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MODÜLÜN SÜRESİ
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MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye çalışma amacına ve tekniğine uygun
mikrobiyolojik kültür oluşturma, saf kültür üreterek
muhafaza etmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENİM
KAZANIMLARI

1. Çalışma amacına ve aseptik tekniğe uygun olarak besi
yerine ekim yapabileceksiniz.
2. Çalışma amacına uygun olarak belirlenen ısı ve sürede
tekniğine uygun olarak inkübasyon yapabileceksiniz.
3. Makroskobik inceleme tekniğine uygun olarak
inkübasyon sonucunu gözlemleyebileceksiniz.
4. Aseptik tekniğe uygun olarak saf kültür üreterek
muhafaza edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım
Sterilize edilmiş katı ve sıvı besi yerleri, steril petri kutusu,
steril pipet, öze, drigalski spatülü, dilüsyon serileri, tüplük,
inkübatör, su banyosu, laboratuvar saati, asetat kalemi,
petride hazırlanmış katı agarlı besi yeri, sıvı besi yeri, tüpte
hazırlanmış yatık agarlı besi yeri, ekim yapılmış ve
mikrobiyel üreme görülmüş petri kutuları, bakteriyolojik
etüv, bek, alkol, pamuk, buzdolabı
Ortam
Mikrobiyoloji laboratuvar ortamı, kütüphane, İnternet,
bireysel öğrenme ortamları vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Mikroorganizmaların bulundukları ortamdan tekniğine uygun olarak alınıp, uygun
ortam ve koşulları taşıyan besi yerlerine aktarılması ve bu ortamda gelişmelerinin sağlanması
sonucunda kültür elde edilmektedir. Mikroorganizmaların çeşitli özelliklerinin
incelenebilmesi için öncelikle incelenecek mikroorganizmanın çoğaltılarak kültürünün
oluşturulması gerekmektedir. Kültür oluşturma çalışmaları mikrobiyoloji laboratuvar
çalışmalarının temelini oluşturur.
Numunede mikroorganizmaların var olup olmadıklarının belirlenmesi, varsa
sayımları, tanımlanması (cins ve türlerinin saptanması) ile özelliklerinin belirlenmesi gibi
çalışmaları yapabilmek için kültür elde etme tekniklerinin bilinmesi gerekmektedir.
Mikroorganizmalar doğada çok ender olarak saf halde bulunurlar. Genellikle karışık
halde bulunan mikroorganizmalardan saf kültürlerin elde edilmesi gerekir. Mikrobiyolojide
saf kültür ile çalışmak bir anlamda zorunludur. Eğitim, klinik tanı ve tedavi, endüstriyel
uygulamalar vb. mikrobiyolojinin pek çok alanında çalışılan mikroorganizmanın saf kültür
halinde olması gerekmektedir.
Laboratuvar hizmetlerinde çalışacak her elemanın kültür elde etme teknikleri, saf
kültür oluşturarak üretme ve kültürlerin muhafaza edilmesi ile ilgili bilgi ve becerileri
kazanmış olması, kendisinin ve çevresinin sağlığını koruması açısından da önemlidir. Modül,
sizlere bu bilgi ve becerilerin kazandırılmasında yardımcı olacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Çalışma amacına ve aseptik tekniğe uygun olarak besi yerine ekim yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ekim işleminde kullanılan araç gereçleri araştırınız.



Ekim teknikleri hakkında bilgi toplayınız.

1. EKİM İŞLEMİ (İNOKÜLASYON)
Ekim işlemi (inokülasyon) incelenecek örneğin steril bir besi yerine uygun bir şekilde
aktarılması olayıdır. Diğer bir ifade ile içerisinde bulunan mikroorganizmaları üretmek veya
mikroorganizma bulunup bulunmadığını araştırmak amacıyla, alınan numunelerin özel
aletler kullanılarak uygun besi yerlerine aktarılmasına “ekim”, herhangi bir besi yerinde
üremiş olan mikroorganizmaların başka bir besi yerlerine aktarılmasına ise “pasaj” denir.

1.1. Ekim Yöntemleri
Ekim yöntemleri, besi yerinin ve ekilecek numunenin katı veya sıvı oluşuna ve üretim
amacına göre farklılık gösterir.

1.1.1. Tüpteki Sıvı Besi yerine Ekim Yöntemleri
Sıvı ortama ekim, genellikle öze ya da pipet ile yapılır. Bazı durumlarda eküvyonlarda
kullanılmaktadır. Örnekler eküvyon ile alınmışsa ilk ekimler genellikle direkt olarak bu
eküvyon ile yapılır. Eküvyon sıvı besi yerine daldırılır, materyalin besi yeri içerisine yeteri
kadar geçmesi için tüpün kenarına bastırılır ve çalkalanır.
1.1.1.1. Öze ile Ekim
Öze, paslanmaz metalden bir sap ve bu sapın ucunda yer alan bir telden oluşur.
Kullanım amacına göre telin uç kısmı, iğne şeklinde (iğne öze) veya halka şeklinde (halka
öze) olabilir. Çabuk ısınması ve soğuması nedeniyle alevde kolayca sterilize edilebilen, uç
kısmı platin olan özeler tercih edilmektedir. Krom nikel telden yapılmış özelerde
kullanılmaktadır. Bunun dışında, genellikle plastikten imal edilen tek kullanımlık özeler de
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mevcuttur. Bazı halka özeler kalibrelidir ve belirli miktarda sıvı tutar. Bu tip özeler, özellikle
idrar gibi sıvı materyallerden kantitatif kültür yapmak amacıyla kullanılır.

Şekil 1.1: Sıvı numuneden sıvı besi yerlerine öze ile ekim basamakları

Öze yardımıyla sıvı besi yerlerine ekim işlemi aşağıdaki işlem sırasıyla yapılır;
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Aseptik ortam oluşturulur (Steril kabinde çalışacaksa UV lambası çalışmaya
başlanmadan en az 15 dakika öncesinden açılır ve bek yakılır.).




Numune kontrol edilir ve ekim yapmak istenilen besi yerleri hazır hale getirilir.
Numune homojen hâle getirilir (Bu işlem tüp karıştıcısı ile veya kuvvetlice
çalkalamak suretiyle yapılabilir.).



Halka öze sap kısmından tutularak, uç kısmı aşağı gelecek şekilde sağ ele alınır
(Öze kalem tutar gibi tutulmalı, solaklar bu işlemi sol elleriyle yapmalıdır.).



Özenin uç kısmı iyice kızarıncaya kadar, bek alevine tutularak steril edilir.

Resim 1.1: Özenin elde tutulma şekli

Resim 1.2: Özenin steril edilmesi



Diğer elle numune ve besi yeri tüpleri alınır.



Öze tutulan el ile numune ve besi yeri tüplerinin kapağı veya tıkacı açılır
(Kapak veya tıkaç kesinlikle yere bırakılmamalıdır.), ağızları alevden geçirilir.
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Resim 1.3: Tüplerin kapağının açılması

Resim 1.4: Tüplerin ağzının alevden geçirilmesi



Steril edilen öze soğumamış ise numune tüpünün iç çeperine dokundurularak
soğuması sağlanır.



Numune tüpü, hafifçe eğilerek özenin ucu sıvı örneğe daldırılır. Öze ucuna sıvı
içinde karıştırma hareketi yaptırılır. Öze, tüpün çeperine değmeyecek şekilde
dışarı çıkarılır.



Numune ile dolu özeyi besi yeri tüpünün çeperine dokundurmadan sıvı besi yeri
seviyesine kadar getirilir, sıvı seviyesinin yanında tüpün iç çeperine öze
sürülerek numunenin sıvı içerisine karışması sağlanır.
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Resim1.5: Özeyle numunenin alınması

Resim 1.6: Tüplerin kapağının kapatılması



Tüplerin ağzı alevden geçirilerek kapakları veya tıkaçları kapatılır.



Özenin uç kısmı iyice kızarıncaya kadar bek alevine tutulur (Bu sefer işleme
önce telin sap ile birleştiği kısımdan başlanır ve uç kısmı aleve yavaş yavaş
yaklaştırılır, aksi hâlde koloni parçası sıçrayarak etrafı kontamine edebilir.).



Besi yeri tüpünün üzerine asetat kalemi ile gerekli bilgiler yazılır.

Not: 4–13 numaralı basamaklar aseptik teknikle, (Bek alevinin yanında alevden en
fazla 30 cm uzaklıkta) yapılmalıdır.
1.1.1.2. Pipet ile Ekim
Pipet ile sadece sıvı numunelerden ekim yapılabilir. Ekim işleminde kullanılacak
pipetlerin mutlaka steril olması gerekmektedir. Cam ve plastik pipetler, yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Pipet yardımıyla sıvı besi yerlerine ekim işlemi aşağıdaki işlem sırasıyla yapılır;
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Aseptik ortam oluşturulur (Steril kabinde çalışacaksa UV lambası çalışmaya
başlanmadan en az 15 dakika öncesinden açılır ve bek yakılır.).



Numune kontrol edilir ve ekim yapılmak istenilen besi yerleri hazır hale
getirilir.



Numune homojen hâle getirilir (Bu işlem tüp karıştıcısı ile veya kuvvetlice
çalkalamak suretiyle yapılabilir.).



Numune aktarımında kullanılacak pipetin steril olup olmadığı kontrol edilir.



Kullanılacak pipet, alev çatısı altında ambalajından veya pipet kutusundan ağız
kısmından tutarak çıkarılır.



Numune ve besi yeri tüplerinin kapağı veya tıkacı açılır (Kapak veya tıkaç,
kesinlikle yere bırakılmamalıdır), ağızları alevden geçirilir.



Numune tüpü hafifçe eğilerek pipetin ucu sıvı örneğe daldırılır.



Pipetle gerekli miktarda numune çekilir.

Resim 1.7: Pipet ile ekim



Pipet, besi yeri tüpüne besi yerine değmeyecek şekilde besi yeri seviyesine
yakın bir yerde tüpün iç çeperine dokundurularak, kendi kendine boşalması
sağlanır.



Tüplerin ağzı alevden geçirilerek kapakları veya tıkaçları kapatılır.



Kullanılan pipet dezenfektan çözeltisinin içerisine bırakılır.



Besi yeri tüpü, hafifçe çalkalanarak numune ile besi yerinin karışması sağlanır.



Besi yeri tüpünün üzerine asetat kalemi ile gerekli bilgileri yazılır.
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Resim 1.8: Pipet ile ekim

1.1.2. Petri Kutusundaki Katı Besi yerine Ekim Yöntemleri
Katı besi yerleri, tüp ya da petri kutusunda olabilir. Ekim, petri kutusunda ki katı bir
besi yerine yapılacaksa halka öze, tüp içerisinde ki dik veya yatık bir besi yerine yapılacaksa
iğne öze tercih edilir. Hareket muayenesi için kullanılan Craigie besi yeri veya bakterilerin
aerob ve anaerob ortamlarda üreme özelliklerini incelemek için kullanılan V-F buyyonu gibi
özel amaçlı besi yerlerine ekim yapılırken de iğne öze kullanılır.
1.1.2.1. Dökme Plak Yöntemi
Numunenin veya dilüsyonunun 45–50 °C’ye kadar soğutulmuş agarlı besi yeri ile petri
kutusunda karıştırılarak ekilmesi şeklindeki yöntemdir. Bu yöntemde katı numunelerin
dilüsyonlarından ve sıvı numunelerin kendisinden veya dilüsyonlarından ekim yapılabilir.
Katı numunelerden bu yöntemle direkt ekim yapılamaz. Katı numunelerden bu yöntemle
ekim yapılacaksa mutlaka dilüsyonu hazırlanmalıdır.
Besi yerine diğer yöntemlerden daha fazla numune aktarıldığı için daha hassas sonuç
verir. Bu yöntemde numunenin tamamı besi yeri içerisine homojen dağıldığından
mikroorganizmalar taban ve yüzeye yakın kısımlardaki oksijen varlığı nedeniyle farklı
morfolojide koloni oluşturabilmektedir.
Dökme plak yöntemiyle katı besi yerlerine ekim işlemi aşağıdaki işlem sırasıyla
yapılır;





Aseptik ortam oluşturulur (Steril kabinde çalışacaksa UV lambası çalışmaya
başlanmadan en az 15 dakika öncesinden açılır ve bek yakılır.).
Numune veya dilüsyonu homojen hâle getirilir (Bu işlem tüp karıştıcısı ile veya
kuvvetlice çalkalamak suretiyle yapılabilir.).
Numune aktarımında kullanılacak pipetin steril olup olmadığı kontrol edilir.
Kullanılacak pipet, alev çatısı altında ambalajından veya pipet kutusundan ağız
kısmından tutarak çıkarılır.
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Numune ve besi yeri tüplerinin kapağı veya tıkacı açılır (Kapak veya tıkaç
kesinlikle yere bırakılmamalıdır.), ağızları alevden geçirilir.
Numune tüpü hafifçe eğilerek, pipetin ucu sıvı örneğe daldırılır.
Pipetle 1 ml numune çekilir.

Şekil 1.2: Pipet ile petri kutusuna aktarma





Steril boş petri kutusunun kapağı hafifçe açılır. Pipet eğik tutularak, ucu petri
kutusunun içine dokundurularak, kendi kendine boşalması sağlanır.
Kullanılan pipet, dezenfektan çözeltisinin içerisine bırakılır.
Numunenin üzerine 15–20 ml usulüne uygun olarak hazırlanıp 45–50 °C’ye
kadar soğutulmuş agarlı besi yeri dökülür (Besi yeri sıcaklığı fazla olursa
mikroorganizmalar zarar görür, düşük olursa dökme esnasında katılaşacağı için
istenen homojen karışım elde edilemez.).

Şekil 1.3: Petri kutusundaki numunenin üzerine besi yerinin dökülmesi



Numune ile besi yerinin karışması için düz bir zemin üzerinde 8 şeklinde veya
dairesel hareket yaptırılır.

Şekil 1.4: Numune ile besi yerinin karıştırılması




Besi yeri katılaşıncaya kadar bekletilir.
Petri kutusunun üzerine cam kalemi ile gerekli bilgiler yazılır.
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1.1.2.2. Yayma Yöntemi
Numunenin veya dilüsyonunun, usulüne uygun olarak hazırlanmış petri kutusundaki
agarlı besi yerinin bütün yüzeyine yayılarak ekilmesi yöntemidir. Bu yöntemde katı
numunelerin dilüsyonlarından ve sıvı numunelerin kendisinden veya dilüsyonlarından ekim
yapılabilir. Katı numunelerden bu yöntemle direkt ekim yapılamaz. Katı numunelerden bu
yöntemle ekim yapılacaksa mutlaka dilüsyonu hazırlanmalıdır.
Bu yöntemde kullanılacak petri kaplarındaki agarlı besi yerlerinde yüzey kurutma
işlemi yapılırsa besi yeri yüzeyi tarafından emilebilecek numune miktarı artırılmış olur.
Yayma yöntemiyle katı besi yerlerine ekim işlemi aşağıdaki işlem sırasıyla yapılır;

Aseptik ortam oluşturulur (Steril kabinde çalışacaksa UV lambası çalışmaya
başlanmadan en az 15 dakika öncesinden açılır ve bek yakılır.).

Numune veya dilüsyonu homojen hâle getirilir (Bu işlem tüp karıştıcısı ile veya
kuvvetlice çalkalamak suretiyle yapılabilir.).

Numune aktarımında kullanılacak pipetin steril olup olmadığı kontrol edilir.

Kullanılacak pipet, ağız kısmından tutularak alev çatısı altında ambalajından
veya pipet kutusundan çıkarılır.

Numune ve besi yeri tüplerinin kapağı veya tıkacı açılır (Kapak veya tıkaç
kesinlikle yere bırakılmamalıdır.), ağızları alevden geçirilir.

Numune tüpü hafifçe eğilerek, pipetin ucu sıvı örneğe daldırılır.

Pipetle 0,1 ml numune çekilir.

Petri kutusunun kapağı hafifçe açılır. Pipeti eğik tutarak ucunu petri kutusunun
içindeki agarlı besi yerine dokundurularak ve kendi kendine boşalması sağlanır.

Şekil 1.5: Katı besi yerinin üzerine numunenin aktarılması







Kullanılan pipet dezenfektan çözeltisinin içerisine bırakılır.
Drigalski spatülü, temiz ve yeterli konsantrasyondaki alkol ile ıslatılıp,
yakılmak suretiyle sterilize edilir.
Besi yeri üzerinde kültür aktarılmamış bir yere dokundurarak soğuması sağlanır.
Drigalski spatülü ile numune besi yerinin bütün yüzeyine homojen olarak
yayılır.
Petri kutusunun üzerine asetat kalemi ile gerekli bilgiler yazılır.
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Şekil 1.6: Numunenin katı besi yerinin yüzeyine yayılması

Resim 1.9: Drigalski özesi ve katı besi yeri yüzeyine yayma

1.1.2.3. Sürme Yöntemi
Bu yöntemle petri kutusundaki katı besi yerinin belirlenen farklı bölgelerine numune
ile temas ettirilen öze sırayla sürülmelidir. Numune miktarı ve içerdiği mikroorganizma
sayısının her bölgede farklı olması sebebiyle üreme miktarlarının da farklı olması sağlanır.
Böylece bakterilerin her sürme alanına bir önceki alandan daha az sayıda düşmeleri sağlanır.
Son sürme alanında bakteri sayısı teke düşer. Bu bakteriler teke düştükleri bölgelerde
çoğalarak tek koloni oluşturur. Bu yöntemle ekimin amacı, her canlı hücrenin inkübasyon
sonucu bir adet koloni oluşturmasıdır. Bu nedenle sürme yöntemine tek koloni düşürme
yöntemi de denir.
Örnekler eküvyon ile alınmışsa ilk ekimler genellikle direkt olarak bu eküvyon ile
yapılır. Eküvyon, katı besi yerinin belirli bir bölgesine döndürülerek sürülür ve öze
yardımıyla diğer bölgelere taşınarak ekim yapılır.
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Şekil 1.7: Öze yardımıyla pasaj yapma ve tek koloni düşürme

Öze yardımıyla pasaj yapma ve tek koloni düşürme işlemi aşağıdaki işlem sırasıyla
yapılır (Bu uygulamada kültür içeren katı bir besi yerinden, başka bir besi yerine pasaj
yapılacak ve tek koloni düşürülecektir.);








Aseptik ortam oluşturulur (Steril kabinde çalışacaksa UV lambası çalışmaya
başlanmadan en az 15 dakika öncesinden açılır ve bek yakılır.).,
Ekim yapılmış olan ve pasaj yapmak istediğiniz besi yerleri hazır hale getirilir.
Halka öze sap kısmından tutularak uç kısmı aşağı gelecek şekilde sağ ele alınır
(öze kalem tutar gibi tutulmalı, solaklar bu işlemi sol elleriyle yapmalıdır.).
Özenin uç kısmı iyice kızarıncaya kadar bek alevine tutularak steril edilir.
Kültür içeren petri kutusu diğer ele alınarak baş ve işaret parmağı ile kapak
kısmı açılır.
Özenin uç kısmı (halka kısmı), besi yerinin bir kenarına veya kapağın iç
çeperine hafifçe dokundurularak soğutulur.
Özenin uç kısmı pasaj yapılmak istenilen koloniye hafifçe dokundurularak
koloniden küçük bir parça alınır.
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Resim 1.10: Öze ile tek koloni düşürme tekniği










Petri kutusunun kapağı kapatılır.
Pasaj yapılmak istenilen besi yeri aynı şekilde açılır ve özenin ucundaki koloni
parçası besi yerinin bir kenarına iyice sürülür.
Özenin uç kısmı iyice kızarıncaya kadar bek alevine tutulur (Bu sefer işleme
önce telin sap ile birleştiği kısımdan başlanmalı ve uç kısmı aleve yavaş yavaş
yaklaştırılmalı, aksi hâlde koloni parçası sıçrayarak etrafı kontamine edebilir.).
Özenin uç kısmı, besi yerinin temiz bir bölgesine hafifçe dokundurularak
soğutulur.
İlk ekim bölgesinden başlanılarak besi yeri yüzeyinde zikzaklar çizilir (özenin
agar yüzeyine uygun açı ile tutulmalı ve çok fazla bastırmamaya özen
gösterilmelidir)
Aynı işlem, özeyi her defasında sterilize ederek ikinci ve üçüncü ekim
bölgelerinde de tekrarlanır.
Son seyreltme işlemi bittikten sonra öze alevde steril edilerek bırakılır.
Üzerine asetat kalemi ile gerekli bilgiler yazılır.

1.1.3. Tüpteki Katı Besi yerine Ekim Yöntemi
Sıvı bakteri kültürünün iğne öze ile alınarak tüpteki katı besi yerine batırılmasıyla
yapılan ekim; saplama ekim yöntemidir. Bu şekilde bakterinin jelatini eritmesi veya
karbonhidratlı jelozlu besi yerinde gaz oluşturması kolayca incelenir, üreme bölgesine göre
bakterinin aerob, anaerob, fakültatif veya mikroaerofilik mi olduğu, bakterinin hareketli olup
olmadığı hakkında bilgi edinilir.
Yatık agarlı besi yerlerine ekim işlemi de öze ile yapılır. Öze ile örnek alınarak,
tüpteki yatık agarlı besi yeri yüzeyinin en alt kısmından başlanır, yukarı doğru zikzaklar
çizerek yapılır.

Şekil 1.8: Yatık agarlı besi yerine ekim
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1.1.4. Yüzeylerden Alınan Örneklerin Ekim İşlemi
Yüzeylerden örnek alma aşağıdaki tekniklerden biri seçilerek yapılabilmektedir.







Dip slide tekniği
Eküvyon
Agar sucuğu
Selobant tekniği
Yüzey kazıma ya da yüzeyden ince kesitler alma
Yüzey yıkama ve dilüsyon sıvısına daldırma

1.1.4.1. Dip Slide Tekniği
Dip slide; yüzeylerin mikrobiyolojik kontrolleri, dezenfeksiyon ve personel hijyen
kontrollerinin kolay ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlayan bir materyaldir. Yüzey ve alan
kontrolleri dışında sıvı örneklerle çalışma için de uygundur. Bu nedenle suların ve diğer
sıvıların mikrobiyolojik kontrollerinde kullanılabilmektedir.
Dip slide; iki faklı besi yeri taşıyabilmesi özelliği ile tek bir slide üzerinde iki farklı tür
mikroorganizmanın belirlenebilmesini sağlamaktadır. Bu sayede kullanıcılara hem kolaylık
hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlamaktadır. Test sistemi bakterilerin ve mantarların
sayımı için elverişlidir.

Resim 1.11: Dip slide ile yüzeylerden örnek alma
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Slide kabının kapalı ve steril olduğu kontrol edilir.
Slide, kabından dikkatlice çıkartılır.
Her iki besi yeri yüzeyi örneklenecek yüzeylere hafifçe bastırılır ve 5 saniye
bekletilir.
Slide dikkatlice kabına geri konulur ve inkübatöre dik olarak yerleştirilir.

1.1.4.2. Eküvyon
Ucunda pamuk sarılı tahta, plastik veya metal çubuktan oluşan ve yüzeylerden
numune alma ve ekim işleminde kullanılan malzemedir.











Steril eküvyon örnek alınacak bölgeye götürülür.
Eküvyon çubuğu aseptik koşullarda tüpünden çıkarılır.
Uçtaki pamuk kısma değişik eğimler verdirilerek örnek alınacak yüzeye
kuvvetlice bastırılır. Bu sayede yüzeydeki mikroorganizmaların pamuk ucunun
tamamına geçmesi sağlanır. Eküvyon çubuğu bu işlemler sırasında üst ucundan
tutulur.
Eküvyon çubuğu daha sonra hiçbir yere temas ettirilmeden tüpüne
yerleştirilerek tüp hızla laboratuvara ekim için götürülür.
Eküvyon çubuk, alev çatısı altında tüpten çıkarılarak uç kısmı daha önceden
hazırlanmış petri kutusundaki agarlı besi yeri yüzeyinin kenar kısmındaki
herhangi bir noktaya temas ettirilir. Bu işlem sırasında besi yerinin
yırtılmamasına dikkat edilmelidir.
Petri kutusunun kapağı kapatılır.
Eküvyon çubuğu tüpüne yerleştirilerek sterilize edilmek üzere ayrılmalıdır.
En son aşamada ise petri kutusundaki besi yerinde örneğin temas ettirildiği
noktadan başlamak üzere öze ile sürme ekime geçilir.

Yüzeydeki mikroorganizmalar sayılmak istendiğinde ise eküvyon çubuğu
laboratuvarda tüpten çıkarılarak, daha önceden hazırlanmış olan tüpteki steril 10 ml’lik
dilüsyon sıvısına aseptik koşullarda daldırılır ve tüpün ağzı kapatılır. Bu işlemler sırasında
çubuğun tüpe giren kısmına elle dokunulmamalıdır. Daha sonra sıvı besi yerine ekim
işlemleri prosedürü takip edilerek ekim işlemi gerçekleştirilir.
1.1.4.3. Agar Sucuğu
Direkt olarak bir besi yerini örnekle temas ettirme esasına dayanır. Steril agar sucuğu
yüzeye temas ettirilir daha sonra steril bisturi ile ince kesitler alınarak steril petri kutusuna
yüzeye sürülen kısmı üste gelecek şekilde yerleştirilip laboratuvara gönderilir. Yaygın
kullanımı yoktur.
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1.1.4.4. Sellobant Tekniği
Bu yöntemde kullanılan sellobantlar steril kabul edilir (Yapışkan maddede
mikroorganizmanın üreyemeyeceği farz edilir.). Bu yönteme çok sık başvurulmamaktadır.






İncelenecek yüzeye sellobantın yapışkan yüzeyi temas ettirilerek örnek alınır.
Örnek alınan kısım petri kutusundaki agarlı besi yeri yüzeyine temas ettirilir.
Diğer yüzünden hafifçe baskı yapılarak belli bir süre beklenir.
Daha sonra da bant buradan çıkarılarak bir dezenfektan çözeltisine atılır.
Sürme ekim yöntemi uygulanarak inkübasyona bırakılır.

1.2. Ekim Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar
Ekimlerde dikkate alınacak hususlar aşağıda verilmiştir.










Seyreltme işlemi bitirildikten sonra hızla ekim yapılmalıdır. Bu amaçla bir
örneğin ekimi tümüyle bitirildikten sonra diğer örneğin seyreltme işlemine
başlanmalıdır.
Ekimi yapılacak numune ve seyreltilerin her birinden 2 petri kutusuna paralel
ekim yapılması gereklidir.
Ekim sırasında örneğin kontaminasyonu kesinlikle önlenmeli, benzer şekilde
patojenler ile çalışılırken zenginleştirme örneklerinden yapılan ekimlerde
laboratuvar personeline bu kültürlerin bulaşmamasına dikkat edilmelidir.
EMS ekimlerin de 5 ml pipet kullanılarak 3 tüpe birer ml aktarılması pratik
ancak el deneyimi gerektiren bir uygulamadır.
Petri kutusuna yapılacak ekimlerde örnek ile ilgili bilgilerin asetat kalemi ile
yazılması gerekmektedir. Bunlar;

Besi yerinin adı,

Numunenin adı veya kodu,

Tarih,

İnkübasyon ısı derecesi ve süresi,

Dilüsyon faktörü,

Petri kutusuna pipetlenen hacim miktarı gibi bilgilerdir.
Petri kutusuna yapılacak ekimlerde örnek ile ilgili bilgilerin kapağa yazılması
kapakların karışması olasılığı ile sakıncalıdır. Petri kutularında yazımlar tabana
yapılmalıdır.
Petri kutularının homojenizasyona başlamadan önce yazılmış olması işlem
sırasında gereksiz beklemelerin önüne geçer.
Tabandaki yazılar, koloni incelemesini engellememelidir. Bu amaçla ince uçlu
kalemler tercih edilmelidir. Yazımlar en az düzeyde, ancak ekim yapılmış petri
kutusundaki örnek hakkında hiçbir karışıklığa yol açmayacak kadar fazla
olmalıdır. Özellikle yoğun ekim yapılan laboratuvarlarda petri kutularının
yazımında standardizasyon çok daha fazla önemlidir.
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Homojenizasyona başlanırken, tezgâh üzerinde Plate Count Agar dökülmüş bir
adet petri kutusunun kapağı tam açık olarak tutulmalı, bu petri kutusu da tarih
ve açık kaldığı süre kaydedilerek inkübasyona bırakılmalıdır. Çalışma
atmosferinden (havadan) gelebilecek kontaminasyonu belirlemek için yapılan
bu çalışmada, petri kutusunda 1 koloni/dakika izin verilebilen en yüksek
kontaminasyon düzeyidir. Bundan daha fazla kontaminasyon görülürse düzeltici
faaliyet uygulanmalıdır. Maya küf sayımı yapılıyor ise kullanılan besi yerinden
bir adedi aynı şekilde açık bırakılmalıdır. Bunun değerlendirmesi PCA gibidir.
Her ekimde her besi yeri için bir adet petri kutusu kontrol olarak bırakılmalıdır.
Analizin durumuna göre eğer homojenizasyon ve seyreltme uygulanıyorsa bu
çözeltilerin de sterilite testi PCA besi yerinde yapılmalıdır. Tersine olarak,
seyreltme çözeltilerinin toksik özellik göstermediği de kontrol edilmelidir.
Yayma yöntemi kullanılıyor ise drigalski spatüllerinin sterilize edildiği alkolden
de sterilite testi için yine PCA besi yerine ekim yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


Aşağıdaki önerileri dikkate alarak işlem basamaklarını sırası ile
uygulayarak sıvı besi yerine öze ile ekim yapınız.

Uygulamada kullanılan malzemeler: Öze, deney tüpünde sıvı besi yeri, bunzen bek,
İşlem Basamakları

Öneriler

 Tüpte sıvı besi yeri hazırlayınız.

 Laboratuvar kıyafetlerinizi giyiniz.
 Ellerinizi çalışma öncesi ve sonrası
yıkayıp dezenfekte ediniz.
 “Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon–1”
modülünde öğrendiğiniz şekilde
çalışınız.

 Tüp üzerine gerekli bilgileri yazınız.

 Çalışma masasını çalışma öncesi ve
sonrası dezenfekte ediniz.

 Aseptik ortam oluşturunuz.

 Tüm çalışmalarınızı alev çatısı altında
yapınız.

 Numuneyi kontrol ederek homojen hâle
getiriniz.

 Ekim yapacağınız numune veya dilüsyon
serisini belirleyiniz.

 Özeyi sağ elinize alarak ucunu akkor
haline getiriniz.

 Özeyi elinizle kalem gibi tutunuz (Resim
1.1 ve resim 1.2’ye bakınız).

 Numune ve besi yeri tüplerini sol elinize
alınız.

 Ekim işlemini kontaminasyon riskini en
aza indirmek için seri bir şekilde yapınız

 Öze tutan eliniz ile numune ve besi yeri
tüplerinin kapağını veya tıkacını açarak
ağızlarını alevden geçiriniz.

 Numune tüpünü hafifçe eğerek soğumuş
özenin ucunu sıvı numuneye daldırınız.

 Tüplerin ağzındaki pamuk tıkacı veya
kapağı sağ elinizin serçe ve yüzük
parmağı ile çıkarınız (Resim 1.3’e
bakınız).
 Tüpün ağız kısmını fazla ısıtmayınız
(Resim 1.4’e bakınız).
 Özeyi bekleterek veya tüpün iç çeperine
temas ettirerek soğutunuz.
 İçerisinde sıvı bulunan tüpü gereksiz
yere eğmeyiniz.
 Özenin sap kısmını sıvıya temas
ettirmeyiniz.
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 Öze ucunu sıvı içinde karıştırma hareketi
yaptırarak numuneyi alınız.

 Özeye karıştırma hareketi yaptırarak
halka içinin numune ile dolmasını
sağlayınız (Resim 1.5’e bakınız).

 Özeyi tüpün çeperine değmeyecek şekilde  Özeyi yavaş hareket ettiriniz ve tüp
dışarı çıkarınız.
çeperine dokundurmayınız.
 Numune dolu özeyi besi yeri tüpünün
çeperine dokundurmadan sıvı seviyesine
kadar sokunuz.

 Sterilliğinden kuşku duyulan veya
kontamine olan araç gereçleri
kullanmayınız.

 Sıvı seviyesinin yanında tüpün iç
çeperine özenin ucunu sürtünüz.

 Numunenin sıvı içerisine karışmasını
sağlayınız.

 Özeyi tüpün içinden çıkartınız.

 Ani hareketlerden kaçınınız.

 Özeyi bunzen bek alevinde tutarak
sterilize ediniz.

 Çalışma sırasında özeyi steril etmeden
tezgâha koymayınız.

 Tüplerin ağzını alevden geçirerek
kapatınız.

 Pamuğu aldığınız şekilde kapatınız
(Resim 1.6’ya bakınız).
 Ellere bulaşma olduğunda ellerinizi
dezenfekte ediniz.
 Tezgâha çalışma sırasında besi yeri,
dilüsyon vb. döküldüğünde tezgâhı
temizleyip dezenfekte ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ


Aşağıdaki önerileri dikkate alarak işlem basamaklarını sırası ile
uygulayarak katı besi yerine sürme yöntemiyle ekim yapınız.

Uygulamada kullanılan malzemeler: Öze, petri kutusunda katı besi yeri, bunzen
bek,
İşlem Basamakları

Öneriler
 Laboratuvar kıyafetlerinizi giyiniz.
 Petri kutusunda katı besi yeri hazırlayınız.  Ellerinizi her çalışma öncesi ve sonrası
yıkayıp dezenfekte ediniz.
 Petri kutularına gerekli bilgileri yazınız.
 Özenin ucunu akkor hâline getiriniz.
 Dilüsyon serilerinden ilkini sol elinize
alınız.
 Tüpün pamuk tıkacını çıkararak ağzını
alevden geçiriniz.
 Önce özeyi sıvı numunenin alınacağı
tüpün iç kenarlarına değdirerek
soğutunuz.

 Çalışma masasını çalışma öncesi ve
sonrası dezenfekte ediniz.
 Özeyi elinizle kalem gibi tutunuz.
 Ekim yapacağınız numune veya dilüsyon
serisini belirleyiniz.
 Tüm çalışmalarınızı alev çatısı altında
yapınız.
 İçerisinde sıvı bulunan tüp veya erleni
gereksiz yere eğmeyiniz.

 Sonra özeyi sıvı numunenin içerisine
daldırarak numune alınız.

 Özeye karıştırma hareketi yaptırarak
halka içinin numune ile dolmasını
sağlayınız.

 Tüpün ağzını alevden geçirerek pamuk
tıkacını kapatınız.

 Pamuğu aldığınız şekilde kapatınız.

 İçerisinde katı besi yeri bulunan petri
kutusunu sol elin ayasına yerleştiriniz.

 Sterilliğinden kuşku duyulan veya
kontamine olan araç gereçleri
kullanmayınız.

 Baş ve işaret parmaklarıyla kapağını
aralayınız.
 Sağ eldeki numune dolu özeyi agarlı besi
yerinin bir kenarına temas ettirerek biraz
eziniz.
 Sonra öze yardımıyla istenilen şekilde
çizerek sürme yöntemiyle ekimi
gerçekleştiriniz.
 Petri kutusunun kapağını kapatınız.
 Özeyi alevde sterilize edip uygun şekilde
bırakınız.

 Alev çatısı altında çalışınız.
 Özeyi fazla bastırmayınız.
 Petri plağını yırtmayınız.
 Ellere bulaşma olduğunda ellerinizi
dezenfekte ediniz.
 Çalışma sırasında özeyi steril etmeden
tezgâha koymayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ


Aşağıdaki önerileri dikkate alarak işlem basamaklarını sırası ile
uygulayarak katı besi yerine yayma yöntemiyle ekim yapınız.

Uygulamada kullanılan malzemeler: Pipet, petri kutusunda katı besi yeri, bunzen
bek, alkol, drigalski spatülü,
İşlem Basamakları
Öneriler
 Laboratuvar kıyafetlerinizi giyiniz.
 Petri kutusunda katı besi yeri hazırlayınız.  Ellerinizi her çalışma öncesi ve sonrası
yıkayıp dezenfekte ediniz.
 Çalışma masasını çalışma öncesi ve
 Petri kutularına gerekli bilgileri yazınız.
sonrası dezenfekte ediniz.
 Sterilliğinden kuşku duyulan veya
 Steril bir pipeti sağ ele alınız.
kontamine olan araç gereçleri
kullanmayınız.
 Ekim yapacağınız numune veya dilüsyon
 Dilüsyon serilerinden ilkini sol ele alınız.
serisini belirleyiniz.
 Tüpün pamuk tıkacını çıkararak ağzını
 Pamuk tıkacı yere bırakmayınız.
alevden geçiriniz.
 Tehlikeli kimyasal madde içeren
maddelerle veya patojen
 Pipete 0,1 ml numune alınız.
mikroorganizmalarla çalışılıyorsa ağız
yolu ile değil puarla pipetten çekim
yapınız.
 Numuneyi petri kutusundaki agarlı besi
yerinin yüzeyine boşaltınız.

 Tüm çalışmalarınızı alev çatısı altında
yapınız.

 Alkolle daldırılmış drigalski spatülünü
alevden geçiriniz.

 Spatülün sapına veya elinize alkol
bulaşmadığından emin olunuz.

 Drigalski spatülünü petri kutusundaki
besi yerinin numune boşaltılmamış
yüzeyinde soğutunuz.

 Soğuduğundan emin olunuz.

 Besi yeri üzerindeki numuneyi homojen
olarak yayınız.

 Dairesel hareketle çeviriniz.

 Drigalski spatülünü ve pipeti sterilizasyon  Ellere bulaşma olduğunda ellerinizi
için ayırınız.
dezenfekte ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
Aşağıdakilerden hangisi yüzeylerden numune almada kullanılamaz?
A) Eküvyon
B) Öze
C) Dip slide
D) Selobant

2.

Aşağıdaki maddelerden hangisi öze olarak kullanılamaz?
A) Platin
B) Krom nikel
C) Plastik
D) Bakır

3.

Dökme plak yöntemi ile ekimde numune üzerine dökülecek olan agarlı besi yerinin
sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 25-30 °C
B) 90-95 °C
C) 45-50 °C
D) Oda sıcaklığı

4.

Aşağıdakilerden hangisi boğazdan numune almada kullanılabilir?
E) Eküvyon
F) Öze
G) Dip slide
H) Selobant

5.

Besi yerinde üretilmiş olan kültürden başka besi yerlerine aktarılması işlemine ne
denir?
A) İnokülasyon
B) Ekim
C) Aktarma
D) Pasaj
Aşağıda verilen bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.

6.

( ) Özeyi kullanmadan önce ve sonra bek alevinde steril etmek gerekir.

7.

( ) Özeyle ekim işleminden sonra özeyi bek alevinde steril ederken, özenin uç
kısmından başlanmalıdır.

8.

( ) Ekim işleminde kullanılan pipetler, kullanımdan sonra çöpe atılır.

9.

( ) Petri kutusuna yapılacak ekimlerde örnek ile ilgili bilgiler kapağa yazılır.

10.

( ) Yatık agarlı besi yerlerine ekim işlemi öze ile yapılır.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap
verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Çalışma amacına uygun olarak belirlenen ısı ve sürede tekniğine uygun olarak
inkübasyon yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Mikroorganizma türlerinin inkübasyon sıcaklık ve sürelerini araştırınız.



İnkübatör çeşitlerini, özelliklerini ve kullanım farklarını araştırınız.

2. İNKÜBASYON
2.1. Tanımı ve Önemi
Mikroorganizmaları laboratuvar şartlarında üretebilmek için en uygun fiziksel şartların
sağlanması gereklidir. Farklı besi yerleri kullanmanın yanı sıra inkübasyon ısısı, inkübasyon
süresi, atmosfer özellikleri gibi fiziksel şartları değiştirerek de belirli mikroorganizmaların
üremesi için daha elverişli ortamlar hazırlanabilir.
Ekim yapıldıktan sonra besi yerleri, mikroorganizmaların üremesi ve çoğalması
amacıyla inkübatör (etüv) adı verilen cihazlarda belirli süre bekletilir. İnkübatör,
mikroorganizmaların üremesi için gerekli optimum fiziksel ve kimyasal şartları sağlar.
İnkübasyon süresi ve ısısı üretilmek istenen mikroorganizmanın özelliklerine göre
değişebilir.
Ekimi gerçekleştirilen sıvı ya da katı besi yerinin bulunduğu tüp veya petri
kutularının, inkübatörde, mikroorganizmaların üreyebileceği en uygun sıcaklıkta uygun süre
bekletilmesi işlemine inkübasyon denir.

2.2. İnkübasyon Yöntemleri
İnkübasyon genellikle etüv ve su banyosunda gerçekleştirilir. Küflerin inkübasyonu
oda sıcaklığında yapılabilmekle birlikte kontrolsüz ortam olduğu için tercih edilmemektedir.

2.2.1. Etüvde İnkübasyon
Mikrobiyolojik çalışmalarda inkübasyon işleminde kullanılan cihazlara inkübatör
denir. İnkübatör oda sıcaklığı ile 80–90°C aralığında çalışan, zaman ve süre ayarı
yapılabilen, ayarlanan ısı derecesinden çok az sapma gösteren cihazlardır. Soğutmalı etüvler
ise -10°C ile 80 °C aralığında çalışır.
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Petri kapları ile yapılan çalışmalarda inkübasyon işleminde mutlaka inkübatör
kullanılmalıdır. Deney tüplerinde yapılan kültür çalışmalarında ise su banyosu veya
inkübatör kullanılabilir.

Resim 2.1: Etüv

2.2.2. Su Banyosunda İnkübasyon
İnkübasyon işleminde kullanılacak su banyolarının istenilen sıcaklık aralığında hassas
çalışabilen termostatlı ve sıcaklığın homojen dağılımını sağlayacak şekilde karıştırma
düzeneğinin olması gereklidir. Su banyoları oda sıcaklığı ile 100°C aralığında çalışır.

Resim 2.2: Su banyosu

26

2.3. İnkübasyonda Dikkat Edilecek Hususlar
İnkübasyonda dikkat edilecek hususlar aşağıda verilmiştir.












İstenilen inkübasyon sıcaklığı ve süresi ile anaeroblar için gaz atmosferine
uyulmalıdır. Bu amaçla inkübatör sıcaklığı minimum – maksimum termometre
ile kontrol edilmelidir.
Özellikle 37 oC ve daha yukarıdaki sıcaklıklarda yapılan inkübasyonlar da petri
kutuları tabanları üstte, kapakları altta olacak şekilde (ters çevrilerek)
inkübatöre konulması gerekir. Yine bu sıcaklık derecelerindeki inkübasyonlar
da eğer süre 24 saatten fazla olacak ise inkübatöre en basit olarak içinde su olan
bir beher konularak petri kutularında yüzey kuruması önlenmelidir.
Membran filtrasyon uygulamalarında ise petri kutuları kapakları üstte, tabanları
altta olacak şekilde (düz çevrilerek) inkübatöre konulmalıdır.
İnkübatörde 6 'dan daha fazla cam petri kutusunun üst üste konulmamasına özen
gösterilmelidir. Bu değer plastik petri kutularında 8 'dir.
İnkübatörde sıcaklık değişmelerinin en aza indirilmesi için kapağın gereksiz
yere açılmamasına özen gösterilmelidir.
Petri kutularının mutfak tipi strech filme sarılarak ya da basitçe naylon torba
içinde inkübasyonu kurumayı kayda değer ölçüde önler. Bu uygulama, 45 oC'de
inkübe edilen Alicyclobacillus spp. gibi termofillerin analizinde çok daha fazla
gereklilik gösterir. Fekal koliform bakteri analizinde olduğu gibi dökme
yöntemi ile çalışılıyorsa petri kutusundaki örnek üzerine 15 ml kadar VRB Agar
dökülmesi, 2. kat olarak 7–8 ml kadar besi yeri dökülmesi ile kuruma önemli
ölçüde engellenir.
Basit olarak, petri kutusu tartılır (dara), üzerine 12–14 ml kadar PCA dökülür ve
bir kez daha tartılır. İnkübasyon sonunda bu Petri kutusu bir kez daha tartılır.
Dara düşüldükten sonra inkübasyon öncesine göre %15 ağırlık kaybı, izin
verilen en üst ağırlık kaybı oranıdır. Daha fazla ağırlık kaybı varsa düzeltici
işlem uygulaması yapılmalıdır.
Hem petri kutuları arasında hem inkübatörün duvarları arasında 2,5 cm boşluk
bırakılması gerekmektedir. Bu şekilde inkübatör içinde ısı dağılımı düzenli olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


Aşağıdaki önerileri dikkate alarak işlem basamaklarını sırası ile
uygulayarak etüvde inkübasyon işlemi yapınız.

Uygulamada kullanılan malzemeler: Bakteriyolojik etüv, ekim yapılmış petri
kutuları veya tüpler
İşlem Basamakları
 Ekimi yapılmış numunede üremesi istenen
mikroorganizmalar için sıcaklık ve süreyi
belirleyiniz.

Öneriler
 Sıcaklık ve sürenin üretilecek
mikroorganizma türüne bağlı
olduğunu unutmayınız.
 Sıcaklık ve süreyi belirlerken
mikrobiyoloji kitaplarından veya
öğretmeninizden faydalanınız.

 Etüvü çalıştırarak sıcaklık ve süre ayarlarını
yapınız.
 Yaptığınız ayarları kontrol ediniz.

 Etüve ekimi tamamlanmış besi yerlerini
yerleştirip kapağını kapatınız.

 Etüve yerleştirirken petri kutularını
ters çevirerek yerleştiriniz.
 Petri kutularını üst üste koymanız
gerekiyorsa azami sınırlara riayet
ediniz.
 Petri kutuları arasında bırakılması
gereken asgari boşlukları bırakınız.

 Etüvün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
 İnkübasyonu tamamlanmış besi yerlerini
etüvden çıkarınız.
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 Etüvün doğru çalıştığından emin
olunuz.
 Kontaminasyon riski oluşturacak
hareketlerden kaçınınız.

UYGULAMA FAALİYETİ


Aşağıdaki önerileri dikkate alarak işlem basamaklarını sırası ile
uygulayarak su banyosunda inkübasyon işlemi yapınız.

Uygulamada kullanılan malzemeler: Su banyosu, termometre, laboratuvar saati,
ekim yapılmış tüpler
İşlem Basamakları
 Ekimi yapılmış numunede üremesi istenen
mikroorganizmalar için sıcaklık ve süreyi
belirleyiniz.

 Su banyosunu istenilen sıcaklığa ayarlayınız.

Öneriler
 Sıcaklık ve sürenin üretilecek
mikroorganizma türüne bağlı
olduğunu unutmayınız.
 Sıcaklık ve süreyi belirlerken
mikrobiyoloji kitaplarından veya
öğretmeninizden faydalanınız
 Cihaz kullanma talimatlarına
uyunuz.

 Ekimi tamamlanmış besi yerlerini su banyosuna
yerleştiriniz.

 Deney tüplerini metal veya plastik
tüp stantlarına yerleştirerek su
banyosuna yerleştiriniz.

 Su banyosunun sıcaklığını periyodik olarak
kontrol ediniz.

 Su seviyesini kontrol etmeyi
unutmayınız.

 Besi yerini belli bir süre su banyosunda tutunuz.

 Su banyosunun kapağını açık
bırakınız.

 Sürenin sonunda besi yerlerini su banyosundan
çıkarınız.

 Kontaminasyon riski oluşturacak
hareketlerden kaçınınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Mikroorganizmaların üremesi için optimum fiziksel ve kimyasal şartlarda bekletilmesi
A) işlemine ne denir?
B) İnkübatör
C) Etüv
D) İnkübasyon
E) Üreme

2.

Plastik petri kutuları inkübatörde en fazla kaç tanesi üst üste konulabilir?
A) 8
B) 6
C) 12
D) Sınır yoktur

3.

Aşağıdakilerden hangisi inkübasyon işleminde kullanılan cihazlardandır?
A) Steril kabin
B) Soğutucu
C) Etüv
D) Kum banyosu

4.

Aşağıdakilerden hangisi oda sıcaklığında inkübasyon yapılabilir?
A) Bakteri
B) Küf
C) Virüs
D) Bakteriyofaj

5.

İnkübasyon öncesi ile sonrası arasında oluşabilecek izin verilen en üst ağırlık kaybı
oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) %15
B) %10
C) %20
D) %0
Aşağıda verilen bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.

6.

( ) İnkübatör (etüv) en fazla 250 0C’ye kadar ısıtma işlemi yapar.

7.

( ) Petri kapları ile yapılan çalışmalarda inkübasyon işleminde mutlaka etüv
kullanılmalıdır.

8.

( ) İnkübatörde 12 adet cam petri kutusu üst üste konulabilir.
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9.

( ) Petri kutuları hem kendi aralarında hem de inkübatör duvarları ile arasında 2,5 cm
boşluk bırakılması gerekmektedir.

10.

( ) Aerop mikroorganizma çalışmalarında inkübasyon için karbondioksit ayarlı
etüvler kullanılmaktadır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Makroskobik inceleme
gözlemleyebileceksiniz.

tekniğine

uygun

olarak

inkübasyon

sonucunu

ARAŞTIRMA


Bakterilerin koloni yapılarını araştırınız.



Çevrenizdeki laboratuvarları gezerek inkübasyon sonunda oluşan koloni
yapılarının fotoğrafları çekiniz veya şekillerini çiziniz.

3. İNKÜBASYON SONU DEĞERLENDİRME
3.1. Makroskobik Morfolojilerin Değerlendirilmesi
Çıplak gözle veya az büyütmeli aletlerle yapılan incelemeler makroskobik inceleme,
makroskobik inceleme neticesinde elde edilebilen morfolojik bilgiler de makroskobik
morfoloji olarak değerlendirilir.

3.1.1. Bakterilerin Koloni Morfolojilerinin Tanıtılması
Koloni morfolojileri, bakterilerin tanımlanmasında kullanılan önemli bir özelliktir.
Bakteri kolonilerinin görünümleri ve özellikleri türden türe (Hatta aynı tür içerisinde yer alan
bakteriler arasında bile) farklılık gösterebilir. Koloninin büyüklüğü ve şekli uygun koşullar
(besi yerinin bileşimi, oksijen, ısı, vs.) altında türlere özel bir karakter taşır. Bakterilerin
antijenik karakterleri bunların koloni görünüşleriyle de ilgilidir.
Bir bakteri kolonisi, koloninin büyüklüğü, şekli, koloni kenarlarının ve yüzeyinin
düzgün olup olmadığı, koloninin mat ve parlaklık durumu, rengi, kokusu, kıvamı ile kanlı
besi yerlerinde oluşmuş bir koloni ise hemoliz yapıp yapmadığı gözlemlenerek belirlenir.
Katı besi yerlerinde üreyen bakterilerin oluşturdukları koloni şekilleri;


S Koloni: Yuvarlak, düzgün kenarlı, düzgün yüzeyli, nemli ve homojen
görünümlü kolonilerdir (İngilizce “smooth” = düzgün kelimesinden
türetilmiştir). Yandan bakıldığında tam bir bombe görüntüsündedir. En yaygın
görülen koloni tipidir.
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R koloni: Kenarları girintili çıkıntılı, yüzeyleri buruşuk veya tanecikli,
genellikle basık görünümlü kolonilerdir (İngilizce “rough” = pürüzlü
kelimesinden türetilmiştir). Normalde S koloni oluşturan bakteriler de, eskimiş
kültürlerde veya uygun olmayan koşullarda üretilmeleri sonucunda R koloni
oluşturabilir.

Şekil 3.1: Koloni yapıları




M koloni (mukoid koloni): Parlak, sümüksü görünümlü, yapışkan ve viskoz
özellikte kolonilerdir. Kapsüllü bakterilerin oluşturdukları tipik koloni şeklidir.
L koloni: Hücre duvarı olmayan bakteriler tarafından oluşturulur. Görünüşü,
şekil olarak sahanda pişmiş yumurtayı andırır.

Şekil 3.2: Kolonilerin görünüşleri
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3.1.1.1. Petri Kutusundaki Katı Besi yerlerinde Gelişme Şekilleri
Katı besi yerlerinde üreme, koloni oluşumu ile gözlenir. Her bir mikroorganizmanın
bir koloni oluşturduğu kabul edilir. Koloni özellikleri bakteri türüne göre farklılıklar gösterir.
Bu farklılıklar, bakterileri tanımlamada bize yardımcı olur. Bununla birlikte bakteriler farklı
besi yerlerinde farklı koloniler oluşturabilir.
Besi yerlerinde mikroorganizmaların üremelerinin sağlanması dışında onlara ait çeşitli
biyokimyasal özellikler ile enzimatik aktiviteler belirlenebilir. Besi yerine katılan
karbonhidratlardan asit ve/veya gaz oluşumu sitratın karbon "C" kaynağı olarak kullanılması,
üreli bir ortamda üreaz enziminin varlığı araştırılır.
Deneylerin sonuçlarının daha rahat gözlenebilmesi için indikatör madde olarak belirli
pH'larda farklı renklere dönüşebilen boyalar besi yerlerine eklenir. Bu nedenle kanlı ve
çukulata agar dışındaki pek çok besi yeri çok çeşitli renklerdedir. Günlük mikrobiyolojik
değerlendirmeler yapan laboratuvar elemanları besi yerlerini genellikle renkleriyle tanır.
Örnek olarak, üreli agarda üreaz enzimi olan bir bakteri üremişse besi yerini pembe renge,
sitratlı agarda, sitratı "C" kaynağı olarak kullanan bakteri besi yerini yeşilden maviye
dönüştürmektedir.
Eğer bir bakteri, uygun bir katı besi yerinde ve uygun koşullarda (ısı, süre, rutubet,
oksijen, vs.) üretilirse, kısa bir zaman içinde gözle görülebilen yığın, küme (koloni) meydana
getirir. Bakteri türleri, kendilerine özel, renk, koku, büyüklük ve yapıda koloniler oluşturur.
Bu karakterler, hücrenin genetik kontrolü altındadır. Büyüklüğüne göre değişmek üzere, bir
kolonide milyonlarca veya milyarlarca mikroorganizma bulunabilir. Bazı bakteriler uygun
koşullar altında 24 saat içinde oldukça büyük ve gözle görülebilir koloniler meydana
getirmelerine karşın bir kısmı da ancak 3–5 günden sonra görülebilecek düzeye ulaşan
koloniler oluşturur. Mikobakteriler ise 15–20 günden sonra besi yerlerinde, koloni meydana
getirir.
Bazı bakteriler, eritrositleri parçalayan enzimler oluştururlar. Kanlı agarda oluşan
hemoliz, bakteri kolonisinin etrafında şeffaf bir halka şeklinde görülür. Oluşan hemoliz
halkası iki şekilde görülebilir. Beta hemoliz, tam hemolizdir (Koloni etrafındaki eritrositler
tamamen parçalanmıştır.) ve bakteri kolonisinin etrafında tamamen şeffaf bir halka ile
karakterizedir. Alfa hemolizde ise eritrositler tam olarak parçalanmamıştır ve koloni
etrafında yeşil renkli, tam şeffaf olmayan bir halka şeklinde görülür. Hemolitik bakterilerle
hemolitik olmayanlar, kanlı agar besi yerinde ayırt edilebilir. Ayrıca, kanlı agarda
oluşturdukları hemolizin tipi de, bakterilerin idantifikasyonunda kullanılan önemli bir
özelliktir.
3.1.1.2. Yatık Agarlı Besi yerlerinde Gelişme Şekilleri
Deney tüplerindeki agarlı besi yerlerinde üreme ekim şekline bağlı olmakla birlikte
besi yerinin iç ve yüzey kısımlarında oluşur. Gaz oluşumu meydana gelmişse besi yerinde
yarıklar ve dipte hava boşluğu oluşur. Hareket muayeneleri için yapılan gözlemlerde
saplama ekim hattında üreme varsa bakterinin hareketsiz olduğu ekim hattından sağa sola
doğru (ağaç kökleri gibi) üremeler görünüyorsa hareketli olduğu sonucuna varılır.
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Şekil 3.3: Yatık agarlı besi yerlerinde üreme şekilleri

Resim 3.1: Yatık agarlı besi yerlerinde üreme şekilleri

3.1.1.3. Sıvı Besi yerlerinde Gelişme Şekilleri:
İnoküle edilmiş sıvı besi yerlerinde inkübasyondan sonra üreme olup olmadığı,
materyalin ve mikroorganizmanın özelliklerine göre farklı şekillerde belirlenir. Sıvı besi
yerlerinde ekimi takiben oluşan bulanıklık, tortu ya da zar oluşumu üremeyi gösterir.
Değişimin miktarı üreme miktarıyla doğru orantılıdır. Oluşan tortu miktarı, bulanıklığın
yoğunluğu, zar oluşum miktarının fazlalığı üreme miktarının çokluğunu gösterir.

3.1.2. Küf ve Mayaların Koloni Morfolojilerinin Tanıtılması:
Küf ve mayaların makroskobik morfolojileri, inkübasyon sonrası besi yerlerinde
gelişen koloniler incelenerek ortaya konmaktadır. Küf kolonileri; şekil, büyüklük (çap), yapı
(Keçemsi veya kadifemsi görünüm, gelişim şekli, miselyum yapısının gevşek veya sıkı
olması, koloni etrafında değişik renklerde kuşaklar vb.) ve renk yönlerinden incelenir. Maya
kolonileri ise şekil, büyüklük, ışığı yansıtma, yapı (ıslaklık, mukoid görünüm, vb.), renk ve
koloni yüzeyinin görünümü yönünden incelenir.
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Resim 3.2: Maya ve küf kolonileri

Küf ve mayalar farklı besi yerlerinde, farklı tipte koloniler oluşturabilir. Ayrıca
inkübasyon sıcaklığı ve süresi de koloni özellikleri üzerinde etkili olabilmektedir.

3.2. Tüplerde Pozitif-Negatif Sonuç Değerlendirmesi
3.2.1. Asit ve Gaz Oluşumuna Göre Değerlendirme
Koliform grubu bakterilerin belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Koliform
bakteriler, laktozu kullanarak gaz oluşturur. Gaz oluşumunun belirlenebilmesi için besi yeri
bulunan tüpün içine durham tüpü adı verilen küçük bir tüp ters olarak konur ve besi yeri ile
beraber sterilize edilir. Bakteri, besi yerinde gaz oluşturursa oluşan gaz durham tüpünün
içerisinde toplanır.

Resim 3.3: İnkübasyon sonunda gaz oluşumu

Durham tüplerinin kullanılmasında en sık yapılan 2 hata vardır. Bunlardan birincisi
besi yeri hazırlanıp tüplere dağıtıldıktan sonra, durham tüpü atıldığında, durham tüpü içinde
kalan havanın çıkarılmaya çalışılmasıdır. Oysa durham tüpü içinde kalan hava, sterilizasyon
sırasında kendiliğinden çıkar. İkinci hata ise, içinde durham tüpü bulunan steril besi
yerlerinin kontrol edilmeden inoküle edilmesidir. Her hangi bir nedenle durham tüpü içinde
havanın kalması ya da besi yerlerinin eğilmesi, mekanik tüp karıştırıcılarda yüksek hızda
uzun süre karıştırılması gibi nedenlerle durham tüpünde hava kabarcıklarının bulunması
çalışma sonucunu yanlış etkiler. Bu gibi tüpler inokülasyondan önce kontrol edilmeli,
inkübasyon öncesi hava kabarcığı bulunan tüpler kullanılmamalıdır.
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Pek çok mikroorganizma gelişme sonrası asit oluşturur. Asit oluşumu sonunda
indikatör içeren besi yerinin rengi değişir (Örneğin koliform grup MacConkey besi yerinde
asit oluşturur ve besi yerinin rengi kırmızıdan sarıya dönüşür.) veya besi yeri pıhtılaşabilir
(Laktik asit bakterilerinin çoğu sütte pıhtılaşma yapar.). Asitlik doğrudan pH metre veya
titrasyon ile ya da indikatörlerin yardımı ile belirlenebilir.

3.2.2. Renk Değişimine veya Bulanıklılığa Göre Değerlendirme

Resim 3.4: Bulanıklık

Başlangıçta berrak olan besi yeri, çoğu zaman mikroorganizma sayısının artışına
paralel olarak bulanık bir görünüş alır. Kuşkusuz 10 ml besi yerine 10 ml materyal ya da 100
ml besi yerine 100 ml materyal katıldığında, materyalin özelliğine göre başlangıçta da
bulanıklık oluşabilir. Bulanıklığın ölçülmesinde en emin yol fotometre kullanılmasıdır.

3.2.3. UV Lamba Altında Floresan Işıma Vermesine Göre Değerlendirme

Resim 3.5: Floresan ışıma

İnkübayon sonrası besi yeri UV önüne tutulur, floresan (ışıma, parlaklık) görülmesi
üremenin olduğunu gösterir. Floresan etkinin gücü, üreme yoğunluğu hakkında bilgi verir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki önerileri dikkate alarak işlem basamaklarını sırası ile uygulayarak katı besi
yerlerinde inkübasyon sonrası değerlendirme işlemini yapınız.
Uygulamada kullanılan malzemeler: İnkübasyon işlemi yapılmış petri plakları
İşlem Basamakları
 İnkübasyondan çıkan petri kutularında koloni
gelişip gelişmediğine bakınız.

Öneriler

 Kontaminasyon riski oluşturacak
hareketlerden kaçınınız.

 Petri kutusunun kapağını
gereksiz yere açmayınız.

 Koloni şekillerini değerlendiriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ


Aşağıdaki önerileri dikkate alarak işlem basamaklarını sırası ile
uygulayarak sıvı besi yerlerinde inkübasyon sonrası değerlendirme işlemini
yapınız.
Uygulamada kullanılan malzemeler: İnkübasyon işlemi yapılmış deney tüplü besi
yerleri
İşlem Basamakları
 İnkübasyon sonucunda gaz oluşturan tüpleri
tespit ediniz.

Öneriler

 Kontaminasyon riski oluşturacak
hareketlerden kaçınınız.

 Bulanıklılık olup olmadığını gözlemleyiniz.
 Ekim yapılmamış besi yeri ile
bulanıklılığı kıyas ediniz.

 Dipte tortu olup olmadığını kontrol ediniz.

 Tortuyu görmek için hafifçe
çalkalayınız.

 Renk değişimi meydana gelip gelmediğini
gözlemleyiniz.

 Ekim yapılmamış besi yeri ile rengini
kıyas ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisinin görülmesi sıvı besi yerinde üreme olduğunun göstergesi
değildir?
A) Çökelti
B) Bulanıklık
C) Üstte zar
D) Terleme

2.

Parlak, sümüksü görünümlü, yapışkan ve viskoz özellikte görülen ve kapsüllü
bakterilerin oluşturdukları tipik koloni şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) S
B) M
C) L
D) R

3.

Bazı bakteri türleri kanlı besi yerinde üretildiklerinde eritrositleri parçalar. Bu olayı
aşağıdaki terimlerden hangisi karşılar?
A) Morfoloji
B) İndikatör
C) Floresan
D) Hemoliz

4.

Aşağıdakilerden hangisi besi yerlerine eklendiğinde deney sonuçlarının daha rahat
gözlenebilmesi için belirli pH'larda farklı renklere dönüşebilen maddelere verilen
isimdir?
A) Floresan
B) Hemoliz
C) İndikatör madde
D) Pelikül

5.

Hücre duvarı olmayan bakteriler tarafından oluşturulur. Görünüşü şekil olarak sahanda
pişmiş yumurtayı andıran koloni şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) L
B) S
C) R
D) M
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6.

Aşağıda verilen bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.
( ) Koliform grubu bakterilerin üretildiği besi yerinde laktoz varsa gaz oluşur.

7.

( ) Maya kolonileri; şekil, büyüklük, ışığı yansıtma, yapı, renk, koloni yüzeyinin
görünümü yönünden incelenir.

8.

( ) Bazı bakteriler, eritrositleri parçalayan enzimler oluşturur. Bu bakterilerin
kolonileri sümüksü bir yapıdadır.

9.

( ) Bakteri türleri, kendilerine özel renk, koku, büyüklük ve yapıda koloniler
oluşturur.

10.

( ) Bakteri kolonilerinin görünümleri ve özellikleri türden türe (hatta aynı tür
içerisinde yer alan bakteriler arasında bile) farklılık gösterebilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak saf kültür üretebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Saf kültürün kullanılma sebeplerini araştırınız.



Saf kültürün kullanım yerlerini araştırınız.



Kültür koleksiyonu yapılmasının sebeplerini araştırınız.



Subkültür, saf kültür ve stok kültür arasındaki ilişkiyi araştırınız.

4. SAF VE STOK KÜLTÜR
4.1. Tanımı ve Önemi
Mikroorganizmalar, uygun ortam ve şartlarda üreyerek çoğalırlar. Üzerinde veya
içerisinde mikroorganizma üretilmiş veya üremiş besi yerlerine kültür denir.
Kültür içerisinde birden fazla mikroorganizma türü varsa buna karışık kültür, sadece
tek bir mikroorganizma türü varsa buna da saf kültür denir. Pratikte saf kültür, sadece bir
tek mikroorganizma hücresinden çoğaltılmış olan mikroorganizma topluluğudur ve
morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal özellikleri aynıdır.
Kültür, elde edildiği ortamın özelliğine göre katı veya sıvı kültür olarak adlandırılır.
Katı besi yerindeki kültüre katı kültür, sıvı besi yerindeki kültüre sıvı kültür, yatık agarlı
besi yerindeki kültüre ise yatık kültür denir. Ayrıca ekim şekline göre saplama kültür (İğne
öze ile katı besi yerine saplanarak ekim yapılan kültür) ve çalkalama kültür (Numune besi
yerine eklendikten sonra çalkalanarak karıştırılan kültür) olarak da adlandırılabilir.
Mikroorganizmalar doğada çok ender olarak saf halde bulunurlar. Karışık halde
bulunan mikroorganizmalardan çeşitli amaçlar için saf kültürlerin elde edilmesi gerekir.
Endüstriyel önemi olan mikroorganizmalar saf halde elde edilmelidir. Örneğin,
fermente süt ürünlerinin yapımında kullanılan bakteriler, şarap mayası, baklagillerle
simbiyotik yaşayarak azot fikse eden bakteriler, tarımsal savaşta kullanılan bakteriler gibi
endüstriyel mikroorganizmalar saf halde kullanılmalıdır.
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Herhangi bir bozulma veya hastalık etmeni mikroorganizmanın özelliğinin
incelenmesi ve tanısının yapılabilmesi ve laboratuvar çalışmalarında şahit amacıyla
kullanılan mikroorganizmaların da saf halde elde edilmiş olması gerekir.

4.2. İzolasyon Yöntemleri ve Kullanım Şekilleri
İzolasyon, ayırmak anlamına gelir. Mikrobiyolojide izolasyon denildiğinde bir
mikroorganizmayı saf halde elde etmek anlaşılır. Yani izolasyon, karışık bir kültürden
sadece istenen bir ya da daha fazla mikroorganizmanın saf halde elde edilmesi demektir.

Resim 1.1: Karışık kültür

İzolasyon amacıyla kullanılan birçok yöntem vardır. Amaca uygun olarak seçilen bu
yöntemlerin biri veya bazen birkaçı bir arada kullanılabilir.

4.2.1. Kimyasal İzolasyon
Besi yerlerine bazı kimyasal maddeler katarak sadece istenilen mikroorganizmanın
gelişmesi ve üremesi sağlanabilir. O mikroorganizmanın özel gereksinim duyduğu bir veya
birkaç kimyasal madde besi yerine katılarak onun fazlaca üretilmesi sağlanabilir. Bu da
karbon, nitrojen vb. diğer kaynaklardan birinin kullanılması ile mümkündür. Özel
maddelerle zenginleştirilmiş besi yerleri bu amaç için oldukça kullanışlıdır.
Bazı durumlarda da arzu edilen mikroorganizmanın gelişmesine ve üremesine
yardımcı olan veya olumsuz etki yapmayan, buna karşın diğerleri için inhibitör veya
öldürücü olan çeşitli maddeler kullanılabilir. Bu amaçla boyalar, safra tuzları, ağır metal
tuzları, antibiyotikler, antiseptikler, antibakteriyel veya antifungal gibi kimyasal
maddelerden yararlanılabilir. Örneğin birçok gram negatif bakteri, gram pozitif bakterilerin
üreyemedikleri boya konsantrasyonuna sahip besi yerlerinde kolayca üreyebilirler.
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Antibiyotikler veya çeşitli kemoterapötikler ve boyalar (kristal viyole, malaşit yeşili,
vb.) aynı amaç için yararlanılan maddeler arasındadır. Bu amaçla içerisinde antibiyotik veya
boyalar bulunan birçok selektif besi yeri çeşidi bulunmaktadır.

4.2.2. Fiziksel İzolasyon
Fiziksel yöntemlerin başında ısı gelmektedir. Eğer, karışık kültürlerden spor
verenlerin ayrılması isteniyorsa o zaman kültürler 80°C'de 10 dakika ısıtıldıktan sonra özel
besi yerlerine ekimler yapılır. Bu kısa süreli yüksek ısıtmada sporlar hariç vejetatif formlar
genellikle ölür.
Eğer termofiliklerin izolasyonu isteniyorsa kültürler 55°- 65°C arasında 15–20 dakika
ısıya maruz bırakılabilir. Psikrofilikler için ise düşük ısı kullanılabilir. Ancak bu ısıda,
mezofilikler üremeyebilir fakat ölmezler. Bu nedenle dikkatli olmak gerekir. Besi yerlerinin
pH'ı da seleksiyon için kullanılabilir. Birçok patojenik mikroorganizma, konakçının
vücudundaki pH'a uygun sınırlar içinde gelişebilirler (pH 7,0–7,4). Bu limitlerin dışında
üremeler sınırlanır. Bazı mikroorganizmalar hafif asit (pH. 6–6,5) olan ortamda bir kısmı da
hafif alkali (pH 8,0–8,5) olan bir besi yerinde daha kolay gelişebilirler.

4.2.3. Biyolojik İzolasyon
Deneme hayvanları (fareler, kobaylar vs.) karışık kültürlerden istenilen
mikroorganizmayı ayırmada kullanılabilir. Patojen olmayanlar elimine olurken patojen
olanlar hayvanlarda hastalık meydana getirir. Hayvanlara deri altı verilen doku homojenatı
veya karışık kültürler belli bir süre (Mikroorganizmanın türüne göre değişir.) sonra kalpten
kan alınarak hemokültür (kan kültürü) yapılır ve besi yerlerine ekilerek saf etkenler elde
edilir.

4.2.4. Dilüsyonla İzolasyon
Karışık kültürler seyreltilerek veya tek koloni düşürme yöntemi kullanılarak uygun
katı besi yerlerine ekilir ve üreyen koloniler arasından istenilen etkene ait olanlar seçilerek
saf kültürleri elde edilir.
Yukarıda belirtilen yöntemlerden en uygun olanı seçildikten sonra üretilen
mikroorganizmalardan tek koloni alınarak uygun sıvı ve katı besi yerlerinde saf kültürleri
yapılır.

4.3. Saf Kültür Elde Etme Aşamaları
İzolasyon amacıyla kullanılan tüm yöntemlerde besi yeri seçimi en önemli kriterdir.
Amaca ve izolasyon yöntemine göre sıvı veya katı besi yeri, genel veya selektif besi yeri
kullanılır. Mikroorganizma izolasyonunun temel basamağı koloni elde edilmesidir.
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Koloni, katı besi yerinde tek bir hücrenin çoğalması sonunda meydana gelen
milyonlarca hücrenin oluşturduğu yapı olarak tanımlanır. Bir diğer deyiş ile koloni tek bir
hücreden oluşur yani koloninin besi yerinden alınarak steril serum fizyolojik içinde süspanse
edilmesi ile saf kültür elde edilmiş olur. Bu süspansiyondan, daha sonra çalışmanın amacına
göre uygun sıvı veya katı besi yerine ekim ya da mikroskobik incelemeler yapılır.
Saf kültür elde edilirken genel olarak sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır.


Öncelikle izolasyonda kullanılacak materyalin özelliğine göre farklı ön işlemler
yapılır. Numune katı ise önce serum fizyolojik veya ringer çözeltisi veya
peptonlu su ile muamele edilerek katı materyaldeki mikroorganizmaların sıvıya
geçirilmesi sağlanır. Numune sıvı ise sadece homojenizasyon işlemi yapılır.



İncelenecek numuneden, petri kutusundaki uygun agarlı bir besi yerine tek
koloni düşürme tekniği ya da yayma tekniği kullanılarak ekim yapılır.



Petri kutuları uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.



İnkübasyon sonrası petri kutularında oluşan, birbirine temas etmeyen ve izole
edilmek istenen mikroorganizmanın özelliklerine uygun olan koloni öze, kürdan
veya aşı iğnesi yardımı ile alınarak sıvı veya katı bir besi yerine aktarılır.



İnkübasyonun ardından izolatın saf olup olmadığını incelemek amacıyla saflık
kontrolü yapılır.

Şekil 1.1: Katı besi yerinde saf kültür elde edilmesi ( a: İzole edilecek mikroorganizma
kolonisinin öze ile alınması; b, c, d: Bölgesel ekim tekniği ile inokülasyon yapılması)
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4.4. Saf Kültürün Kontrolü
Saflık kontrolü için petri kutusundaki agarlı besi yerine sürme yapılarak inkübasyon
sonrası burada oluşacak koloninin şekil, büyüklük, yapı, renk gibi özellikleri incelenir.
Farklı özelliğe sahip koloni varlığı gözlendiğinde, bu durum kültürün karışık olması
anlamına gelir ve tekrar tek koloni alınarak saflık kontrolüne kadar işlemler tekrarlanır.
Besi yerinde aynı tip koloni gözlenmesi incelenen kültürün saf kültür olduğu anlamına
gelir. Besi yerinde aynı tip koloni gözlense bile tek koloni alınarak tekrar izolasyon işlemi
yapılması da genel olarak önerilmektedir.

Resim 1.2: Saf kültür

4.5. Stok Kültür ve Önemi
Elde edilen saf kültürler analizlerde kullanılır veya çoğaltılır. Bazı kültürler ilerde
tekrar yararlanılmak amacıyla saklanırlar. İlerde kullanılmak üzere canlılığı muhafaza
edilerek saklanan kültürlere stok kültür denir.
Mikrobiyolojik çalışma yapılan her laboratuvarda kültür koleksiyonunun bulunması
kıyaslama ve şahit çalışmalar için gereklidir. Koleksiyonda en azından o laboratuvara özgü
mikroorganizmaların bulunması gerekir.

4.6. Kültürlerin Muhafazası
Mikroorganizma kültürlerinin muhafazasında transfer, kurutma, dondurma ve
dondurarak kurutma yöntemleri kullanılabilir.
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4.6.1. Transfer Yöntemi
Kültürün ardışık transferler (pasaj, subkültür) ile muhafazasıdır. Pasajlar arası süre,
mikroorganizmanın cinsi ve türü, kullanılan besi yeri ve dış koşullara (depolama sıcaklığı)
bağlıdır. Bazı bakterilerin her gün transfer edilmesi gerekirken bazılarının iki transferi
arasında birkaç ay hatta birkaç yıl gerekebilir. Genel olarak transfer yöntemi ile saklanan
mikroorganizmalar buzdolabı sıcaklığında tutulurlar.

Resim 2.1: Yatık kültür

Yatık kültür kullanılarak gerçekleştirilen transfer yönteminin işlem basamakları
aşağıda açıklanmıştır.

Uygun besi yeri seçimi: Genel olarak besin maddelerini en az düzeyde içeren
besi yerleri bu amaçla kullanılmaktadır. Bu şekilde mikroorganizmaların
metabolik faaliyeti en aza iner, dolayısıyla transferler arasındaki süre uzar.


Yatık agarlı besi yeri hazırlama: Seçilen uygun besi yerleri deney tüplerinde
tekniğine uygun olarak hazırlanır.



Ekim yapma: Bakteri ve maya kültürlerinde, öze ile aseptik tekniğe uygun
olarak saf kültür alınır ve tüpteki yatık agarlı besi yeri yüzeyinin en alt kısmına
temas ettirilir. Örnek burada öze ile hafifçe ezilir ve öze hiç kaldırılmadan agar
yüzeyi boyunca, yukarı doğru zikzaklar çizerek hareket ettirilir. Küf kültüründe
ise öze veya iğne öze ile kültür alınarak agar yüzeyinin tam ortasına temas
ettirilir (nokta ekim).



İnkübasyon: Besi yerleri inkübasyona bırakılır. Stok kültürde inkübasyon
süresi kısa tutulur, yüzeyde kolonilerin görünmesi süre için yeterlidir
(Genellikle 8–12 saat).

47



Soğutma: Elde edilen yatık kültür 0 ile 4°C aralığına soğutulur.



Depolama: Depolama esnasında besi yerinin nem kaybetmesini önlenmek
amacıyla vidalı kapaklı tüp kullanılmışsa kapakları sıkıca kapatılır. Normal
laboratuvar tüpleri kullanılmışsa ağızları parafilm ile sarılır veya sıvı parafin ile
kültürün üstü örtülür. 0 ile 4°C’de muhafaza edilir.



Depolama sonrası kullanım veya transfer işlemi: Kültür inkübasyona
alınarak aktif hale getirildikten sonra stok kültür olarak kullanılır veya yukarıda
anlatılan basamaklar tekrar yapılarak kültürün muhafazası sağlanarak kültür
devamlılığı sağlanmış olur.

4.6.2. Kurutma Yöntemi
Başta küfler olmak üzere pek çok mikroorganizma kurutularak korunabilir. Kumda,
kâğıt disk üzerinde, jelatinde ve silikajelde kurutma şeklinde kültürler korunabilir.

Resim 2.2. Kağıt disk ile kurutma

Kâğıt disk ile kurutma yönteminin en büyük avantajı 1 tüp içinde 10–15 disk
bulunması, tek bir disk alınarak bundan aktifleştirme yapılabilmesi, disklerin oda
sıcaklığında dahi depolanabilmesi, çok ucuza mal edilebilmesi, mektupla dahi başka yerlere
gönderilebilmesidir. Bu avantajlarından dolayı en sık kullanılan kurutma yöntemidir.
Kâğıt disk ile kurutma yönteminin işlem basamakları aşağıda açıklanmıştır.


Laboratuvarda kullanılan basit filtre kâğıtları kırtasiye tipi delgi makinesi ile
delinerek konfeti haline getirilir ve otoklavda sterilize edilir.



Sıvı besi yerinde geliştirilen saf bakteri kültürüne steril bir pens ile daldırılan
kâğıt diskler steril koşullar altında desikatörde kurutulur.



Ağızları sıkıca kapatılabilen steril tüplere yerleştirilerek muhafaza edilir.
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4.6.3. Dondurma Yöntemi
Uygulanan sıcaklığa göre basit dondurma, derin dondurma, ultra dondurma olarak
adlandırılan dondurma yöntemleri basit laboratuvar koleksiyonlarından en gelişmiş kültür
koleksiyonlarına kadar uygulanabilen bir kültür muhafaza yöntemidir. Sıcaklık ne denli
düşük olursa o denli etkili koruma sağlanmaktadır. İlk yatırım maliyeti ile sistemin
uygulanma maliyeti ve özel deneyim gereksinimi dondurma yönteminin dezavantajlarıdır.


Basit dondurma, doğrudan sıvı ya da katı bir ortamda geliştirilmiş
mikroorganizmaların basit bir buzdolabının derin dondurucusunda (yaklaşık 10°C ile -20°C arası) dondurulmasıdır.



Derin dondurma, kültürün derin dondurucularda (-40°C ile -80°C arası)
muhafaza edilmesidir. Derin dondurulacak kültüre uygun bir kriyoprotektant
(dondurma işleminin zararını azaltıcı madde) ilavesi gerekir.



Ultra dondurma, sıvı azotun buhar fazında (-140°C) veya sıvı azotun sıvı
fazında (-196°C) kültürün muhafaza edilmesidir. -196°C'da muhafaza, bugün
için bilinen en etkili koruma yöntemidir. Bu yöntem, basit laboratuvarlar için
değil, ancak özel araştırma laboratuvarları için uygun bir yöntemdir.

Resim 2.2: Dondurulmuş kültür

49

4.6.4. Dondurarak Kurutma (Liyofilizasyon) Yöntemi
Liyofilizasyon basit olarak materyali önce dondurmak sonra süblimasyon ile su
buharını dışarı çekerek materyali kurutmak olarak tanımlanabilir. Uygulanan yöntemlere
bağlı olarak dondurma işlemi önceden yapılabileceği gibi doğrudan vakum altında tutularak
materyalin donması da sağlanabilir. Liyofilizasyon işlemi gerek ilk yatırım maliyetinin
yüksek olması gerek uygulamada özel deneyim gerektirmesi gibi dezavantajlara rağmen
bugün bilinen en etkili koruma yöntemlerinden biridir.

Resim 2.3: Liyofilize kültür
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak saf kültür
üretiniz.

Uygulamada kullanılan kimyasal madde, araç gereçler: Cam yazar kalem, ekim
yapılmış ve mikrobiyel üreme görülmüş petri kutuları, öze, bakteriyolojik etüv, bek, petride
hazırlanmış katı agarlı besi yeri, sıvı besi yeri.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Aseptik ortam oluşturunuz.

 Steril kabin veya bunzen bek
alev çatısı altında çalışınız.

 Verilen petri kutusunda gelişmiş farklı koloni tiplerini
ayırt ediniz.

 İnceleme sırasında
kolonilerin şekli, rengi,
yapısı vb. özelliklerine
dikkat ediniz.
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 Seçilen koloniden öze ile örnek alınız.
 Aseptik ortamda çalışmaya
özen gösteriniz.
 Özeyi bunzen bek alevinde
steril edip soğutarak
kullanınız.

 Alınan örneği petri kutusuna sürme tekniği ile ekiniz.
 Tek koloni düşürme tekniği
uygulayınız.
 Her bölgeye geçişte özeyi
bunzen bek alevinde steril
edip soğuttuktan sonra
kullanınız.

 Petrinin üzerine gerekli bilgileri yazarak ters çevirip
etüve yerleştiriniz.

 Etüve yerleştirme kurallarını
uygulayınız.
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 Petriyi önerilen sıcaklık ve sürede inkübasyona
bırakınız.
 Zaman zaman sıcaklık
kontrolü yapmayı ihmal
etmeyiniz.

 İnkübasyon sonrası oluşan kolonileri inceleyerek tek
kolonilerin gelişip gelişmediğine bakınız.
 Kontaminasyon olmaması
için petri kutusunun kapağını
açmadan incelemeye dikkat
ediniz.

 Tek hücreden oluşmuş kolonileri seçiniz.

 Büyüklük, şekil, renk,
parlaklık durumu ve kıvam
açısından kendine özgü
kolonileri seçiniz.

 Eğer tek koloniler gelişmemişse daha seyreltilmiş
kültürlerden tekrar ekim yaparak diğer tüm işlemleri
tekrarlayınız.
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 Seyreltme işlemi yaparken
üreme yoğunluğuna göre
orantılı seyreltme yapmaya
dikkat ediniz.

 Seçilen koloniyi öze ile sıvı bir besi yerine aktarınız.
 Koloninin sıvı içerisine
karışmasına özen gösteriniz.
 Elinize bulaşma olursa
ellerinizi dezenfekte ediniz.

 Tüp üzerine gerekli bilgileri yazarak önerilen sıcaklık  Yaptığınız ayarları kontrol
ve sürede inkübasyona bırakınız.
etmeyi unutmayınız.
 Elde edilen yeni kültürden uygun bir katı besi yerine
tekrar ekim yapınız.
 İnkübasyonu gerçekleştirerek saf kültür elde ediniz.

 Çalışma sırasında özeyi
tezgâha koymadan önce
steril etmeyi unutmayınız.
 Sterilliğinden kuşku duyulan
veya kontamine olan araç
gereçleri kullanmamaya
özen gösteriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ


Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak yatık kültürde
transfer yöntemi ile kültürü muhafaza ediniz.

Uygulamada kullanılan kimyasal madde, araç ve gereçler: Cam yazar kalem, saf
kültür, öze, bakteriyolojik etüv, tüpte hazırlanmış yatık agarlı besi yeri, bek, alkol, pamuk,
buzdolabı
İşlem Basamakları

Öneriler
 Dikkatli ve titiz çalışmaya özen
gösteriniz
 Kontaminasyon riski oluşturacak
hareketlerden kaçınınız.

 Aseptik ortam oluşturunuz.
 Daha önce hazırlanmış saf kültürü alınız.
 Tüpte hazırlanmış yatık agarlı besi yerini
alınız.

 Besin maddelerini en az düzeyde
içeren besi yerlerini tercih ediniz.

 Öze ile örnek alınız.

 Özenizi bek alevinde steril etmeyi
ve soğutmayı unutmayınız.
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 Alınan örneği tüpteki yatık agarlı besi yeri
yüzeyinin en alt kısmına temas ettiriniz.

 Özeyi yavaş hareket ettirmeye ve
tüp çeperine dokundurmamaya özen
gösteriniz.

 Örneği temas ettirdiğiniz yerde hafifçe eziniz.

 Ekim işlemini kontaminasyon
riskini en aza indirmek için seri bir
şekilde yapınız.

 Özeyi hiç kaldırmadan agar yüzeyi boyunca,
yukarı doğru zikzaklar çizerek hareket
ettiriniz.
 Özeyi elinizle kalem gibi tutarak
çalışınız.

 Sıcaklık ve sürenin üretilecek
mikroorganizma
türüne
bağlı
 Tüpü önerilen sıcaklık ve sürede inkübasyona
olduğunu unutmayınız.
bırakınız.
 Sıcaklık ve süreyi belirlerken
mikrobiyoloji kitaplarından veya
öğretmeninizden faydalanınız.
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 Agar yüzeyinde koloniler
inkübasyona son veriniz.

görüldüğünde

 Gereğinden fazla inkübasyonda
bekletmeyiniz (Genellikle 8–12
saatlik süre yeterlidir.).

 Elde edilen stok kültürü muhafaza ediniz.
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 0 ile 4°C’de muhafaza ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1-

( ) Üzerinde veya içerisinde mikroorganizma üretilmiş veya üremiş besi yerlerine
kültür denir.

2-

( ) Karışık bir kültürden spor verenlerin ayrılması isteniyorsa kültür 55°C–65°C
arasında 15–20 dakika ısıtıldıktan sonra özel besi yerlerine ekim yapılır.

3-

( ) Termofilik bakterilerin izolasyonu yapılacaksa kültürler 80°C'de 10 dakika ısıya
maruz bırakılır.

4-

İzolasyon, karışık bir kültürden istenen bir mikroorganizmanın saf halde elde edilmesi
işlemidir.

5-

( ) Deneme hayvanları (fareler, kobaylar vs.) karışık kültürden patojen olmayan
mikroorganizmayı ayırmada kullanılır.

6-

( ) Antibiyotikler veya çeşitli kemoterapötikler ve boyalar (kristal viyole, malaşit
yeşili vs.) kimyasal izolasyonda yararlanılan maddeler arasındadır.

7-

Pratikte saf kültür, sadece bir tek mikroorganizma hücresinden çoğaltılmış olan
mikroorganizma topluluğudur ve morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal özellikleri
aynıdır.

8-

( ) Laboratuvar koleksiyonunda en azından o laboratuvara özgü mikroorganizmaların
bulunması gerekir.

9-

( ) Kültür korumanın temel prensibi varyasyon veya mutasyona uğrayan
mikroorganizmayı saf halde ve uzun süre canlı tutmaktır.

10-

( ) Daha sonra kullanılmak üzere canlılığını muhafaza edecek şekilde saklanan saf
kültürlere stok kültür denir.

11-

( ) Transfer yöntemi, kültürün sıvı azot içerisinde dondurularak uzun süre
korunmasının sağlanmasıdır.

12-

( ) Transfer yönteminde pasajlar arasındaki süre, mikroorganizmanın cinsi ve türü ile
kullanılan besi yeri ve dış koşullara (depolama sıcaklığı) bağlıdır.

13-

( ) Depolama sırasında besi yerinden nem kaybının önlenmesi için kültürlerin vidalı
kapaklı tüplerde saklanması veya normal laboratuvar tüpleri kullanılıyorsa ağızlarının
parafilm ile sarılması veya sıvı parafin ile kültürün örtülmesi gerekir.
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14-

( ) Dondurulacak kültürlere %15 (v/v) son konsantrasyon olacak şekilde steril
inhibitör madde ilavesi ile dondurma zararları azaltılabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Öze yardımıyla katı kültürden, katı besi yerine tek koloni düşürme yöntemi ile
ekim işlemi yapınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Cevabı
“Hayır” olan soruları öğretmeninize danışınız.
Gerekli malzemeler: Öze, bunzen bek, katı kültür, steril agarlı besi yeri.

Değerlendirme Ölçütleri
1. aboratuvar kıyafetinizi giyip çalışma öncesi hazırlıklarınızı yaptınız
mı?
2. Aseptik ortam oluşturdunuz mu?
3. Ekim yapılmış olan ve pasaj yapmak istediğiniz besi yerleri
hazırladınız mı?
4. Halka özeyi sap kısmından kalem gibi tutarak uç kısmı aşağı gelecek
şekilde sağ elinize aldınız mı?
5. Özenin uç kısmını iyice kızarıncaya kadar bek alevine tutarak
sterilize ettiniz mi?
6. Agarlı besi yeri içeren petri kutusunu diğer elinize alarak baş ve
işaret parmağınız ile kapak kısmını açtınız mı?
7. Özenin uç kısmını (halka kısmı), besi yerinin bir kenarına veya
kapağın iç çeperine hafifçe dokundurularak soğuttunuz mu?
8. Özenin uç kısmını pasaj yapmak istenilen koloniye hafifçe
dokundurarak koloniden küçük bir parça aldınız mı?
9. Petri kutusunun kapağını kapattınız mı?
10. Pasaj yapacağınız besi yerini aynı şekilde açıp özenin ucundaki
koloni parçasını besi yerinin bir kenarına iyice yaydınız mı?
11. Özenin uç kısmını iyice kızarıncaya kadar bek alevine tuttunuz mu?
12. Özenin uç kısmını, besi yerinin temiz bir bölgesine hafifçe
dokundurarak soğuttunuz mu?
13. İlk ekim bölgesinden başlanılarak besi yeri yüzeyinde zikzaklar
çizdiniz mi?
14. Aynı işlemi, özeyi her defasında sterilize ederek ikinci ve üçüncü
ekim bölgelerinde de tekrarladınız mı?
15. Son seyreltme işlemini bitirdikten sonra özeyi alevde sterilize ederek
bıraktınız mı?
16. Üzerine asetat kalemi ile gerekli bilgileri yazdınız mı?
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Evet

Hayır

Kanalizasyon numunesinden elde edilmiş karışık kültürden Escherichia coli saf
kültürü oluşturarak yatık kültür ile transfer yöntemine göre muhafaza etme işlemlerini
yapınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Cevabı “Hayır” olan
soruları öğretmeninize danışınız.
Gerekli malzemeler: Öze, bunzen bek, kanalizasyon numunesinden elde edilmiş
karışık kültür, EMB agar petri plağı, Nutrienth yatık agar ve Nutrienth broth sıvı besi yeri,
etüv, soğutucu (buzdolabı).
Değerlendirme Ölçütleri
1. Laboratuvar kıyafetinizi giyip çalışma öncesi hazırlıklarınızı
yaptınız mı?
2. Aseptik ortam oluşturdunuz mu?
3. Besi yerlerini (Petride EMB agar, deney tüpünde Nutrienth yatık
agar ve Nutrienth broth) hazırladınız mı?
4. Karışık kültürde oluşmuş farklı koloni tiplerini ayırt ettiniz mi?
5. E. coli kolonisinden öze ile bir parça aldınız mı?
6. Petri kutusuna sürme tekniği ile ekim yaptınız mı?
7. Petrinin üzerine gerekli bilgileri yazarak ters çevirip etüve
yerleştiriniz mi?
8. Petriyi 37 0C’de 24 saat inkübasyona bıraktınız mı?
9. E. coliye özgü koloni seçtiniz mi?
10. Seçilen koloniyi öze ile sıvı bir besi yerine aktarınız mı?
11. Tüp üzerine gerekli bilgileri yazarak 37 0C’de 24 saat
inkübasyona bırakınız.
12. Elde edilen yeni kültürden EMB agar besi yerine ekim yapıp
inkübasyonu gerçekleştirerek saf kültürü elde ettiniz mi?
13. Saf kültürden öze ile örnek alınız.
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Evet

Hayır

14. Tüpte hazırlanmış Nutrienth agar yatık besi yerinin yüzeyine öze
ile ekim yaptınız mı?
15. Tüpü 37 0C’de inkübasyona bıraktınız mı?
16. Agar
yüzeyinde
sonlandırdınız mı?

koloniler

görüldüğünde

inkübasyonu

17. Elde edilen stok kültürü 0 ile 4 0C’ye ayarladığınız soğutucuya
yerleştirdiniz mi?
18. Pasajlar arası muhafaza süresini belirlediniz mi?
19. Süre dolunca kültürü inkübasyona alarak aktif hale getirdiniz mi?
20. Aktif hale getirdiğiniz stok kültür ile 14–17. işlem basamaklarını
tekrar yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
D
C
A
D
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
A
C
B
A
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
B
D
C
A
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Yanlış

3

Yanlış

4

Doğru

5

Yanlış

6

Doğru

7

Doğru

8

Doğru

9

Yanlış

10

Yanlış

11

Doğru

12

Yanlış

13

Doğru

14

Doğru
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