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AÇIKLAMALAR 
KOD 524LT0018 

ALAN Laboratuvar Hizmetleri 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Mikrobiyolojik Kültür–1 

MODÜLÜN TANIMI 

Besiyerlerine uygun yöntem ve tekniklerle ekim yapma, 

inkübasyonda bekletme, oluĢan kültürü gözlemleme ile ilgili 

bilgi ve becerileri kazandıran bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Sterilizasyon ve dezenfeksiyon–1 modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Mikrobiyolojik kültür elde etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak 

besiyerlerine ekim yapabilecek, inkübasyon Ģartlarını 

oluĢturarak kültür oluĢturabilecek ve inkübasyon sonucunu 

gözlemleyebileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Besiyerlerine ekim yapabileceksiniz. 

2. Ġnkübasyon yapabileceksiniz. 

3. Ġnkübasyon sonucunu gözlemleyebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Mikrobiyoloji laboratuvar ortamı, kütüphane, Ġnternet, 

bireysel öğrenme ortamları vb. 

 

Donanım 

Sterilize edilmiĢ katı ve sıvı besiyerleri, steril petri kutusu, 

steril pipet, öze, drigalski spatülü, dilüsyon serileri, tüplük, 

inkübatör, su banyosu, laboratuvar saati, asetat kalemi 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden 

sonra, verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. 

 

Modül sonunda kazandığınız bilgi ve beceriler, öğretmeniniz 

tarafından ölçülerek değerlendirilecektir. 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Mikroorganizmaların bulundukları ortamdan tekniğine uygun olarak alınıp, uygun 

ortam ve koĢulları taĢıyan besiyerlerine aktarılması ve bu ortamda geliĢmelerinin sağlanması 

sonucunda kültür elde edilmektedir. 

 

Mikroorganizmaların çeĢitli özelliklerinin incelenebilmesi için öncelikle incelenecek 

mikroorganizmanın çoğaltılarak kültürünün oluĢturulması gerekmektedir. Kültür oluĢturma 

çalıĢmaları mikrobiyoloji laboratuvar çalıĢmalarının temelini oluĢturur. 

 

Numunede mikroorganizmaların var olup olmadıklarının belirlenmesi, varsa 

sayımları, tanımlanması (cins ve türlerinin saptanması) ile özelliklerinin belirlenmesi gibi 

çalıĢmaları yapabilmek için kültür elde etme tekniklerinin bilinmesi gerekmektedir. 

 

Laboratuvar hizmetlerinde çalıĢacak her elemanın kültür elde etme teknikleri ile ilgili 

bilgi ve becerileri kazanmıĢ olması, kendisinin ve çevresinin sağlığını koruması açısından da 

önemlidir. Modül, sizlere bu bilgi ve becerilerin kazandırılmasında yardımcı olacaktır. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine ve yapılacak çalıĢmanın amacına uygun olarak 

ekim iĢlemini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ekim iĢleminde kullanılan araç gereçleri araĢtırınız. 

 Ekim teknikleri hakkında bilgi toplayınız. 
 

1. EKĠM ĠġLEMĠ (ĠNOKÜLASYON) 
 

Ekim iĢlemi (inokülasyon) incelenecek örneğin steril bir besiyerine uygun bir Ģekilde 

aktarılması olayıdır. Diğer bir ifade ile içerisinde bulunan mikroorganizmaları üretmek veya 

mikroorganizma bulunup bulunmadığını araĢtırmak amacıyla, alınan numunelerin özel 

aletler kullanılarak uygun besiyerlerine aktarılmasına “ekim”, herhangi bir besiyerinde 

üremiĢ olan mikroorganizmaların baĢka bir besiyerlerine aktarılmasına ise “pasaj” denir. 
  

1.1. Ekim Yöntemleri 
 

Ekim yöntemleri, besiyerinin ve ekilecek numunenin katı veya sıvı oluĢuna ve üretim 

amacına göre farklılık gösterir.  
 

1.1.1. Tüpteki Sıvı Besiyerine Ekim Yöntemleri 
 

Sıvı ortama ekim, genellikle öze ya da pipet ile yapılır. Bazı durumlarda eküvyonlarda 

kullanılmaktadır. Örnekler eküvyon ile alınmıĢsa ilk ekimler genellikle direkt olarak bu 

eküvyon ile yapılır. Eküvyon sıvı besiyerine daldırılır, materyalin besiyeri 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 oluĢur. 

Kullanım amacına göre telin uç kısmı, iğne Ģeklinde (iğne öze) veya halka Ģeklinde (halka 

öze) olabilir. Çabuk ısınması ve soğuması nedeniyle alevde kolayca sterilize edilebilen, uç 

kısmı platin olan özeler tercih edilmektedir. Krom nikel telden yapılmıĢ özelerde 

kullanılmaktadır. Bunun dıĢında, genellikle plastikten imal edilen tek kullanımlık özeler de 

mevcuttur. Bazı halka özeler kalibrelidir ve belirli miktarda sıvı tutar. Bu tip özeler, özellikle 

idrar gibi sıvı materyallerden kantitatif kültür yapmak amacıyla kullanılır. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 
4 

 

 

ġekil 1.1: Sıvı numuneden sıvı besiyerlerine öze ile ekim basamakları 

Öze yardımıyla sıvı besiyerlerine ekim iĢlemi aĢağıdaki iĢlem sırasıyla yapılır; 

 

 Aseptik ortam oluĢturulur (Steril kabinde çalıĢacaksa UV lambası çalıĢmaya 

baĢlanmadan en az 15 dakika öncesinden açılır ve bek yakılır.). 

 Numune kontrol edilir ve ekim yapmak istenilen besiyerleri hazır hale getirilir. 
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 Numune homojen hâle getirilir (Bu iĢlem tüp karıĢtıcısı ile veya kuvvetlice 

çalkalamak suretiyle yapılabilir.). 

 Halka öze sap kısmından tutularak, uç kısmı aĢağı gelecek Ģekilde sağ ele alınır 

(Öze kalem tutar gibi tutulmalı, solaklar bu iĢlemi sol elleriyle yapmalıdır.). 

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

   

                   Resim 1.1: Özenin elde tutulma Ģekli                 Resim 1.2: Özenin steril edilmesi 

 Diğer elle numune ve besiyeri tüpleri alınır. 

 Öze tutulan el ile numune ve besiyeri tüplerinin kapağı veya tıkacı açılır (Kapak 

veya tıkaç kesinlikle yere bırakılmamalıdır.), ağızları alevden geçirilir. 

  

Resim 1.3: Tüplerin kapağının açılması                Resim 1.4: Tüplerin ağzının alevden geçirilmesi 

 Steril edilen öze soğumamıĢ ise numune tüpünün iç çeperine dokundurularak 

soğuması sağlanır. 

 Numune tüpü, hafifçe eğilerek özenin ucu sıvı örneğe daldırılır. Öze ucuna sıvı 

içinde karıĢtırma hareketi yaptırılır. Öze, tüpün çeperine değmeyecek Ģekilde 

dıĢarı çıkarılır. 

 Numune ile dolu özeyi besiyeri tüpünün çeperine dokundurmadan sıvı besiyeri 

seviyesine kadar getirilir, sıvı seviyesinin yanında tüpün iç çeperine öze 

sürülerek numunenin sıvı içerisine karıĢması 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 iĢleme 

önce telin sap ile birleĢtiği kısımdan baĢlanır ve uç kısmı aleve yavaĢ yavaĢ 

yaklaĢtırılır, aksi hâlde koloni parçası sıçrayarak etrafı kontamine edebilir.). 

 Besiyeri 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 iĢleminde kullanılacak 

pipetlerin mutlaka steril olması gerekmektedir. Cam ve plastik pipetler, yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

 

Pipet yardımıyla sıvı besiyerlerine ekim iĢlemi aĢağıdaki iĢlem sırasıyla yapılır; 

 

 Aseptik ortam oluĢturulur (Steril kabinde çalıĢacaksa UV lambası çalıĢmaya 

baĢlanmadan en az 15 dakika öncesinden açılır ve bek yakılır.). 

 Numune kontrol edilir ve ekim yapılmak istenilen besiyerleri hazır hale getirilir. 

 Numune homojen hâle getirilir (Bu iĢlem tüp karıĢtıcısı 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 besiyeri 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. 
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Resim 1.7: Pipet ile ekim 

 Pipet, besiyeri tüpüne besiyerine değmeyecek Ģekilde besiyeri seviyesine yakın 

bir yerde tüpün iç çeperine dokundurularak,  kendi kendine boĢalması sağlanır. 

 Tüplerin ağzı alevden geçirilerek kapakları veya tıkaçları kapatılır. 

 Kullanılan pipet dezenfektan çözeltisinin içerisine bırakılır. 

 Besiyeri tüpü, hafifçe çalkalanarak numune ile besiyerinin karıĢması sağlanır. 

 Besiyeri tüpünün üzerine asetat kalemi ile gerekli bilgileri yazılır. 

 

Resim 1.8: Pipet ile ekim 

1.1.2. Petri Kutusundaki Katı Besiyerine Ekim Yöntemleri 
 

Katı besiyerleri, tüp ya da petri kutusunda olabilir. Ekim, petri kutusunda ki katı bir 

besiyerine yapılacaksa halka öze, tüp içerisinde ki dik veya yatık bir besiyerine yapılacaksa 

iğne öze tercih edilir. Hareket muayenesi için kullanılan Craigie besiyeri veya bakterilerin 

aerob ve anaerob ortamlarda üreme özelliklerini incelemek için kullanılan V-F buyyonu gibi 

özel amaçlı besiyerlerine ekim yapılırken de iğne öze kullanılır. 

 

1.1.2.1. Dökme Plak Yöntemi 
 

Numunenin veya dilüsyonunun 45–50 °C’ye kadar soğutulmuĢ agarlı besiyeri ile petri 

kutusunda karıĢtırılarak ekilmesi Ģeklindeki yöntemdir. Bu yöntemde katı numunelerin 

dilüsyonlarından ve sıvı numunelerin kendisinden veya dilüsyonlarından ekim yapılabilir. 
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Katı numunelerden bu yöntemle direkt ekim yapılamaz. Katı numunelerden bu yöntemle 

ekim yapılacaksa mutlaka dilüsyonu hazırlanmalıdır. 

  

Besiyerine diğer yöntemlerden daha fazla numune aktarıldığı için daha hassas sonuç 

verir. Bu yöntemde numunenin tamamı besiyeri içerisine homojen dağıldığından 

mikroorganizmalar taban ve yüzeye yakın kısımlardaki oksijen varlığı nedeniyle farklı 

morfolojide koloni oluĢturabilmektedir. 

 

Dökme plak yöntemiyle katı besiyerlerine ekim iĢlemi aĢağıdaki iĢlem sırasıyla 

yapılır; 

 

 Aseptik ortam oluĢturulur (Steril kabinde çalıĢacaksa UV lambası çalıĢmaya 

baĢlanmadan en az 15 dakika öncesinden açılır ve bek yakılır.). 

 Numune veya dilüsyonu homojen hâle getirilir (Bu iĢlem tüp karıĢtıcısı 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 besiyeri 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. 

 

 

ġekil 1.2: Pipet ile petri kutusuna aktarma 

 Steril boĢ petri kutusunun kapağı hafifçe açılır. Pipet eğik tutularak, ucu petri 

kutusunun içine dokundurularak, kendi kendine boĢalması sağlanır. 

 Kullanılan pipet, dezenfektan çözeltisinin içerisine bırakılır. 

 Numunenin üzerine 15–20 ml usulüne uygun olarak hazırlanıp 45–50 °C’ye 

kadar soğutulmuĢ agarlı besiyeri dökülür (Besiyeri sıcaklığı fazla olursa 

mikroorganizmalar zarar görür, düĢük olursa dökme esnasında katılaĢacağı için 

istenen homojen karıĢım elde edilemez.). 
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ġekil 1.3: Petri kutusundaki numunenin üzerine besiyerinin dökülmesi 

 Numune ile besiyerinin karıĢması için düz bir zemin üzerinde 8 Ģeklinde veya 

dairesel hareket yaptırılır. 

 

ġekil 1.4: Numune ile besiyerinin karıĢtırılması 

 Besiyeri katılaĢıncaya kadar bekletilir. 

 Petri kutusunun üzerine cam kalemi ile gerekli bilgiler yazılır. 

 

1.1.2.2. Yayma Yöntemi 
 

Numunenin veya dilüsyonunun, usulüne uygun olarak hazırlanmıĢ petri kutusundaki 

agarlı besiyerinin 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 besiyerlerinde yüzey kurutma 

iĢlemi yapılırsa besiyeri yüzeyi tarafından emilebilecek numune miktarı artırılmıĢ olur. 

 

Yayma yöntemiyle katı besiyerlerine ekim iĢlemi aĢağıdaki iĢlem sırasıyla yapılır; 

 Aseptik ortam oluĢturulur (Steril kabinde çalıĢacaksa UV lambası çalıĢmaya 

baĢlanmadan en az 15 dakika öncesinden açılır ve bek yakılır.). 

 Numune veya dilüsyonu homojen hâle getirilir (Bu iĢlem tüp karıĢtıcısı 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 besiyeri tüplerinin kapağı veya tıkacı açılır (Kapak veya tıkaç 

kesinlikle yere bırakılmamalıdır.), ağızları alevden geçirilir. 
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 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 besiyerine dokundurularak ve kendi kendine boĢalması sağlanır. 

 

ġekil 1.5: Katı besiyerinin üzerine numunenin aktarılması 

 Kullanılan pipet dezenfektan çözeltisinin içerisine bırakılır. 

 Drigalski spatülü, temiz ve yeterli konsantrasyondaki alkol ile ıslatılıp, 

yakılmak suretiyle sterilize edilir. 

 Besiyeri üzerinde kültür aktarılmamıĢ bir yere dokundurarak soğuması sağlanır. 

 Drigalski spatülü ile numune besiyerinin bütün yüzeyine homojen olarak 

yayılır. 

 Petri kutusunun üzerine asetat kalemi ile gerekli bilgiler yazılır. 

 

ġekil 1.6: Numunenin katı besiyerinin yüzeyine yayılması 

 

Resim 1.9: Drigalski özesi ve katı besiyeri yüzeyine yayma 
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1.1.2.3. Sürme Yöntemi 
 

Bu yöntemle petri kutusundaki katı besiyerinin 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 düĢmeleri sağlanır. 

Son sürme alanında bakteri sayısı teke düĢer. Bu bakteriler teke düĢtükleri bölgelerde 

çoğalarak tek koloni oluĢturur. Bu yöntemle ekimin amacı, her canlı hücrenin inkübasyon 

sonucu bir adet koloni oluĢturmasıdır. Bu nedenle sürme yöntemine tek koloni düĢürme 

yöntemi de denir. 

 

Örnekler eküvyon ile alınmıĢsa ilk ekimler genellikle direkt olarak bu eküvyon ile 

yapılır. Eküvyon, katı besiyerinin belirli bir bölgesine döndürülerek sürülür ve öze 

yardımıyla diğer bölgelere taĢınarak ekim yapılır. 

  

a      b 

    

c      d 

ġekil 1.7: Öze yardımıyla pasaj yapma ve tek koloni düĢürme 



 

 
12 

Öze yardımıyla pasaj yapma ve tek koloni düĢürme iĢlemi aĢağıdaki iĢlem sırasıyla 

yapılır (Bu uygulamada kültür içeren katı bir besiyerinden, baĢka bir besiyerine pasaj 

yapılacak ve tek koloni düĢürülecektir.); 

 

 Aseptik ortam oluĢturulur (Steril kabinde çalıĢacaksa UV lambası çalıĢmaya 

baĢlanmadan en az 15 dakika öncesinden açılır ve bek yakılır.). 

 Ekim yapılmıĢ olan ve pasaj yapmak istediğiniz besiyerleri hazır hale getirilir. 

 Halka öze sap kısmından tutularak uç kısmı aĢağı gelecek Ģekilde sağ ele alınır 

(öze kalem tutar gibi tutulmalı, solaklar bu iĢlemi sol elleriyle yapmalıdır.). 

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

 Kültür içeren petri kutusu diğer ele alınarak baĢ ve iĢaret parmağı ile kapak 

kısmı açılır.  

 Özenin uç kısmı (halka kısmı), besiyerinin bir kenarına veya kapağın iç 

çeperine hafifçe dokundurularak soğutulur. 

 Özenin uç kısmı pasaj yapılmak istenilen koloniye hafifçe dokundurularak 

koloniden küçük bir parça alınır. 

 

Resim 1.10: Öze ile tek koloni düĢürme tekniği 

 Petri kutusunun kapağı kapatılır. 

 Pasaj yapılmak istenilen besiyeri aynı Ģekilde açılır ve özenin ucundaki koloni 

parçası besiyerinin bir kenarına iyice sürülür. 

 Özenin uç kısmı iyice kızarıncaya kadar bek alevine tutulur (Bu sefer iĢleme 

önce telin sap ile birleĢtiği kısımdan baĢlanmalı ve uç kısmı aleve yavaĢ yavaĢ 

yaklaĢtırılmalı, aksi hâlde koloni parçası sıçrayarak etrafı kontamine edebilir.). 

 Özenin uç kısmı, besiyerinin temiz bir bölgesine hafifçe dokundurularak 

soğutulur. 

 Ġlk ekim bölgesinden baĢlanılarak besiyeri yüzeyinde zikzaklar çizilir (özenin 

agar yüzeyine uygun açı ile tutulmalı ve çok fazla bastırmamaya özen 

gösterilmelidir) 

 Aynı iĢlem, özeyi her defasında sterilize ederek ikinci ve üçüncü ekim 

bölgelerinde de tekrarlanır. 

 Son seyreltme iĢlemi bittikten sonra öze alevde steril edilerek bırakılır. 

 Üzerine asetat kalemi ile gerekli bilgiler yazılır. 
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1.1.3. Tüpteki Katı Besiyerine Ekim Yöntemi 
 

Sıvı bakteri kültürünün iğne öze ile alınarak tüpteki katı besiyerine batırılmasıyla 

yapılan ekim; saplama ekim yöntemidir. Bu Ģekilde bakterinin jelatini eritmesi veya 

karbonhidratlı jelozlu besiyerinde gaz oluĢturması kolayca incelenir, üreme bölgesine göre 

bakterinin aerob, anaerob, fakültatif veya mikroaerofilik mi olduğu, bakterinin hareketli olup 

olmadığı hakkında bilgi edinilir. 

 

Yatık agarlı besiyerlerine ekim iĢlemi de öze ile yapılır. Öze ile örnek alınarak, tüpteki 

yatık agarlı besiyeri yüzeyinin en alt kısmından baĢlanır, yukarı doğru zikzaklar çizerek 

yapılır. 

 
 

ġekil 1.8: Yatık agarlı besiyerine ekim 

 

1.1.4. Yüzeylerden Alınan Örneklerin Ekim ĠĢlemi 
 

Yüzeylerden örnek alma aĢağıdaki 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 Ģekilde yapılmasını sağlayan bir materyaldir. Yüzey ve alan 

kontrolleri dıĢında sıvı örneklerle çalıĢma için de uygundur. Bu nedenle suların ve diğer 

sıvıların mikrobiyolojik kontrollerinde kullanılabilmektedir. 

 

Dip slide; iki faklı besiyeri taĢıyabilmesi 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 elveriĢlidir.  



 

 
14 

 

Resim 1.11: Dip slide ile yüzeylerden örnek alma 

 Slide kabının kapalı ve steril olduğu kontrol edilir. 

 Slide, kabından dikkatlice çıkartılır. 

 Her iki besiyeri yüzeyi örneklenecek yüzeylere hafifçe bastırılır ve 5 saniye 

bekletilir. 

 Slide dikkatlice kabına geri konulur ve inkübatöre dik olarak yerleĢtirilir. 

 

1.1.4.2. Eküvyon 
 

Ucunda pamuk sarılı tahta, plastik veya metal çubuktan oluĢan ve yüzeylerden 

numune alma ve ekim iĢleminde kullanılan malzemedir. 

 

 Steril eküvyon örnek alınacak bölgeye götürülür. 

 Eküvyon çubuğu aseptik koĢullarda tüpünden çıkarılır. 

 Uçtaki pamuk kısma değiĢik eğimler verdirilerek örnek alınacak yüzeye 

kuvvetlice bastırılır. Bu sayede yüzeydeki mikroorganizmaların pamuk ucunun 

tamamına geçmesi sağlanır. Eküvyon çubuğu bu iĢlemler sırasında üst ucundan 

tutulur. 

 Eküvyon çubuğu daha sonra hiçbir yere temas ettirilmeden tüpüne 

yerleĢtirilerek tüp hızla laboratuvara ekim için götürülür. 

 Eküvyon çubuk, alev çatısı altında tüpten çıkarılarak uç kısmı daha önceden 

hazırlanmıĢ petri kutusundaki agarlı besiyeri yüzeyinin kenar kısmındaki 

herhangi bir noktaya temas ettirilir. Bu iĢlem sırasında besiyerinin 

yırtılmamasına dikkat edilmelidir. 

 Petri kutusunun kapağı kapatılır. 
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 Eküvyon çubuğu tüpüne yerleĢtirilerek sterilize edilmek üzere ayrılmalıdır. 

 En son aĢamada ise petri kutusundaki besiyerinde örneğin temas ettirildiği 

noktadan baĢlamak üzere öze ile sürme ekime geçilir. 

 

Yüzeydeki mikroorganizmalar sayılmak istendiğinde ise eküvyon çubuğu 

laboratuvarda tüpten çıkarılarak, daha önceden hazırlanmıĢ olan tüpteki steril 10 ml’lik 

dilüsyon sıvısına aseptik koĢullarda daldırılır ve tüpün ağzı kapatılır. Bu iĢlemler sırasında 

çubuğun tüpe giren kısmına elle dokunulmamalıdır. Daha sonra sıvı besiyerine ekim 

iĢlemleri prosedürü takip edilerek ekim iĢlemi gerçekleĢtirilir. 

 

1.1.4.3. Agar Sucuğu 
 

Direkt olarak bir besiyerini 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 Ģekilde yerleĢtirilip laboratuvara gönderilir. Yaygın 

kullanımı yoktur. 

 

1.1.4.4. Sellobant Tekniği 
 

Bu yöntemde kullanılan sellobantlar steril kabul edilir (YapıĢkan maddede 

mikroorganizmanın üreyemeyeceği farz edilir.). Bu yönteme çok sık baĢvurulmamaktadır. 

 

 Ġncelenecek yüzeye sellobantın yapıĢkan yüzeyi temas ettirilerek örnek alınır. 

 Örnek alınan kısım petri kutusundaki agarlı besiyeri 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 aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 Seyreltme iĢlemi bitirildikten sonra hızla ekim yapılmalıdır. Bu amaçla bir 

örneğin ekimi tümüyle bitirildikten sonra diğer örneğin seyreltme iĢlemine 

baĢlanmalıdır. 

 

 Ekimi yapılacak numune ve seyreltilerin her birinden 2 petri kutusuna paralel 

ekim yapılması gereklidir. 

 

 Ekim sırasında örneğin kontaminasyonu kesinlikle önlenmeli, benzer Ģekilde 

patojenler ile çalıĢılırken zenginleĢtirme örneklerinden yapılan ekimlerde 

laboratuvar personeline bu kültürlerin bulaĢmamasına dikkat edilmelidir.  
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 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; 

 

 Besiyerinin adı, 

 Numunenin adı veya kodu, 

 Tarih, 

 Ġnkübasyon ısı derecesi ve süresi, 

 Dilüsyon faktörü, 

 Petri kutusuna pipetlenen hacim miktarı gibi bilgilerdir. 

 

 Petri kutusuna yapılacak ekimlerde örnek ile ilgili bilgilerin kapağa yazılması 

kapakların karıĢması olasılığı ile sakıncalıdır. Petri kutularında yazımlar tabana 

yapılmalıdır.  

 

 Petri kutularının homojenizasyona baĢlamadan önce yazılmıĢ olması iĢlem 

sırasında gereksiz beklemelerin önüne geçer. 

 

 Tabandaki yazılar, koloni incelemesini engellememelidir. Bu amaçla ince uçlu 

kalemler tercih edilmelidir. Yazımlar en az düzeyde, ancak ekim yapılmıĢ petri 

kutusundaki örnek hakkında hiçbir karıĢıklığa yol açmayacak kadar fazla 

olmalıdır. Özellikle yoğun ekim yapılan laboratuvarlarda petri kutularının 

yazımında standardizasyon çok daha fazla önemlidir. 

 

 Homojenizasyona baĢlanırken, tezgâh üzerinde Plate Count Agar dökülmüĢ bir 

adet petri kutusunun kapağı tam açık olarak tutulmalı, bu petri kutusu da tarih 

ve açık kaldığı süre kaydedilerek inkübasyona bırakılmalıdır. ÇalıĢma 

atmosferinden (havadan) gelebilecek kontaminasyonu belirlemek için yapılan 

bu çalıĢmada, 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 besiyerinden 

bir adedi aynı Ģekilde açık bırakılmalıdır. Bunun değerlendirmesi PCA gibidir. 

 

 Her ekimde her besiyeri için bir adet petri kutusu kontrol olarak bırakılmalıdır. 

Analizin durumuna göre eğer homojenizasyon ve seyreltme uygulanıyorsa bu 

çözeltilerin de sterilite testi PCA besiyerinde 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 besiyerine ekim yapılmalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 AĢağıdaki önerileri dikkate alarak iĢlem basamaklarını sırası ile 

uygulayarak sıvı besiyerine öze ile ekim yapınız. 

 

Uygulamada kullanılan malzemeler: Öze, deney tüpünde sıvı besiyeri, bunzen bek,  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tüpte sıvı besiyeri hazırlayınız. 

 Laboratuvar kıyafetlerinizi giyiniz. 

 Ellerinizi çalıĢma öncesi ve sonrası 

yıkayıp dezenfekte ediniz. 

 “Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon–1” 

modülünde öğrendiğiniz Ģekilde 

çalıĢınız. 

 Tüp üzerine gerekli bilgileri yazınız. 
 ÇalıĢma masasını çalıĢma öncesi ve 

sonrası dezenfekte ediniz. 

 Aseptik ortam oluĢturunuz. 
 Tüm çalıĢmalarınızı 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 besiyeri tüplerini sol elinize 

alınız. 

 Ekim iĢlemini kontaminasyon riskini en 

aza indirmek için seri bir Ģekilde yapınız 

 Öze tutan eliniz ile numune ve besiyeri 

tüplerinin kapağını veya tıkacını açarak 

ağızlarını alevden geçiriniz. 

 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). 

 Numune tüpünü hafifçe eğerek soğumuĢ 

özenin ucunu sıvı numuneye daldırınız.  

 Özeyi bekleterek veya tüpün iç çeperine 

temas ettirerek soğutunuz. 

 Ġçerisinde sıvı bulunan tüpü gereksiz 

yere eğmeyiniz. 

 Özenin sap kısmını sıvıya temas 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ettirmeyiniz. 

 Öze ucunu sıvı içinde karıĢtırma hareketi 

yaptırarak numuneyi alınız.  

 Özeye karıĢtırma hareketi yaptırarak 

halka içinin numune ile dolmasını 

sağlayınız (Resim 1.5’e bakınız). 

 Özeyi tüpün çeperine değmeyecek Ģekilde 

dıĢarı çıkarınız. 

 Özeyi yavaĢ hareket ettiriniz ve tüp 

çeperine dokundurmayınız. 

 Numune dolu özeyi besiyeri tüpünün 

çeperine dokundurmadan sıvı seviyesine 

kadar sokunuz. 

 Sterilliğinden kuĢku duyulan veya 

kontamine olan araç gereçleri 

kullanmayınız. 

 Sıvı seviyesinin yanında tüpün iç 

çeperine özenin ucunu sürtünüz. 

 Numunenin sıvı içerisine karıĢmasını 

sağlayınız. 

 Özeyi tüpün içinden çıkartınız.  Ani hareketlerden kaçınınız. 

 Özeyi bunzen bek alevinde tutarak 

sterilize ediniz. 

 ÇalıĢma sırasında özeyi steril etmeden 

tezgâha koymayınız. 

 Tüplerin ağzını alevden geçirerek 

kapatınız. 

 Pamuğu aldığınız Ģekilde kapatınız 

(Resim 1.6’ya bakınız). 

 Ellere bulaĢma olduğunda ellerinizi 

dezenfekte ediniz.  

 Tezgâha çalıĢma sırasında besiyeri, 

dilüsyon vb. döküldüğünde tezgâhı 

temizleyip dezenfekte ediniz. 
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 AĢağıdaki önerileri dikkate alarak iĢlem basamaklarını sırası ile 

uygulayarak katı besiyerine sürme yöntemiyle ekim yapınız. 

 

Uygulamada kullanılan malzemeler: Öze, petri kutusunda katı besiyeri, bunzen bek, 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Petri kutusunda katı besiyeri hazırlayınız. 

 Laboratuvar kıyafetlerinizi giyiniz. 

 Ellerinizi her çalıĢma öncesi ve sonrası 

yıkayıp dezenfekte ediniz. 

 Petri kutularına gerekli bilgileri yazınız. 
 ÇalıĢma masasını çalıĢma öncesi ve 

sonrası dezenfekte ediniz. 

 Özenin ucunu akkor hâline getiriniz.  Özeyi elinizle kalem gibi tutunuz. 

 Dilüsyon serilerinden ilkini sol elinize 

alınız. 

 Ekim yapacağınız numune veya dilüsyon 

serisini belirleyiniz. 

 Tüpün pamuk tıkacını çıkararak ağzını 

alevden geçiriniz. 

 Tüm çalıĢmalarınızı alev çatısı altında 

yapınız. 

 Önce özeyi sıvı numunenin alınacağı 

tüpün iç kenarlarına değdirerek 

soğutunuz. 

 Ġçerisinde sıvı bulunan tüp veya erleni 

gereksiz yere eğmeyiniz. 

 Sonra özeyi sıvı numunenin içerisine 

daldırarak numune alınız. 

 Özeye karıĢtırma hareketi yaptırarak 

halka içinin numune ile dolmasını 

sağlayınız. 

 Tüpün ağzını alevden geçirerek pamuk 

tıkacını kapatınız. 
 Pamuğu aldığınız Ģekilde kapatınız. 

 Ġçerisinde katı besiyeri bulunan petri 

kutusunu sol elin ayasına yerleĢtiriniz. 

 Sterilliğinden kuĢku duyulan veya 

kontamine olan araç gereçleri 

kullanmayınız. 

 BaĢ ve iĢaret parmaklarıyla kapağını 

aralayınız. 
 Alev çatısı altında çalıĢınız. 

 Sağ eldeki numune dolu özeyi agarlı 

besiyerinin bir kenarına temas ettirerek 

biraz eziniz. 

 Özeyi fazla bastırmayınız. 

 Sonra öze yardımıyla istenilen Ģekilde 

çizerek sürme yöntemiyle ekimi 

gerçekleĢtiriniz. 

 Petri plağını yırtmayınız. 

 Petri kutusunun kapağını kapatınız. 
 Ellere bulaĢma olduğunda ellerinizi 

dezenfekte ediniz. 

 Özeyi alevde sterilize edip uygun Ģekilde 

bırakınız. 

 ÇalıĢma sırasında özeyi steril etmeden 

tezgâha koymayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 AĢağıdaki önerileri dikkate alarak iĢlem basamaklarını sırası ile 

uygulayarak katı besiyerine yayma yöntemiyle ekim yapınız. 

 

Uygulamada kullanılan malzemeler: Pipet, petri kutusunda katı besiyeri, bunzen 

bek, alkol, drigalski spatülü, 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Petri kutusunda katı besiyeri hazırlayınız. 

 Laboratuvar kıyafetlerinizi giyiniz. 

 Ellerinizi her çalıĢma öncesi ve sonrası 

yıkayıp dezenfekte ediniz. 

 Petri kutularına gerekli bilgileri yazınız. 
 ÇalıĢma masasını çalıĢma öncesi ve 

sonrası dezenfekte ediniz. 

 Steril bir pipeti sağ ele alınız. 

 Sterilliğinden kuĢku duyulan veya 

kontamine olan araç gereçleri 

kullanmayınız. 

 Dilüsyon serilerinden ilkini sol ele alınız. 
 Ekim yapacağınız numune veya dilüsyon 

serisini belirleyiniz. 

 Tüpün pamuk tıkacını çıkararak ağzını 

alevden geçiriniz. 
 Pamuk tıkacı yere bırakmayınız. 

 Pipete 0,1 ml numune alınız. 

 Tehlikeli kimyasal madde içeren 

maddelerle veya patojen 

mikroorganizmalarla çalıĢılıyorsa ağız 

yolu ile değil puarla pipetten çekim 

yapınız. 

 Numuneyi petri kutusundaki agarlı 

besiyerinin yüzeyine boĢaltınız. 

 Tüm çalıĢmalarınızı alev çatısı altında 

yapınız. 

 Alkolle daldırılmıĢ drigalski spatülünü 

alevden geçiriniz. 

 Spatülün sapına veya elinize alkol 

bulaĢmadığından emin olunuz. 

 Drigalski spatülünü petri kutusundaki 

besiyerinin numune boĢaltılmamıĢ 

yüzeyinde soğutunuz. 

 Soğuduğundan emin olunuz. 

 Besiyeri üzerindeki numuneyi homojen 

olarak yayınız. 
 Dairesel hareketle çeviriniz. 

 Drigalski spatülünü ve pipeti sterilizasyon 

için ayırınız. 

 Ellere bulaĢma olduğunda ellerinizi 

dezenfekte ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi yüzeylerden numune almada kullanılamaz? 

A) Eküvyon B) Öze   C) Dip slide  D) Selobant 

 

2. AĢağıdaki 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 besiyerinin 

sıcaklığı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 25-30 °C B) 90-95 °C  C) 45-50 °C  D) Oda sıcaklığı 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi boğazdan numune almada kullanılabilir? 

A) Eküvyon B) Öze   C) Dip slide  D) Selobant 

 

5. Besiyerinde üretilmiĢ olan kültürden baĢka besiyerlerine aktarılması iĢlemine ne 

denir? 

A) Ġnokülasyon B) Ekim  C) Aktarma  D) Pasaj 

 

 AĢağıda verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız. 

 

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

 

7. ( ) Özeyle ekim iĢleminden sonra özeyi bek alevinde steril ederken, özenin uç 

kısmından baĢlanmalıdır. 

 

8. ( ) Ekim iĢleminde kullanılan pipetler, kullanımdan sonra çöpe atılır. 

 

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

 

10. ( ) Yatık agarlı besiyerlerine ekim iĢlemi öze ile yapılır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap 

verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine ve yapılacak çalıĢmanın amacına uygun olarak 

inkübasyon iĢlemini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Mikroorganizma türlerinin inkübasyon sıcaklık ve sürelerini araĢtırınız. 

 Ġnkübatör çeĢitlerini, özelliklerini ve kullanım farklarını araĢtırınız. 

 

2. ĠNKÜBASYON 
2.1. Tanımı ve Önemi 

 

Mikroorganizmaları laboratuvar Ģartlarında üretebilmek için en uygun fiziksel Ģartların 

sağlanması gereklidir. Farklı besiyerleri kullanmanın yanı sıra inkübasyon ısısı, inkübasyon 

süresi, atmosfer özellikleri gibi fiziksel Ģartları değiĢtirerek de belirli mikroorganizmaların 

üremesi için daha elveriĢli ortamlar hazırlanabilir. 

 

Ekim yapıldıktan sonra besiyerleri, mikroorganizmaların üremesi ve çoğalması 

amacıyla inkübatör (etüv) adı verilen cihazlarda belirli süre bekletilir. Ġnkübatör, 

mikroorganizmaların üremesi için gerekli optimum fiziksel ve kimyasal Ģartları sağlar. 

Ġnkübasyon süresi ve ısısı üretilmek istenen mikroorganizmanın özelliklerine göre 

değiĢebilir. 

 

Ekimi gerçekleĢtirilen sıvı ya da katı besiyerinin bulunduğu tüp veya petri kutularının, 

inkübatörde, mikroorganizmaların üreyebileceği en uygun sıcaklıkta uygun süre bekletilmesi 

iĢlemine inkübasyon denir. 

 

2.2. Ġnkübasyon Yöntemleri 
 

Ġnkübasyon genellikle etüv ve su banyosunda gerçekleĢtirilir. Küflerin inkübasyonu 

oda sıcaklığında yapılabilmekle birlikte kontrolsüz ortam olduğu için tercih edilmemektedir. 

 

2.2.1. Etüvde Ġnkübasyon 

 
Mikrobiyolojik çalıĢmalarda inkübasyon iĢleminde kullanılan cihazlara inkübatör 

denir. Ġnkübatör (etüv) oda sıcaklığı ile 80–90°C aralığında çalıĢan, zaman ve süre ayarı 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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yapılabilen, ayarlanan ısı derecesinden çok az sapma gösteren cihazlardır. Soğutmalı etüvler 

ise -10°C ile 80 °C aralığında çalıĢır. 

 

Petri kapları ile yapılan çalıĢmalarda inkübasyon iĢleminde mutlaka etüv 

kullanılmalıdır. Deney tüplerinde yapılan kültür çalıĢmalarında ise su banyosu veya etüv 

kullanılabilir.  

 

Resim 2.1: Etüv 

2.2.2. Su Banyosunda Ġnkübasyon 
 

Ġnkübasyon iĢleminde kullanılacak su banyolarının istenilen sıcaklık aralığında hassas 

çalıĢabilen termostatlı ve sıcaklığın homojen dağılımını sağlayacak Ģekilde karıĢtırma 

düzeneğinin olması gereklidir. Su banyoları oda sıcaklığı ile 100°C aralığında çalıĢır.  

 

Resim 2.2: Su banyosu 
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2.3. Ġnkübasyonda Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Ġnkübasyonda dikkat edilecek hususlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 Ġstenilen inkübasyon sıcaklığı ve süresi ile anaeroblar için gaz atmosferine 

uyulmalıdır. Bu amaçla inkübatör sıcaklığı minimum – maksimum termometre 

ile kontrol edilmelidir. 

 Özellikle 37 
o
C ve daha yukarıdaki sıcaklıklarda yapılan inkübasyonlar da petri 

kutuları tabanları üstte, kapakları altta olacak Ģekilde (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 Ģekilde (düz çevrilerek) inkübatöre konulmalıdır.  

 Ġnkübatörde 6 'dan daha fazla cam petri kutusunun üst üste konulmamasına özen 

gösterilmelidir. Bu değer plastik petri kutularında 8 'dir. 

 Ġnkübatörde sıcaklık değiĢmelerinin 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 
o
C'de 

inkübe edilen Alicyclobacillus spp. gibi termofillerin analizinde çok daha fazla 

gereklilik gösterir. Fekal koliform bakteri analizinde olduğu gibi dökme 

yöntemi ile çalıĢılıyorsa petri kutusundaki örnek üzerine 15 ml kadar VRB Agar 

dökülmesi, 2. kat olarak 7–8 ml kadar besiyeri dökülmesi ile kuruma önemli 

ölçüde engellenir. 

 Basit olarak, petri kutusu tartılır (dara), üzerine 12–14 ml kadar PCA dökülür ve 

bir kez daha tartılır. Ġnkübasyon sonunda bu Petri kutusu bir kez daha tartılır. 

Dara düĢüldükten sonra inkübasyon öncesine göre %15 ağırlık kaybı, izin 

verilen en üst ağırlık kaybı oranıdır. Daha fazla ağırlık kaybı varsa düzeltici 

iĢlem uygulaması yapılmalıdır. 

 Hem petri kutuları arasında hem inkübatörün duvarları arasında 2,5 cm boĢluk 

bırakılması gerekmektedir. Bu Ģekilde inkübatör içinde ısı dağılımı düzenli olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 AĢağıdaki önerileri dikkate alarak iĢlem basamaklarını sırası ile 

uygulayarak etüvde inkübasyon iĢlemi yapınız. 

 

Uygulamada kullanılan malzemeler: Bakteriyolojik etüv, ekim yapılmıĢ petri 

kutuları veya tüpler 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ekimi yapılmıĢ numunede üremesi istenen 

mikroorganizmalar için sıcaklık ve süreyi 

belirleyiniz. 

 Sıcaklık ve sürenin üretilecek 

mikroorganizma türüne bağlı 

olduğunu unutmayınız. 

 Sıcaklık ve süreyi belirlerken 

mikrobiyoloji kitaplarından veya 

öğretmeninizden faydalanınız. 

 Etüvü çalıĢtırarak sıcaklık ve süre ayarlarını 

yapınız. 

 

 Yaptığınız ayarları kontrol ediniz. 

 Etüve ekimi tamamlanmıĢ besiyerlerini 

yerleĢtirip kapağını kapatınız. 

 

 Etüve yerleĢtirirken petri kutularını 

ters çevirerek yerleĢtiriniz. 

 Petri kutularını üst üste koymanız 

gerekiyorsa azami sınırlara riayet 

ediniz. 

 Petri kutuları arasında bırakılması 

gereken asgari boĢlukları bırakınız. 

 Etüvün çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol ediniz. 
 Etüvün doğru çalıĢtığından emin 

olunuz. 

 Ġnkübasyonu tamamlanmıĢ besiyerlerini 

etüvden çıkarınız. 

 Kontaminasyon riski oluĢturacak 

hareketlerden kaçınınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 AĢağıdaki önerileri dikkate alarak iĢlem basamaklarını sırası ile 

uygulayarak su banyosunda inkübasyon iĢlemi yapınız. 

 

Uygulamada kullanılan malzemeler: Su banyosu, termometre, laboratuvar saati, 

ekim yapılmıĢ tüpler 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ekimi yapılmıĢ numunede üremesi istenen 

mikroorganizmalar için sıcaklık ve süreyi 

belirleyiniz. 

 Sıcaklık ve sürenin üretilecek 

mikroorganizma türüne bağlı 

olduğunu unutmayınız. 

 Sıcaklık ve süreyi belirlerken 

mikrobiyoloji kitaplarından veya 

öğretmeninizden faydalanınız 

 Su banyosunu istenilen sıcaklığa ayarlayınız. 
 Cihaz kullanma talimatlarına 

uyunuz. 

 Ekimi tamamlanmıĢ besiyerlerini su banyosuna 

yerleĢtiriniz. 

 

 Deney tüplerini metal veya plastik 

tüp stantlarına yerleĢtirerek su 

banyosuna yerleĢtiriniz. 

 Su banyosunun sıcaklığını periyodik olarak 

kontrol ediniz. 

 Su seviyesini kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Besiyerini belli bir süre su banyosunda tutunuz. 
 Su banyosunun kapağını açık 

bırakınız. 

 Sürenin sonunda besiyerlerini su banyosundan 

çıkarınız. 

 Kontaminasyon riski oluĢturacak 

hareketlerden kaçınınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Mikroorganizmaların üremesi için optimum fiziksel ve kimyasal Ģartlarda bekletilmesi 

iĢlemine ne denir? 

A) Ġnkübatör  B) Etüv  C) Ġnkübasyon  D) Üreme 
 

2. Plastik petri kutuları inkübatörde en fazla kaç tanesi üst üste konulabilir?  

A) 8   B) 6  C) 12   D) Sınır yoktur 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi inkübasyon iĢleminde kullanılan cihazlardandır? 

A) Steril kabin  B) Soğutucu C) Etüv   D) Kum banyosu  
 

4. AĢağıdakilerden hangisi oda sıcaklığında inkübasyon yapılabilir? 

A) Bakteri  B) Küf  C) Virüs  D) Bakteriyofaj 
 

5. Ġnkübasyon öncesi ile sonrası arasında oluĢabilecek izin verilen en üst ağırlık kaybı 

oranı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) %15   B) %10  C) %20   D) %0 

 

AĢağıda verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız. 
 

6. ( ) Ġnkübatör (etüv) en fazla 250 
0
C’ye kadar ısıtma iĢlemi yapar. 

 

7. ( ) Petri kapları ile yapılan çalıĢmalarda inkübasyon iĢleminde mutlaka etüv 

kullanılmalıdır. 
 

8. ( ) Ġnkübatörde 12 adet cam petri kutusu üst üste konulabilir. 
 

9. ( ) Petri kutuları hem kendi aralarında hem de inkübatör duvarları ile arasında 2,5 

cm boĢluk bırakılması gerekmektedir. 
 

10. ( ) Aerop mikroorganizma çalıĢmalarında inkübasyon için karbondioksit ayarlı 

etüvler kullanılmaktadır. 
 

 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak inkübasyon sonu 

değerlendirmesini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bakterilerin koloni yapılarını araĢtırınız. 

 Çevrenizdeki laboratuvarları gezerek inkübasyon sonunda oluĢan koloni 

yapılarının fotoğrafları çekiniz veya Ģekillerini çiziniz.  

 

3. ĠNKÜBASYON SONU DEĞERLENDĠRME 
 

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 Ģekli uygun koĢullar 

(besiyerinin bileĢimi, oksijen, ısı, vs.) altında türlere özel bir karakter taĢır. Bakterilerin 

antijenik karakterleri bunların koloni görünüĢleriyle de ilgilidir.  

 

Bir bakteri kolonisi, koloninin büyüklüğü, Ģekli, koloni kenarlarının ve yüzeyinin 

düzgün olup olmadığı, koloninin mat ve parlaklık durumu, rengi, kokusu, kıvamı ile kanlı 

besiyerlerinde oluĢmuĢ bir koloni ise hemoliz yapıp yapmadığı gözlemlenerek belirlenir. 

 

Katı besiyerlerinde üreyen bakterilerin oluĢturdukları koloni Ģekilleri; 

 
 S koloni: Yuvarlak, düzgün kenarlı, düzgün yüzeyli, nemli ve homojen 

görünümlü kolonilerdir (Ġngilizce “smooth” = düzgün kelimesinden 

türetilmiĢtir). Yandan bakıldığında tam bir bombe görüntüsündedir. En yaygın 

görülen koloni tipidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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 R koloni: Kenarları girintili çıkıntılı, yüzeyleri buruĢuk veya tanecikli, 

genellikle basık görünümlü kolonilerdir (Ġngilizce “rough” = pürüzlü 

kelimesinden türetilmiĢtir). Normalde S koloni oluĢturan bakteriler de, eskimiĢ 

kültürlerde veya uygun olmayan koĢullarda üretilmeleri sonucunda R koloni 

oluĢturabilir. 

 

ġekil 3.1: Koloni yapıları 

 M koloni (mukoid koloni): Parlak, sümüksü görünümlü, yapıĢkan ve viskoz 

özellikte kolonilerdir. Kapsüllü bakterilerin oluĢturdukları tipik koloni Ģeklidir.  

 L koloni: Hücre duvarı olmayan bakteriler tarafından oluĢturulur. GörünüĢü, 

Ģekil olarak sahanda piĢmiĢ yumurtayı andırır. 

 

ġekil 3.2: Kolonilerin görünüĢleri 
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3.1.1.1. Petri Kutusundaki Katı Besiyerlerinde GeliĢme ġekilleri 
 

Katı besiyerlerinde üreme, koloni oluĢumu ile gözlenir. Her bir mikroorganizmanın bir 

koloni oluĢturduğu kabul edilir. Koloni özellikleri bakteri türüne göre farklılıklar gösterir. Bu 

farklılıklar, bakterileri tanımlamada bize yardımcı olur. Bununla birlikte bakteriler farklı 

besiyerlerinde farklı koloniler oluĢturabilir. 

 

Besiyerlerinde mikroorganizmaların üremelerinin sağlanması dıĢında onlara ait çeĢitli 

biyokimyasal özellikler ile enzimatik aktiviteler belirlenebilir. Besiyerine katılan 

karbonhidratlardan asit ve/veya gaz oluĢumu sitratın karbon "C" kaynağı olarak kullanılması, 

üreli bir ortamda üreaz enziminin varlığı araĢtırılır.  

 

Deneylerin sonuçlarının daha rahat gözlenebilmesi için indikatör madde olarak belirli 

pH'larda farklı renklere dönüĢebilen boyalar besiyerlerine eklenir. Bu nedenle kanlı ve 

çukulata agar dıĢındaki pek çok besiyeri çok çeĢitli renklerdedir. Günlük mikrobiyolojik 

değerlendirmeler yapan laboratuvar elemanları besiyerlerini genellikle renkleriyle tanır. 

Örnek olarak, üreli agarda üreaz enzimi olan bir bakteri üremiĢse besiyerini pembe renge, 

sitratlı agarda, sitratı "C" kaynağı olarak kullanan bakteri besiyerini yeĢilden maviye 

dönüĢtürmektedir. 

 

Eğer bir bakteri, uygun bir katı besiyerinde ve uygun koĢullarda (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 oluĢturur. 

Bu karakterler, hücrenin genetik kontrolü altındadır. Büyüklüğüne göre değiĢmek üzere, bir 

kolonide milyonlarca veya milyarlarca mikroorganizma bulunabilir. Bazı bakteriler uygun 

koĢullar altında 24 saat içinde oldukça büyük ve gözle görülebilir koloniler meydana 

getirmelerine karĢın bir kısmı da ancak 3–5 günden sonra görülebilecek düzeye ulaĢan 

koloniler oluĢturur. Mikobakteriler ise 15–20 günden sonra besiyerlerinde, koloni meydana 

getirir. 

 

Bazı bakteriler, eritrositleri parçalayan enzimler oluĢtururlar. Kanlı agarda oluĢan 

hemoliz, bakteri kolonisinin etrafında Ģeffaf bir halka Ģeklinde görülür. OluĢan hemoliz 

halkası iki Ģekilde görülebilir. Beta hemoliz, tam hemolizdir (Koloni etrafındaki eritrositler 

tamamen parçalanmıĢtır.) ve bakteri kolonisinin etrafında tamamen Ģeffaf bir halka ile 

karakterizedir. Alfa hemolizde ise eritrositler tam olarak parçalanmamıĢtır ve koloni 

etrafında yeĢil renkli, tam Ģeffaf olmayan bir halka Ģeklinde görülür. Hemolitik bakterilerle 

hemolitik olmayanlar, kanlı agar besiyerinde ayırt edilebilir. Ayrıca, kanlı agarda 

oluĢturdukları hemolizin tipi de, bakterilerin idantifikasyonunda kullanılan önemli bir 

özelliktir. 

 

3.1.1.2. Yatık Agarlı Besiyerlerinde GeliĢme ġekilleri 
 

Deney tüplerindeki agarlı besiyerlerinde üreme ekim Ģekline bağlı olmakla birlikte 

besiyerinin iç ve yüzey kısımlarında oluĢur. Gaz oluĢumu meydana gelmiĢse besiyerinde 

yarıklar ve dipte hava boĢluğu oluĢur. Hareket muayeneleri için yapılan gözlemlerde 
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saplama ekim hattında üreme varsa bakterinin hareketsiz olduğu ekim hattından sağa sola 

doğru (ağaç kökleri gibi) üremeler görünüyorsa hareketli olduğu sonucuna varılır. 
 

 
 

ġekil 3.3: Yatık agarlı besiyerlerinde üreme Ģekilleri 
 

 
 

Resim 3.1: Yatık agarlı besiyerlerinde üreme Ģekilleri 
 

3.1.1.3. Sıvı Besiyerlerinde GeliĢme ġekilleri:  
 

Ġnoküle edilmiĢ sıvı besiyerlerinde inkübasyondan sonra üreme olup olmadığı, 

materyalin ve mikroorganizmanın özelliklerine göre farklı Ģekillerde belirlenir. Sıvı 

besiyerlerinde ekimi takiben oluĢan bulanıklık, tortu ya da zar oluĢumu üremeyi gösterir. 

DeğiĢimin miktarı üreme miktarıyla doğru orantılıdır. OluĢan tortu miktarı, bulanıklığın 

yoğunluğu, zar oluĢum miktarının fazlalığı üreme miktarının çokluğunu gösterir. 
 

3.1.2. Küf ve Mayaların Koloni Morfolojilerinin Tanıtılması:  
 

Küf ve mayaların makroskobik morfolojileri, inkübasyon sonrası besiyerlerinde 

geliĢen koloniler incelenerek ortaya konmaktadır. Küf kolonileri; Ģekil, büyüklük (çap), yapı 

(Keçemsi veya kadifemsi görünüm, geliĢim Ģekli, miselyum yapısının gevĢek veya sıkı 

olması, koloni etrafında değiĢik renklerde kuĢaklar vb.) ve renk yönlerinden incelenir. Maya 

kolonileri ise Ģekil, büyüklük, ıĢığı 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 besiyerlerinde, farklı tipte koloniler oluĢturabilir. Ayrıca 

inkübasyon sıcaklığı ve süresi de koloni özellikleri üzerinde etkili olabilmektedir. 
 

3.2. Tüplerde Pozitif-Negatif Sonuç Değerlendirmesi 
 

3.2.1. Asit ve Gaz OluĢumuna Göre Değerlendirme 
 

Koliform grubu bakterilerin belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Koliform 

bakteriler, laktozu kullanarak gaz oluĢturur. Gaz oluĢumunun belirlenebilmesi için besiyeri 

bulunan tüpün içine durham tüpü adı verilen küçük bir tüp ters olarak konur ve besiyeri ile 

beraber sterilize edilir. Bakteri, besiyerinde gaz oluĢturursa oluĢan gaz durham tüpünün 

içerisinde toplanır. 
 

 
 

Resim 3.3: Ġnkübasyon sonunda gaz oluĢumu 
 

Durham tüplerinin kullanılmasında en sık yapılan 2 hata vardır. Bunlardan birincisi 

besiyeri hazırlanıp tüplere dağıtıldıktan sonra, durham tüpü atıldığında, durham tüpü içinde 

kalan havanın çıkarılmaya çalıĢılmasıdır. Oysa durham tüpü içinde kalan hava, sterilizasyon 

sırasında kendiliğinden çıkar. Ġkinci hata ise, içinde durham tüpü bulunan steril 

besiyerlerinin kontrol edilmeden inoküle edilmesidir. Her hangi bir nedenle durham tüpü 

içinde havanın kalması ya da besiyerlerinin eğilmesi, mekanik tüp karıĢtırıcılarda yüksek 

hızda uzun süre karıĢtırılması gibi nedenlerle durham tüpünde hava kabarcıklarının 
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bulunması çalıĢma sonucunu yanlıĢ etkiler. Bu gibi tüpler inokülasyondan önce kontrol 

edilmeli, inkübasyon öncesi hava kabarcığı bulunan tüpler kullanılmamalıdır. 
 

Pek çok mikroorganizma geliĢme sonrası asit oluĢturur. Asit oluĢumu sonunda 

indikatör içeren besiyerinin rengi değiĢir (Örneğin koliform grup MacConkey besiyerinde 

asit oluĢturur ve besiyerinin rengi kırmızıdan sarıya dönüĢür.) veya besiyeri pıhtılaĢabilir 

(Laktik asit bakterilerinin çoğu sütte pıhtılaĢma yapar.). Asitlik doğrudan pH metre veya 

titrasyon ile ya da indikatörlerin yardımı ile belirlenebilir. 
 

3.2.2. Renk DeğiĢimine veya Bulanıklılığa Göre Değerlendirme 
 

 

Resim 3.4: Bulanıklık 

BaĢlangıçta berrak olan besiyeri, çoğu zaman mikroorganizma sayısının artıĢına 

paralel olarak bulanık bir görünüĢ alır. KuĢkusuz 10 ml besiyerine 10 ml materyal ya da 100 

ml besiyerine 100 ml materyal katıldığında, materyalin özelliğine göre baĢlangıçta da 

bulanıklık oluĢabilir. Bulanıklığın ölçülmesinde en emin yol fotometre kullanılmasıdır. 
 

3.2.3. UV Lamba Altında Floresan IĢıma Vermesine Göre Değerlendirme 
 

 

Resim 3.5: Floresan ıĢıma 

Ġnkübayon sonrası besiyeri UV önüne tutulur, floresan (ıĢıma, parlaklık) görülmesi 

üremenin olduğunu gösterir. Floresan etkinin gücü, üreme yoğunluğu hakkında bilgi verir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki önerileri dikkate alarak iĢlem basamaklarını sırası ile uygulayarak katı 

besiyerlerinde inkübasyon sonrası değerlendirme iĢlemini yapınız. 

Uygulamada kullanılan malzemeler: Ġnkübasyon iĢlemi yapılmıĢ petri plakları  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġnkübasyondan çıkan petri kutularında koloni 

geliĢip geliĢmediğine bakınız. 

 

 
 

 Kontaminasyon riski oluĢturacak 

hareketlerden kaçınınız. 

 Koloni Ģekillerini değerlendiriniz. 
 Petri kutusunun kapağını 

gereksiz yere açmayınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 AĢağıdaki önerileri dikkate alarak iĢlem basamaklarını sırası ile 

uygulayarak sıvı besiyerlerinde inkübasyon sonrası değerlendirme iĢlemini 

yapınız. 

Uygulamada kullanılan malzemeler: Ġnkübasyon iĢlemi yapılmıĢ deney tüplü 

besiyerleri  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġnkübasyon sonucunda gaz oluĢturan tüpleri 

tespit ediniz. 

 

 Kontaminasyon riski oluĢturacak 

hareketlerden kaçınınız. 

 Bulanıklılık olup olmadığını gözlemleyiniz. 

 

 Ekim yapılmamıĢ besiyeri ile 

bulanıklılığı kıyas ediniz. 

 Dipte tortu olup olmadığını kontrol ediniz. 
 Tortuyu görmek için hafifçe 

çalkalayınız. 

 Renk değiĢimi meydana gelip gelmediğini 

gözlemleyiniz. 

 Ekim yapılmamıĢ besiyeri ile rengini 

kıyas ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisinin görülmesi sıvı besiyerinde üreme olduğunun göstergesi 

değildir? 

A) Çökelti  B) Bulanıklık C) Üstte zar  D) Terleme 
 

2. Parlak, sümüksü görünümlü, yapıĢkan ve viskoz özellikte görülen ve kapsüllü 

bakterilerin oluĢturdukları tipik koloni Ģekli aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) S   B) M  C) L   D) R 
 

3. Bazı bakteri türleri kanlı besiyerinde üretildiklerinde eritrositleri parçalar. Bu olayı 

aĢağıdaki terimlerden hangisi karĢılar? 

A)Morfoloji  B) Ġndikatör C) Floresan  D) Hemoliz  
 

4. AĢağıdakilerden hangisi besiyerlerine eklendiğinde deney sonuçlarının daha rahat 

gözlenebilmesi için belirli pH'larda farklı renklere dönüĢebilen maddelere verilen 

isimdir? 

A) Floresan  B) Hemoliz C) Ġndikatör madde D) Pelikül 
 

5. Hücre duvarı olmayan bakteriler tarafından oluĢturulur. GörünüĢü Ģekil olarak sahanda 

piĢmiĢ yumurtayı andıran koloni Ģekli aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) L   B) S  C) R   D) M 
 

AĢağıda verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız. 

 

6. ( ) Koliform grubu bakterilerin üretildiği besiyerinde laktoz varsa gaz oluĢur. 
 

7. ( ) Maya kolonileri; Ģekil, büyüklük, ıĢığı yansıtma, yapı, renk, koloni yüzeyinin 

görünümü yönünden incelenir. 
 

8. ( ) Bazı bakteriler, eritrositleri parçalayan enzimler oluĢturur. Bu bakterilerin 

kolonileri sümüksü bir yapıdadır. 
 

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

oluĢturur. 
 

10. ( ) Bakteri kolonilerinin görünümleri ve özellikleri türden türe (hatta aynı tür 

içerisinde yer alan bakteriler arasında bile) farklılık gösterebilir. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 Öze yardımıyla katı kültürden, katı besiyerine tek koloni düĢürme yöntemi 

ile ekim iĢlemi yapınız. ĠĢlemlerden sonra aĢağıdaki kontrol listesini 

doldurunuz. Cevabı “Hayır” olan soruları öğretmeninize danıĢınız. 

 

Gerekli malzemeler: Öze, bunzen bek, katı kültür, steril agarlı besiyeri. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuvar kıyafetinizi giyip çalıĢma öncesi hazırlıklarınızı 

yaptınız mı? 
  

2. Aseptik ortam oluĢturdunuz mu?   

3. Ekim yapılmıĢ olan ve pasaj yapmak istediğiniz besiyerleri 

hazırladınız mı? 
  

4. Halka özeyi sap kısmından kalem gibi tutarak uç kısmı aĢağı 

gelecek Ģekilde sağ elinize aldınız mı? 
  

5. Özenin uç kısmını iyice kızarıncaya kadar bek alevine tutarak 

sterilize ettiniz mi? 
  

6. Agarlı besiyeri içeren petri kutusunu diğer elinize alarak baĢ ve 

iĢaret parmağınız ile kapak kısmını açtınız mı?  
  

7. Özenin uç kısmını (halka kısmı), besiyerinin 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 besiyerini aynı Ģekilde açıp özenin ucundaki 

koloni parçasını besiyerinin bir kenarına iyice yaydınız mı? 
  

11. Özenin uç kısmını iyice kızarıncaya kadar bek alevine tuttunuz mu?    

12. Özenin uç kısmını, besiyerinin temiz bir bölgesine hafifçe 

dokundurarak soğuttunuz mu? 
  

13. Ġlk ekim bölgesinden baĢlanılarak besiyeri yüzeyinde zikzaklar 

çizdiniz mi? 
  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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14. Aynı iĢlemi, özeyi her defasında sterilize ederek ikinci ve üçüncü 

ekim bölgelerinde de tekrarladınız mı? 
  

15. Son seyreltme iĢlemini bitirdikten sonra özeyi alevde sterilize 

ederek bıraktınız mı? 
  

16. Üzerine asetat kalemi ile gerekli bilgileri yazdınız mı?   

 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız.  

 

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeĢitli ölçme araçları 

uygulayacaktır, öğretmeninizle iletiĢime geçiniz.  



 

 
39 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 B 

2 D 

3 C 

4 A 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 Y 

9 Y 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 

1 C 

2 A 

3 C 

4 B 

5 A 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 Y 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 

1 D 

2 B 

3 D 

4 C 

5 A 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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