmesi için; 10 gram örnek 

tartılarak, 1.8 gram SnCl2 ve 35 ml 6 N H2SO4 ile 110 °C’taki etüvde (Zhicheng 2RD-

5110) 16 saat hidrolize edilmiş, daha sonra %33’lük NaOH ve doymuş NaHCO3 

çözeltileri ile hidrolizatın pH’sı 7.5-8.5e ayarlanmıştır. pH’sı ayarlanan örnek 250 

mL’lik ölçü balonuna alınarak destile su ile çizgisine eriştirilip 45 dakika buzdolabı 

koşullarında bekletilmiştir. Daha sonra kaba filtre kağıdından süzülerek berraklaştırılan 

örneklerden 1/10’luk seyreltmeler yapılmıştır. Bu seyreltilerden 25 ml’lik ölçü balonuna 

2.5 ml aktarılarak üzerine 2.5 ml 0.05 M CuSO4.5H2O, 2.5 ml 3.5 N NaOH ve 2.5 ml 

%6’lık H2O2 çözeltileri ilave edildikten sonra 75 °C’taki su banyosunda (P-Selecta 

precisterm)  10 dakika bekletilmiştir. Musluk suyu altında soğutulan örneklere 10 ml 3 

N H2SO4 ve 5 ml %5’lik p-dimetilaminobenzaldehit çözeltileri ilave edilerek 75 °C’taki 

su banyosunda 20 dakika bekletilmiştir. Su banyosundan alınıp soğutulan örneklerde, 
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oluşan pembe rengin absorbans değeri, spektrofotometrede (Labomed UV-VIS Double 

Beam) 560 nm dalga boyunda okunmuştur. 25 mg/100 ml olarak hazırlanan 

hidroksiprolin standardından (L-hydroxyproline, C5H9NO3, Merck) belirli miktarlarda 

alınarak seyreltmeler yapılmış ve örneklere uygulanan işlem basamakları aynen 

uygulanarak hidroksiprolin standart kurvesi çizilmiştir. Bu kurveye göre örneklerin 

proteindeki kollagen bağ doku miktarları hesaplanmıştır (Aktan 1976, Yang and 

Froning 1992).  

 
 
Proteindeki kollagen bağ doku: [(KD x 250/1000) x 100/P] x 8 
 

KD: Hidroksiprolin standart kurvesinden okunan değer (µg/ml) 
 
P: Ham protein (%) 
 
 
3.2.2.8 Toplam α-amino grup (serbest amino asit) miktarının belirlenmesi 
 
 
Örneklerin toplam α-amino grup miktarları belirlenirken, serbest amino asitler, 

fizyolojik tuzlu su çözeltisi kullanılarak ekstrakte edilmiş ve elde edilen ekstrakt 

Whatman No:4 filtre kağıdından filtre edildikten sonra elde edilen filtrattan 5 ml 

alınarak üzerine  1 ml su ve 10 ml %12.5’lik trikloro asetik asit ilave edilmiştir. 10 

dakika proteinlerin çökmesi için beklendikten sonra karışım 13000 rpm’de 4 °C’de 20 

dakika santrifüj (Sigma 3K30) edilerek süpernatant Whatman No:4 filtre kağıdından 

süzülmüştür. Süzüntüler o-phthaldehyde çözeltisi ile muamele edildikten sonra 

absorbanslar kuvars küvetlerle 340 nm dalga boyunda okunmuştur. Saf tirozinden (DL-

tyrosine, C9H11NO3, Aldrich) belli oranlarda alınıp seyreltmeler yapılmış ve 340 nm’de 

okunan absorbanslarla tirozin standart kurvesi çizilmiştir. Örneklerdeki toplam α-amino 

grup miktarı standart kurveden yararlanılarak hesaplanmış ve mg/100 g kuru örnek 

olarak belirlenmiştir (Church et al. 1983).  
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3.2.2.9 TÇP miktarının belirlenmesi 
 
 
TÇP miktarını belirlemek için, örneklerden 3 gram tartılarak üzerine 60 ml, soğuk, 

%5’lik NaCl (0.02M NaHCO3 ile pH 7.2’de tamponlanmış) eklenmiş ve homojenizatör 

(Miccra D-9) ile 1 dakika homojenize edildikten sonra soğutmalı santrifüj (Sigma 

3K30) ile 4 °C’de 10000 rpm’de 40 dakika santrifüj edilmiştir. Elde edilen 

süpernatantlar cam yününden kahverengi şişelere süzülmüştür. Süpernatantlardan fosfat 

tampon çözeltisi ve Bradford Reagent (Sigma B-6916) ayıracı kullanılarak örnekler 

hazırlanmış ve örnek absorbansları 595 nm’de spektrofotometrede (Labomed UV-VIS 

Double Beam) kuvars küvetlerle okunmuştur. Daha sonra saf protein (Bovine Serum 

Albumine, Sigma P-0914) kullanılarak hazırlanmış protein standardı kurvesinden 

yararlanılarak TÇP miktarı g/100 g kuru örnek olarak belirlenmiştir (Sannaveerappa et 

al. 2004).  

 
 
3.2.2.10 STK’nin belirlenmesi  
 
 
Örneklerin STK’nin belirlenmesi amacıyla, 8 gram et örneği ve 12 ml 0.6 M NaCl 

çözeltisi santrifüj tüpüne konulmuş ve etler cam bagetle ezilip homojenize edilmiştir.  

Tüpler 5 oC’taki su banyosunda 15 dakika bekletildikten sonra soğutmalı santrifüj 

(Sigma 3K30) ile 10000 rpm’de 4 oC’ta 20 dakika santrifüj edilmiştir. Daha sonra 

örnekler ölçü silindirine alınarak süpernatant hacmi ölçülmüş ve STK hesaplanmıştır 

(Wardlaw et al. 1973).  

 

STK= [(12-V)/m] x 100 

 

V= Süpernatant hacmi (ml) 

M= Örnek ağırlığı (gram) 
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3.2.2.11 Pişme kaybı ve pişme veriminin belirlenmesi 
 

 

Pişme kaybını belirlemek için, 20 gram homojen et örneği polietilen poşete koyularak iç 

sıcaklığı 72°C’ye ulaşana kadar 80 oC’taki su banyosunda (P-Selecta precisterm) 

bekletilmiştir. Pişirme boyunca et örneklerinin merkez sıcaklığı termometre ile kontrol 

edilmiştir. Daha sonra pişmiş etler soğutularak tartılmış ve pişme kayıpları 

hesaplanmıştır  (Kondaiah et al. 1985). Örneklerin pişme kaybı ve pişme verimi 

aşağıdaki formüllere göre hesaplanmıştır:               

 
 
Pişme Kaybı= [(Pişme öncesi ağırlık - pişme sonrası ağırlık)/örnek miktarı] x 100 

 
 
Pişme Verimi= (Pişme sonrası ağırlık / Pişme öncesi ağırlık) x 100 

 
 
3.2.2.12 İstatistik analiz 
 
 
Araştırmada elde edilen veriler tesadüf blokları deneme düzeninde Varyans Analizi 

Tekniği (ANOVA) uygulanarak değerlendirilmiştir. Gruplar arası farklılığın önemi 

Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi ile belirlenmiştir. Analizler MİNİTAB 15.1 ve 

MSTAT istatistik paket programları kullanılarak uygulanmıştır  (Kesici ve Kocabaş 

2007).  
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
 
 
4.1 Hammaddenin Analiz Bulguları 
 
 
Kullanılan hammaddenin başlangıç özelliklerini belirlemek amacıyla, hammadde olarak 

kullanılan çiğ sığır eti, örnek gruplarına uygulanan analizlere tabi tutulmuştur. Analiz 

bulguları Çizelge 4.1’de verilmiştir.  

 
 
Çizelge 4.1 Hammaddenin (işlem görmemiş çiğ sığır eti) analiz bulguları 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.2 Nem Miktarı 
 
 
Döner üretiminde STPF kullanımı ve tumbling uygulamasının dönerin nem içeriğine 

etkisi uygulamayı takiben ve 2 gün sonra belirlenmiş, elde edilen veriler Çizelge 4.2 ve 

Şekil 4.1’de verilmiştir. Çizelge 4.2 incelendiğinde tumbling uygulanmamış STPF 

içermeyen grupta nem içeriği, uygulamayı takiben, %71.16 iken, STPF içeren grupta 

%73.28 olarak belirlenmiştir. Kesikli tumbling uygulanmış STPF olmayan grupta 

%70.20, STPF eklenmiş grupta %71.55; sürekli tumbling uygulanmış STPF içermeyen 

Nem (%) 73.00 

Protein (%) 19.60 

Yağ (%) 5.78 

Kül (%) 1.03 

Tuz (%) 0.55 

pH (%) 5.70 

Proteindeki Kollagen Bağ Doku(%) 2.89 

Toplam α-amino Grup Miktarı (mg/100 g kuru örnek) 1041.72 

Tuzda Çözünür Protein Miktarı (g/100 g kuru örnek) 14.06 

Su Tutma Kapasitesi (%) 35.48 

Pişme Kaybı (%) 24.29 

Pişme Verimi (%) 75.71 
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grupta %69.60, STPF içeren grupta %71.61 değerleri elde edilmiştir. İstatistik analiz 

sonuçlarına göre tumbling, STPF ve depolama faktörlerinin dönerlik çiğ et örneklerinin 

nem içerikleri üzerindeki etkileri önemli olduğu görülmüştür (p<0.05) 

 
 
Çizelge 4.2 STPF kullanımı ve tumbling uygulamasının dönerin nem içeriğine  

       etkisi (%) 
 

     Uyg. 

Gün 

Kesikli Tumbling Sürekli Tumbling Tumbling Yok 

F* FY** Ort. F* FY** Ort. F* FY** Ort. 

0y 71.55d 70.20 70.88 71.61 69.60 70.60 73.28 71.16 72.22 

2x 75.41c 72.31 73.86 73.13g 68.09h 70.61 74.46 72.66 73.56 

Ort. 73.48 71.25 72.37A 72.37e 68.84f 70.61B 73.87 71.91 72.89A 

Uyg.: uygulama, F: fosfatlı, FY: fosfat yok, Ort.:ortalama 
*: STPF kullanılan grupların ort. =73.24a;  **: STPF kullanılmayan grupların ort.= 70.67 b  
a,b : fosfatlı grup ortalamaları fosfatsız grup ortalamalarından önemli düzeyde farklıdır (p<0.05). 
A,B: farklı harfleri taşıyan uygulamalar arası fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05). 
x,y : farklı harfleri taşıyan günler arası fark önemlidir (p<0.05). 
c,d: aynı uygulamada ve aynı grupta farklı harfleri taşıyan günler arası fark önemlidir (p<0.05). 
e,f: aynı uygulamada farklı harfleri taşıyan grup ortalamaları arası fark önemlidir (p<0.05). 
g,h: aynı uygulamada ve günde gruplar arası fark önemlidir (p<0.05). 
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KT: Kesikli tumbling, KT+F: Kesikli tumbling ve STPF, ST: Sürekli tumbling, ST+F: Sürekli tumbling 
ve STPF, FY+TY: STPF ve tumbling yok,  F+TY: STPF, tumbling yok,  

 

Şekil 4.1 STPF kullanımı ve tumbling uygulamasıyla elde edilen dönerin nem 
içeriğindeki değişimler 
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STPF kullanımının nem içeriğini önemli düzeyde artırdığı saptanmıştır (p<0.05). İkinci 

günde, STPF eklenmiş gruplarda nem içeriği; kesikli tumbling uygulanmış örneklerde 

%75.41, sürekli tumbling uygulanmış örneklerde %73.13, tumbling uygulanmayanlarda 

%74.46 olarak, STPF içermeyen gruplarda ise; kesikli tumbling uygulanmış örneklerde 

%72.31, sürekli tumbling uygulanmış örneklerde %68.09, tumbling uygulanmayanlarda 

%72.66 olarak belirlenmiştir.  

 
 
Ertaş vd. (1989) dana sucuk hamurunda nem içeriğini STPF içermeyenlerde %61.5, 

%0.3 STPF içeren örneklerde ise %62.1 olarak belirlemişlerdir ancak değerler 

arasındaki farklılık istatistik olarak önemli bulunmamıştır. Cheng and Ockerman (2003) 

ise, çeşitli konsantrasyonlarda STPF katılmış sığır bifteklerinde nem içeriğini 0. günde; 

%0 STPF düzeyinde %51.56, %0.25 STPF düzeyinde %51.47, %0.4 STPF düzeyinde 

%54.27 ve %0.5 STPF düzeyinde %54.60 olarak, ikinci günde ise nem içeriklerini 

sırasıyla %50.92, %51.99, %55.81 ve %54.95 olarak belirlemişler, STPF 

konsantrasyonu artıkça nem içeriğinin önemli düzeyde arttığını bildirmişlerdir. Aynı 

araştırmacıların 2007 yılında sığır butlarına %0.5 STPF, 550 ppm askorbik asit ve %3 

tuz ilave ettikleri çalışmada, çiğ etin nem içeriği %70.60, STPF-askorbik asit-tuz 

eklenenlerde ise %72.34 olarak belirlenmiştir ve değerler arasındaki fark istatistik 

olarak önemli bulunmuştur (Cheng and Ockerman 2007). 

 
 
Tumblingin döner örneklerinin nem içerikleri üzerindeki etkisi de istatistik açıdan 

önemli olmuş ve sürekli tumbling uygulanan örneklerin nem içeriklerinin ortalaması 

kesikli tumbling uygulananlardan ve tumbling uygulanmayanlardan daha düşük olduğu 

görülmüştür (p<0.05). Kesikli tumbling uygulanan örneklerde nem içeriği ortalama 

%72.37, sürekli tumbling uygulanan %70.61, tumbling uygulanmayanlarda ise ortalama 

%72.89 olarak belirlenmiştir. Bu durumun sürekli tumblingde et hücrelerindeki 

zararlanmanın daha fazla olmasından ve bu nedenle etin nemi daha çok kaybetmesinden 

kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.  

 
 
Sürekli tumbling uygulanan STPF içeren örnekler ortalama %72.37 nem içeriğine 

sahipken, STPF içermeyen örnekler ortalama %68.84 nem içeriğine sahiptir. İkinci 
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günde STPF kullanılan örneklerde nem içeriği %71.61’den %73.13’e yükselirken, 

STPF içermeyen örneklerde %69.60’dan %68.09’ a gerilediği görülmektedir. Bu durum 

sürekli tumblingde daha fazla hücre zararlanması oluşması sonucu ette daha fazla sızıntı 

kaybı oluşarak etin nem kaybettiğini, bu olumsuz etkinin STPF kullanımı ile 

giderileceğini göstermektedir.  

 
 
Bunun yanında STPF içeren iki gün depolanan kesikli tumbling uygulanmış örnekler, 

ortalama %75.41 ile en yüksek nem içeriği değerini göstermişlerdir. Bu sonuçtan, 

özellikle olgunlaşma prosesi içeren ürünlerde STPF kullanımı ile kesikli tumbling 

uygulamasının beraber yürütülmesinin ürünün nem kaybederek kurumasını önleyeceği 

sonucu çıkarılabilir. Bu husus nem içeriğinin korunmasının istendiği durumlarda 

avantaj sağlarken, sucuk gibi ürünün kurumasının istendiği durumlarda kuruma süresini 

uzatarak dezanvantaja yol açacaktır.  

 
 
Cheng and Ockerman (2003), 18 saat kesikli tumbling uygulanan ve %0, %0.25, %0.4, 

%0.5 düzeylerinde STPF içeren sığır bifteklerinde tumbling uygulanan örneklerin nem 

içeriğini ortalama %53.76, tumbling uygulanmayanların ise ortalama %51.74 olduğunu 

belirlemiş ve tumbling uygulamasının nem içeriğini önemli düzeyde artırdığını 

bildirmişlerdir. Pietrasik and Shand (2004), 16 saat kesikli tumbling uygulanan sığır 

bifteği örnekleri ortalama %73.69 nem içeriğine sahipken, tumbling uygulanmayan 

örneklerin ortalama %71.65 nem içeriğine sahip olduğunu ve tumblingin nem içeriğini 

önemli düzeyde artırdığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda kesikli tumbling uygulanan 

STPF eklenen örneklerin ikinci günde en yüksek nem değerini gösterdiği (%75.41) 

görülmüşken bu durum istatistik açıdan önemli bulunmamıştır. Bunun nedeninin 

çalışmamızda kullanılan tumbling süresinin çok kısa olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

 
 
4.3 Protein Miktarı 
 
 
Dönere işlenecek çiğ et örneklerinin protein içeriği üzerine STPF kullanımının ve 

tumbling uygulamasının etkisi Çizelge 4.3 ve Şekil 4.2’de belirtilmiştir. Kesikli 
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tumbling uygulanan gruplarda protein miktarı ortalama %19.51, sürekli tumbling 

uygulanan gruplarda ortalama %18.75, tumbling uygulanmayanlarda ise ortalama 

%18.72 olarak belirlenmiştir. STPF içeren örneklerde protein içeriği ortalama %18.89, 

STPF içermeyenlerde ise ortalama % 19.10 olarak saptanmıştır.  

 
 
Çizelge 4.3 STPF kullanımı ve tumbling uygulamasının dönerin protein içeriğine  

       etkisi (%) 
 

    Uyg. 

Gün 

Kesikli Tumbling Sürekli Tumbling Tumbling Yok 

F FY Ort. F FY Ort. F FY Ort. 

0 20.03e 18.89 19.46 18.50ef 18.51 18.51 17.24df 19.53c 18.39 

2 19.68 19.41 19.55 19.52 18.46 18.99 18.34 19.77 19.06 

Ort. 19.86A 19.15 19.51 19.01AB 18.49 18.75 17.79Bb 19.65a 18.72 

Uyg.: uygulama, F: fosfatlı, FY: fosfat yok, Ort.:ortalama  
A,B: aynı grupta farklı harfleri taşıyan uygulamalar arası farklılık önemlidir (p<0.05). 
a,b : aynı uygulamada farklı harfleri taşıyan grup ortalamaları arası farklılık önemlidir (p<0.05). 
c,d : aynı uygulamada ve aynı günde farklı harfleri taşıyan gruplar arası fark önemlidir (p<0.05). 
e,f : aynı gün ve aynı grupta farklı harfleri taşıyan uygulamalar arası fark önemlidir (p<0.05). 
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KT: Kesikli tumbling, KT+F: Kesikli tumbling ve STPF, ST: Sürekli tumbling, ST+F: Sürekli tumbling 
ve STPF, F+TY: STPF, tumbling yok, FY+TY: STPF ve tumbling yok 

 

Şekil 4.2 STPF kullanımı ve tumbling uygulamasıyla elde edilen dönerin protein 
içeriğindeki değişimler 
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İstatistik analiz sonuçlarına göre tumbling-STPF interaksiyonu tespit edilmiştir 

(p<0.05). STPF eklenen örneklerde uygulamanın hemen sonrasında, tumbling 

uygulanan örneklerin protein içerikleri tumbling uygulanmayan örneklerden önemli 

ölçüde daha yüksektir (p<0.05). STPF eklenmiş örneklerde uygulamanın hemen 

sonrasında protein içeriği; kesikli tumbling uygulananlarda ortalama %20.03, sürekli 

tumbling uygulananlarda ortalama %18.50, tumbling uygulanmayanlarda ise ortalama 

%17.24 olarak belirlenmiştir. Fakat bu etki iki gün sonunda önemini yitirmiştir 

(p>0.05). İkinci günde tumblingin ya da STPF kullanımının örneklerin protein içerikleri 

üzerinde önemli bir etkisi yoktur. 

 

Çizelge 4.3 incelendiğinde tumbling uygulanan STPF içeren örneklerin protein 

içeriklerinin tumbling uygulanmayan STPF içeren örneklerin protein içeriklerinden 

önemli ölçüde yüksek olduğu görülmektedir (p<0.05). STPF içeren kesikli tumbling 

uygulanan örneklerde protein içeriği ortalama %19.86, sürekli tumbling uygulananlarda 

ortalama %19.01, tumbling uygulanmayanlarda ise ortalama %17.79’dur. Motycka and 

Bechtel (1983), 4 saat kesikli tumbling uygulanan domuz örneklerinin protein içeriğinin 

ortalama %10.2,  4 saat sürekli tumbling uygulananların ise ortalama %9.5 protein 

içeriğine sahip olduğunu ve kesikli tumbling uygulanan örneklerin protein içeriğinin 

sürekli tumbling uygulananlardan önemli ölçüde yüksek olduğunu bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda da benzer sonuç elde edilmiştir. Bu durum, sürekli tumblingdeki hücre 

zararlanmasının fazla oluşu sonucu meydana gelen nem kaybı sırasında bir miktar 

protein kaybı olduğunu göstermektedir.  

 
 
Örneklerin protein değerleri, dönerde protein oranının en az %12 olması gerektiğini 

bildiren TS 11859’a uygundur (Anonim 2003). Üzümcüoğlu (2001) çiğ et dönerinde 

protein miktarını ortalama %18.28, Kayisoglu et al. (2003) ise ortalama %19.02 olarak 

bildirmişlerdir. Çalışmamızda elde edilen veriler, her iki araştırmacının elde ettiği 

verilerle uyum göstermektedir. 

 
 
 
 
 



33 
 

4.4 Yağ Miktarı 
 
 
STPF kullanımının ve tumbling uygulamasının dönerin yağ içeriğine etkisi Çizelge 4.4 

ve Şekil 4.3’te verilmiştir. Çizelge incelendiğinde yağ miktarları; kesikli tumbling 

uygulanan gruplarda ortalama %6.21, sürekli tumbling uygulananlarda ortalama %7.73, 

tumbling uygulanmayanlarda ise ortalama %6.22 olarak görülmektedir. STPF ilave 

edilmiş örneklerde yağ miktarı ortalama %7.38, STPF içermeyen örneklerde ortalama 

%6.05 olarak belirlenmiştir.  

 
 
Çizelge 4.4 STPF kullanımının ve tumbling uygulamasının dönerin yağ içeriğine  

       etkisi (%) 
 

Uyg.: uygulama, F: fosfatlı, FY: fosfat yok, Ort.:ortalama 
 *: STPF kullanılan grupların ort.= 7.38a ;  **: STPFkullanılmayan grupların ort.= 6.05b 
a,b : fosfatlı grup ortalamaları fosfatsız grup ortalamalarından önemli düzeyde farklıdır (p<0.05). 
x,y : farklı harfleri taşıyan günler arası fark önemlidir (p<0.05). 
 
 

İstatistik analiz sonuçları STPF ve gün faktörlerinin yağ içerikleri üzerindeki etkilerinin 

önemli olduğunu göstermiştir (p<0.05). İkinci günde STPF kullanılan örneklerin yağ 

içerikleri (%6.74), STPF kullanılmayan örneklerden (%4.92) daha yüksektir (p<0.05). 

STPF kullanılmayan örneklerde ise uygulamanın hemen sonrasında örneklerin yağ 

içerikleri (%7.17), ikinci gündeki yağ içeriklerinden (%4.92) önemli ölçüde yüksektir 

(p<0.05).  

 
 
Tumbling uygulaması örneklerin yağ miktarını etkilememiştir (p>0.05). Motycka and 

Bechtel (1983), domuz örneklerinin M. semimembranous kasında 4 saat kesikli/sürekli 

tumbling uygulamasının örneklerin yağ içeriğini etkilemediğini bildirmişlerdir. Yetim 

and Ockerman (1994) da 12 saat kesikli tumbling (20 dakika tumbling, 40 dakika 

dinlenme) uygulanmış kedibalığı örneklerinde yağ miktarını ortalama %5.79 olarak, 

     Uyg. 

Gün 

Kesikli Tumbling Sürekli Tumbling Tumbling Yok 

F* FY** Ort. F* FY** Ort. F* FY** Ort. 

0x 7.81 7.15 7.48 8.62 7.83 8.23 7.61 6.55 7.08 

2y 5.64 4.22 4.93 8.20 6.25 7.23 6.39 4.30 5.35 

Ort. 6.73 5.69 6.21 8.41 7.04 7.73 7.00 5.43 6.22 
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tumbling uygulanmamış örneklerde ise ortalama %5.73 olarak saptamış ve tumblingin 

yağ içeriği üzerindeki etkisinin istatistik olarak önemli olmadığını belirtmişlerdir. 
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KT: Kesikli tumbling, KT+F: Kesikli tumbling ve STPF, ST: Sürekli tumbling, ST+F: Sürekli tumbling 
ve STPF, F+TY: STPF, tumbling yok, FY+TY: STPF ve tumbling yok 

 

Şekil 4.3 STPF kullanımı ve tumbling uygulamasıyla elde edilen dönerin yağ 
içeriğindeki değişimler 

 
 
Şekil 4.3 incelendiğinde, ikinci günde örneklerin tümününün yağ miktarında azalma 

olduğu görülmektedir. Uygulamaların hemen sonrasında örneklerin yağ içeriği 

ortalaması %7.60 iken, ikinci günde örneklerin yağ içeriği ortalaması %5.83’tür 

(p<0.05). Bu azalmanın örneklerin nem miktarlarının ikinci gün örneklerinin tümünde 

oransal olarak artmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 
 
TS 11859’a göre, çalışmamız sonucunda elde edilen döner örnekleri “az yağlı döner” 

sınıfındadır (Anonim 2003). Yapılan çeşitli araştırmalarda çiğ et döneri örneklerinin yağ 

miktarı ortalamasını Üzümcüoğlu (2001) ortalama %16.15 olarak, Kayisoglu et al. 

(2003) ortalama %16.46 olarak, Gençer ve Kaya (2004) ise ortalama %25.42 olarak 

bildirmişlerdir. Çalışmamızda yağ miktarları bu verilere göre çok düşüktür çünkü 

örneklerimiz dönere işlenecek çiğ ettir ve görünür yağları ayrılmıştır. 
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4.5 Kül Miktarı 
 
 
STPF kullanımı ve tumbling uygulamasının dönerin kül içeriğinde oluşturduğu 

değişimler Çizelge 4.5 ve Şekil 4.4’te verilmiştir. İstatistik analizler STPF ve gün 

faktörlerinin kül içeriği üzerindeki etkilerinin önemli olduğunu göstermiştir (p<0.05) 

  

STPF kullanılmayan örneklerin kül miktarı ortalama %1.49 iken, STPF kullanılan 

örneklerde ortalama %1.72 düzeyindedir. STPF’ın kül miktarını artırdığı görülmektedir 

ki bu beklenen bir sonuçtur. Bunun yanı sıra Şekil 4.4’te de görüleceği üzere iki gün 

depolanan tüm örnekler, depolama yapılmayan örneklere kıyasla daha düşük kül 

içeriğine sahiptir (p<0.05). Bu durumun, depolama sırasında ette oluşan sızıntı sonucu 

çözünebilir özellikteki maddelerin bir kısmının kaybolmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

 
 
Çizelge 4.5 STPF kullanımı ve tumbling uygulamasının dönerin kül içeriğine  

       etkisi (%) 
 

    Uyg. 

Gün 

Kesikli Tumbling Sürekli Tumbling Tumbling Yok 

F* FY** Ort. F* FY** Ort. F* FY** Ort. 

0x 1.73 1.65 1.69 1.84  1.57 e 1.71 1.82  1.55  1.69 

2y 1.75  1.55 1.65 1.57 c 1.26 df 1.42 1.67 1.40 1.54 

Ort. 1.74 1.60 1.67 1.71 1.42 1.57 1.75 1.48 1.62 

Uyg.: uygulama, F: fosfatlı, FY: fosfat yok, Ort.:ortalama  
*: STPF kullanılan grupların ort.=1.72a;  **: STPF kullanılmayan grupların ort.=1.49b 
a,b : fosfatlı grup ortalamaları fosfatsız grup ortalamalarından önemli düzeyde farklıdır (p<0.05). 
c,d : aynı uygulamada ve aynı günde farklı harfleri taşıyan gruplar arası fark önemlidir (p<0.05). 
e, f : aynı uygulama ve grupta günler arası fark önemlidir (p<0.05). 
x,y : farklı harfleri taşıyan günler arası fark önemlidir (p<0.05). 
 
 
Tumbling kül içeriği üzerinde önemli bir etki yapmamıştır (p>0.05). Kesikli tumbling 
uygulanan örneklerde kül içeriği ortalama %1.67 olarak, sürekli tumbling 
uygulananlarda ortalama %1.57, tumbling uygulanmayanlarda ise ortalama %1.62 
olarak belirlenmiştir. 
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KT: Kesikli tumbling, KT+F: Kesikli tumbling ve STPF, ST: Sürekli tumbling, ST+F: Sürekli tumbling 
ve STPF, F+TY: STPF, tumbling yok, FY+TY: STPF ve tumbling yok 

 

Şekil 4.4 STPF kullanımı ve tumbling uygulamasıyla elde edilen dönerin kül 
içeriğindeki değişimler 

 
 
Yetim and Ockerman (1994) kedibalığı örneklerinde tumbling uygulanmamış olanlarda 

kül miktarını ortalama %2.77, 12 saat kesikli tumbling (40 dakika tumbling, 20 dakika 

dinlenme) uygulanmış örneklerde ise ortalama %2.69 olarak saptamış ve tumblingin kül 

içeriğinde önemli bir etki oluşturmadığını bildirmişlerdir. Dzudie and Okubanjo da 

(1999), 2, 4 veya 6 saat tumbling uygulamasının keçi jambonlarında kül miktarını 

etkilemediğini belirtmişlerdir.  

 
 
Ancak sürekli tumbling uygulanmış örneklerde STPF uygulanmayan örneklerde 

uygulamanın hemen sonrasında kül içeriği ortalama %1.57 iken, ikinci günde ortalama 

% 1.26’dır ve ikinci günde kül içeriği önemli ölçüde düşüktür (p<0.05). Bu durumun 

sürekli tumbling sonucu artan hücre zararlanmasının fazla nem kaybına yol açarak daha 

fazla çözünür bileşen kaybına neden olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Bunun yanında sürekli tumbling uygulanmış örneklerde ikinci günde STPF kullanılan 

örneklerin kül içeriği (%1.57), STPF kullanılmayan örneklerin kül içeriğinden (%1.26) 

önemli ölçüde yüksektir (p<0.05). Bu da STPF’nin suyu tutması sonucu çözünür bileşen 

kaybının daha az olduğunu düşündürmektedir.  
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4.6 Tuz Miktarı 
 
 
Örneklerin tuz içeriği üzerine STPF kullanımı ve tumbling uygulamasının etkisi Çizelge 

4.6 ve Şekil 4.5’de verilmiştir. İstatistik analiz sonuçlarına göre STPF kullanımının ya 

da tumblingin dönerlik etlerin tuz içerikli üzerinde önemli bir etkisi yoktur (p>0.05). 

STPF içeren örneklerin tuz içeriği kesikli tumbling uygulananlarda ortalama %1.00, 

sürekli tumbling uygulananlarda ortalama %0.92, tumbling uygulanmayanlarda 

ortalama %0.95 iken, STPF içermeyen örneklerin tuz içeriği kesikli tumbling 

uygulananlarda ortalama %1.09, sürekli tumbling uygulananlarda ortalama %0.98, 

tumbling uygulanmayanlarda ise ortalama %0.98 olarak belirlenmiştir.  

 
 
Çizelge 4.6 STPF kullanımı ve tumbling uygulamasının dönerin tuz içeriğine  

etkisi (%) 
 

Uyg.: uygulama, F: fosfatlı, FY: fosfat yok, Ort.:ortalama  
 
 
Guner et al. (2008) pastırma örneklerinde kürleme periyodunun bitiminde; tumbling 

uygulanmadan kuru kürlenen örneklerin tuz içeriğini ortalama %4.48, kuru kürlemenin 

ardından 1 saat kesikli vakum tumbling (3 dakika tumbling, 2 dakika dinlenme) 

uygulanan örneklerin tuz içeriğini ise ortalama %5.97 olarak belirlemiş ve tuz miktarları 

arasındaki farkın istatistik olarak önemli olduğunu bildirmişlerdir. Bu araştırma 

sonucunun çalışmamızda ortaya çıkan sonuçla farklı olmasının, araştırmacıların daha 

fazla tuzla (%15) kuru kürleme yapmış ve daha uzun tumbling (1 saat)  uygulamış 

olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 
 

     Uyg. 

Gün 

Kesikli Tumbling Sürekli Tumbling Tumbling Yok 

F FY Ort. F FY Ort. F FY Ort. 

0 0.96 1.07 1.02 0.98 1.02 1.00 0.97 1.02 1.00 

2 1.04 1.10 1.07 0.86 0.93 0.90 0.93 0.93 0.93 

Ort. 1.00 1.09 1.05 0.92 0.98 0.95 0.95 0.98 0.97 
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Tüm örneklerin tuz içeriği %2’nin altında olduğu için, TS 11859’a uygundur (Anonim 

2003).  
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KT: Kesikli tumbling, KT+F: Kesikli tumbling ve STPF, ST: Sürekli tumbling, ST+F: Sürekli tumbling 
ve STPF, F+TY: STPF, tumbling yok, FY+TY: STPF ve tumbling yok 

 

Şekil 4.5 STPF kullanımı ve tumbling uygulamasıyla elde edilen dönerin tuz 
içeriğindeki değişimler 

 
 
4.7 pH  
 
 
Çizelge 4.7 ve Şekil 4.6’da, döner örneklerinin pH değerleri üzerine STPF kullanımı ve 

tumbling uygulamasının etkisi gösterilmiştir. İstatistik analizlere göre tumbling ve 

STPF’ın pH üzerindeki etkilerinin önemli olduğu görülmüş ve STPF-gün interaksiyonu 

tespit edilmiştir (p<0.05). STPF içeren örneklerin pH değeri ortalama 6.03 iken, STPF 

içermeyen örneklerin pH değeri ortalama 5.83’tür. STPF kullanımı örneklerin pH 

değerini önemli ölçüde yükseltmiştir (p<0.05) ve bu sonuç alkali fosfatların pH’yı 

artırdığı yönündeki literatür bilgisi ile örtüşmektedir (Li et al. 2001, Öztan 2003, 

Anonim 2004, Knipe 2004, Cheng and Ockerman 2007, Cheng and Sun 2008). 
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Çizelge 4.7 STPF kullanımının ve tumbling uygulamasının dönerin pH değerine  
       etkisi (%) 

 

     Uyg. 

Gün 

Kesikli Tumbling Sürekli Tumbling Tumbling Yok 

F* FY** Ort. F* FY** Ort. F* FY** Ort. 

0 5.96c 5.56d 5.76 6.12c 5.87df 6.00 6.07c 5.87d 5.97 

2 5.97c 5.75d 5.86 6.03 6.11e 6.07 6.03 5.85 5.94 

Ort. 5.97 5.66 5.81B 6.08 5.99 6.04A 6.05 5.86 5.96A 

Uyg.: uygulama, F: fosfatlı, FY: fosfat yok, Ort.:ortalama 
*: STPF kullanılan grupların ort.=6.03a ;  **: STPF kullanılmayan grupların ort.=5.83b 
a,b : fosfatlı grup ortalamaları fosfatsız grup ortalamalarından önemli düzeyde farklıdır (p<0.05). 
A,B: farklı harfleri taşıyan uygulamalar arası fark önemlidir (p<0.05). 
c,d : aynı uygulamada ve aynı günde farklı harfleri taşıyan gruplar arası fark önemlidir (p<0.05). 
e, f : aynı uygulama ve grupta günler arası fark önemlidir (p<0.05). 
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KT: Kesikli tumbling, KT+F: Kesikli tumbling ve STPF, ST: Sürekli tumbling, ST+F: Sürekli tumbling 
ve STPF, F+TY: STPF, tumbling yok, FY+TY: STPF ve tumbling yok 

 

Şekil 4.6 STPF kullanımı ve tumbling uygulamasıyla elde edilen dönerin pH 
değerindeki değişimler 

 
 
Ertaş vd. (1989) dana sucuklarında kontrol grubu örneklerinde pH değerini ortalama 

6.03, %0.3 STPF içeren örneklerde ortalama 6.07 olarak belirlemiş, sucukların 11 gün 

süren olgunlaşması sonunda kontrol grubunun pH değerini ortalama 4.66, STPF içeren 

örneklerin pH değerini ise ortalama 4.69 olarak saptamış, STPF içeren örneklerin pH 

değerinin daha yüksek olduğunu ve olgunlaşma aşamasında pH’daki düşüşün STPF 
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içeren örneklerde daha az olduğunu belirtmişlerdir. Cheng and Ockerman (2003) ise, 

%0, %0.25, %0.4 ve %0.5 STPF içeren çiğ domuz etinin pH değerlerini sırasıyla 5.77, 

5.89, 5.91 ve 5.95 olarak belirlemiş, STPF konsantrasyonu arttıkça pH değerinin 

arttığını bildirmişlerdir. 

 
 
Kesikli tumbling uygulaması pH’yı önemli ölçüde azaltmıştır (p<0.05). Kesikli 

tumbling uygulanan örneklerin pH değeri ortalama 5.81 iken, sürekli tumbling 

uygulananların ortalama 6.04, tumbling uygulanmayanların ise ortalama 5.96’dır. 

Cheng and Ockerman (2003) 18 saat kesikli tumbling uygulanan sığır biftek 

örneklerinin pH değerinin ortalama 5.89, tumbling uygulanmayanların pH değerinin ise 

ortalama 5.86 olarak belirlemiş ve tumblingin pH’yı önemli ölçüde artırdığını 

bildirmişlerdir. Çalışmamızda tumbling süresinin kısa oluşu, tumblingin pH’yı artırıcı 

etki göstermesini engellemiş olabilir. Ayrıca sürekli tumbling uygulanan STPF 

içermeyen örneklerde uygulamanın hemen sonrası pH 5.87 iken, ikinci günde 6.11’e 

yükselerek önemli ölçüde artmıştır (p<0.05).  

 
 
TS 11859’a göre çiğ dönerin pH değerleri 5.2-6.3 arasında olmalıdır (Anonim 2003). 

Tüm örneklerin pH değerleri TSE’ye uygundur. Çiğ et dönerinde pH değerini 

Üzümcüoğlu (2001) 5.72, Gençer ve Kaya (2002) 5.77 ve Kayisoglu et al. (2003) 5.87 

olarak belirtmişlerdir. Çalışmamızda elde ettiğimiz pH değerleri bu çalışmaların 

sonuçlarıyla uyumludur.  

 
 
4.8 Proteindeki Kollagen Bağ Doku Miktarı    
 
 
STPF kullanımı ve tumbling uygulamasının örneklerin proteindeki kollagen bağ doku 

içeriğine etkisi Çizelge 4.8 ve Şekil 4.7’de verilmiştir. Et ürünlerinin genel beğenisi 

üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olan gevreklik kastaki 3 grup proteine bağlıdır; bağ 

doku, miyofibriler ve sarkoplazmik proteinler. Bağ doku miktarı arttıkça gevreklik 

azalır (Lawrie 1974). Et ve et ürünlerinde hidroksiprolin analizi yapılarak kollagen bağ 

doku miktarları belirlenebilir (Öztan 2003). 
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Çizelge 4.8 STPF kullanımının ve tumbling uygulamasının dönerin proteindeki 
kollagen bağ doku içeriğine etkisi (%) 

 

       Uyg. 

Gün 

Kesikli Tumbling Sürekli Tumbling Tumbling Yok 

F* FY** Ort. F* FY** Ort. F* FY** Ort. 

0 3.48 2.78 3.13 3.00 2.45 2.73 2.43 2.57 2.50 

2 4.81 3.02 3.92 3.16 3.26 3.21 4.12 3.01 3.57 

Ort. 4.15 2.90 3.53 3.08 2.86 2.97 3.28 2.79 3.04 

Uyg.: uygulama, F: fosfatlı, FY: fosfat yok, Ort.:ortalama  
*: STPF kullanılan grupların ort.=3.50a ;  **: STPF kullanılmayan grupların ort.=2.85b 
a,b : fosfatlı grup ortalamaları fosfatsız grup ortalamalarından önemli düzeyde farklıdır (p<0.05). 
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KT: Kesikli tumbling, KT+F: Kesikli tumbling ve STPF, ST: Sürekli tumbling, ST+F: Sürekli tumbling 
ve STPF, F+TY: STPF, tumbling yok, FY+TY: STPF ve tumbling yok 
 

Şekil 4.7 STPF kullanımı ve tumbling uygulamasıyla elde edilen dönerin proteindeki 
kollagen bağ doku içeriğindeki değişimler 

 
 
İstatistik anaiz sonuçlarına göre STPF kullanımının örneklerin proteindeki kollagen bağ 

doku içerikleri üzerindeki etkisinin önemli olduğu görülmüştür (p<0.05). Örneklerin 

proteindeki kollagen bağ doku miktarları STPF içeren örneklerde ortalama %3.50, 

STPF içermeyen örneklerde ortalama %2.85’tir. Tumblingin örneklerin proteindeki 

kollagen bağ doku içerikleri üzerindeki etkisi ise önemsizdir (p>0.05). Kesikli tumbling 

uygulanan örneklerin proteindeki bağ doku miktarı ortalama %3.53, sürekli tumbling 
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uygulanan örneklerin ortalama %2.97, tumbling uygulanmayan örneklerin ise %3.04 

olarak belirlenmiştir. İkinci günde tüm örneklerde proteindeki kollagen bağ doku 

miktarları daha fazla olsa da bu artış istatistik olrak önemsiz bulunmuştur (p>0.05).  

 
 
Döner örneklerinin tümünün proteindeki kollagen bağ doku miktarı, dönerde 

proteindeki bağ doku oranının en çok %15 olabileceğini bildiren TS 11859’a uygundur 

(Anonim 2003). 

 
 
Üzümcüoğlu (2001) çiğ sığır dönerlerinde proteindeki kollagen bağ doku miktarını 

%3.13-17.93 olarak bildirmiştir. Doğu vd. (2002) Afyon’da üretilen dana sucuklarının 

proteindeki kollagen bağ doku miktarlarının %16.64-29.00 arasında olduğunu 

belirtmişlerdir. Soykan da (2004) sığır kıyması örneklerinde proteindeki kollagen bağ 

doku miktarını ortalama %14.23, dana sucuk örneklerinde ise ortalama %10.61 olarak 

bildirmiştir. Bu araştırmacıların belirttiği değerler, çalışmamızda elde edilen 

değerlerden oldukça yüksektir. Bunun nedeninin hammaddenin görünür yağ ve bağ 

dokusunun, dönerlik çiğ ete işlenirken ayrılması olduğu düşünülmektedir.  

 
 
4.9 Toplam α-amino Grup Miktarı 
 
 
Toplam α-amino grup (serbest amino asit) miktarı, özellikle kürlenmiş ette tipik tattan 

ve tekstürden sorumludur. Serbest amino asitlerin oluşumu; ürün bileşimi, sıcaklık ve 

pH’dan etkilenir (Martin et al. 1998). Serbest amino asitler aynı zamanda, gıdalarla 

fazla miktarda alındıklarında toksik etkiler gösterebilen biyojen aminlerin oluşumundan 

sorumludur (Öztan 2003, Virgili et al. 2007).  

 
 
STPF kullanımının ve tumbling uygulamasının dönerin toplam α-amino grup içeriğine 

etkisi Çizelge 4.9 ve Şekil 4.8’de belirtilmiştir. STPF içeren örneklerde kesikli tumbling 

uygulananlarda toplam α-amino grup miktarı mg/100 g kuru örnek olarak ortalama 

1139.8, sürekli tumbling uygulananlarda ortalama 1248.0, tumbling uygulanmayanlarda 

ise ortalama 1202.8 olarak belirlenmiştir. STPF içermeyen örneklerdeki toplam α-amino 

grup miktarı da; kesikli tumbling uygulananlarda ortalama 1269.5, sürekli tumbling 
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uygulananlarda ortalama 1237.7, tumbling uygulanmayanlarda ise ortalama 1355.2 

mg/100 g kuru örnek olarak saptanmıştır. Tumbling uygulaması ve STPF kullanımının 

örneklerin toplam α-amino grup miktarı üzerindeki etkisi istatistik olarak önemsizdir 

(p>0.05) ve bu durum biyojen amin oluşumunun geciktirilmesi açısından olumludur.  

 
 
Çizelge 4.9 STPF kullanımının ve tumbling uygulamasının dönerin toplam α-amino 

grup içeriğine etkisi (mg/100 g kuru örnek) 
 

    Uyg. 

Gün 

Kesikli Tumbling Sürekli Tumbling Tumbling Yok 

F FY Ort. F FY Ort. F FY Ort. 

0 1110.8 1179.2 1145.0 1388.3 1314.9 1351.6 1134.1 1353.3 1243.7 

2 1168.7 1359.8 1264.3 1107.7 1160.5 1134.1 1271.5 1357.1 1314.3 

Ort. 1139.8 1269.5 1204.7 1248.0 1237.7 1242.9 1202.8 1355.2 1279.0 

Uyg.: uygulama, F: fosfatlı, FY: fosfat yok, Ort.:ortalama  
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KT: Kesikli tumbling, KT+F: Kesikli tumbling ve STPF, ST: Sürekli tumbling, ST+F: Sürekli tumbling 
ve STPF, F+TY: STPF, tumbling yok, FY+TY: STPF ve tumbling yok 

 

Şekil 4.8 STPF kullanımı ve tumbling uygulamasıyla elde edilen dönerin toplam  
α-amino grup içeriğindeki değişimler 

 
 
Uygulamalardan hemen sonra kesikli tumbling uygulanmış örneklerde toplam α-amino 

grup miktarı ortalama 1145.0, sürekli tumbling uygulananlarda ortalama 1351.6, 

tumbling uygulanmayanlarda ortalama 1243.7 mg/100 g kuru örnek olarak 
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belirlenmişken, ikinci gün alınan örneklerde toplam α-amino grup miktarı; kesikli 

tumbling uygulananlarda ortalama 1264.3, sürekli tumbling uygulananlarda ortalama 

1134.1, tumbling uygulanmayanlarda ise ortalama 1314.3 mg/100 g kuru örnek olarak 

saptanmıştır. İkinci günde, kesikli tumbling uygulanan ve tumbling uygulanmayan 

örneklerin toplam α-amino grup miktarı artarken, sürekli tumbling uygulanan örneklerin 

toplam α-amino grup miktarı azalmıştır ancak bu farklılıklar istatistik olarak önemsiz 

bulunmuştur (p>0.05).  

 
 
Literatürde, et ürünlerinde toplam α-amino grup miktarının depolama ve olgunlaşma 

süresince arttığı bildirilmektedir. Zhao et al. (2005) kuru kürlenmiş domuz 

jambonlarında üretim sırasında serbest amino asitlerdeki değişimleri inceledikleri 

çalışmalarında M. biceps femoris kasının toplam α-amino grup miktarını mg/100 g kuru 

örnek olarak; tuzlama öncesi ortalama 3116.3, 31 gün süren tuzlama sonrası  ortalama 

3193.85, 264 gün süren olgunlaşma sonrası ise ortalama 12146.36 olarak 

bildirmişlerdir. Tuzlama süresi arttıkça serbest amino asit miktarının arttığı 

görülmüştür. 

 
 
Virgili et al. (2007), kuru kürlenmiş domuz jambonunda olgunlaşma periyodu boyunca 

biyojen amin ve serbest amino asitlerdeki değişimini inceledikleri çalışmalarında; %2-

2.5 tuzla kürlenmiş jambonları, 15, 19 ve 23 ay uygun koşullarda olgunlaştırmışlardır. 

Çalışmada toplam α-amino grup miktarı g/100 g protein olarak; 15 ay bekletilen etlerde 

ortalama 17.5, 19 ay bekletilenlerde ortalama 19.9, 23 ay bekletilenlerde ise ortalama 

21.2 olarak bildirilmiştir ve domuz jambonunda olgunlaşma süresi arttıkça toplam α-

amino grup miktarının arttığı belirtilmiştir.  

 
 
Roseiro et al. (2008) ise, kuru kürlenmiş fermente domuz sosislerinde olgunlaşma süresi 

ve tuz içeriğinin proteolizisle olan ilişkisini belirlemek için yaptıkları çalışmalarında; 

%3 NaCl enjekte edilen sosislerde 3 gün depolama sonunda toplam serbest amino asit 

miktarını ortalama 1003.8, 6 gün depolanan örneklerde ise ortalama 1093.1 mg/100 g 

kuru örnek olarak bildirmişlerdir. Depolama süresi arttıkça domuz sosislerindeki serbest 

amino asit miktarının attığı belirtilmiştir.  
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Çalışmamızda günler arasındaki farkın istatistik olarak önemsiz olmasının, 2 günlük 

sürenin önemli bir fark oluşturacak kadar uzun olmamasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Ayrıca STPF kullanımı ve tumbling uygulamasının toplam α-amino 

grup miktarını artıracak bir etki yapmadıklarını göstermesi açısından oldukça 

olumludur. 

 
 
4.10 TÇP Miktarı  
 
 
TÇP, miyofibriler (aktin, miyosin, troponin, tropomiyozin vb.) proteinlerden oluşur ve 

kastaki kasılma metabolizmalarından sorumludur (Lawrie 1974). TÇP’in et yüzeyinde 

oluşturduğu kremamsı yapı, ısı ile koagüle olur ve etin yapışkanlığını artırır (Velinov et 

al. 1990, Hullberg et al. 2005). TÇP’in ekstraksiyonu arttıkça etin STK artar ve bu 

durum pişme veriminin artmasını sağlar (Yetim ve Gökalp 1988, Plimpton et al. 1991, 

Dzudie and Okubanjo 1999, McDermott et al. 1999, Pietrasik and Shand 2003, Hayes et 

al. 2007, Knipe 2008). 

 
 
STPF kullanımının ve tumbling uygulamasının dönerin TÇP içeriğine etkisi Çizelge 

4.10 ve Şekil 4.9’da görülmektedir. Kesikli tumbling uygulanmış STPF içeren 

örneklerin TÇP miktarı g/100 g kuru örnek olarak ortalama 13.74, STPF içermeyenlerin 

ise ortalama 14.47 olarak belirlenmiştir. STPF içeren sürekli tumbling uygulanan 

örneklerde TÇP miktarı ortalama 10.86 iken, sürekli tumbling uygulanmış STPF 

içermeyen örneklerde ortalama 13.16’dır. Tumbling uygulanmamış örneklerde TÇP 

miktarı ise, STPF içerenlerde ortalama 14.12, STPF içermeyenlerde ortalama 12.95 

olarak saptanmıştır.  STPF kullanımı ve tumblingin örneklerin TÇP miktarı üzerindeki 

etkisi istatistik olarak önemli bulunmamıştır (p>0.05).  

 
 
Plimpton et al. (1991) ağırlıkça %25 kür salamurası eklenmiş ve 18 saat tumbling 

uygulanmış domuz kaslarında TÇP miktarını mg/g örnek olarak ortalama 59.3, 

tumbling uygulanmayanlarda ise ortalama 65.3 olarak belirlemiş ve değerler arasındaki 

farkın istatistik olarak önemli olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda elde edilen 
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sonucun Plimpton et al. (1991) buldukları sonuçla uyuşmaması, kullanılan tumbling 

sürelerinin çok farklı olmasından kaynaklanmış olabilir.  

 
 
Çizelge 4.10 STPF kullanımının ve tumbling uygulamasının dönerin tuzda çözünür 

protein içeriğine etkisi (g/100 g kuru örnek) 
 

     Uyg. 

Gün 

Kesikli Tumbling Sürekli Tumbling Tumbling Yok 

F FY Ort. F FY Ort. F FY Ort. 

0 12.40 13.81 13.11 10.43 13.41 11.92 13.62 12.93 13.28 

2 15.08 15.13 15.11 11.29 12.90 12.10 14.61 12.97 13.79 

Ort. 13.74 14.47 14.11 10.86 13.16 12.01 14.12 12.95 13.54 

Uyg.: uygulama, F: fosfatlı, FY: fosfat yok, Ort.:ortalama  
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KT: Kesikli tumbling, KT+F: Kesikli tumbling ve STPF, ST: Sürekli tumbling, ST+F: Sürekli tumbling 
ve STPF, F+TY: STPF, tumbling yok, FY+TY: STPF ve tumbling yok 
 
Şekil 4.9 STPF kullanımı ve tumbling uygulamasıyla elde edilen dönerin tuzda çözünür 

protein miktarındaki değişimler 
 
 
Çalışmamızda, uygulamaların hemen sonrasında örneklerdeki TÇP miktarı g/100 g kuru 

örnek olarak ortalama 14.42, ikinci gün örneklerde ise ortalama 18.32 olarak belirlenmiş 

ve günler arasındaki fark istatistik olarak önemsiz bulunmuştur (p>0.005). Ruiz et al. 

(2007) ise, 0.90 g/kg kür karışımı (tuz, polifosfat, baharat, nitrat, nitrit) ilavesiyle 
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üretilen geyik eti sosisinin TÇP miktarının; olgunlaşma öncesi 8.04, olgunlaşmanın 

yedinci gününde 6.92, olgunlaşmanın 14. gününde ise 6.09 g/100 g kuru örnek 

olduğunu ve olgunlaşma süresi arttıkça TÇP miktarının azaldığını bildirmişlerdir. Bizim 

çalışmamızda 4 ºC’da 2 günlük depolamanın ve tumblingin TÇP miktarını önemli 

düzeyde değiştirmemesi, tumbling uygulamasının TÇP içeriğinde kayba yol 

açmadığının bir göstergesidir ve bu önemli bir avantajdır.    

 
 
4.11 Su Tutma Kapasitesi  
 
 
STK, etin pişme verimini ve dolaylı olarak da etin ekonomik değerini etkileyen önemli 

bir kalite parametresidir. Aynı zamanda STK, etin yeme özellikleri açısından önem 

arzeder. Hayvanın genotipi ve beslenmesi, kesim öncesi stres, bayıltma yöntemi, 

soğutma, olgunlaştırma, katkı maddelerinin enjeksiyonu, tumbling, pişirme işlemi ve 

pişme sıcaklığı STK’ni etkileyen faktörlerdir. Bunlardan başka kasın sarkomer 

uzunluğu, iyonik güç, pH, osmotik basınç ve rigor mortis gelişimi de STK’ni etkiler. 

Yüksek kas sıcaklığı ve pH’nın hızlı düşüşü STK’ni azaltır. Tuz ve fosfat gibi kürleme 

ajanlarıyla yapılan tumbling uygulaması STK’ni artırmaktadır (Offer and Knight 1988, 

Anonim 2004, Cheng and Sun 2008).  

 
 
Dönere işlenecek çiğ et örneklerinin STK üzerine, STPF kullanımı ve tumblingin 

etkileri Çizelge 4.11’de verilmiştir. İstatistik analizler sonucunda depolamanın dönerin 

STK üzerinde önemli düzeyde etki gösterdiği görülmüş ve STPF-gün interaksiyonu 

tespit edilmiştir (p<0.05). Çizelge 4.11 incelendiğinde kesikli tumbling uygulanmış ve 

STPF içeren örneklerde STK, uygulamanın hemen sonrasında ortalama %26.32 iken, 

ikinci günde ortalama %43.40, STPF içermeyen örneklerde ise, uygulamanın hemen 

sonrasında ortalama %40.53, ikinci günde ortalama %24.82 olarak belirlenmiştir. 

Sürekli tumbling uygulanan örneklerde STK, uygulamanın hemen sonrasında STPF 

içerenlerde ortalama %37.20, STPF içermeyenlerde ortalama %24.89 olarak 

belirlenmişken, ikinci günde STPF içerenlerde ortalama %61.88, STPF içermeyenlerde 

ortalama %37.24 olarak belirlenmiştir. Tumbling uygulanmayan örneklerin STK ise 

uygulamanın hemen sonrasında STPF içerenlerde ortalama %26.42, STPF 
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içermeyenlerde ortalama %32.57 olarak, ikinci günde STPF içerenlerde ortalama 

%43.55 ve STPF içermeyenlerde ortalama %37.01 olarak saptanmıştır.  

  
 
Çizelge 4.11 STPF kullanımının ve tumbling uygulamasının dönerin su tutma 

kapasitesine etkisi (%) 
 

     Uyg. 

Gün 

Kesikli Tumbling Sürekli Tumbling Tumbling Yok 

F FY Ort. F FY Ort. F FY Ort. 

0a 
26.32 40.53 33.43 37.20f 24.89 31.05 26.42 32.57 29.50 

2b 
43.40c 24.82d 34.11 61.88ce 37.24d 49.56 43.55 37.01 40.28 

Ort. 
34.86 32.68 33.77 49.54 31.07 40.31 34.99 34.79 34.89 

Uyg.: uygulama, F: fosfatlı, FY: fosfat yok, Ort.:ortalama  
a, b : farklı harfleri taşıyan günler arası fark önemlidir (p<0.05). 
c, d : aynı uygulama ve günde farklı harfleri taşıyan gruplar arası fark önemlidir (p<0.05). 
e, f : aynı uygulama ve grupta günler arası fark önemlidir (p<0.05). 
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KT: Kesikli tumbling, KT+F: Kesikli tumbling ve STPF, ST: Sürekli tumbling, ST+F: Sürekli tumbling 
ve STPF, F+TY: STPF, tumbling yok, FY+TY: STPF ve tumbling yok 

 

Şekil 4.10 STPF kullanımı ve tumbling uygulamasıyla elde edilen dönerin su tutma 
kapasitesindeki değişimler 

 
 
STPF kullanımı ve tumbling uygulaması ile elde edilen dönerin STK’ndeki değişimler 

Şekil 4.10’da görülmektedir. İkinci günde STPF kullanımı STK’ni artırmıştır ve bu 
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bulgu STPF kullanımıyla nem içeriğindeki artışın STK’ndeki artıştan kaynaklandığını 

bildiren literatür verileri ile örtüşmektedir (Cheng and Ockerman 2003,  Pietrasik and 

Shand 2003, Anonim 2004, Cheng and Ockerman 2007). Uygulamanın hemen 

sonrasında STPF kullanılan örnekler ortalama %29.98 STK’ne sahipken, ikinci günde 

STPF kullanılan örneklerin STK ortalama %49.61’e yükselmiştir. İkinci günde STPF 

kullanılan örneklerde STK ortalama % 49.61 iken, STPF kullanılmayan örneklerde 

%33.77’dir. Muchenje et al. (2009) da, çeşitli et ürünlerinde STK’nin %37-72.7 

arasında olduğunu bildirmişlerdir. 

 
 
Tumblingin STK üzerindeki etkisi istatistik olarak önemsiz bulunsa da (p>0.05), sürekli 

tumbling uygulanan örneklerde ikinci günde STPF kullanımı STK’ni önemli düzeyde 

artırmıştır (p<0.05). Ayrıca tumbling uygulanan ve STPF içeren örneklerde ikinci günde 

STK, tumbling uygulanan ve STPF içermeyen örneklerin STK’nden önemli düzeyde 

yüksektir (p<0.05). Tumbling uygulanan örneklerde STK, uygulamanın hemen 

sonrasında ortalama %32.24, ikinci günde ortalama %41.85, tumbling uygulanmayan 

örneklerde ise STK, uygulamanın hemen sonrasında ortalama %29.50, ikinci günde 

ortalama %40.28 olarak belirlenmiştir. 

 
 
Motycka and Bechtel (1983) domuz örneklerinde STK kontrol grubunda ortalama 

%48.4 iken, 4 saat sürekli tumbling uygulananlarda ortalama %50.3 olarak belirlemiş 

ancak tumblingin etkisininin istatistik olarak önemsiz olduğunu bildirmişlerdir. Dzudie 

and Okubanjo (1999) da, 2 saat tumbling uygulanan keçi eti örneklerinde STK’ni 

ortalama %76.3,  4 saat tumbling uygulananlarda ortalama %84.4, 6 saat tumbling 

uygulananlarda ise ortalama %88.5 olarak bildirmiş ve tumblingin STK üzerindeki 

etkisininin önemsiz olduğunu belirtmişlerdir. 

 
 
4.12 Pişme Kaybı ve Pişme Verimi  
 
 
STPF kullanılarak ve tumbling uygulanarak üretilen dönerlerde uygulamayı takiben ve 

4 ºC’da 2 gün depolama sonunda belirlenen pişme kaybı değerleri Çizelge 4.12 ve Şekil 

4.11’de görülmektedir. Pişme kaybı, ette pişirme işlemi sırasında meydana gelen ağırlık 
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kaybıdır. Pişme kaybının artması verimi düşürür ve maliyetleri yükseltir. Pişme 

sırasında kaybolan sıvıda çözünmüş bileşenler (mineral, vitamin vb.) olacağından 

besinsel değer de bir miktar azalır (Kondaiah et al. 1985, Pietrasik and Shand 2003).  

 
 
Çizelge 4.12 STPF kullanımının ve tumbling uygulamasının dönerin pişme kaybına 

etkisi (%) 
 

     Uyg. 

Gün 

Kesikli Tumbling Sürekli Tumbling Tumbling Yok 

F FY Ort. F FY Ort. F FY Ort. 

0 15.08 16.38 15,73 9.47d 21.71c 15.59 15.96 18.53 17.25 

2 15.40 19.76 17.58 15.38 19.49 17.44 18.53 23.05 20.79 

Ort. 15.24AB 18.07 16.66 12.43Bb 20.60a 16.52 17.25A 20.79 19.02 

Uyg.: uygulama, F: fosfatlı, FY: fosfat yok, Ort.:ortalama  
A, B : aynı grupta farklı harfleri taşıyan uygulamalar arası fark önemlidir (p<0.05). 
a, b : aynı uygulamada farklı harfleri taşıyan grup ortalamaları arasındaki fark önemlidir (p<0.05).  
c, d : aynı uygulama ve günde farklı harfleri taşıyan gruplar arası fark önemlidir (p<0.05). 
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KT: Kesikli tumbling, KT+F: Kesikli tumbling ve STPF, ST: Sürekli tumbling, ST+F: Sürekli tumbling 
ve STPF, F+TY: STPF, tumbling yok, FY+TY: STPF ve tumbling yok 
 

Şekil 4.11 STPF kullanımı ve tumbling uygulamasıyla elde edilen dönerin pişme 
kaybındaki değişimler 

 
 
İstatistik analiz sonuçlarına göre STPF kullanımın örneklerin pişme kaybı üzerindeki 

etkisinin önemli olduğu görülmüştür (p<0.05). Çizelge 4.12 incelendiğinde kesikli 
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tumbling uygulanmış STPF içeren örneklerde pişme kaybının ortalama %15.24, STPF 

içermeyenlerde ise ortalama %18.07 olduğu görülmektedir. Sürekli tumbling uygulanan 

STPF içermeyen örneklerde pişme kaybı ortalama %20.60 olarak, STPF içerenlerde ise 

ortalama %12.43 olarak belirlenmiştir. Pişme kaybı tumbling uygulanmayan STPF 

içermeyen örneklerde ise ortalama %20.79 olarak, STPF içerenlerde ortalama %17.25 

olarak saptanmıştır. STPF kullanımı pişme kaybını önemli ölçüde azaltmıştır (p<0.05). 

 

McDermott et al. (1999) çiğ domuz örneklerine eklenen polifosfat karışımının düzeyi 

%0.452 iken pişme kaybının ortalama %0.88, polifosfat düzeyi %0.482 iken pişme 

kaybının ortalama %0.80, fosfat düzeyi %0.532 olduğunda ise pişme kaybının ortalama 

%0.55 olduğunu ve fosfat düzeyi arttıkça pişme kaybında %37 azalma sağlandığını 

belirtmişlerdir.  

 
 
Erdogdu et al. (2007) ise, sığır kasına (M. longissimus dorsi) eklenen STPF 

konsantrasyonu %2 iken pişme kaybının ortalama %40.2, %4 STPF düzeyinde pişme 

kaybının ortalama %33.8 ve %6 STPF düzeyinde pişme kaybının ortalama %31.2 

olduğunu bildirmişlerdir. 

 
 
Sürekli tumbling uygulanan STPF içeren örneklerde pişme kaybı %12.43 ile 

minumumdur ve kesikli tumbling uygulanan STPF içeren (%15.24) ya da tumbling 

uygulanmayan STPF içeren (%17.25) örneklerin pişme kaybı değerlerinden önemli 

ölçüde düşüktür (p<0.05). Yine uygulamanın hemen sonrasında, sürekli tumbling 

uygulanan STPF içeren örnekler (%9.47), STPF içermeyen örneklerden (%21.71) 

önemli ölçüde daha düşük pişme kaybına sahiptir.  

 
 
Pişme verimi, pişme öncesi ağırlığın pişme sonrası ağırlığa oranını ifade eder ve 

maliyetler açısından önemlidir. STPF kullanımının ve tumbling uygulamasının dönerin 

pişme verimine etkisi Çizelge 4.13 ve Şekil 4.12’de görülmektedir. İstatistik analiz 

sonuçlarına göre STPF kullanımı pişme verimini önemli ölçüde artırmıştır (p<0.05). 
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Çizelge 4.13 STPF kullanımının ve tumbling uygulamasının dönerin pişme verimine 
etkisi (%) 

 

     Uyg. 

Gün 

Kesikli Tumbling Sürekli Tumbling Tumbling Yok 

F* FY** Ort. F* FY** Ort. F* FY** Ort. 

0 84.92 83.62 84.27 90.54e 78.30f 84.42 84.05 81.48 82.76 

2 84.60 80.25 82.43 84.63 80.51 82.57 81.47 76.95 79.21 

Ort. 84.76AB 81.94 83.35 87.59Ac 79.41d 83.50 82.76B 79.22 80.99 

Uyg.: uygulama, F: fosfatlı, FY: fosfat yok, Ort.:ortalama  
*: STPF kullanılan grupların ort.=85.03a ;  **: STPF kullanılmayan grupların ort.=80.18b 
a,b : fosfatlı grup ortalamaları fosfatsız grup ortalamalarından önemli düzeyde farklıdır (p<0.05). 
A, B : aynı grupta farklı harfleri taşıyan uygulamalar arası fark önemlidir (p<0.05). 
c,d : aynı uygulamada farklı harfleri taşıyan grup ortalamaları arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 
e, f: aynı uygulamada ve aynı günde farklı harfleri taşıyan gruplar arası fark önemlidir (p<0.05). 
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KT: Kesikli tumbling, KT+F: Kesikli tumbling ve STPF, ST: Sürekli tumbling, ST+F: Sürekli tumbling 
ve STPF, F+TY: STPF, tumbling yok, FY+TY: STPF ve tumbling yok 

 

Şekil 4.12 STPF kullanımı ve tumbling uygulamasıyla elde edilen dönerin pişme  
verimindeki değişimler 

 
 
Kesikli tumbling uygulanmış STPF içeren örneklerin pişme verimi ortalama %84.76, 

STPF içermeyenlerde ortalama %81.94 olarak belirlenmişken, sürekli tumbling 

uygulanan STPF içeren örneklerde pişme verimi ortalama %87.59, STPF 

içermeyenlerde ise ortalama %79.41 olarak belirlenmiştir. Tumbling uygulanmayan 

STPF içermeyen örneklerde pişme verimi ortalama %79.22, STPF içeren örneklerde 
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ortalama %82.76 olarak saptanmıştır. STPF kullanımı örneklerin pişme verimini önemli 

oranda artırmıştır (p<0.05). Krause et al. (1978a) da, STPF içermeyen domuz 

örneklerinde pişme verimini %81.59, %3.3 STPF içeren örneklerde ise %95.79 olarak 

belirlemiş ve STPF kullanımının pişme verimini istatistik olarak önemli ölçüde 

artırdığını bildirmişlerdir. 

 
 
Tumbling uygulaması, istatistik olarak önemli olmasa da, pişme veriminin artmasına 

neden olmuştur. STPF içeren ve sürekli tumbling uygulanan örnekler, ortalama %87.59 

değeri ile en yüksek pişme verimine sahiptir. Sürekli tumbling uygulanan örneklerden 

STPF içeren örneklerin pişme verimi değeri (%87.59), STPF içermeyenlerden (%79.41) 

önemli ölçüde yüksektir (p<0.05). 

 
 
Motycka and Bechtel (1983) domuz örneklerinde tumbling uygulanmayanlarda pişme 

verimini ortalama %91.6, 2 saat sürekli tumbling uygulananlarda ortalama %92.3, 4 saat 

sürekli tumbling uygulananlarda ise ortalama %92.4 olarak saptamışlar ve tumblingin 

pişme verimi üzerindeki etkisinin istatistik olarak önemli olmadığını bildirmişlerdir. 

 
 
Oysa Krause et al. (1978a) tumbling uygulanmayan domuz örneklerinde pişme verimini 

ortalama %84.84, 3 saat sürekli tumbling uygulananlarda ortalama %95.78, 9.5 saat 

tumbling uygulananlarda ortalama %94.98, 18 saat tumbling uygulananlarda ise 

ortalama %98.11 olarak belirlemişlerdir ve tumblingin pişme verimini artırdığını, 

tumbling süresi arttıkça pişme veriminin arttığını bildirmişlerdir. Sonuçlardaki farklılık 

tumbling sürelerindeki farklılıktan kaynaklanmış olabilir. 

 
 
Seong et al. (2007) ise, tumblingin kürlenmiş-tütsülenmiş domuz etindeki etkilerini 

araştırdıkları çalışmalarında, verimin maksimum olması için 2 saatten fazla tumbling 

süresi gerektiğini belirtmişlerdir.  
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5. SONUÇ 

 
 
Bu çalışmada son yıllarda tüm dünyada popülerliği giderek artan ve kürleme-tuzlama 

yoluyla üretilen et ürünlerinde (özellikle domuz eti) sıkça kullanılan tumbling 

uygulamasının ve proses verimini artırıcı-maliyetleri düşürücü etkiye sahip olan 

STPF’ın, ülkemizde ve tüm dünyada yaygın olarak tüketilen yöresel yiyeceğimiz 

dönerin besinsel kalitesi ve verimi üzerindeki etkileri incelenmiştir.  

 
 
Araştırma bulgularına bakıldığında %0.25 STPF kullanımının örneklerin nem içeriğini 

önemli düzeyde artırdığı görülmektedir. Ürünün nem içeriğinin yüksek oluşu maliyetler 

açısından ve et gevrekliği açısından önemli bir avantajdır. Nem içeriğinin yüksekliği ete 

uygulanan teknolojik işlemler açısından çeşitli avantajlar da sağlayabilir. Tumbling 

uygulamasının nem üzerindeki etkisine bakıldığında sürekli tumbling uygulanan 

örneklerde nem içeriğinin kesikli tumbling uygulanan ve tumbling uygulanmayan 

örneklerden önemli ölçüde düşük olduğu gözlenmiştir. Nem değerlerine bakıldığında 

kesikli tumbling uygulanmış STPF içeren ve iki gün depolanan örnekler maksimum 

nem değerini göstermiştir. Bu durum sucuk gibi kurutma işlemi yapılan ürünlerde 

kurutma süresinin uzamasına neden olabilir. 

 
 
Sürekli tumblingde daha fazla hücre zararlanması olduğu için nem değeri biraz daha 

düşüktür ve nem kaybı sonucu bir miktar protein kaybı da oluşmuştur. Benzer şekilde 

sürekli tumbling uygulanan STPF içermeyen örneklerde kül içeriği daha düşüktür ki bu 

durum çözünür bileşen kaybı gerçekleştiğini göstermektedir. Ancak sürekli tumbling 

uygulanan STPF içeren örneklerde bu dezavantajların önüne geçilmiştir. Buradan da 

sürekli tumbling uygulandığında STPF kullanımının ürünün kalitesi açısından daha iyi 

olacağı sonucuna varılmaktadır. 

 
 
Elde edilen araştırma bulguları istatistik analize tabi tutulduğunda döner örneklerinde 

STPF kullanımının STK’ni istatistik olarak önemli düzeyde artırdığı görülmüş ve 

STPF-gün interaksiyonu tespit edilmiştir (p<0.05). STK, ürünün genel beğenisi 

açısından çok önemli olan gevrekliği artırdığı için oldukça önemlidir. Depolama ile 
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sızıntı kaybı oluşması ve etin su kaybetmesi beklenirken, dönere eklenen STPF suyu 

tutmuştur ve STPF eklenen-2 gün depolanan örneklerin STK’si diğer örneklerden 

önemli ölçüde daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).  

 
 
Nem içeriği ve STK ile bağlantılı olarak, %0.25 oranında kullanılan STPF, dönerin 

pişme kaybını istatistik olarak önemli ölçüde azaltmış ve pişme verimini önemli ölçüde 

artırmıştır (p<0.05). Özellikle pişme kaybı üreticiler açısından önemlidir, çünkü pişme 

kaybı arttıkça maliyetler artmaktadır. STPF’ın pişme kaybını azaltması maliyetler 

açısından çok önemlidir. Bunun yanı sıra pişme sırasında kaybolan sıvıda vitamin, 

mineral gibi besinsel öğeler de olduğundan, pişme kaybının az olması tüketici sağlığı 

açısından da oldukça önemlidir.  Tumbling de istatistik olarak önemli olmasa da pişme 

veriminde artışa neden olmuştur. Sürekli tumbling uygulanan STPF içeren örneklerde 

pişme verimin maksimum, pişme kaybının minumum olması sürekli tumblingin bu 

açıdan avantajlı olduğunu göstermektedir. 

 
 
Tumbling uygulaması ve STPF kullanımı örneklerin TÇP içeriğini istatistik olarak 

önemli düzeyde etkilememiş olsa da (p>0.05) TÇP açısından kayıp oluşturmamıştır. 

TÇP’de kayıp oluşmaması, TÇP’in ısı ile koagüle olarak suyu tutmak suretiyle pişme 

kayıplarının azalmasında etkili olmak gibi işlevlerinde azalmaya yol açmaması 

bakımından avantaj olarak görülmektedir. Benzer şekilde örneklerin toplam α-amino 

grup içerikleri de tumbling uygulaması ve STPF kullanımından istatistik olarak önemli 

düzeyde etkilenmemiştir (p>0.05). Toplam α-amino grup içeriğinin artmaması, tüketici 

sağlığı açısından risk oluşturan biyojen amin oluşumunun ertelenmesi açısından oldukça 

önemli bir avantajdır.  

 
 
Tüm bu veriler ışığında sığır dönerinde pişme kayıplarını azaltmak, ürün nemini, 

STK’ni ve verimi artırmak için terbiyeleme sosunda %0.25 STPF kullanılabileceği 

söylenebilir. Bu durum maliyetlerin azaltılması açısından et endüstrisi için büyük önem 

arz etmektedir. Ürün neminin STPF kullanımı ile artması da teknolojik işlemlerde yarar 

sağlayabilir.  
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Tumbling uygulamasının etkileri çoğunlukla istatistik olarak önemli olmasa da olumsuz 

etkiler değil aksine avantaj sayılabilecek etkilerdir. Tumbling uygulama yöntemleri 

açısından bakıldığında sürekli tumbling STPF ile birlikte pişme kaybını azaltarak pişme 

verimini artırmış, STK’nde artış sağlamıştır ve bu açılardan kesikli tumblinge göre daha 

avantajlıdır.   

 
 
Et dönerinde tumbling uygulamasının etkileri hakkında farklı tumbling süreleri ve farklı 

hammaddeler kullanılarak daha fazla araştırma yapılması daha sağlıklı yorumların 

yapılması ve tumblingin etkilerinin daha net olarak ortaya konulması açısından önem 

arz etmektedir.  
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EK 1 Yaprak Dönerin Dizilmesi 

 
 

 
 

Döner şişine yaprak döner dizilmesi 

 
 

 
 

Döner şişine dizilmiş, şekil verilmiş, pişmeye hazır döner 
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EK 2 Hammadde 
 
 

 
 

Hammadde olarak kullanılan sığır etlerinde gerekli kontrollerin yapıldığına dair damga 
bulunmaktadır 
 
 

 
 

İşletmede soğuk ortam hakimdir ve temizlik ve hijyene özen gösterilmektedir 
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EK 3 Yaprak Dönerlik Etlerin Hazırlanması 

 

 

 
 

Etler kemiklerinden ayrılır, görünür yağ ve bağ doku uzaklaştırılır ve bıçakla açılır 
 
 

 
 

Yaprak dönerlik etlere daha ince form kazandırmak için etler makineden geçirilerek 
inceltilir 
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EK 4 Vakum Tumbler 
 
 

 
 
Haz Besicilik A.Ş.’nin Ankara’daki işletmesinde bulunan vakum tumbler (Vakona W-
35, Germany) 
 
 

 
 
Tumbler kesikli tumbling programında (30 dakika; 3 dakika tumbling, 2 dakika 
dinlenme) 
 
 

 
 
Tumbler sürekli tumbling programında (20 dakika) 
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