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AÇIKLAMALAR 
KOD 524LT0014 

ALAN Laboratuvar Hizmetleri 

DAL/MESLEK Alan ortak 

MODÜLÜN ADI Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon–1 

MODÜLÜN TANIMI 

Aseptik çalıĢma ortamını oluĢturma, aseptik çalıĢma tekniğini 

uygulayabilme, sterilizasyon ön hazırlığını yapma, kuru ısıl 

iĢlemle ve buharla sterilizasyon yapabilme ile ilgili bilgi ve 

becerileri kazandıran öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç : 

Gerekli ortam sağlandığında; tekniğine uygun olarak aseptik 

çalıĢma ortamını oluĢturarak aseptik çalıĢma tekniğini 

uygulayabilecek, sterilizasyon ön hazırlığını yaparak kuru ısıl 

iĢlemle ve buharla sterilizasyon yapabileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. Aseptik tekniği uygulayabileceksiniz. 

2. Sterilizasyon ön hazırlığını yapabileceksiniz. 

3. Kuru ısıl iĢlemle sterilizasyon yapabileceksiniz. 

4. Buharla (otoklavda) sterilizasyon yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Mikrobiyoloji laboratuvarı, kütüphane, Ġnternet, 

bireysel öğrenme ortamları vb. 

Donanım: Sterilizasyon etüvü, otoklav, otoklav sepeti, saat, 

bunzen beki, pipetler, steril pipet, steril tüp, steril erlen, öze, 

deney tüpleri, balon, petri kapları, petri kutuları, pipet 

kutuları, havan, havaneli, krozeler, spatül, örnek kapları, 

termometre, alüminyum folyo, kâğıt, pamuk, temizlik 

malzemeleri, alkol, dezenfektan solüsyonları, saf su. 

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. 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 iv 

 

 



 

 1 

 

 

GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Mikrobiyoloji laboratuvarında çalıĢma konusu mikroorganizmalardır. 

Mikroorganizmaların bir kısmı hastalık yapıcı özelliğe sahiptir. Laboratuvar çalıĢmalarında 

çalıĢma kurallarına uyulmadığı takdirde bu mikroorganizmalar önce çalıĢana, daha sonra da 

çevresindeki insanlara bulaĢabilir. Mikrobiyoloji laboratuvarında çalıĢan kiĢilerin ilk hedefi, 

kendilerini olabilecek bulaĢmalardan korumaktır.  

 

Laboratuvarda analizde kullanılacak tüm malzemelerin (analiz örneği dıĢında) 

önceden sterilize edilmiĢ olma zorunluluğu vardır. Aksi halde baĢta besiyerleri ve petri 

kutuları olmak üzere kullanılacak materyalden bulaĢan mikroorganizmalar, sanki analizi 

yapılan örnekteymiĢ gibi algılanarak sahte pozitif sonuçlara neden olabilir. 

 

KullanılmıĢ (bulaĢık) gereçlerin mutlaka sterilize edildikten sonra yıkanması ve / veya 

çöpe atılması gereklidir. Bu kural patojenlerin etrafa yayılması tehlikesi yanında 

kanalizasyona verilen canlı mikroorganizmaların doğal dengeyi bozmaması açısından da 

önemlidir. 

 

Bu modül sizlere sterilizasyon ve aseptik teknik konularındaki bilgi ve becerilerin 

kazandırılmasında yardımcı olacaktır. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine ve yapılacak çalıĢmanın amacına uygun olarak 

aseptik ortam oluĢturarak aseptik çalıĢma tekniklerini uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki mikrobiyoloji laboratuvarlarını gezerek kullanılan araç ve gereçler 

hakkında bilgi toplayınız. 

 Aseptik tekniğin uygulanma sebeplerini araĢtırınız. 

 Aseptik tekniği uygularken dikkat edilecek hususları araĢtırınız. 

 

1. ASEPTĠK ÇALIġMA TEKNĠĞĠ 
 

1.1. Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan araç ve gereçleri aĢağıdaki Ģekilde 

sınıflandırmak mümkündür. 

 Cam ve plastik malzemeler (petri kutuları, pipetler, ölçü silindirleri, balonlar, 

tüpler, erlenler, drigalski spatülleri, beherler, ĢiĢeler vs.) 

 Metal malzemeler (spatüller, öze ve iğne öze, bunzen beki, kirli malzemenin 

konulacağı özel kaplar, malzeme dolapları (besiyeri, kimyasal madde, cam 

malzeme ve steril malzeme dolapları) vs.)  

 Diğer malzemeler (Puar, eküvyon, havan ve havaneli vs.) 

 Cihazlar (inkübatör, kuru hava sterilizatörü, otoklav, aĢılama kabini, soğutucu, 

su banyosu, pH metre, santrifüj, mikroskop vs.)  

 

1.1.1. Cam ve Plastik Malzemeler 
 

Laboratuvarlarda en sık kullanılan malzemeler cam malzemelerdir. Bunun sebebi ıĢık 

geçirgenliğinden dolayı içini göstermesi, kolay temizlenebilir ve tekrar tekrar kullanabilir 

olmasıdır.  
 

Laboratuvar cam malzemeleri genellikle borosilikat içerikli camlardır ve piyasada 

pyrex cam olarak adlandırılır. Adi cam ucuz olmasına rağmen yüksek sıcaklık, basınç ve ani 

sıcaklık değiĢikliklerine dayanıksız olduğundan laboratuvar malzemesi üretimine pek uygun 

değildir. Pyrex cam; sıcaklık, asit ve alkalilere dayanıklıdır. Bu nedenle laboratuvarda 

kullanılan cam malzemelerin büyük çoğunluğu bu malzemeden üretilmiĢtir. 
 

Günümüzde plastik sanayisinin geliĢmesi ve ekonomik olmasından dolayı sert ve 

saydam plastikten laboratuvar malzemelerinin birçoğu üretilmektedir. Spatül, mezür, huni, 

öze, pipet, balon, erlen,  tüp ve petri kapları gibi malzemeler yaygın olarak kullanılmaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Genellikle yüksek ısıya dayanıklı olmadıklarından ısıl iĢlemlerle steril edilemez. Özellikle 

steril ambalajlı olarak tek kullanımlık (kullan at) tipleri revaç görmektedir. 

 

Resim 1.1: Petri kutusu 

Petri kutusu: Biri küçük diğeri büyük iç içe geçebilen iki parçadan oluĢmaktadır. 

Farklı çap ve yükseklikte olan tipleri vardır. Fakat yaygın olarak 90 mm çapında ve 15 mm 

yüksekliğinde olan tipleri kullanılmaktadır. Saydam plastikten üretilmiĢ olanları tek 

kullanımlıktır. 

 

 

Resim 1.2: Deney tüpü 

Deney tüpü: DeğiĢik boy ve çaplarda sadece bir tarafı açık silindir Ģeklindeki cam 

malzemedir. Çoğunlukla 18x180 mm veya 15x150 mm boyutları tercih edilir. Ağzı metal 

veya otoklavlanabilir materyalden yapılmıĢ vida kapaklı tipleri de vardır.  

 

Lam: Genellikle 26x76 mm boyutlarında dikdörtgen Ģeklinde cam malzemedir. ÇeĢitli 

örneklerin ya da mikroorganizmaların doğrudan veya boyanarak mikroskop altında 

incelenmesinde kullanılır. Thoma lamı, howard lamı, çukur lam gibi özel tipleri de vardır. 

 

Lamel: Lama göre daha ince yapıdadır. Eni, genellikle lamların eninden 1–2 mm 

kısadır. Lamel, lamın üzerindeki yaĢ preparatın üzerini kapatmada kullanılır. Plastik veya 

camdan, kare veya dikdörtgen Ģeklinde olabilir.  
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Resim 1.3: Pipet çeĢitleri 

Pipet: Ġstenilen hacimde sıvı alma ve aktarma iĢlemlerinde kullanılan içi boĢ, dereceli 

veya derecesiz özel cam veya plastik borulardır, Son zamanlarda ağız kısmından emme ile 

çalıĢan pipetlerin yerine otomatik pipetler geliĢtirilmiĢtir. Bunlar el ile emme basma 

prensibine göre çalıĢmaktadır. 

 

 

Resim 1.4: Balon 

Balon: Alt kısmı balon Ģeklinde üst kısmı ise silindir bir borudur. Genellikle 

besiyerlerini hazırlamada, saklamada ve otoklavda steril etmede kullanılır. 

 

Mezür: Silindir Ģeklinde cam malzemeden yapılmıĢ üzerinde ml cinsinden taksimatlar 

bulunan bir ölçü kabıdır. Sıvı maddelerin hacminin ölçülerek aktarılmasında kullanılır.  
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Resim 1.5: Erlen ve mezür 

Erlen: Dip kısmı geniĢ, ağız kısmı dar bir boğazla sona eren konik Ģekle yakın bir 

görünüme sahip cam veya plastik malzemedir. KarıĢtırma, çalkalama, aktarma iĢlemlerinde 

veya numune kabı olarak da kullanılabilir. 

 

Baget: Cam çubuk olarak da isimlendirilir. Çapı 3–10 mm, uzunluğu 10–30 cm 

arasındadır. Uçları alevle köreltilmiĢtir. Çözeltilerin karıĢtırılmasında, ezilmesinde ve kaptan 

kaba aktarılmasında kullanılır. 

 

Drigalski spatülü: Cam çubuğun ucunun üçgen veya L Ģeklinde kıvrılması ile oluĢan 

özelerdir. Tamamı cam olabileceği gibi tutma yeri metal, yayma yeri cam veya silikon kaplı 

camdan da yapılabilir. Ticari olarak hazırlanmıĢ tek kullanımlık modelleri de mevcuttur. 

Yayma yöntemiyle ekimde, sıvı numunenin petri kutusu içindeki katı besiyeri üzerine 

aktarılmasından sonra yüzeye homojen Ģekilde yayılmasında kullanılır. 

 

 
 

Resim 1.6: Cam ve plastik drigalski spatülü 

 

Durham tüpleri: Genellikle 7x25 mm boyutlarında ki tüpler (deney tüpünün küçüğü) 

olup  mikroorganizmaların sıvı besiyerinde belli bir maddeyi kullanarak gaz oluĢturup 

oluĢturmadığını gözlemlemek amacıyla kullanılır. 

 



 

 7 

Beher: Altı düz, bardak Ģeklinde, silindir cam kaplardır. Ağız kısmı sıvı aktarmaya 

uygun yapılmıĢtır. Farklı boy ve hacimde olanları vardır. 

 

1.1.2. Metal Malzemeler 

 
Metal malzemelerde aranan genel özellikler asit, alkali ve oksitlenmeye dayanıklı 

olmalarıdır. Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan metal malzemeler daha çok krom-nikel 

alaĢımlı demir malzemeler, alüminyum ve paslanmaz çelik malzemelerdir. Bunlar Ģöyle 

sıralanabilir: 

 Bunzen beki  

 Üçayak 

 Amyant tel 

 Tüp standı 

 Spatül 

 Öze sapı ve ucu 

 Petri ve pipet kutusu  

 

Petri ve pipet kutusu; pipetlerin ve petrilerin içerisine konulduğu, sterilize 

edilmesinde ve sterilize pipet ve petrilerin saklanmasında kullanılan, bir tarafı kapaklı 

silindir Ģeklindeki metal kaplardır. 

 

 
 

Resim1.7: Pipet ve petri kutusu 

 

Bunzen beki; doğalgaz veya bütan gazla çalıĢan ve ayarlı alev verebilen bir araçtır. 

Bek; ısıtma, kaynatma, aseptik ortam oluĢturma, özenin sterilize edilmesi gibi iĢlemlerde 

kullanılır. 

 

Üçayak; bekte ısıtma veya kaynatma yapılmak istenilen malzemelerin ısıtma anında 

üzerine konulduğu üçayaklı bir malzemedir.  

 

Amyant tel; üçayak üzerine yerleĢtirilerek kullanılan, ısıtılmak istenilen kaba alevin 

direkt vurmasını engelleyerek, ısının geniĢ yüzeye dağılmasını sağlayan inorganik maddeden 

yapılmıĢ malzemedir.  
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Spatül; numune ve kimyasal maddelerin alınması, tartılması, karıĢtırılması ve 

ezilmesinde kullanılır. Bir ucu kaĢık Ģeklinde, diğer ucu ise düz kazıyıcı Ģeklindedir. 

 

 

Resim 1.8: Spatül,  bunzen beki, üçayak ve amyant tel 

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. 

 

 

Resim 1.9: Plastik ve metal öze 

1.1.3. Diğer Malzemeler 
 

Eküvyon: Ucuna pamuk sarılmıĢ tahtadan veya plastikten yapılmıĢ bir çubuktur. 

Kalınca ve ısıya dayanıklı bir kâğıda sarılarak veya deney tüpü içerisinde sterilize edilir. 

Yüzeylerden örnek alma iĢleminde kullanılır. 

 

Resim 1.10: Eküvyon 
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Tüp standı; metal, tahta veya plastikten yapılmıĢ ve tüpleri koymak üzere üzerinde 

delikleri bulunan 2 veya 3 katlı bir malzemedir. 

 

Puar; pipetlerin ucuna takılarak, ağızla çekilmesi tehlikeli olan sıvı veya çözeltilerin, 

özellikle de patojen mikroorganizma içeren kültürlerin pipetlenmesinde kullanılan 

malzemedir. 

 

Havan ve havaneli;  katı numunelerin ezilerek, parçalanarak analize hazırlanmasında 

kullanılan porselenden yapılmıĢ malzemelerdir. 

 

 

Resim 1.11: Puar ve tüp standı 

1.1.4. Aletler 

 
Kuru hava sterilizatörü: Oda sıcaklığı ile 300ºC sıcaklık aralığında, sıcaklık ve süre 

ayarı yapılarak kuru ısıl ortam oluĢturan fırınlardır. Pastör fırını adı da verilir. 

 

Otoklav: Basınçlı buhar kullanılarak ısıya dayanıklı materyallerin sterilizasyonunu 

sağlayan çift çeperli kazanlardır. Otoklavlar farklı Ģekillerde (dik veya yatık tip gibi) 

olabilmektedir. Koch kazanı adı da verilir.  

 

pH metre: Besiyeri ve çözeltilerin pH ölçümünde kullanılan araçlardır.  

 

Resim 1.12: Masa üstü ve el tipi pH metre 
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Ġnkübatör: Mikrobiyolojik çalıĢmalarda inkübasyon iĢleminde kullanılan cihazlara 

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

ayarı yapılabilen, ayarlanan ısı derecesinden çok az sapma gösteren cihazlardır. Anaerobik 

(vakumlu veya karbondioksitli), soğutmalı, çalkalamalı tipleri de vardır. Soğutmalı 

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

 

 

Resim 1.13: Ġnkübatör 

Mikroskop: Mikroorganizmaların ve küçük cisimlerin mercek yardımıyla 

büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir alettir. 

 

Su banyosu: Oda sıcaklığı ile 100°C sıcaklık aralığında kap içindeki suyu istenilen 

ısıda tutan cihazdır. Benmari adı da verilir. Ġnkübasyon, ısıtarak çözündürme, eritme ve 

sterilizasyon iĢlemlerinde kullanılabilir. 

 
Santrifüj: Yüksek devirde dönerek merkezkaç kuvveti oluĢturan ve bu kuvvetle özgül 

ağırlıkları farklı maddelerden oluĢmuĢ homojen ve heterojen karıĢımları ayırmaya yarayan 

alettir. Yoğunluğu (özkütle) fazla olan maddeler altta toplanırken, daha az yoğun olanlar üst 

kısımda toplanır. Serum, plazma ayırmada, idrar, beyin omurilik sıvısı ve diğer vücut akıntı 

ve sıvılarının, incelenmesi amacıyla belirli hücrelerin yoğunlaĢtırılması iĢleminde kullanılır. 

 

Saf su cihazı: Besiyerleri ve çeĢitli çözeltilerin hazırlanmasında, yıkanmıĢ 

malzemelerin durulanmasında kullanılan saf suyun üretimini sağlayan cihazlardır. 

Mikrobiyoloji laboratuvarında taze hazırlanmıĢ ve pH’ı 6,5–7,5 olan suyun kullanılması 

önerilir. 

 

Mikrodalga fırın: Besiyeri eritmek amacıyla kullanılır. Besiyeri çok kısa bir süre 

içinde kaynama noktasına getirilebilir. , 

 

Steril kabin: Laboratuvar çalıĢmaları esnasında bulaĢmanın önlenmesi amacıyla 

aseptik ortam oluĢturan kabinlerdir. AĢılama, güvenlik veya laminer flow kabin isimleriyle 

de bilinir. 
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Resim 1.14: AĢılama (steril) ve anaerobik çalıĢma kabini 

 

Resim 1.15: Koloni sayıcı ve stomacher 

Koloni sayıcı: Petri kutusunda koloni sayımının yapılabildiği araçtır. Aydınlatma, 

büyütme sistemleri bulunur. Numaratör sistemi bulunanları da vardır. 

 

Stomacher: Basınca dirençli özel torbaya konulan numune ile dilüsyon sıvısının, iki 

pedal aracılığı ile döverek homojenizasyonunu sağlayan cihazlardır. 

 

Ayrıca mikrobiyoloji laboratuvarlarında soğutucu, dondurucu, tüp karıĢtırıcı, 

çalkalayıcı, yıkama makineleri, gaz sterilizasyon cihazları gibi laboratuvarın çalıĢma kapsam 

ve kapasitesinin gerektirdiği cihazlar da bulunur. 

 

1.2. Mikrobiyoloji Laboratuvarında ÇalıĢma Kuralları 
 

Mikrobiyoloji laboratuvarında çalıĢma konusu mikroorganizmalardır. 

Mikroorganizmaların bir kısmı hastalık yapıcı özelliğe sahiptir. Laboratuvar çalıĢmalarında 

çalıĢma kurallarına uyulmadığı takdirde bu mikroorganizmalar önce çalıĢana, daha sonra da 

çevresindeki insanlara bulaĢabilir. 

 

Mikrobiyoloji laboratuvarında çalıĢan kiĢilerin ilk hedefi, kendilerini olabilecek 

bulaĢmalardan korumaktır. Bu amaçla aĢağıda sayılmıĢ olan önlemlerin alınmıĢ olması ve 

çalıĢma kurallarına uyulması gerekmektedir: 
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 Laboratuvar havası toz içermemelidir. 

 Laboratuvara çamurlu veya tozlu ayakkabı ile girilmemeli, mümkünse 

ayakkabılar temizlenmeli veya dıĢarıda bırakılmalı ve temiz bir ayakkabı 

giyilmelidir. 

 Laboratuvara girerken beyaz (veya diğer renkte) bir önlük giyilmeli, çalıĢma 

bittikten sonra da çıkarılmalı ve laboratuvarda özel yerine asılmalıdır. Önlük 

dıĢarı çıkarılmamalıdır. 

 Laboratuvara özel eĢya (palto, kitap, defter, vs.) ile girilmemelidir. 

 Laboratuvara yemek getirmek, laboratuvarda yemek yemek, sakız ve çiklet 

çiğnemek, ıslık çalmak, sesli konuĢmak, Ģarkı söylemek gibi davranıĢlar doğru 

değildir. Çay ve sigara da içilmemelidir. 

 Laboratuvar masalarının üzerine oturulmamalıdır. 

 Laboratuvara ziyaretçi sokulmamalıdır. Eğer zorunluluk varsa, 

ayakkabılarının üzerine galoĢ geçirilmeli ve onunla laboratuvara girilmelidir. 

 ÇalıĢma masalarının üzeri, çalıĢmaya baĢlamadan önce ve çalıĢma bittikten 

sonra dezenfektan bir madde ile silinmelidir (%0.5 formol, %5 lizol, vs.). 

 ÇalıĢma masasının üzerinde, gereksiz eĢya bulundurulmamalıdır. 

 ÇalıĢırken elleri ağza, buruna, yüze veya göze sürmemeli ve kalem, kâğıt, 

iplik, etiket vs. ağza götürülmemelidir. 

 Mikroorganizma içeren tüp veya petri kutuları ağzı açık olarak masa üzerine 

bırakılmamalıdır. 

 Gömlek ceplerine sıvı veya katı kültür ihtiva eden tüp veya petri kutusu 

konulmamalıdır. 

 Ekim yaparken veya çalıĢırken pencereler kapalı olmalı, konuĢulmamalı, 

lüzumsuz el kol hareketleri yapılmamalıdır. 

 Etrafa mikroplu bir madde sıçrayınca veya kültür tüpleri kırılınca, üzeri 

dezenfektan bir maddeye batırılmıĢ pamukla örtülmeli ve uygun bir etki 

süresinden sonra toplanarak alınmalıdır. Böyle durumlarda laboratuvar 

sorumlusuna hemen haber verilmelidir. 

 ÇalıĢma bittikten sonra kullanılmıĢ tüp, pipet, kâğıt, pamuk vs. malzemeler 

kendilerine ait kaplara konulmalıdır. 

 Kullanılan lâm ve lâmeller, içinde dezenfektan bir madde bulunan özel 

kaplara veya kavanozlara konulmalıdır. 

 Öze veya iğneler kullanılmadan önce iyice sterilize edilmeli (yakılmalı), 

soğuduktan sonra kullanılmalı ve tekrar yakıldıktan sonra yerine konulmalıdır. 

 ÇalıĢma bittikten sonra eller önce sabunlu su ile yıkanmalı ve sonra 

dezenfektan bir madde ile dezenfekte edilmelidir. 

 Pipetlerin steril olması ve ağıza gelen kısmında pamuk bulunması gereklidir. 

Pamuksuz olanlar, kâğıt sargısından ucu dıĢarı çıkanlar ve kâğıt sargısı açık 

olan pipetler kullanılmamalıdır. En iyisi manuel çalıĢan (yarı otomatik) 

pipetler tercih edilmelidir. 

 Pipetle tehlikeli sıvı çekerken pamuğa kadar çekilmemeli ve arada 6–7 cm’lik 

bir güvenlik boĢluğu bırakılmalıdır. En iyisi puar kullanılmasıdır. 

 ÇalıĢmanın özelliğine göre steril kabin kullanılmalıdır. 

 Sterilitesinden Ģüphe edilen malzemeler kullanılmamalıdır. 

 Enfekte bir materyali havanda ezerken, baĢlık, gözlük, burun maskesi ve 

eldiven kullanılmalıdır. 
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 Laboratuvarda kullanılan malzeme ve maddelerin kırılmaması, bozulmaması 

için gerekli özen ve tedbirler alınmalıdır. 

 Mikroskop, pH metre, terazi, su banyosu, santrifüj gibi sık kullanılan araçlar 

dikkatli kullanılmalı, kullanılmadan önce ve sonra temizlenmelidir.  

 Etüv, buzdolabı ve dipfrize konacak tüp, petri kutusu vs. malzemelerin üzerine 

gerekli bilgiler okunaklı Ģekilde yazılmalı veya etiketlenmelidir. SilinmiĢ 

olanlar, içerisinde ne olduğu bilinmeyen kaplar imha edilmelidir. 

 Laboratuvardan ayrılırken gömlek, baĢlık, maske ve eldiven çıkarılmalı 

eldivenler dezenfektan içine, diğerleri ise sterilizasyon için kendilerine ait 

yerlere konulmalıdır. 

 Laboratuvarlarda sinek veya böcek bulunmamalıdır. Mikrop taĢıyarak 

tehlikeli olabilir. 

 ÇalıĢma bittikten sonra her Ģey yerine konulmalıdır. Hava gazı, elektrik, su ve 

vakum muslukları kapatılmalıdır. 

 ÇalıĢırken dağınık olmamalı, temiz, derli toplu ve bilinçli olmalı ve aseptik 

koĢullara azami derecede riayet edilmelidir. 

 ÇalıĢma programı bir gün önceden veya laboratuvara girmeden önce 

hazırlanmalıdır. 

 Laboratuvardan dıĢarı herhangi bir tehlikeli kültür veya materyal 

çıkarılmamalıdır. 

 Yapılan bütün çalıĢmaların kayıtları doğru ve zamanında tutulmalıdır. 

 

1.3. Aseptik Tekniğin Önemi 
 

Mikroorganizmaların korunmuĢ bir alana bulaĢmalarının önlenmesi ve bunun 

devamlılığının sağlanmasına asepsi, bu amaçla yapılan iĢlemlerin tamamına da aseptik 

teknik denir. Mikrobiyoloji uygulamalarında mikroorganizmalardan uzak ve arındırılmıĢ 

koĢullarda çalıĢmak ancak aseptik teknik ile sağlanır. 

 
Aseptik tekniğin amaçları; 

 Ġncelenmek istenilen kültürlere çevreden diğer istenmeyen ve incelemeyi 

yanıltacak mikroorganizmaların bulaĢmasını (kontaminasyonunu) ve kültürün 

karıĢık bir kültür halini almasını önlemek, 

 Kültürdeki mikroorganizmaların özellikle patojen olabileceklerin çevreye ve 

laboratuvarda çalıĢanlara bulaĢmasını önlemek, 

 Laboratuvar çalıĢma güvenliğini sağlanmaktır. 

  

Laboratuvar çalıĢmalarında kontaminasyon tehlikesi her zaman vardır. Bu nedenle 

aseptik ortamlarda çalıĢma kurallarına ve önerilere uygun çalıĢılmalıdır. Aseptik ortam 

oluĢturulabilmesi için çalıĢma alanlarının temizliği, dezenfeksiyonu sağlanmalı ve çalıĢmalar 

daima bek alevi altında yapılmalıdır. 
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1.4. Aseptik Teknikle Ġlgili Tanımlar 
 

Asepsi: kullanılacak alet ve malzemenin veya bulunulan mekânın, hastalığa neden 

olan mikroorganizmalardan arındırılması iĢlemidir. Diğer bir ifade ile mikroorganizmaların 

korunmuĢ bir alana bulaĢmalarının önlenmesi ve bunun devamlılığının sağlanmasına asepsi 

denir. Bir ortam mikrop içeriyorsa septik, içermiyorsa aseptik ortam olarak tanımlanır. 

Ameliyat gibi tıbbi giriĢimler ve mikrobiyoloji laboratuvar çalıĢmaları aseptik ortamlarda 

yapılmalıdır. 

 

Antisepsi; canlı doku üzerindeki veya içindeki patojen mikroorganizmaların 

öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesidir. 

 

Antiseptik; antisepsi iĢleminde kullanılan kimyasal maddelerdir. Canlı doku 

üzerindeki veya içindeki mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesi 

için kullanılan kimyasal ürünlerdir. Canlı dokulara zarar vermemelidir. 

 

Mikrobiyosidal Madde (Bakterisid, Fungusid, Virüsid vb.): Mikroorganizmalar 

üzerinde öldürücü etki gösteren maddelere mikrobiyosidal madde denir. Genel olarak her 

hangi bir canlı türü isminin sonuna “-sid” eki getirilmiĢse o canlı türü üzerinde öldürücü etki 

gösteren madde anlamına gelir. Bakterisid, bakteriler; virüsid, virüsler; fungisid, funguslar 

üzerinde öldürücü etki gösteren madde anlamına gelmektedir. 

 

Temizlik: Kir ve organik maddelerin mekanik olarak uzaklaĢtırılması iĢlemidir. 

Temizlik; su, deterjan veya enzimatik ürün yardımı ile yapılır. 

 

Sterilizasyon: Bir maddenin; üzerinde veya içinde bulunan tüm 

mikroorganizmalardan arındırılması iĢlemine, sterilizasyon denir. Bu iĢlem sonrasında 

hastalık yapan ve yapmayan tüm mikroorganizmalar öldürülmekte veya uzaklaĢtırılmaktadır. 

Sterilizasyon iĢlemi yapılmıĢ materyale de steril denir. 

 

Dezenfeksiyon: Cansız bir nesne üzerinde bakteri sporları hariç patojen 

mikroorganizmaların yok edilmesine dezenfeksiyon denir. Bu iĢ için kullanılan kimyasal 

maddelere de dezenfektan denir. 

 

Kontaminasyon: Kirlenme, bulaĢma anlamına gelir. Ġstenmeyen bir 

mikroorganizmanın ya da hastalık etmeninin bulaĢmasıdır. 

 

Dekontaminasyon: Cansız maddelerin emniyetle kullanılmasını sağlamak amacıyla 

patojen mikroorganizmaların uzaklaĢtırılması veya yok edilmesi iĢlemidir. 

 

Enfeksiyon: Hastalık yapıcı mikroorganizmanın canlıya bulaĢması ve canlı üzerinde 

üreyerek canlıda meydana getirdiği rahatsızlıklara verilen genel isimdir. 
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1.5. Bek ile ÇalıĢma 
 

Standart bir mikrobiyoloji laboratuvarında çalıĢanların ve analizin güvenliğini 

sağlayan temel aygıt bunzen bekidir. Sistem, gaz ile hava karıĢımının yanma noktasından 

önce karıĢtırılmasından ibarettir. Buna göre içte parlak mavi, dıĢta soluk mavi bir alev elde 

edilir ve alevin en sıcak yeri içteki alevin üst noktasıdır. Alev, sarı kırmızı renkli ise gaz 

hava karıĢımı doğru değildir ve yanma tam gerçekleĢmiyor demektir. Mikrobiyoloji 

laboratuvar çalıĢmaları daima bek alev çatısı altında yapılmalıdır.  
 

Bek ile çalıĢırken aĢağıdaki iĢlemlere dikkat edilmelidir: 
 

 ÇalıĢma sırasında bek yanında alev alıcı, parlayıcı maddeler bulunmamalıdır. 

 Analiz güvenliği açısından öze, pipet ile tüp ve erlen ağzının bunzen beki 

alevinden geçirilmesi gereklidir. Bu esnada cam malzemenin aĢırı ısınmasına 

sebebiyet verilmemelidir. 

 Aleve yakın çalıĢılmalı, ağzı açılan petri, tüp, erlen gibi malzemelerin ağzı 

aleve dönük tutulmalıdır. 

 Öze aleve 45
0 

lik açıyla tutulmalı, etrafa sıçrama olmamasına özen 

gösterilmelidir.  
 

1.6. Aktarma Teknikleri 
 

Aktarma bir maddenin veya maddenin bir kısmının bulunduğu yerden alınarak baĢka 

bir yere taĢınması iĢlemidir. Mikrobiyolojide aktarma denildiğinde genelde numune veya 

kültürün uygun steril araç ve gereçlerle alınarak aseptik Ģartlarda istenilen yere taĢınması 

iĢlemi anlaĢılmalıdır.  
 

Aktarma iĢleminde öze, pipet, eküvyon, sellobant, agar sucuğu gibi gereçler 

kullanılabilmektedir. 

 

Mikrobiyolojide aktarma Ģekilleri; 
 

 Öze ile tüpten tüpe,  

 Öze ile tüpten petri kutusuna,  

 Öze ile petri kutusundan tüpe,  

 Pipetle tüpten tüpe,  

 Pipetle tüpten petri kutusuna, 

 Direkt aktarma olarak sıralanabilir. 

 

Aktarma sırasında Ģu hususlara dikkat edilmelidir: 
 

 Aktarma sırasında kullanılacak araç gereçler (öze, pipet gibi) mutlaka steril 

olmalıdır. Steril olmayan öze ve pipet numuneye ya da besiyerine 

daldırılmamalıdır. 
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 Aseptik tekniğe uygun olarak bek alev çatısı altında aktarma iĢlemi 

yapılmalıdır. 

 Aktarma iĢlemi mümkün olan en hızlı Ģekilde gerçekleĢtirilmelidir. 

 Aktarma iĢleminde kullanılacak öze kullanımdan önce ve sonra mutlaka bek 

alevinde steril edilmelidir. 

 Aktarma iĢleminde kullanılacak pipetler steril ambalajından aseptik ortamda 

(bek alev çatısı altında) ağız kısmı tarafından açılarak çıkarılmalıdır. 

Kullanıldıktan sonra dezenfektan içerisine bırakılmalıdır. 

 ÇalıĢılan kapların (tüp, balon, erlen gibi) ağız kısımları, kullanımdan önce ve 

sonra mutlaka bek alevinden geçirilmelidir. Bu sayede kontaminasyon 

engellenmiĢ olur. 

 ÇalıĢılan kapların tıkaç ve/veya kapakları yere bırakılmamalıdır. Pipet ya da öze 

tutan elin küçük ve yüzük parmaklarıyla usulüne uygun olarak çıkartılmalı ve o 

Ģekilde elde tutulmalıdır. 

 Ağzı açılan kapların ağzı aleve dönük tutulmalıdır. 

 Pipetle çalıĢılırken patojen içerikli sıvı kültürler, zehirli ve yakıcı maddeler 

kesinlikle ağızla çekilmemelidir. Puar veya otomatik pipet kullanılmalıdır. 
 

1.6.1. Pipet ile Aktarma ĠĢlemi 
 

 Pipetin ambalajı kontrol edilerek steril olduğundan emin olunmalıdır. ġüpheli 

malzemeler kullanılmamalı tekrar sterilizasyona gönderilmelidir. 

 Kullanılacak pipet alev çatısı altında ambalajından veya pipet kutusundan ağız 

kısmından tutularak çıkarılır. 

 Aktarma yapılacak kapların kapağı veya tıkacı açılır (kapak veya tıkaç 

kesinlikle yere bırakılmamalıdır), ağızları alevden geçirilir. 

 Numune tüpü hafifçe eğilerek, pipetin ucu sıvı örneğe daldırılır. 

 Pipetin ağız kısmından hafif bir emme hareketiyle istenilen hacim miktarını 

biraz geçinceye kadar çözelti pipet içine çekilir.  

 Ağız kısmı iĢaret parmağıyla kapatılmalı, pipetin ucu çözeltiden çıkarılarak,  

pipet içerisindeki sıvı istenen hacim çizgisine gelinceye kadar boĢaltılır. 

 Sıvının aktarılacağı kaba pipetin alt ucu değdirilip iĢaret parmağı kaldırılarak 

boĢaltılır. Pipetlenen sıvının kendi kendine boĢalması sağlanır. Ağız 

kısmından üflenerek boĢaltılmamalıdır.  

 Kullanılan pipet dezenfektan çözeltisinin içerisine bırakılır. 

 

 
 

ġekil 1.16: Pipetle aktarma 
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1.6.2. Öze ile Aktarma ĠĢlemi 
 

 Aktarma yapılacak kapların kapağı veya tıkacı açılır (kapak veya tıkaç 

kesinlikle yere bırakılmamalıdır), ağızları alevden geçirilir. 

 Öze kalem gibi tutulmalıdır. Uç kısmı bek alevinin mavi kısmında dike yakın 

bir konumda, ucu tamamen kırmızı renk alıncaya (akkor) kadar tutulur. 

 Öze alev çatısı altında bekletilerek veya sıvı alınacak kabın iç çeperine 

dokundurularak soğutulur. 

 Numunenin alınacağı çözelti içerisine öze ucu daldırılarak karıĢtırma hareketi 

yapılır. Bu sayede çözeltinin öze ucundaki yuvarlak kısmı bir film gibi 

sarması sağlanır. ġayet sıvı örnek bu Ģekilde halkayı sarmamıĢsa öze ucu 

yanlıĢ kıvrılmıĢtır. Öze ucu bek alevinde yakılarak düzeltilir. 

 Öze ucu kaba hiç değdirilmeden dıĢarı çıkartılır. 

 Katı besiyerindeki bir kültürden aktarma yapılacağı zaman, öze ucu üreme 

bölgesine (kolonilere) hafifçe sürülerek örnek alınır. 

 Özeyle alınan numune katı veya sıvı besiyerine ekilir.  

 Ekim iĢlemi bitince öze tekrar bek alevinde tutularak sterilize edilir. 

  

 
 

Resim 1.7: Öze ile aktarma 
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 UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
 AĢağıdaki önerileri dikkate alarak ve iĢlem basamaklarını sırası ile 

uygulayarak pipetle tüpten tüpe aktarma iĢlemi yapınız. 

 

Uygulamada kullanılan malzemeler: Bunzen beki, steril pipet, steril tüp, temizlik 

malzemeleri, alkol, dezenfektan solüsyonları, pipet kutusu 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler 

 ÇalıĢılan alan ve masaları temizleyiniz.  Laboratuvar kıyafetlerinizi giyiniz. 

 Dezenfektanlı su ile zemini siliniz veya alevden 

zarar görmeyecek yüzeylere alkol çözeltisi 

döküp yakınız. 

 Gerekli ise koruyucu malzeme 

kullanınız. 

 Bek alevini yakarak alev çatısı oluĢturunuz.  Gaz kaçağı olmadığını kontrol ediniz. 

 Alev çatısı altında steril bir pipeti pipet 

kutusundan çıkarınız. 

 

 Ellerinizi her çalıĢma öncesi ve sonrası 

yıkayıp dezenfekte ediniz. 

 Kullanacağınız malzemeleri belirleyiniz.  

 ÇalıĢma masasındaki gereksiz 

malzemeleri kaldırınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri kullanım 

sırasına uygun olarak çalıĢma masası 

üzerine yerleĢtiriniz. 

 Pipeti sağ elinize alarak alevden geçiriniz. 

 

 Tüm çalıĢmalarınızı alev çatısı altında 

yapınız. 

 

 Tüpü sol elinize alınız. 

 

 Ġçerisinde sıvı bulunan tüpü gereksiz 

yere eğmeyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Sağ elin küçük ve yüzük parmaklarını 

kullanarak tüpün pamuk tıkacını çıkarınız. 

 

 Ellere bulaĢma olduğunda ellerinizi 

dezenfekte ediniz. 

 Pamuk tıkacı yere bırakmayınız. 

 

 Tüpün ağzını alevden geçiriniz. 

 

 Tüpün ağız kısmını fazla ısıtmayınız. 

 Pipeti tüp içerisine daldırarak istenilen hacmi 

alınız. 

 

 Tehlikeli kimyasal madde içeren 

maddelerle veya patojen 

mikroorganizmalarla çalıĢılıyorsa ağız 

yolu ile değil puarla pipetle çekim 

yapınız. 

 Tüpün ağzını tekrar alevden geçirerek pamuğu 

kapatınız. 
 Pamuğu aldığınız Ģekilde kapatınız. 

 Aktarma yapılacak steril tüpün ağzındaki 

pamuğu çıkarıp ağız kısmını alevden geçiriniz. 
 Tüpün ağız kısmını fazla ısıtmayınız. 

 Pipetteki sıvıyı aktarınız. 

 

 Pipetteki sıvıyı boĢaltırken mümkün 

olduğunca pipeti dik, boĢaltılacak kabı 

eğik tutunuz. 

 Tüpün ağız kısmını alevden geçirip pamuk 

tıkacını kapatınız. 
 Pamuk tıkacı aldığınız Ģekilde kapatınız. 

 Kullanılan pipeti dezenfektanlı küvete bırakınız. 
 Kullanılan pipetleri tezgah üzerine 

bırakmayınız. 
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 AĢağıdaki önerileri dikkate alarak iĢlem basamaklarını sırası ile 

uygulayarak öze ile tüpten tüpe aktarma iĢlemi yapınız. 

 
Uygulamada kullanılan malzemeler: Öze, steril tüp, temizlik malzemeleri, alkol, 

dezenfektan solüsyonları 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler 

 ÇalıĢılan alan ve masaları temizleyiniz.  Laboratuvar kıyafetlerinizi giyiniz. 

 ÇalıĢma masasını çalıĢma öncesi ve sonrası 

dezenfekte ediniz  

 Dezenfektanlı su ile çalıĢma masasını 

siliniz veya alevden zarar görmeyecek 

yüzeylere alkol çözeltisi döküp yakınız. 

 Bek alevini yakarak alev çatısı oluĢturunuz.  Gaz kaçağı olmadığından emin olunuz. 

 Ġki tüpü de sol elinize alınız. 

 Ġçerisinde sıvı bulunan tüp veya erleni 

gereksiz yere eğmeyiniz. 

 Tüpleri birbirine karıĢtırmayınız.  Belli 

bir sıra ve disiplinde tutunuz. Yani her 

çalıĢmada çalıĢma sırasını 

değiĢtirmeyiniz. Örneğin her seferinde 

önce numune tüpünü daha sonra 

aktarılacak tüpü alınız. 

 Tüpleri baĢ ve iĢaret parmaklarınızla 

tutunuz. 

 Özeyi sağ elde kalem gibi tutarak bunzen bek 

alevinde ucunun akkor haline gelmesini 

sağlayınız. 

 

 Ellerinizi her çalıĢma öncesi ve sonrası 

yıkayıp dezenfekte ediniz. 

 Kullanacağınız malzemeleri belirleyiniz.  

 ÇalıĢma masasındaki gereksiz 

malzemeleri kaldırınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri kullanım 

sırasına uygun olarak çalıĢma masası 

üzerine yerleĢtiriniz. 

 Özeyi alev çatısının altına indirerek soğuması 

için 10-15 sn. bekletiniz. 

 Tüm çalıĢmalarınızı alev çatısı altında 

yapınız. 

 Sağ elin küçük ve yüzük parmakları ile tüplerin 

pamuk tıkaçlarını çıkarınız. 
 Pamuk tıkaçları yere bırakmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Tüplerin ağızlarını alevden geçiriniz. 

 

 Ellere bulaĢma olduğunda ellerinizi 

dezenfekte ediniz. 

 

 Sonra özeyi sıvı numunenin içerisine daldırınız. 

 

 Özenin sap kısmını sıvıya temas 

ettirmeyiniz.  

 Özeye karıĢtırma hareketi yaptırılarak halka 

içinin numune ile kaplanmasını sağlayınız. 
 YavaĢ hareket ettiriniz. 

 Özedeki sıvıyı tüpe aktarınız. 
 Özeyi yavaĢ hareket ettiriniz ve tüp 

çeperine dokundurmayınız. 

 Tüplerin ağızlarını alevden geçirip pamuk 

tıkaçlarını yerleĢtiriniz. 

 

 Pamuk tıkaçları aldığınız Ģekilde 

kapatınız. 

 Kullanılan özeyi bek alevinde akkor haline 

gelinceye kadar tutunuz. 

 Özeden sıçrama olmaması için kuralına 

uygun çalıĢınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların doğrudan veya boyanarak mikroskop 

altında incelenmesinde kullanılan malzemedir? 

A) Lam  B) Eküvyon C) Oküler  D) Petri kutusu 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi yüzeylerden örnek alma iĢleminde kullanılan, ucuna pamuk 

sarılı tahta veya plastik çubuk Ģeklindeki malzemedir? 

A) Öze  B) Baget C) Eküvyon  D) Spatül 

 
3. Basınçlı buhar ortamı oluĢturarak sterilizasyon iĢleminde kullanılan cihaz 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Etüv  B) Otoklav C) Benmari  D) Pastör fırını 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi istenmeyen bir mikroorganizmanın ya da hastalık etmeninin 

bulaĢmasıdır. 

A) Steril  B) Asepsi C) Dezenfeksiyon D) Kontaminasyon 

 
5. Mikroorganizmaların korunmuĢ bir alana bulaĢmalarının önlenmesi ve bunun 

devamlılığının sağlanmasına yönelik yapılan iĢlemlerin tamamını karĢılayan terim 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Steril  B) Asepsi C) Dezenfeksiyon D) Aseptik teknik 

 
 AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

6. (   ) Kuru sıcak hava vererek sterilizasyon yapan alet pastör fırınıdır. 
 

7. (   ) "Canlı mikroorganizmadan arındırılmıĢ madde" dezenfeksiyon terimi ile ifade 

edilir. 
 

8. (   ) Kendinden yapıĢkanlı etiketler dile sürülerek ıslatılır ve dikkatlice yapıĢtırılır. 
 

9. (   ) Genel olarak herhangi bir canlı türü isminin sonuna “-sid” eki getirilmiĢse o canlı 

türü üzerinde öldürücü etki gösteren madde anlamına gelir. 
 

10. (   ) Bunzen bek, içte parlak mavi, dıĢta soluk mavi bir alev oluĢturuyorsa tam yanma 

gerçekleĢiyor demektir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine ve yapılacak çalıĢmanın amacına uygun olarak 

sterilizasyon öncesi ve sonrası iĢlemleri yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Sterilizasyon ön hazırlığında kullanılan malzemeler hakkında bilgi toplayınız. 

 Sterilizasyon yöntemlerini kullanılma yerlerine göre kıyaslayınız. 

 

2. STERĠLĠZASYON ÖNCESĠ VE SONRASI 

ĠġLEMLER 
 

2.1. Sterilizasyon ve Önemi 
 

Mikrobiyoloji laboratuvarında sterilizasyon uygulamaları pek çok bakımdan 

önemlidir. Öncelikle laboratuvarda analizde kullanılacak tüm malzemelerin (analiz örneği 

dıĢında) steril olma zorunluluğu vardır. Aksi halde baĢta besiyerleri ve petri kutuları olmak 

üzere kullanılacak materyalden gelen mikroorganizmalar sanki analiz edilen örnekten gelmiĢ 

gibi sahte pozitif sonuçlara neden olabilir. 

 

Ġkinci olarak kullanılmıĢ (bulaĢık) gereçlerin mutlaka sterilize edildikten sonra 

yıkanması ve / veya çöpe atılması gereklidir. Bu kural patojenlerin etrafa yayılması tehlikesi 

yanında kanalizasyona verilen canlı mikroorganizmaların doğal dengeyi bozmaması 

açısından da önemlidir. 

 

Tıbbi araçların sterilizasyonundaki yetersizlik, hastalarda Ģiddetli seyreden 

enfeksiyonlara, ekstra tedavi harcamalarına, hastanede kalıĢ süresinin uzamasına ve ölümlere 

neden olabilir. Gereksiz sterilizasyon iĢlemleri ise laboratuvar giderlerini artırır. 

 

2.2. Sterilizasyon Yöntemlerinin Sınıflandırılması 
 

 Isıl ĠĢlem Uygulamaları ile Sterilizasyon 

 Alevden geçirme 

 Alevde tutma 

 Kuru sıcak havada bekletme 

 Buharla sterilizasyon 

o Basınçlı buharla (otoklavda) 

o Basınçsız buhar 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Mekanik yöntemlerle sterilizasyon  

 Filtrasyon 

 Santrifügasyon 

 Ultrasonik vibrasyon 
 

 IĢınlama ile sterilizasyon 

 Ġyonize ıĢınlar  

 Ġyonize olmayan ıĢınlar 
 

 Kimyasal maddelerle sterilizasyon 
 

 Isıl iĢlem uygulaması; bu yöntem, yüksek sıcaklıkla mikroorganizma 

proteinlerinin denatüre olması temeline dayanır. Uygulanması kolay ve ucuz 

olduğundan ve güvenilir sonuç verdiğinden, en sık kullanılan sterilizasyon 

yöntemidir. Bu iĢlemde steril edilecek madde veya eĢyanın ısıya dayanıklı 

olması gerekmektedir. 
 

 Alevden geçirme; analiz sırasında steril tüp, erlen, pipet ve balon gibi 

cam malzemelerin ağız kısımlarının açılıp kapanması esnasında 

kullanılan bir yöntemdir. 

 Alevde tutma; yüzeyden kontaminasyonu önlemek amacıyla pens, öze, 

iğne gibi malzemelerin iki üç kez bunzen beki alevinden geçirilerek 

sterilize edilmesidir. Özeler kullanımdan önce ve kullandıktan sonra ucu 

akkor hale gelinceye kadar bunzen beki alevinde tutulmalıdır. 

 Kuru sıcak havada bekletme; bu yöntemde170°C’de 1,5 saat veya 

160°C'de 2 saatte sterilizasyon sağlanır. Cam ve madeni eĢyalar bu 

yöntemle steril edilebilir fakat sıvılar ve kumaĢ türü eĢyalar steril 

edilemez. 

 Buharla sterilizasyon; Sterilizasyonda buharlı ortam kuru sıcak havadan 

daha etkilidir. Buharın öldürücü etkisi daha fazladır ve eĢyayı daha çabuk 

ısıtır. Pamuk, yün, kumaĢ, kâğıt ve diğer gözenekli maddelere buhar, 

kolaylıkla nüfuz edebilir. 

o Basınçlı buharla (otoklavda); 100°C'den yüksek ısıda, buharla 

doymuĢ bir ortamda bekletilerek yapılan sterilizasyondur. Yüksek 

ısıya dayanıklı olabilen maddeler bu iĢlem için kullanılan otoklav 

denilen aletlerde steril edilir. 

 
o Basınçsız buhar  

 

-Kaynatma; 100°C'de 5–10 dakika kaynatma ile 

mikroorganizmaların vejetatif Ģekilleri ile bazı bakterilerin spor Ģekilleri 

ölür. Bu nedenle 100°C'de 5–10 dakika ısıtma dezenfeksiyon sağlarken 

100°C'de 30 dakika ısıtma sterilizasyon sağlar. Bu madeni kap içinde 

pens, makas, bisturi gibi madeni eĢyalar kendilerini aĢan su içinde 

kaynatılırlar. 
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-Tindalizasyon; yüksek ısı ile bozulabilecek sıvı maddeler belirli 

sıcaklıklarda birkaç gün üst üste tutularak steril edilir. Örneğin, hidrolize 

olabilen çözeltiler 70°C'de, serum gibi proteinli maddeleri içerenler 

56°C'de, aĢılar ve Ģekerli çözeltiler 100°C'de 30’ ar dakika tutulur. 

 
-DoymuĢ su buharında tutma; doymuĢ su buharı elde edilen özel 

kazanlarda yapılır. Sterilizasyon süresi 100˚C’de yaklaĢık 90 dakikadır. 

 
 Mekanik Yöntemlerle Sterilizasyon 

 

 Filtrasyon; sıvı içinde bulunan süspansiyon halindeki katı 

parçacıklarının (örneğin mikroorganizmaların) uygun büyüklükteki bir 

filtreden süzülerek yapılan ayırma iĢlemidir. 

 

 Santrifügasyon; bir çözeltideki mikroorganizmaların santrifüj yardımı 

ile döndürülerek dipte toplanması prensibine dayanır. 

 

 Ultrasonik vibrasyon; yüksek frekanslı ses dalgalarının sıvı içindeki 

mikroorganizmaların hücre duvarını parçalaması prensibine dayanır. 

 

 IĢınlama ile sterilizasyon; ısı ve diğer yöntemlerle steril edilemeyen ortamların 

sterilizasyonunda ıĢınlardan yararlanılır. Kullanım alanı sınırlıdır. Bu ıĢınların 

çevreye de etkili olmaları nedeniyle önlem alınarak uygulanmaları gereklidir. 

 

 Ġyonize ıĢınlar; kullanırken yüksek risk nedeniyle özel güvenlik 

tedbirleri alınmasını gerektiren bir yöntemdir. 

 Ġyonize olmayan ıĢınlar; UV ıĢını ile yapılır. UV ıĢınları yüzeysel etkili 

olduğundan, tam sterilizasyon sağlamaz sadece mikroorganizma 

sayısında azalma meydana getirir.  

 

 Kimyasal maddelerle sterilizasyon; mikrobiyoloji laboratuvarında daha çok 

tezgâhların dezenfeksiyonunda kullanılır. ÇeĢitli kimyasal maddeler 

mikroorganizmaları öldürür. Bu amaçla; dezenfektanlar, antibiyotikler ve 

boyalar kullanılmaktadır. 
 

2.3. Sterilizasyona Hazırlık 
 

Sterilizasyon iĢleminden doğru sonuç alınabilmesi için malzemelerin sterilizasyona 

doğru hazırlanması büyük önem arz eder. Sterilizasyon yöntemlerinin doğru seçilmesi ve 

uygulanması yanı sıra ön temizlik, paketleme, depolama gibi kullanım aĢamasına kadar 

geçen bütün basamaklarda dikkat edilmesi ve uyulması gereken kurallar vardır. 
 

Aletlerin sterilizasyon öncesi yıkanması, sterilizasyonun önemli aĢamalarından 

birisidir. Aletler üzerinde kalan organik kirler mikrobiyal yükü artırır. Temizlenmeyen hiçbir 

malzeme steril edilemez.  
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Steril edilen araç gereç, kullanım anına kadar sterilliği korunacak Ģekilde 

paketlenmelidir. Paketleme, sterilize edilecek malzemeyi olası bir kontaminasyondan 

koruyacak etkili bir bariyer oluĢturmalı ve sterilizasyona izin vermelidir.  
 

Paketleme materyali, sargılar, örtüler, tek kullanımlık paketleme materyali, esnek 

paketleme materyali, dokuma olmayan sargılar, tekrar kullanıma uygun konteynır sistemi 

olmak üzere çeĢitli tiplerdedir. Paket kâğıtları, seçilen sterilizasyon yöntemi ve paketlenen 

materyal ile uyumlu olmalıdır. DeğiĢik sterilizasyon yöntemlerine göre kullanılabilecek 

paketleme materyali farklılıklar gösterir.  
 

Paketleme malzemesi Buhar Etilenoksit Kuru ısı 

Pamuklu dokuma
a
  + - - 

Polyester dokuma
a
 + + - 

Kağıt
b
 + + + 

Krep kağıt + + + 

Kağıt + plastik rulo/poĢet + + - 

Tyvec + plastik rulo/poĢet + + - 

Non-Woven selülozsuz wrap
c
 + + - 

Metal konteyner
d
 + + + 

Plastik konteyner + + - 

Alüminyum folyo - - + 

Tablo 2.1: DeğiĢik sterilizasyon yöntemlerinde kullanılabilecek paketleme malzemeleri 

 Kullanımı çok yaygın olan dokunmuĢ kumaĢların bariyer özelliği zayıf 

olduğundan diğer paketleme malzemeleri kadar koruyucu değildir. 

 Sterilizasyon için kullanılmaya uygun özel üretilmiĢ kağıt olmalıdır. Sıradan 

bir paket kâğıdı kullanılmaz.  

 Dokuma olmayan selülozsuz paket 

 Bariyer filtreli olan özel sterilizasyon konteynerleri kullanılmalıdır. Her 

kullanımda filtreleri değiĢtirilmelidir. 

Paket boyutu, malzemenin boyutları, kütlesi, içeriği ve boĢluk içerip içermemesine 

göre değiĢir. Paketlerin büyük olması yeterli kurumayı engelleyerek sterilizasyonda sorun 

yaratabilir. Sterilizasyon iĢlemi sonunda paketler ıslak kalırsa steril kabul edilmemeli ve 

kullanılmamalıdır.  
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Paket ve torbaların kapatılmasında bütünlüğü korumak temel amaçtır. Isı ile ve 

sterilizasyon kontrol bantlarıyla kapatma iĢlemi yapılabilir. Paketleri kapatmak amacıyla 

iğne, zımba gibi bütünlüğü bozan malzemeler, baskıya neden olabilen ipler ve geçirgenliği 

bozan yapıĢkan bantların kullanılması uygun değildir. Alet ve malzemelerin steril olarak 

muhafaza edilmesi için paketleme yapılmalıdır.  

 

Paketleme yapılırken uyulması gereken kurallar Ģunlardır: 

 
 Tekstil paketleme malzemesi kullanılacaksa, kullanım öncesi yıkanmıĢ olmalı 

 Paketin bütünlüğü bozulmamıĢ olmalı 

 Yırtılmaya ve delinmeye dirençli olmalı 

 Sterilizasyon metoduna uygun olmalı 

 Sterilize edilecek malzemeyi kontaminasyondan koruyacak etkili bir bariyer 

oluĢturmalı 

 Toksik içeriği olmamalı 

 Tüy (hav) ve kalıntı bırakmamalı 

 

Sterilizasyonda kullanılan paketleme malzeme çeĢitleri Ģunlardır: 

 

 KumaĢ örtüler 

 Kâğıt paketleme malzemeleri 

 Kâğıt, plastik tek kullanımlık poĢetler 

 Polipropilen malzeme 

 Konteynır sistemleri 

 Steriliteyi sürdüren örtüler. 

 

 

Resim 2.1: PaketlenmiĢ malzeme 
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Paketleme Yöntemleri 
 

 Zarf yöntemi 

 Dikdörtgen yöntemi 

 Kâğıt / plastik poĢetlerle paketleme yöntemi olarak üç Ģekilde uygulanabilir. 

 

Resim 2.2: Zarf yöntemi 

 
 

Resim 2.3: Dikdörtgen yöntemi 
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2.3.1. Cam Malzemenin Sterilizasyona Hazırlanması 
 

Ġyice temizlenmiĢ tüp, pipet, balon, erlen ve mezürlerin ağızları sıvıları emmeyen özel 

yağlı pamuk (kalaycı pamuğu) ile kapatılarak içinin kontamine olmaması sağlanır.  
 

 Tüp, Erlen ve Balon 
 

 Pamuğun cam içinde kalan kısmı mümkün olduğu kadar lif uçları 

bulundurmayacak Ģekilde katlanır. 

 Pamuğun tüp içindeki kısmı 1,5–2 cm, dıĢtaki kısım ise 1 cm olmalıdır. 

 Pamuktan tutulup çekildiğinde tüpü de kaldıracak sıkılıkta olmalıdır. 

 Ortamdan gelecek mikroorganizma kontaminasyonuna karĢı pamuğun 

tüp dıĢında kalan kısmının çapı tüp çapından geniĢ olmalıdır. 

 Pipetler 
 

 Pipetlerin sivri uçları kabın dibine gelecek Ģekilde madeni pipet kabı 

içine yerleĢtirilir ve kapağı kapatılır.  

 Pipet uçlarının kırılmaması için metal kutunun dibine alüminyum folyo 

yerleĢtirilir. 

 Pipet kutusu yoksa pipetler kâğıtlara sarılarak sterilizasyona 

hazırlanmalıdır. 
 

 Petri Kutuları 
 

Yıkama, durulama, saf sudan geçirme ve kurulama iĢleminden sonra tek tek veya ikili, 

üçlü gruplar halinde kâğıtlara sarılarak veya kâğıda sarmadan özel metal kutulara gruplar 

halinde yerleĢtirilerek sterilizasyona hazır hale getirilir.  

 

2.3.2. Metal ve Porselen Malzemelerin Sterilizasyona Hazırlanması 

 
Mikrobiyoloji laboratuvarındaki metal malzemeler; numune alınması sırasında spatül 

ve ekim aĢamasında kullanılan iğne, öze gibi araçlardır. Ġğne, öze vb. araçlar her kullanım 

öncesi ve sonrasında bek alevinde akkor haline gelinceye kadar tutularak spatül ise kağıda 

sarılarak etüv veya otoklavda sterilize edilir. 

 
Porselen malzemeler de yıkanıp kuruduktan sonra kâğıda sarılarak etüvde 

sterilizasyona bırakılır. Cam, metal, porselen malzemeyi sarmada samanlı kağıt veya 

parĢömen kağıdı kullanılır. 

 

2.3.3. Ġçerisinde Çözelti Bulunan Malzemelerin Sterilizasyona Hazırlanması 

 
Çözelti, besiyeri ve diğer sıvılar erlen, balon, tüp ve ĢiĢeler içerisinde sterilize edilir. 

Sıvıların bileĢim ve özelliğine göre sterilizasyon yöntemi (Basınçlı buhar, tindalizasyon, 

kaynatma, filtrasyon gibi) seçilir. Petri kutuları içerisinde sterilizasyon iĢlemi 

yapılmamalıdır. 
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Isıl uygulama ile steril edilecek sıvıların bulunduğu kabın hacmi sıvı hacminin en az 

5/4 kadar olmalıdır. Isıl iĢlem esnasında sıvı hacminin artacağı, bazı maddelerin köpürmeye, 

kabarmaya neden olabileceği unutulmamalıdır. 

 

Vida kapaklı ĢiĢeler gevĢek olarak kapatılarak sterilizasyona alınır. Sterilizasyon 

sonrası 50 
0
C'e kadar soğuduktan sonra kapaklar sıkıĢtırılır. 

 

2.4. Sterilize Malzemelerin Saklanması 
 

Temel amaç, sterilize edilmiĢ malzemelerin sterilliğinin muhafaza edilmesidir.  Steril 

olan ve olmayan malzeme ayrı dolaplarda depolanmalıdır. Sterilize edilmiĢ çözelti ve 

besiyerleri temiz ve dezenfekte edilmiĢ buzdolabında, diğer malzemeler ise temiz ve 

dezenfekte edilmiĢ dolaplarda saklanmalıdır. 

 
Laboratuvar araçlarının dolaplara yerleĢtirilmesinde Ģunlara dikkat edilmelidir: 

 

 Daha sık kullanılan malzemeler, kolay ulaĢılabilir Ģekilde yerleĢtirilmelidir. 

 Malzemeler çeĢitlerine göre sınıflandırılmalıdır.  

 Dolapların üzerine, içinde bulunan malzemenin çeĢidi yazılmalıdır. Bu 

yerleĢtirme ve kullanım kolaylığı ile miktar kontrolünün yapılmasını sağlar. 

 

Çözelti ve besiyerleri sterilize edildikten sonra oda sıcaklığına kadar soğutulur daha 

sonra laboratuvarda bulunan buzdolabına kaldırılır. Buzdolabına yerleĢtirme sırasında ilk 

giren ilk çıkar ilkesine uygun davranılmalıdır. Bunun için tüp ve erlenlerin üzerine cam 

yazar kalemle yazılmıĢ tarih, çözelti adı, hazırlayan kiĢi gibi bilgilerin rahat görülebileceği 

Ģekilde yerleĢtirilmesine dikkat edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki önerileri dikkate alarak ve iĢlem basamaklarını sırası ile uygulayarak 

sterilizasyon öncesi iĢlemleri yapınız. 
 

Uygulamada kullanılan malzemeler: Pamuk, deney tüpleri, balon ve erlen, pipetler, 

petri kapları, petri kutuları, pipet kutuları, metal ve porselen malzemeler (havan, havaneli, 

krozeler, spatül, örnek kapları vb.), ĢiĢeler, termometre, alüminyum folyo, kâğıt 
 

ĠĢlem basamakları Öneriler 

 Tüplerin ağız kısımlarına pamuktan tıkaç 

yapınız. 

 

 Laboratuvar kıyafetlerinizi giyiniz. 

 Pamuğun lif uçları bulunmayacak Ģekilde 

katlayınız. 

 Pamuğu kendiliğinden düĢmeyecek Ģekilde 

yerleĢtiriniz. 

 Ağızları pamuklanmıĢ boĢ tüpleri gruplar 

halinde kâğıtlara sarınız. 

 

 Temizlik kurallarına uyunuz. 

 Ġçinde sıvı bulunan ve ağızları 

pamuklanmıĢ tüplerin pamuklu 

kısımlarını alüminyum folyo ile sarınız. 

 

 Pamuğun sıvı tarafından ıslanmaması için dik 

tutunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Vida kapaklı tüpleri kapakları bir kaç diĢ 

açık kalacak Ģekilde hazırlayınız. 

 Kapağı tamamen kapattıktan sonra birkaç diĢ 

açınız. 

 Balon ve erlenlerin ağızlarını gazlı bezle 

sarılmıĢ pamuk tamponları ile kapatınız. 

 

 Tamponları kendiliğinden düĢmeyecek Ģekilde 

yerleĢtiriniz. 

 PamuklanmıĢ balon veya erlenlerin 

ağızlarını kağıt veya alüminyum folyo ile 

sarınız. 

 

 Kendiliğinden açılmayacak Ģekilde sarınız. 

 Pipetleri ya teker teker kâğıda sarınız ya 

da özel pipet kutularına topluca koyunuz. 

 

 Helezon Ģeklinde sarılmalı, kendiliğinden 

açılmamalıdır. 
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 Petri kutularını kâğıtla usulüne uygun 

olarak sarınız. 

 

 Kendiliğinden açılmayacak Ģekilde sarınız. 

Sterilizasyon kontrol bantları, flaster gibi 

maddelerle desteklenebilir. 

 

 Metal ve porselen malzemelerin her 

birini usulüne uygun olarak kâğıtlara 

sarınız. 

 

 Kendiliğinden açılmayacak Ģekilde sarınız. 

Sterilizasyon kontrol bantları, flaster gibi 

maddelerle desteklenebilir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. Sıvı içinde bulunan mikroorganizma hücrelerinin uygun büyüklükteki bir filtreden 

süzülerek yapılan ayırma iĢlemi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Santrifügasyon B) Otoklav C) Filtrasyon  D) Tindalizasyon 

 
2. Buharla doymuĢ bir ortamda ve 100°C'den yüksek ısı ile yapılan sterilizasyon 

iĢleminde kullanılan cihaz aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Etüv  B) Otoklav  C) Filtrasyon  D) Pastör fırını 

 
3. Yüksek ısı ile bozulabilecek sıvı maddeler belirli sıcaklıklarda birkaç gün üst üste 

tutularak steril edilir. Bu yöntem aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Tindalizasyon B) Otoklav  C) Kaynatma  D) DoymuĢ buhar 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi bek alevinde akkor haline gelinceye kadar tutularak steril 

edilebilir? 

A) Spatül  B) Pens   C) Öze   D) Porselen havan 
 

5. Ġçerisinde çözelti veya besiyeri bulunan materyaller aĢağıdakilerden hangisi ile 

sterilize edilemez? 

A) Benmari  B) Otoklav C) Filtre  D) Pastör fırını 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

6. (   ) Pipetler, sterilizasyon amacı ile madeni pipet kabına yerleĢtirilirken sivri uçları 

kabın dibine gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. 
 

7. (   ) Usulüne uygun olarak hazırlanmıĢ besiyerleri petri kutuları içerisinde steril 

edilmelidir. 
 

8. (    ) Paketleme, sterilize edilecek malzemeyi olası bir kontaminasyondan koruyacak 

etkili bir bariyer oluĢturmalı ve sterilizasyona izin vermemelidir. 
 

9. (   ) Sterilizasyon yapılacak malzeme paketleri sterilizasyon kontrol bantları ile 

kapatılabilir. 
 

10. (   ) Yüksek frekanslı ses dalgalarının sıvı içindeki mikroorganizmaların hücre 

duvarını parçalaması prensibine dayanan yöntem ultrasonik vibrasyondur. 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak kuru ısıl iĢlemle sterilizasyon 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Kuru ısıl iĢlemlerle sterilizasyonda kullanılan cihazları ve özelliklerini 

araĢtırınız.  

 Kuru ısıl iĢlemlerle sterilizasyon yapılan malzeme türlerini araĢtırınız. 

 

3. KURU ISIL ĠġLEMLE STERĠLĠZASYON 
 

Isı ile sterilizasyonun etki mekanizması doğrudan doğruya hücre proteinlerini koagule 

etmek suretiyledir. Isı ile sterilizasyonda ısı derecesi, ısının etki süresi, ortamdaki nem 

miktarı, ortamın pH’sı, osmotik basınç gibi etmenler sterilizasyon üzerinde etkilidir.  
 

Ortamda nem olması, mikroorganizma içerisinde %50 oranında su bulunması, pH 

derecesinin nötrden uzaklaĢıp asit veya alkaliye kayması, ısı ile sterilizasyonu olumlu yönde 

etkilemektedir. 
 

3.1. Alevden Geçirme 
 

Cam ve metal malzemelerin dıĢ yüzleri alevden geçirilerek steril edilebilmektedir. 

Ayrıca steril kapların ağız kısımları, her açıĢ ve kapatıĢ sırasında alevden geçirilerek 

sterilizasyonun bozulmaması sağlanmaktadır.  

 

 

ġekil 3.1: Alevden geçirme 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.2. Alevde Tutma 
 

Genellikle öze ve iğne denilen ekim aletlerinin sterilizasyonunda kullanılan bir 

yöntemdir. Öze, sapından kalem gibi tutularak, 45 derecelik açıyla, aleve ilk önce uzak 

konumda tutularak üzerindeki organik maddelerin yanması sağlanır. Daha sonra alevin 

içerisine iyice daldırılarak tamamen kızarıncaya kadar ısıtılır. Direkt olarak aleve 

daldırılacak olursa, üzerindeki organik maddeler yüksek ısı etkisiyle genleĢerek patlayacağı 

için, sıçrayarak çevreye yayılabilir. Sıçrayan materyal içindeki mikroorganizmalar canlı 

kalabileceği için çevrenin kontamine olmasına yol açabilmektedir.  

 

           

ġekil 3.2: Özenin alevde tutularak sterilize edilmesi               Resim 3.1: Özenin sterilizasyonu 

3.3. Kuru Sıcak Havada Bekletme 
 

Kuru sıcak hava ile sterilizasyonda ortamda nem bulunmadığından sterilizasyon daha 

uzun süre almaktadır. Bu amaçla Pastör fırınları (Kuru Hava Sterilizatörü) kullanılır. Genel 

olarak 170°C’de bir saat, 160°C’ de iki saat, 140°C’ de ise 3 saat sterilizasyon için yeterlidir. 

Bu yöntem ile cam ve metal araç gereçler, içlerine nemin ulaĢamadığı yağlar sterilize edilir. 

Besiyerleri, çözelti ve diğer sıvılar kuru sıcak hava ile sterilize edilmez.  

 

Otoklavlama sırasında hava paketleri oluĢturabilecek pipet, petri kutuları gibi cam 

malzemeler, yeterince sterilize edilememe riski de dahil olmak üzere pek çok nedenle kuru 

hava sterilizatörlerinde sterilize edilir.  

 

Kuru sıcak havada bekletme; kontrol parametrelerinin güvenilir olmaması, kuru ısı 

sterilizatörlerinde ısının homojen dağılımını sağlamanın kolay kontrol edilememesi, iĢlemin 

uzun sürmesi ve yüksek ısının aletlere uzun sürede zarar vermesi gibi nedenlerden ötürü 

buhar sterilizasyon imkânı olmayan ünitelerde tercih edilmektedir. 

 

Sterilizatörde sıcaklık istenen dereceye kadar yükseldikten sonra süre baĢlatılır. 

Sıcaklığın paketlenmiĢ malzemeye nüfuzu ve iĢlem sonunda oda sıcaklığına kadar düĢmesi 

için gerekli süre bunun dıĢındadır. 
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3.3.1. Sterilizasyon Etüvü ve Özellikleri 

 
Kuru sıcak hava ile sterilizasyon ve kurutma iĢlemlerinde kullanılan sterilizatörlerdir. 

Genellikle oda sıcaklığı ile 300 °C sıcaklık aralığında çalıĢır. 100 °C’nin altındaki 

sıcaklıklarda ayarlanan değerden aĢırı sapma gösterdiği için inkübasyon amaçlı 

kullanılmamalıdır. 

 

Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirir. Sıcaklık ve süre ayarı yapılabilir. Süre ayarı 

ayarlanılan sıcaklık derecesine ulaĢıldıktan sonra çalıĢmaya baĢlar. Pastör fırını olarak da 

bilinir. Farklı hacim ve tipte olanları vardır. Raf sayısı ve raf aralıkları ayarlanabilir. 

 

3.3.2. Malzemelerin Etüve YerleĢtirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken 

Noktalar 
 

Sterilize edilecek malzemelerin etüve yerleĢtirilmesinde aĢağıda belirtilen hususlara 

dikkat edilmesi gerekir:  
 

 Etüvün en sıcak yerleri, alt ve üst duvarları; en soğuk yeri ise kapağa yakın 

olan bölgedir. Etüvün ortasında elde edilen sıcaklık ile alt ve üst duvarlarda 

elde edilen sıcaklık farkı 10 °C 'den daha fazla olmamalıdır. Bu durum bir 

anlamda etüv dizaynı ile ilgilidir.  

 Sterilize edilecek malzeme, hava sirkülâsyonunu sağlayacak Ģekilde 

yerleĢtirilmelidir.  

 PaketlenmiĢ malzeme boyutları 10x10x30 cm 'den daha büyük olmamalıdır.  

 Etüv çok dolu ise ve/veya kum gibi sıcaklığı geç ileten bir materyal sterilize 

ediliyorsa süre uzatılmalıdır. 

 Besiyeri ve çözelti gibi sıvıların kuru sıcakta sterilize edilmesi söz konusu 

değildir. Kuru sıcak uygulamasında etüvde sadece petri kutuları, pipetler vb. 

gibi cam malzeme sterilize edilir. Eküvyon ve homojenizasyon amaçlı kum da 

etüvde kuru sıcaklık uygulaması ile sterilize edilir.  

 Kum sterilize edilecekse; kum, kalınlığı 1 cm'den fazla olmayacak Ģekilde 

havan veya diğer kaplara konularak sterilize edilir. Kumun daha kalın bir 

tabaka halinde etüvde sterilize edilmesi zorunlu ise, ilave her 1 cm için 

sterilizasyon süresi 30 dakika artırılmalıdır.  

 Her sterilizasyon için tarih, baĢlama sıcaklığı, sterilizasyon sıcaklığına ulaĢma 

süresi ve bu sterilizasyon süresinin uzunluğunu gösteren kayıtlar tutulmalıdır. 
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3.3.3. Etüvde Sterilizasyon ĠĢlemi 

 
 Steril edilecek malzemeler sterilizasyona hazırlanır (Temizlik, paketleme vb.) 

 Sterilizasyon hazırlığı yapılan malzemeler etüv raflarına yerleĢtirilir. 

 Etüvün kapağı kapatılır. 

 Etüvün sıcaklık ve süre ayarı yapılır. 

 Etüvün çalıĢması kontrol edilir. 

 Etüv alarmlı ise alarm sesini duyunca etüv kapatılır. 

 Etüv zaman ayarlı değilse termostat düğmesi söndükten sonra istenilen süre 

tutulur. 

 Süre sonunda etüv kapatılır. 

 Sıcaklığın düĢmesi beklenir. 

 

 

Resim 3.2: Kuru hava sterilizatörü 



 

 39 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 AĢağıdaki önerileri dikkate alarak ve iĢlem basamaklarını sırası ile 

uygulayarak kuru ısıl iĢlemle sterilizasyon yapınız. 

Uygulamada malzemeler: Sterilizasyon hazırlığı yapılmıĢ cam, metal ve porselen 

malzemeler, sterilizasyon etüvü 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler 

 Sterilizasyon hazırlığı yapılan malzemeleri 

alınız. 
 Laboratuvar kıyafetlerinizi giyiniz. 

 Sterilizasyon hazırlığı yapılan malzemeleri 

etüv raflarına yerleĢtiriniz. 

 Etüv temizliğini kontrol ediniz. 

 Sterilizasyon hazırlığı yapılmıĢ 

malzemeleri, hava akımını 

engellemeyecek Ģekilde etüv raflarına 

yerleĢtirmeye özen gösteriniz. 

 Etüvün kapağını kapatınız. 
 Tamamen kapalı olduğundan emin 

olunuz. 

 Etüvün sıcaklık derecesini ve zaman ayarını 

yapınız. 

 

 Cihaz kullanma talimatlarına uyunuz. 

 Etüv içerisinde sıcaktan zarar görebilecek 

malzemelerin olmadığını kontrol ediniz. 

 Etüvü çalıĢtırınız.  Etüv çalıĢırken kapağını açmayınız. 

 Etüv alarmlı ise alarm sesini duyunca etüvü 

kapatınız. 
 Sıcaklığı kontrol ediniz. 

 Etüv zaman ayarlı değilse termostat düğmesi 

söndükten sonra istenilen süreyi tutunuz. 

 

 Laboratuvar çalar saatinden 

faydalanabilirsiniz. 

 Süre sonunda etüvü kapatınız.  FiĢini prizden çekiniz. 

 Sıcaklığın düĢmesini bekleyiniz.  Kapağı sıcaklık düĢmeden açmayınız. 

 Malzemeleri etüvden çıkararak uygun yerde 

saklayınız. 

 Malzemeleri çeĢitlerine göre 

sınıflandırarak, kendilerine ait raflara 

yerleĢtiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 40 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi ısı ile sterilizasyonda etkili değildir? 

 

A) Renk  B) pH  C) Isının temas süresi D) Sıcaklık derecesi 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi kuru ısıl uygulamaları ile steril edilemez? 

 

A) Kum  B)  Pipet C) Peptonlu su  D)  Petri kutusu 

 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. (   ) Kuru ısıl iĢlemle sterilizasyonda sıcaklık derecesi arttıkça, süre azalır.  

 
4. ( ) Pastör fırınları sterilizasyon iĢleminin yanında inkübasyon iĢleminde de 

kullanılabilir. 

 
5. ( ) Pipet, petri kutuları gibi içerisinde boĢluk bulunan cam malzemelerin 

sterilizasyonunda basınçlı buhar (otoklav ile) sterilizasyon yöntemi tercih edilir. 

 
6. (  ) Steril edilecek malzemenin pH derecesinin nötrden uzaklaĢıp asit veya alkaliye 

kayması ısıl uygulamalarda sterilizasyon etkinliği artırır. 

 
7. (   ) Öze, sapından kalem gibi tutularak, 45 derecelik açıyla aleve tutulur. 

 

 

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.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak buharla sterilizasyon iĢlemi 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Buharla sterilizasyon iĢleminde kullanılan cihazları ve özelliklerini araĢtırınız. 

 Buharla sterilizasyon yapılan malzeme türlerini araĢtırınız. 

 

4. BUHARLA STERĠLĠZASYON 
 

Nemli sıcak uygulaması, kuru sıcak uygulamasına göre daha etkilidir. Yüksek 

sıcaklıktaki ısıl iĢlemin mikroorganizmaları öldürdüğü açıktır. Burada nemli ve kuru sıcak 

uygulaması arasındaki fark, sadece ısı enerjisinin iletilmesidir. Su buharı, ısı enerjisini kuru 

havaya göre çok daha iyi bir Ģekilde ilettiği için sterilizasyonda çok daha etkilidir. Buna göre 

sterilizasyon etkisi, nemli sıcak uygulamalarında 121 
0
C'de 15 dakikada, kuru sıcak hava 

uygulamalarında ise 170 
0
C'de 2 saatte sağlanabilmektedir. 

 

4.1. Basınçsız Buhar ile Sterilizasyon 
 

4.1.1. Kaynatma 

 
Bazı besiyerleri ve malzemeler otoklavda sterilize edilemez. AĢırı ısıtma bazı 

besiyerlerinin performansını olumsuz yönde etkiler. Örneğin VRBA besiyeri sadece kaynar 

su banyosunda 30 dakika tutularak sterilize edilir. Bu süre, besiyeri merkez sıcaklığının 95–

98 
0
C'ye çıkması ve bu sıcaklıkta birkaç dakika kalması için yeterlidir.  

 

Kaynatılarak hazırlanması gereken besiyerleri ideal olarak 100 
0
C'a ayarlanmıĢ 

otoklavda tutularak sterilize edilir. Bazı elektronik modellerde olduğu gibi otoklav sıcaklığı 

100 
0
C'ye ayarlanamıyorsa, bu amaçla kullanılmaz.  

 

Mikrodalga fırın varsa, kaynatmak amacı ile kullanılabilir. Bu iĢlemde besiyerinin 

taĢması önlenmeli, fırın ara sıra çalıĢtırılarak sıcaklık hep kaynama sıcaklığına yakın 

tutulmalıdır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 42 

4.1.2. Tindalizasyon 

 
Otoklav arızalı ise ya da doğru çalıĢtığından endiĢe ediliyor ise tindalizasyon 

uygulanabilir. Bu amaçla besiyeri ya da çözelti, kaynar su banyosunda 80 
0
C'de 1 dakika 

tutulup oda sıcaklığında 1 saat beklenir. Sonra kaynar su banyosunda kaynama sıcaklığında 

(95–98 
0
C) 30 dakika tutulur ve hızla soğutulup oda sıcaklığında 8 saat bırakılır. Bu iĢlem 2 

kez daha (toplam 3 kez) uygulanır. Tindalizasyon iĢleminde 80 
0
C'de 1 dakikalık ısıtma ve 

hızla soğutma uygulaması sporların germinasyonu (vejetatif hale geçmesi) için gereklidir. 80 
o
C kritiktir ve bu amaçla mikrodalga fırın kullanılmaz. 

 
Besiyeri ya da çözeltinin 30 dakika kaynatılması ile bakterilerin spor formu dıĢındaki 

tüm mikroorganizmalar öldürülür. Bekleme süreleri ve termal Ģok ile bakteri sporları 

vejetatif hale geçer. Ardından tekrar kaynatma ile bunlar da öldürülür. Son bekleme ve 

kaynatma, sterilizasyon güvenliği için uygulanır. 

 

4.1.3. DoymuĢ Su Buharında Tutma 

 
Bu yöntem özellikle kaynar su banyosuna daldırılamayacak materyaller içindir. Bu 

amaçla doymuĢ su buharı elde edilen özel kazanlardan yararlanılır. Sterilizasyon için 100 

°C’de yaklaĢık 90 dakikalık süre yeterli olmaktadır. Ancak sterilizasyon süresi sterilize 

edilecek materyalin hacmine bağlıdır (100-600 ml aralığı 90 dakika, 601-5000 ml 105–120 

dakika, 5 litre üzeri 120–150 dakika). 

 

Katı ve sıvı yağlar gibi suda çözünmeyen bazı maddeler buhar ile sterilize edilemez; 

çünkü buhar sıcaklığı bunların içine nüfuz edemez. 

 

4.2. Basınçlı Buhar (Otoklav) ile Sterilizasyon  
 

Basınçlı buhar ile sterilizasyon otoklav denen aletlerde uygulanır. Otoklavda yüksek 

ısı, nemli ortam ve basınç altında bozulmayacak malzeme ve besiyerleri steril edilir. 

Mikroorganizmaların ölümü basınçtan değil, yüksek ısıya bağlı protein denaturasyonu 

yüzündendir. 

 

Vejetatif bakteri hücreleri 75–80 °C 'de ölmekle beraber bazı dirençli cinslerine ait 

sporlar 100 °C 'nin üzerinde ölmektedir. Suyun sıcaklığı ancak basınç altında 100 °C üzerine 

çıkabilir.  

 

Genellikle 121°C’de 1,5 atmosfer basınç altında 15 dakika bekletilerek sterilizasyon 

iĢlemi yapılır. Malzemenin özelliğine göre bazı durumlarda 134 °C’de 2 atmosfer basınç 

altında 3–5 dakika, 115 °C’de 1 atmosfer basınç altında 45 dakika bekletilerek de 

sterilizasyon yapılabilir. Katı materyallerin sterilizasyonunda (toprak vs), otoklavlama süresi 

sıvılara göre biraz daha uzun tutulmalıdır. 

 

Otoklavda sterilizasyonun esası, havanın su buharı ile yer değiĢtirmesi ve böylece 

buhar aracılığı ile ısı aktarımının daha kolay yapılmasıdır. Buna göre, otoklavda önce 

havanın tam olarak çıkması sağlanmalı, sonra basınç artırılmalıdır.  
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Vida kapaklı ĢiĢeler gevĢek olarak kapatılıp otoklavlanır ve iĢlem sonunda otoklav 

açıldığında kapaklar sıkılır. Eğer besiyeri çok sıcak iken kapaklar sıkılırsa vakum oluĢur ve 

ĢiĢe açılırken dıĢarıdan hava emmeye bağlı olarak kontaminasyon oluĢabilir. Bu nedenle 

vidalı kapaklar, besiyerinin sıcaklığı yaklaĢık 50 
0
C 'ye soğuduğu zaman sıkılır.  

 

Kap cinsi Sıvı hacmi Süre (dakika) 

Test tüpleri 5 – 15 ml 15 

500 ml erlen 250 – 350 ml 20 

1 litre erlen 500 – 750 ml 25 

2 litre erlen 1 – 1,5 litre 30 

5 litre erlen 2 – 3 litre 45 

Tablo 4.1: Sterilize edilecek hacme göre 121 °C 'deki otoklavlama süresi  

Tüm bu bilgiler çerçevesinde otoklavda sterilizasyon için dikkat edilmesi gereken 

noktalar aĢağıda özetlenmiĢtir:  

 

 Farklı hacimler mümkün olduğu kadar beraber otoklavlanmamalıdır. Fakat 

günlük uygulamada farklı hacim ve bileĢenlerdeki besiyerlerini ayrı ayrı 

otoklavlamak her zaman mümkün olmayabilir bu durumda hacmi en büyük olan 

kaba göre sıcaklık ve süre belirlenir. 

 Otoklavlama süresi çözeltinin hacmi, kullanılan cam kapların çeper kalınlığı, 

çözeltinin içerdiği maddelerin ısı iletim gücüne (besiyerinin agarlı olup 

olmaması gibi) göre belirlenmelidir.  

 Besiyeri hazırlandıktan sonra hemen sterilize edilmelidir. HazırlanmıĢ 

besiyerlerlerinin en geç 1 saat içerisinde sterilizasyonuna baĢlanmıĢ olmalıdır. 

 Tüm besiyerleri ısıya duyarlı olan pepton ya da ekstraktları içerir; bu nedenle 

aĢırı ısı giriĢinden kaçınılmalıdır.  

 Her sterilizasyon için tarih, baĢlama sıcaklığı, sterilizasyon sıcaklığına ulaĢma 

ve bu sıcaklıkta tutulma sürelerini gösteren kayıtlar tutulmalıdır.  

 Kullanılacak besiyerleri ile kullanılmıĢ ve yıkama öncesi sterilize edilecek 

besiyerleri aynı anda otoklavlanmamalıdır.  

 Otoklavdan alet ve malzeme paketlerinin kuru çıkması veya kuruyunca alınması 

gerekir. Islak paketler kurumadan ellenirse ellerden, havadan, tozdan ya da 

yüzeylerden gelen mikroorganizmalarla kontamine olabilir ve ayrıca ıslak 

paketler kolayca yırtılabilir ya da delinebilir. 

 Otoklavın kazan hacminin en fazla % 70’ i doldurulmalıdır. 
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4.2.1. Otoklav ve Özellikleri 
 

Otoklav basınçlı buhar kullanılarak ısıya dayanıklı materyallerin sterilizasyonunu 

sağlayan çift çeperli kazanlardır. Yüksek ısı ve basınca dayanıklı metalden yapılmıĢtır. 

Kapak kilidi dıĢarı ile teması tamamen kesecek ve basınca dayanacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

Üzerinde basınç ve sıcaklık göstergeleri ve güvenlik vanaları vardır.  

 

Her otoklavın çalıĢma sistemi ayrı olmakla birlikte çalıĢma prensibi aynıdır. Otoklav 

elde edilen buharın kontrollü basınç altında kullanımını sağlar. Bu cihaz, doymuĢ su 

buharının elde edilmesini, uygun bir sıcaklığa çıkarılmasını ve belli bir süre devamını 

sağlayan donanıma sahiptir. 

 

Otoklavlar farklı Ģekillerde olabilir. En basit otoklavlar ev tipi düdüklü tencere benzeri 

olup bunlara sıcaklık ve basınç göstergeleri eklenmiĢtir. Basit otoklavlarda otoklav içine 

belirlenmiĢ miktarda su eklenmekte ve bu su ısıtılarak buhar ve basınç oluĢturulmaktadır. 

 

 

Resim 4.1: Dik ve yatık tip otoklav 

Standart otoklavlar yatık ve dik tiplerde olabilir. Dik tip otoklavlarda kapak yukarı 

doğru açılırken yatık tiplerde kapak öne doğru açılır. Standart otoklavlarda buhar kazanı 

steril edilecek malzemelerin konulduğu yerden farklı bir yerdedir ve burada oluĢturulan 

buhardan yeterli miktarı borular aracılığı ile içeri taĢınmaktadır. 

 

4.2.2. Otoklavda Sterilizasyon ĠĢlemi 

 
 Steril edilecek malzemeler sterilizasyona hazırlanır (Temizlik, paketleme vb.). 

 Sterilizasyon hazırlığı yapılan malzemeler tel sepetlere yerleĢtirilir. 

 Otoklav açılır. 

 Otoklavın su seviye göstergesine bakılarak eksikse damıtık suyla tamamlanır. 

 Malzeme yerleĢtirilen tel sepetler otoklava yerleĢtirilir (Buhar giriĢ çıkıĢını ve 

sirkülasyonunu engellemeyecek Ģekilde). 

 Otoklavın kapağı kapatılarak vidaları sıkıĢtırılır. 

 Otoklavın sıcaklık ve süre ayarı yapılır. 
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 Otoklav özelliği gereği havasını otomatik olarak boĢaltmıyorsa hava çıkıĢ 

vanası sonuna kadar açılır. Buhar çıkıĢı baĢladığı zaman veya sıcaklık 

göstergesi 90 °C ’yi gösterdiğinde vana kapatılır. 

 Çift cidarlı otoklavlarda otomatik olarak buhar vermiyorsa buhar besleme 

tuĢuna basılır 

 Basınç ve sıcaklık göstergeleri kontrol edilir. 

 Otoklav vakumlu sisteme sahip değilse buhar çıkıĢ vanası açılır. 

 Süre sonunda otoklavda basınç kalmayıncaya (basınç değeri sıfır oluncaya) 

kadar beklenir.  

 Otoklavın kapağı açılıp sterilize edilmiĢ materyal kontrol edilerek dıĢarı alınır. 

 Otoklavın içi temizlenir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
 AĢağıdaki önerileri dikkate alarak ve iĢlem basamaklarını sırası ile 

uygulayarak otoklavda sterilizasyon iĢlemini yapınız. 

 
Uygulamada kullanılan malzemeler: sterilizasyon hazırlığı yapılmıĢ ve içerinde sıvı 

bulunan tüpler, otoklav, saat, saf su, otoklav sepeti 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler 

 Sterilizasyon hazırlığı yapılan malzemeleri 

alınız. 

 Laboratuvar kıyafetlerinizi giyiniz. 

 ÇalıĢma öncesi ve sonrası ellerinizi 

yıkayıp gerekirse ellerinizi dezenfekte 

ediniz. 

 Otoklavı açınız.  Cihaz kullanma talimatlarına uyunuz. 

 Otoklavın su seviye göstergesine bakarak, eksik 

ise damıtık suyla su seviyesini tamamlayınız. 

 Su eklerken hava tahliye ve buhar 

besleme musluklarını açık tutunuz. 

 Sterilize edilecek malzemeyi otoklava 

yerleĢtiriniz. 

 

 Malzemeyi yerleĢtirirken buharın 

serbestçe dolaĢımına engel olmamasına 

dikkat ediniz. 

 Malzemelerin üzerine gerekli bilgileri 

asetat kalemiyle yazmayı unutmayınız. 

 

 Otoklav kapağını usulüne uygun olarak 

kapatarak vidalarını sıkıĢtırınız. 

 

 Dikkatli çalıĢınız. 

 

 Otoklavın sıcaklık ve süre ayarını yapınız. 
 Steril edilecek malzemenin özelliği ve 

hacmine uygun sıcaklık ve süre seçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 47 

 
 Otoklavın havasını boĢaltmak için hava çıkıĢ 

vanasını sonuna kadar açınız. 

 

 Hava çıkıĢını kontrol ediniz. 

 Otoklavı çalıĢtırınız.  Emniyet tedbirlerini alınız. 

 Buhar çıkıĢ vanasından buhar çıkıĢı baĢladığı 

zaman veya sıcaklık göstergesi 90°C’yi 

gösterdiğinde buhar çıkıĢ vanasını kapatınız. 

 Buhar kaçağının olmadığından emin 

olunuz. 

 Süre sonunda otoklavı kapatıp basıncın 

düĢmesini bekleyiniz. 

 

 Basınç göstergesi sıfıra düĢmeden kapağı 

açmayınız. 

 Buhar çıkıĢ vanasını açınız. 
 Buharın tamamen boĢaldığından emin 

olunuz. 

 Otoklavın kapağını açarak sterilize edilmiĢ 

materyali dıĢarı alınız. 
 Malzeme sıcaktır. Dikkat ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi doymuĢ su buharının elde edilmesi, uygun bir sıcaklığa 

çıkarılması ve buharın kontrollü basınç altında tutulmasını sağlayan donanıma sahip 

olan bir cihazdır? 

 

A) Otoklav  B) Steril kabin C) Benmari  D) Pastör fırını 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi otoklavda steril edilemez? 

 

A) Eküvyon  B) Cam erlen C) Plastik pipet  D) Çözelti 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

3. (   ) Besiyeri ya da çözeltinin 30 dakika kaynatılması ile bakterilerin spor formları da 

dahil bütün mikroorganizmalar ölür. 

 
4. (   ) Kullanılacak besiyerleri ile kullanılmıĢ ve yıkama öncesi sterilize edilecek 

besiyerleri aynı anda otoklavlanmamalıdır. 

 
5. (   ) Otoklav malzemelerin kurutulması amacıyla da kullanılabilir. 

 
6. (   )Otoklavlama süresi çözeltinin hacmi, kullanılan cam kapların et kalınlığı, 

çözeltinin içerdiği maddelerin ısı iletim gücüne (besiyerinin agarlı olup olmaması gibi) 

göre belirlenmelidir. 

 

7. (   ) Otoklavda sterilizasyonun etkinliğinin artırılması için otoklav içindeki havanın 

tam olarak çıkması sağlanmalı, sonra buhar ile basınç artırılmalıdır.  

 

8. (   ) HazırlanmıĢ besiyerleri en geç 1 gün içinde sterilize edilmelidir.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

 
 AĢağıda verilen 1 numaralı malzemeleri, 2 numarada verilen malzemeleri 

kullanarak sterilizasyona hazırlayınız. Bu malzemeleri 3 numarada 

verilen cihazları kullanarak steril ediniz. 4 numarada verilen 

malzemeden steril ettiğiniz pipet ve öze yardımı ile steril ettiğiniz çözelti 

bulunan deney tüplerine aktarma iĢlemi yapınız. 

 
Gerekli malzemeler: 

1. Öze, pipet, deney tüpü, petri kutusu, içerisinde çözeli bulunan deney tüpü 

(5’er adet) 

2. Pamuk, alüminyum folyo, kâğıt 

3. Etüv, otoklav, bunzen bek 

4. Ġçerisinde sıvı kültür bulunan deney tüpü 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuvar kıyafetinizi giyip çalıĢma öncesi hazırlıklarınızı 

yaptınız mı? 
  

2. Ġçi boĢ ve dolu olan deney tüplerinin ağız kısımlarına pamukla 

tıkaç yaptınız mı? 
  

3. Pipet ve petri kutusunu kâğıtlara sardınız mı?   

4. Ağızları pamuklanmıĢ tüplerin pamuklu kısımlarını alüminyum 

folyo ile sarmadınız mı? 
  

5. Ġçi boĢ sterilizasyon ön hazırlığın yaptığınız malzemeleri etüvün 

raflarına yerleĢtirdiniz mi? 
  

6. Etüvün sıcaklık derecesini ve zaman ayarını yaptınız mı?   

7. Etüvü çalıĢtırarak, sterilizasyonu tamamladınız mı?   

8. Ġçinde çözelti bulunan sterilizasyon ön hazırlığı yapılmıĢ 

malzemeyi otoklava yerleĢtirdiniz mi? 
  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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9. Otoklav kapağını usulüne uygun olarak kapatarak vidalarını 

sıkıĢtırdınız mı? 
  

10. Otoklavın sıcaklık ve süre ayarını yaptınız mı?   

11. Otoklavı çalıĢtırıp sıcaklık ve basınç kontrollerini yaparak yeterli 

süre beklettiniz mi? 
  

12. Basıncın düĢmesini bekleyerek, malzemeleri dıĢarı çıkardınız 

mı? 
  

13. Bunzen beki yakıp, alev çatısı altında steril bir pipeti 

ambalajından çıkardınız mı? 
  

14. Sıvı kültürden pipete sıvı çektiniz mi?   

15. Çektiğiniz sıvıyı steril ettiğiniz çözelti üzerine aktardınız mı?   

16. Sıvı kültürden öze ile sıvı aldınız m?   

17. Özedeki sıvıyı steril ettiğiniz çözeltiye aktardınız mı?   

18. Özeyi kullanmadan önce ve sonra alevde tutarak steril ettiniz mi?   

19. Özeyi steril ettikten sonra kullanmadan önce soğuttunuz mu?   

20. Tüplerin ağızlarını açtıktan sonra ve kapatmadan önce alevden 

geçirdiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 B 

4 D 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 Y 

9 D 

10 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 A 

4 C 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 Y 

9 D 

10 D 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 
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