
LABORATUAR UYGULAMA SERİSİ-1 
(LABORATUARA GİRİŞ) 

 

A- LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

1. Laboratuvara, laboratuvar personeli ve işi olmayan şahıslardan başka kimse 

girmemelidir. 

2. Laboratuvarda çalışma yapılırken temiz bir laboratuvar önlüğü giyilmeli, çalışma 

bittikten sonra çıkarılmalıdır. Bu önlükle laboratuvarın dışına çıkılmamalı ve önlük 

cebine kesinlikle sıvı veya katı kültür konulmamalıdır.  

3. Laboratuvarda analiz sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen çevre koşulları arasında toz 

önde gelen bir faktördür. Bu nedenle özellikle tozlu veya çamurlu ayakkabı ile 

laboratuvara girilmemeli ve laboratuvara kesinlikle ziyaretçi sokulmamalıdır. 

4. Laboratuvara palto, mont, kitap, defter, çanta vb. kişisel malzemeler ile girilmemeli, 

bunlar laboratuvar dışında bırakılmalıdır. 

5. Laboratuvarda çalışanlar kişisel temizliğe dikkat etmelidirler. Özellikle ellerinde kesik, 

yara olan personel laboratuvarda eldiven ile çalışmalıdır. 

6. Laboratuvarda analiz örnekleri dışında, tüketim amaçlı gıda maddesi kesinlikle 

bulunmamalıdır. Laboratuvarda hiçbir şey yenmemeli veya içilmemelidir. 

7. Çalışma programı bir gün önceden veya laboratuvara girmeden önce hazırlanmalıdır, 

verilmiş olan çalışma tekniği aynen uygulanmalıdır. 

8. Her çalışmanın başlangıcında ve bitiminde çalışma masaları tezgahlar dezenfekte (% 

0.5 formol, % 5 lizol vs.) edilmelidir. Özellikle eller sabunlu su ile yıkanmalı sonra 

dezenfektan bir madde ile dezenfekte edilmelidir. 

9. Çalışırken eller ağza, burna, yüze veya göze sürülmemelidir. 

10. Çalışmada kullanılan tüm alet ve ekipmanlar kendilerine ait kaplara konularak sterilize 

edilmelidir. 

11. Masaların üstünde lüzumlu malzemelerden başka eşya bulundurulmamalıdır. 

12. Laboratuvarda kullanılan malzeme ve maddelerin kırılmasına veya bozulmasına fırsat 

verilmemelidir. Çalışma sonrası besi yerleri ve kimyasallar kuru, serin ve karanlık bir 

dolapta muhafaza edilmeli, steril malzeme ile steril olmayan malzeme ayrı yerlerde 

muhafaza edilmelidir. 

13. Mikroplu tüpler veya petri kutuları açık olarak masa üzerine bırakılmamalıdır. 
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14. Ekim yaparken veya çalışırken pencereler kapalı olmalı, konuşmamalı, lüzumsuz el, kol 

hareketleri yapılmamalıdır. 

15. Pipetlerin steril olması ve ağza gelen kısmında pamuk olması gerekir. Pamuksuz 

olanlar, kağıt sargısından ucu dışarı çıkanlar ve kağıt sargısı açık olan pipetler 

kullanılmamalıdır. 

16. Pipetle tehlikeli sıvı çekerken pamuğa kadar çekilmemeli arada 6-7 cm’lik bir güven 

boşluğu bırakılmalıdır. 

17. Mikroorganizma içeren bir materyal kırıldığında veya döküldüğünde karantina 

uygulanmalı, burası dezenfektana batırılmış pamukla örtülmeli ve uygun etki 

süresinden sonra toplanarak alınmalıdır. Bu işlem yapılırken eldiven kullanımı şarttır. 

Kazanın hemen laboratuvar yetkililerine bildirilmesi gerekir. 

18. Her türlü laboratuvar çalışmasında konunun esasları, yapılacaklar ve sonuçlar dikkatli 

bir şekilde kaydedilmelidir. 

19. Etüv, buzdolabı ve derin dondurucuya konacak tüp, petri kutusu vs. malzemenin 

üzerine okunabilecek şekilde, numarası, cinsi, tarihi ve hazırlayanın adı yazılarak 

yapıştırılmalıdır. 

20. Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma temizlik, düzen ve özen isteyen bir iştir. Aksi 

halde insan sağlığı ve çalışma güvenliği tehlikeye düşer. 

 

B- LABORATUVAR KAZALARI VE ÖNLEMLERİ 

 

Virulent Kültür Yutma: Önce ağız bol su ile yıkanır ve gargara edilir. Sonra 

1/2000 bichloride de mercure veya sulu hidrojen peroksitle ağız dezenfekte edilir. 

Gerekli durumda antibiyotik veya antiserum tatbik edilmelidir. 

Kesik ve yaralar: Çalışma esnasında cam, tüp, pipet vs. kırılması ile ellerde 

küçük veya büyük kesik yaralar oluşabilir. Bu durumda, kesik yer yukarıdan boğulup 

bağlanarak kan kaybı önlenir. Sonra oksijenli su (Hidrojen peroksit) veya damıtık alkol 

ile yara yeri yıkanır. Bir antibiyotik toz uygulanır ve gazlı bezle sarılıp, kapatılır. Cam 

kırılmasında oluşan yaralanmalarda, kesik yerler birkaç dakika sıkılıp kanatılarak, yara 

içerisinde cam parçacığının kalmamasına dikkat edilir. Derin ve ciddi kesiklerde, kan 

kaybını önlemek için, ilk yardım olarak kanayan yerin yukarı kısmı turnike 

uygulanarak boğulur ve 4-5 dakika aralıklarla gevşetilir hemen tıbbi yardıma 

başvurulur. 
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Yanıklar: Alev veya sıcak metal ve camın neden olduğu kuru yanıklarda tannik 

asit merhemi veya başka bir yanık merhemi kullanılabilir. Kabarcıklar oluşmuşsa 

aseptik koşullarda içi açılarak boşaltılır ve pansuman uygulanır. 

Asit Yanıklarında: Asit ile temas eden yer bol su ile yıkanır.% 5’lik sodyum 

bikarbonat veya amonyum hidroksit solüsyonu ( %5) ile pansuman edilir. 

Alkali Yanıklarında: Yanan bölge bol soğuk su ile yıkanır.% 1’likasetik asit 

veya %5 borik asit ile pansuman yapılır. 

Fenol Yanıklarında: Yara alkol ile yıkanır. Sonra pansuman yapılır. 

Yakıcı Gaz koklama: Hasta temiz havaya çıkarılır, yüzü yere doğru yatırılır, 

başı göğsünden aşağıda olmak üzere tutulur ve akciğerden yakıcı gaz boşaltılır. Eğer 

amonyak ciğerlere kaçmışsa asetik asit, eğer asit kaçmışsa sulandırılmış amonyak 

koklatılır. H2S için, %5 amonyum hidroksit koklatılır. Ayrıca süt, yumurta akı, 

zeytinyağı verilir. 

C- LABORATUVARDA KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

             OTOKLAV: Basınçlı su buharı ile sterilizasyon yapmaya yarayan, metalden 

yapılmış, dik veya yatık silindir şeklinde bir cihazdır. Vidalarla sıkıca gövdeye 

bağlanan bir kapağı vardır. Otoklav içindeki buhar basıncını ölçen bir nanometre, 

sıcaklığı gösteren termometre bulunur. Su seviyesini gösteren cam boru mevcuttur. 

Alete, aşırı derecede yükselen basıncı düşürerek patlamayı önleyecek bir emniyet 

sibobu konulmuştur. 

  Otoklav çalıştırılmadan önce göstergeden su seviyesi kontrol edilir. Sterilize 

edilecek malzemeler kovaya konularak otoklava yerleştirilir. Kapak kapatılarak vidalar 

karşılıklı olarak sıkılaştırılır. Alet çalıştırılır. Otoklav içindeki havanın buhar ile dışarı 

çıkmasını sağlamak için buhar çıkış musluğu bir süre açık bırakılır. Musluktan yoğun 

su buharı gelmeye başlayınca musluk kapatılır. Otoklav içerisindeki basınç yükselmeye 

başlar. Nanometre bir atmosfere geldiği zaman, sıcaklık 121
o
C’yi bulur. Sterilize 

edilecek maddelerin cins ve miktarına bağlı olarak, 121
o
C’de 15-30 dakika 

sterilizasyon gerçekleşir. Otoklavın çalışması durdurularak, soğuması beklenir. 

Nanometre göstergesi sıfıra düştüğü zaman buhar musluğu yavaşça açılır. Basınç 

düşmeden musluk kesinlikle açılmamalıdır. 

Otoklavda sterilize edilecek besi yerleri ve çözeltiler ile kullanılmış ve 

yıkanmak üzere sterilize edilecek malzeme beraber otoklavlanmamalı, tercihen bu iki 

amaçla iki farklı otoklav kullanılmalıdır. 
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ETÜV (İNKÜBATÖR): Mikroorganizma ekimi yapılan besi yerleri 

çoğalmaları için etüve konulur. İstenilen sıcaklığa ayarlanarak mikroorganizmaların 

çoğalmaları sağlanır. Etüvler, ısı kaybını önlemek için çift cidarlı, tecritli, iki kapaklı ve 

kapakları sıkıca kapanabilecek şekilde yapılmıştır. Isı kaynağı genellikle elektriktir. 

Sıcaklığı sabit tutabilmek için termostat, içerideki sıcaklığı kontrol etmek için de 

termometresi vardır. Basit inkübatörler oda sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklara 

ayarlanabilir. Ancak, oda sıcaklığının altındaki derecelere ayarlanabilen, istenilen 

oranda rutubet sağlayan etüvler de vardır. 

          KURU HAVA STERİLİZASYONU( PASTÖR FIRINI): Silindir veya dört 

köşe, çift cidarlı metal fırınlardır. İçerisindeki kuru havanın ısıtılmasıyla sterilizasyon 

yapılır. Fırın sıcaklığını belli derecede sabit tutmak için termostat konulmuştur. 

İçerisindeki sıcaklık dışarı konulan termometre ile kontrol edilir. 

          Pastör fırını ile sterilizasyon otoklava göre daha pratiktir. Ancak, kuru havanın 

nüfuz kabiliyeti nemli havaya göre daha az olduğundan dolayı mikroorganizmaları 

öldürmek için daha fazla süre ve daha yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulur. Mesela, 

pastör fırınında mikroorganizmalar, 150
o
C’de 3, 160 

o
C’de  2-2.5, 170

o
C’de 1 saatte 

öldürülür. Laboratuvarda bu alette cam ve metal malzemeler sterilize edilir. 

Sterilizasyon için fırını aşırı bir şekilde doldurmamak gerekir. Aksi takdirde, sıcaklık 

fırın içinde her noktada istenilen dereceye ulaşmayabilir. 

         KOCH KAZANI( ARNOLT CİHAZI): İçerisinde doymuş su buharı dolaşımı 

sağlanan bir kazandan ibarettir. Bir su deposu ve bir de maddelerin konulması için 

kafes içerir. Elektrik veya başka bir sıcaklık kaynağı ile suyun buharlaştırılması 

sağlanır. Elde edilen iç sıcaklık deniz düzeyinde 100
o
C’dir. Rakımı yüksek olan 

yerlerde, basınçla ilgili olarak suyun kaynama derecesine göre ( 97-100 ) daha düşük 

sıcaklık sağlanır. Ayrıca içerisindeki su düzeyini gösteren bir gösterge eklenmiştir. 

İçerisinde buharlaşma ile azalan suyu karşılamak üzere azar azar su veren bir sisteme 

sahip olan Koch kazanları da vardır. Arnolt cihazı Koch kazanının biraz daha 

geliştirilmiş şeklidir. Koch kazanı katı besi yerlerinin eritilmesinde ve 100
o
C’nin 

üzerindeki sıcaklıklarda bulunan maddelerin sterilizasyonundu kullanılır. Ancak tam bir 

sterilizasyon sağlamak için tindalizasyon işlemi uygulanması gerekir. 

         FİLTRELER (ÖZEL SÜZGEÇLER):  Herhangi bir sıvı içerisinde süspansiyon 

halinde bulunan maddeleri ayırmak için, bunları bir takım özel süzgeçlerden süzmek 

gerekmektedir. Mikrobiyolojide, bu işleme filtrasyon ve kullanılan aletlere de filtreler 
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denir. Çok ince delikler içeren çeşitli filtreler yapılmıştır. Bir filtre aleti genellikle üstte 

süzülecek maddenin konulmasına mahsus bir depo, altta süzüntüyü toplamak için bir 

kap ve ikisinin arasına yerleştirilen süzgeçten oluşur. Filtreler, kullanılmadan önce 

otoklavda steril edilirler. Sonra süzülecek madde, deposuna konulur ve metoda uygun 

olarak süzme yapılır. Filtrasyonu çabuklaştırmak için ya üst depoya basınç verilir ya da 

süzüntü kabının, bir vakum aleti ile havası boşaltılır. 

         Mikrobiyolojide birçok amaçla filtreler kullanılır. Isıtmakla fiziksel veya 

kimyasal özellikleri bozulabilen serum, üre gibi maddeler, bazı besi yerleri filtrasyon 

ile kolayca sterilize edilebilirler. Bakteri toksinlerini veya diğer ürünlerini bakteri 

hücrelerinden ayırmak için de filtrelerden yararlanılır. Su veya herhangi bir sıvının 

içerisinde az miktarda bulunan bir mikroorganizma türünün ayrımında da filtreler 

kullanılır. Virüsleri geçirip diğer mikroorganizmaları geçirmeyen süzgeçlerin 

kullanılması ile, virüslerin bakterilerden ayrımı yapılır. 

         BENMARİ ( SUBANYOSU): Yuvarlak veya  dört köşe, metalden yapılmış, 

farklı derinlikte kaplardır. İçi su ile doldurulur. Altındaki rezistans vasıtasıyla ısıtılır. 

Suya  batmış bir termometresi ve sıcaklığı sabit tutan termostatı vardır. Sterilize veya 

pastörize edilecek maddeler su içerisine daldırılır. Üzerinde bulunan  düğme ile sıcaklık 

istenilen dereceye ayarlanır ve belirli bir müddet beklenir. Ayrıca benmaride, 

katılaşması istenmeyen agarlı besi yerleri uzun süre sıvı halde tutulabilir. 

         SANTRİFÜJ: Mikrobiyoloji laboratuvarında mikroorganizmaları dibe 

çöktürmek için santrifüjler kullanılır. Bu cihazlarla merkezkaç kuvvetinden 

yararlanarak bir sıvıda farklı yoğunlukta bulunan maddeleri birebirinden ayırmak 

mümkündür. Santrifüj aletinde bir partikülün büyüklüğüne, ortamla partikül 

yoğunlukları arasındaki farka, ortamın yapışkanlığına ve nisai çekiş kuvvetine göre 

değişir. Nisbi çekim kuvveti(g)= 1.118 x 10
-5

 x R x N
2
 formülüne göre bulunur. 

Formüldeki g, nisbi çekim kuvvetidir., santrifüjün yarıçapıdır. Bu yarıçap, santrifüj 

milinin merkezinden santrifüj tüpünün ucuna kadar olan mesafedir. N, dakikada dönüş 

sayısını ( rpm) gösterir. 

         Santrifüj aleti kullanılırken yanında özel terazi bulunmalıdır. Santrifüj tüpleri 

içerisindeki sıvılar, önce terazide tartılarak, aynı ağırlıkta olanlar karşılıklı gelecek 

şekilde alete yerleştirilir. Bu işlem santrifüjde dengeyi sağlamak için gereklidir. Aksi 

durumda alet sallanır ve tüplerin kırılmasına yol açar. Aletin kapağı sıkıca kapatıldıktan 

sonra çalıştırılır. Dönme hızı yavaş yavaş artırılır. Hız istenilen derecede sabitleştikten 
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sonra belirli bir süre beklenir. Süre sonunda alet durdurulur. Dönme tam olarak 

durduktan sonra kapak açılır ve tüpler alınır.  

KOLONİ SAYMA CİHAZI:  Katı besi yerinde gelişen kolonileri kolayca sayabilmek 

için geliştirilmiş alettir. Aletin, sayım işlemini kolaylaştırmak için karelere bölünmüş 

bir cam tablosu vardır. Camın altında ışık kaynağı bulunmaktadır. Üst tarafında  

hareketli bir mercek mevcuttur. Sayımı yapılacak petri kutusu tabloya yerleştirilir. 

Lambası yakılır. Üstteki mercek ayarlanarak koloniler sayılır. Otomatik koloni sayma 

cihazları da yapılmıştır. 

           SU DESTİLASYONU: Besi yerinin hazırlanması için kullanılacak olan su cam 

destilatörde destile edilmiş olmalıdır. Bunun nedeni metal destilatörlerde destile su 

içinde metal iyonları kalabilmesi, bunun mikrobiyel gelişmeyi inhibe edici özellik 

gösterebilmesi, oysa cam destilatörlerden suya bu şekilde bir olumsuzluk 

geçmemesidir. Çeşitli çözeltilerin hazırlanmasında ve/veya yıkanmış malzemenin 

durulanmasında metal destilatörlerden elde edilen su veya deiyonizatörden elde edilen 

su kullanılabilir. Ancak iyon değiştirici kolonlardan elde edilen demineralize suyun 

yüksek sayıda mikroorganizma bulundurabileceği unutulmamalıdır. Mikrobiyoloji 

laboratuvarında taze hazırlanmış ve pH 6.5-7.5 olan suyun kullanılması önerilir. 

Depolanmış suda atmosferik karbondioksit absorbsiyonuna bağlı olarak asidik özellik 

kazanma eğilimi vardır. Besi yeri bileşiminde kullanılacak su depolanacak ise kapların 

temizliğine özen gösterilmesi, kapların depolama öncesi iyice yıkanması ve saf su ile 

durulanması gerekir. 

            pH METRE: pH metre üretici firmanın önerisi doğrultusunda kullanılmalı, 

ölçümden ve temizlendikten sonra yine üretici firma önerisi doğrultusunda elektrot 

korunmalıdır. pH metre her gün standart test çözeltileri ile ( en yaygın kullanılanlar 

4.00;  7.00; 11.00) kontrol ve gerekirse kalibre edilmelidir. 

           KARIŞTIRICILAR: Amaca uygun manyetik karıştırıcı ve tüp karıştırıcısı her 

mikrobiyoloji laboratuvarında  bulunması gereken basit ancak önemli cihazlardır. 

Manyetik karıştırıcının ısıtıcı tablaya sahip olması çoğu kez tercih edilen bir durumdur. 

            HOMOJENİZATÖRLER :Katı örneklerin ilk çözeltilerini yapmak için çok 

farklı sistemler ve cihazlar bulunmaktadır. Bu cihazlar başlıca steril torbalı peristaltik 

homojenizatörler (Stomacher) ve rotary homojenizatörler (blender) olarak iki grupta 

toplanır. 

           AŞILAMA KABİNİ: Aşılama kabini, analiz edilecek ürüne dışarıdan toz ve 

mikroorganizma bulaşmasını önlemek amacıyla kullanılan kabinlerdir. Aşılama 



 7 

kabininde 1 m
3
 havada 4000’den fazla toz partikülü bulunmamalıdır. Çalışma sırasında 

genel amaçlı bir agarlı besi yeri kapağının açık bırakılması ve çalışma sonunda bu 

petrinin inkübasyona bırakılması ile kabindeki mikroorganizma yükü kontrol edilebilir. 

            ÖZE, İĞNE, EKÜVYON (SWAP):Mikroorganizmaların bir ortamdan diğer 

bir ortama ekimlerinde veya lam üzerinde preparatlarının hazırlanmasında kullanılan 

bir alettir. Öze, 0.3-1 mm kalınlığında 5-7 cm uzunluğunda bir tel ve bu teli tutan 15-20 

cm boyundaki bir saptan ibarettir. Öze teli ateşe dayanıklı, okside olmayan, yumuşak 

bir metaldir. Platin olanlar tercih edilir. Telin ucu yaklaşık 2 mm çapında halka şeklinde 

kıvrılmıştır. Telin sıkıştırıldığı sapın ucu ise çoğunlukla alimünyumdur. Sapın diğer ucu 

da sıcaklığı iletmemesi için plastik veya ağaçtan yapılmıştır. 

 İğne, özeye benzemektedir. Farkı, ucunun halka şeklinde değil de düz olmasıdır. 

İğne, katı besi yerlerine saplama ekim yapmada ve katı besi yerinden tek koloni almada 

işe yarar. Öze veya iğne kullanılmadan önce alev  üzerinde dike yakın bir vaziyette 

tutularak sterilize edilir. Aksi halde, öze veya iğne üzerinde bulunan mikroorganizmalar 

numune alınan ve ekim yapılan besi yerlerini veya kültürleri kontamine ederler, 

hazırlanan preparatlarda yabancı mikroorganizmaların görülmesine yol açarlar. İşi biten 

öze veya iğne, tekrar ateş üzerinde tutularak kızıl dereceye kadar ısıtılır ve yerine 

bırakılır. 

 Eküviyon, ucuna bir miktar pamuk sarılmış paslanmaz bir tel veya ince ağaç 

çubuktan oluşur. Ucuna pamuk sarılan çubuk deney tüpü içerisine konularak tüpün ağzı 

pamuklanır ve sterilize edilir. Kullanılacağı zaman örnek alınacak yüzeye pamuklu uç 

sürülerek örnek alınır. Özellikle ağız ve burun boşluğundan, gıda işletmelerinde çeşitli 

yüzeylerden örnek almada kullanılır. 

          BUNSEN-BEKİ: Mikrop ekiminde yardımcı olan, çok kullanılan bir araçtır. Bir 

borudan gelen yanıcı bir gazın hava ile karışımını sağlayarak yanmasına yardımcı olur. 

Tüp gaz, hava gazı veya doğal gaz hortumu bunsen bekine bağlanır. Bekin altındaki 

vidayla gazın havadaki karışımı ayarlanır. Uygun gaz-hava karışımında alevin dip 

kısmı koni şeklinde, mavimtırak olup, üstü renksizdir. Şayet hava az verilirse gaz tam 

yanmaz, alev turuncu bir ışık saçarak fazlaca yükselir ve is verir. Bunsen bekinde öze, 

iğne gibi aletlerin sterilizasyonu yapılır. Ayrıca, mikrop transferinde havadan 

mikroorganizma bulaşmasını önlemek için, ekim işlemi bunsen beki üzerinde yapılır. 

Besi yerlerinin ısıtılması gibi işlerde de bekten yararlanılır.        

 

        CAM MALZEMELER 



 8 

         LAM, LAMEL VE ÇUKUR LAM: Lam, genellikle kalınlığı 1 mm, eni 25 mm, 

boyu 75 mm olan cam parçasıdır. Lamel ise lamdan daha ince, çoğunlukla kare 

şeklinde cam levhalardır. Kalınlığı yaklaşık 0.2 mm olup, 18 x 18 mm, 20 x 20 mm, 22 

x 22 mm, 24 x 24 mm, boyutlarında lameller de vardır. Muayene maddeleri lam ve 

lamel vasıtasıyla mikroskopta incelenecek duruma getirilirler. Muayene maddesi, lam 

üzerine sürülerek gerekli işlemler yapıldıktan sonra incelenebileceği gibi, lam üzerine 

bir damla damlatılarak lamel kapatıldıktan sonra da doğrudan doğruya incelenebilir. 

Mikropların asılı damla içerisinde hareketlerinin incelenmesini sağlayan lamlar da 

vardır. Bunlara çukur lam denir. Çukur lamlar normal lamlardan daha kalındır. 

Ortasında 1-1.5 cm çapında bir çukurluk bulunur. 

           TÜPLER : Daha çok besi yerlerinin ve mikrop kültürlerinin hazırlanmasında ve 

diğer bir çok işlemlerin yapılmasında çeşitli büyüklüklerdeki tüpler kullanılır. 

Genellikle 1.5 cm çapında ve 15 cm yüksekliğindeki deney tüplerinden yararlanılır. 

Serolojik çalışmalarda ise 1 cm çapında ve 8-10 cm uzunluğundaki tüpler tercih edilir. 

Mikroorganizmaların karbonhidratlardan gaz oluşturması deneylerinde 3-4 cm 

boyundaki özel Durham tüpleri kullanılır. Normal deney tüplerindeki sıvı besi yerleri 

içerisine ters olarak yerleştirilirler. Sterilizasyon sırasında Durham tüpü içerisindeki 

hava boşalır ve içerisine besi yeri dolar. Ekilen mikroorganizma, besi yerinde bulunan 

karbonhidratları parçalayıp gaz oluşturduğu zaman, Durham tüpü içerisine gazın 

toplanmış olduğu görülür. 

         PİPETLER: Belirli miktardaki sıvı maddeyi bir yerden diğer bir yere aktarmak 

için kullanılan, üzerinde hacim taksimatları bulunan cam borulardır. Boyları 20-40 cm, 

hacimleri 0.1 –100 ml arasında olabilen çeşitli pipetler mevcuttur. İstenilen hacimdeki 

sıvının tam olarak aktarılmasını sağlamak için alt ucu inceltilmiştir. Pipetlerin üst uçları 

pamuklanır. Pamuk havadan pipete girebilecek mikroorganizmalara engel olduğu gibi, 

yanlışlıkla fazla emilen sıvının ağza kaçmasına da engel olur. Pipet kullanılırken, 

pamuklu ucunun 4-5 cm altından baş ve orta parmaklarla tutulur. Alt ucu sıvıya 

daldırılır, ağızla emilerek içerisine sıvı çekilir. Sıvı istenilen seviyeye çıkınca ağzı aynı 

elin işaret parmağı ile kapatılır. Böylece sıvı pipet içerisinde kalır. Pastör pipetleri ise 

çoğunlukla laboratuvarlarda cam borulardan yapılır. 5-7 mm çapındaki cam borular 30-

40 cm’lik parçalara bölünür. Her iki uç pamuklanarak kuru hava sterilizatöründe 

sterilize edilir. Borunun tam ortası ateşte tutularak yumuşayan kısım çekilerek ince 

boru haline getirilir. Ortasından kırılarak bir cam borudan iki pastör pipeti elde edilmiş 
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olur. Pastör pipeti, mikroorganizmaların besi yerlerine ekilmesinde veya sıvıların 

aktarılmasında kullanılır. 

        PETRİ KUTUSU: İç içe geçen, 1-3 cm yükseklikte, iki parçalı cam kaplardır. 

Genellikle 9 cm çapında olanlar kullanılmakla birlikte çeşitli büyüklüklerde olanları 

vardır. 22 cm çapındaki petri kutularına Drigalski kutusu denir. Petri kutularına 

özellikle katı besi yerleri konularak, geniş bir ekim yüzeyi elde edilir. Bu geniş yüzeyde 

mikrop kolonileri meydana getirilerek, saf kültür ayrımında, kültürün özelliklerinin 

incelenmesinde ve koloni sayımında yararlanılır. 

          CAM BALON VE ERLENMAYER: Cam balon altı düz, orta kısmı küresel ve 

boyun kısmı ince silindir şeklinde olan kaplardır. Erlenmayer ise, alt kısmı düz, ağzı 

dar, koloni biçiminde olan cam kaplardır. Bu cam kaplar, yüksek sıcaklığa dayanıklı 

camdan yapılır. 50 ile 1000cm
3
 veya daha fazla hacimli olabilir. Besi yerlerinin ve 

çözeltilerin hazırlanmasında, saklanmasında, kültürlerin hazırlanmasında kullanılırlar. 

 

 

D- CAM MALZEMENİN KULLANIMI 

1. TEMİZLEME 

Laboratuvarda kullanılmış ve mikroplarla bulaşmış, deney tüpü, erlenmayer, beherglas, 

balon, şişe, petri kutusu gibi cam malzeme madeni bir kova içinde toplanır. Kova ile birlikte 

bütün malzeme otoklavda sterilize edilir. Böylece bütün mikroplar öldürülmüş olur. 

Mikroplarla bulaşık malzeme kesinlikle sterilize edilmeden yıkanmaz. Malzemeler otoklavdan 

çıkarılarak içerisindeki maddeler boşaltılır. Sodalı veya deterjanlı sıcak su ile fırçalanarak 

temizlenir. Çeşme suyu ile yıkanır. Damıtık sudan geçirilerek 70
o
C’lik kurutma dolabında 

kurutulur. 

Kirlenmiş pipetler ise, içerisinde % 5 lizol ve %0.5 formol veya fenol gibi dezenfektan 

bulunan silindir kaplara konulur. Pipetlerin kırılmaması için kapların dibine bir miktar pamuk 

konulur. Pipetler burada en az bir gün bekletilir. Daha sonra, sodalı veya deterjanlı suda 10 

dakika kaynatılır. Çeşme suyu ile durulanıp saf sudan geçirilir. Sonra kurutma dolabına 

yerleştirilip kurutulur. 

Kullanılmış lam ve lameller, içerisinde % 5 lizol veya başka bir dezenfektan bulunan 

kaplara bırakılır. Sonra sodalı veya deterjanlı suda kaynatılır. Çeşme suyu ile iyice yıkanır. % 1 

HCl çözeltisinde bekletilerek tekrar çeşme suyu ile durulanır. Damıtık sudan geçirilir. 

Yumuşak bir bezle kurulanır. 
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2.  STERİLİZASYON 

1-Kuru Sterilizasyon:  Yıkanıp kurutulan deney tüpleri, petri kutuları, şişeler ve 

pipetler gibi cam malzeme genellikle etüvde 160-170
o
C’de en az 1 saat süreyle sterilize edilir. 

Sterilizasyon bitiminde, etüv açılmadan önce cam malzemenin çatlama ihtimaline karşı 

sıcaklığın düşmesi beklenir. 

2-Buharla Sterilizasyon:  Bu amaçla otoklavdan yararlanılır. Erlenlerin pamuklanmış 

ağızları su geçirmez kalın kağıtla ve alüminyum folyo ile kapanır, tüller tel sepetlere 

yerleştirilip üzerleri kağıtla örtülerek 121
o
C’de 15-30 dakika, 1 Atm. Basınç altında tutulur. 

Sterilize edilecek malzeme buharın serbestçe dolanımına engel olmayacak şekilde yerleştirilir. 

Sterilizasyona başlamadan önce iç basıncın en az 113.7 kPa’a düşürülmesi için otoklavın 

havası boşaltılmalıdır.  

3- CAM MALZEMENİN PAMUKLANMASI: Tüp, erlenmayer, balon gibi cam 

malzemelerin ağızları pamuk tıkaçlarla kapatıldıktan sonra otoklavda sterilize edilirler. Pamuk 

mikropların kap içerisine girmesine mani olur. Tüpler pamuklanırken, pamuğu tüpün ağzından 

1.5-2 cm içeri sıkı bir şekilde sokmalı ve tüpün dışında da 1 cm kadar bırakmalıdır. Geniş 

ağızlı erlenmayer, balon gibi malzemelerin pamuklanmasında, pamuk liflerinin kap içerisine 

sarkmaması, düşmemesi gerekir. Bunun için, pamuk tıkaçlar katlanırken lif uçlarının rulo 

içerisinde kalmasına dikkat etmeli ve gerekirse pamuklar tülbentle sarıldıktan sonra 

kapatılmalıdır. 

Pipetlerin ağza gelen uçları pamuklanır. Pamuk tel yardımıyla içeri sokulur. Pamuk 

yaklaşık 2.5 cm kadar olmalıdır. Pipetin ucunda kalan pamuk lifleri alevden geçirilerek yakılır. 

Pipetler tek tek veya 10-15 tanesi bir araya getirilerek kağıda sarılır. Sivri uçları aşağı gelecek 

şekilde özel kutularına yerleştirilir ve sterilize edilir. 

 

E- ÖNEMLİ ÇÖZELTİLERİN HAZIRLANMASI 

 

 1. YÜZDE ÇÖZELTİLERİN HAZIRLANMASI 

 

A-) Ağırlık esasına göre yapılan çözeltiler (w/w), % X’lik bir çözeltide X gram madde 

100 gram eritken de çözünmüş haldedir. % 5’lik NaCl çözeltisi yapmak için 5 gram NaCl 

tartılır ve su ile 100 grama tamamlanır veya 95 ml su katılır. 

B-) Hacim esasına göre yapılan çözeltiler(w/v), Derişikliği( konsantrasyonu) % X olan 

bir çözeltide X gram madde 100ml eritkende çözünmüş haldedir. % 5’lik konsantrasyona sahip 
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NaCl çözeltisi hazırlamak için 5 gram NaCl, 100 ml’lik bir ölçü balonuna alınır.100 ml su ile 

çözündürülür. 

Konsantrasyonu belli derişik çözeltilerden daha az konsantrasyondaki % çözelti 

hazırlanmasında şu formül kullanılır. 

( AxB) + (CxD)  =  (A+C) x E 

        A: Konsantre çözeltinin gram ağırlığı 

        B: Konsantre çözeltinin % ağırlığı 

        C: Seyreltik  çözeltinin gram ağırlığı 

        B:  Seyreltik çözeltinin % ağırlığı 

        E : Yapılacak olan çözeltinin % konsantrasyonu 

 

ÖRNEK : 400 g. % 96’lık H2SO4  ile 600 g. % 40’lık H2SO4 karıştırılırsa elde edilen 

çözelti % kaçlık olur? 

( 400 x 96) + ( 600 x 40 ) = 1000 x E                         E = % 62.4 

ÖRNEK : 100g. % 96’lık H2SO4’den seyreltme ile % 60’lık H2SO4 elde etmek için ne 

kadar su ilave edilmelidir. 

( 100 x 96 ) + ( 0 ) = ( 100 + B ) x 60 

B = 60 ml. 

 

NOT: Seyreltmede veya iki yüzde çözelti karıştırılarak istenilen konsantrasyonda % 

çözelti yapılmasında Person Karesi de kullanılabilir.  

ÖRNEK: % 96’lık ve % 48’lik çözeltiden % 60’lık çözeltiyi elde etmek için kaçar 

kısım alınmalıdır? 

      96---------12 %96’lık çözeltiden 12 kısım  

60                         48’lik çözeltiden 36 kısım alınır ve karıştırılır. 

      48 --------36   

 

ÖRNEK: % 96’lıkbir çözeltiden su ile % 25’lik bir çözelti yapmak için kaç kısım alınır 

ve kaç kısım su ile seyreltilir. 

      96--------25 % 96’lık çözeltiden  25 kısım alınır ve 

              25 71 kısım su ile karıştırılır. 

      0 ---------71 

 

   2 .DİĞER ÇÖZELTİLER  
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         MOLAR ÇÖZELTİ: Litresinde 1 mol ( molekül-gram ) çözünmüş madde içeren 

çözeltidir. 

           1 M NaCl çözeltisi hazırlamak için  

            Na  : 23.0    1 mol NaCl   58.5 gramdır. 

            Cl  : 35.5  58.5 g. NaCl  alınıp saf suyla 1 lt.’ye tamamlanır.  

         +------------------      

                 58.5 

 

 

         MOLARİTE:Bir çözeltinin litresindeki mol sayısıdır ki molar konsantrasyon 

demektir. Mesela; litresinde 36.5 gram HCl içeren bir çözelti , molar HCl çözeltisidir 

ve molaritesi 1’dir. 

         NORMAL ÇÖZELTİ: Bir maddenin bir ekivalen gramının bir litre çözelti 

içinde eritilmesidir. 

                                                            Molekül ağırlığı 

                         Ekivalen gram =  --------------------------- 

                                                           Tesir değerliliği 

 

               98.08 

                         H2SO4 için ekivalen gram değeri = ----------  =  49.04 g. 

                                                                                       2 

 

1 Normal H2SO4  hazırlamak için 49.04 gram  H2SO4 alınıp 1 litreye tamamlanır. 

            

        N/ 10 HCl  ÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI VE AYARI 

                                                              1+ 35+5 

           N/10’luk HCl çözeltisinin  litresinde;       ----------- = 36.5 g. 

                                                                                1 

 

 1 N            36.5 ise 

         1/10  N         X   ‘dir .     

 

 X=  3.65 g. HCl 

 

           N/ 10’luk HCl hazırlamak için 3.65 g. HCl damıtık su ile, balon jojeye alınır ve 

litreye tamamlanır. Derişik HCl tartmak zor olduğu için hacim olarak hesaplanır. 

Derişik HCl % 37’lik olup özgül ağırlığı d= 1.19’dur. 

                                                                                                m 

                          100              37                                             d  = --------          V  = 8.3 ml 

                    X               3.65              V 

              -------------------------- 

                          X= 9.86 g. 
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           8.3 ml HCl damıtık su ile litreye tamamlanıp iyice karıştırılır. 

           N/10 HCl çözeltisinin ayarlanmasında Na2CO3 kullanılır. 

          Na2CO3  Hazırlanması: 5-10 g. saf  NaHCO3 sabit tartıma gelmiş porselen bir 

kapsüle konur. Kapsül 270-300
o
C’de 1 saat bekletilir. Reaksiyon şu şekilde yürür. 

 

                     2   NaHCO3  270 – 300
o
C    Na2CO3  +  H2O  +  CO2 

 

            Bir saatlik ısıtmadan sonra kapsül desikatörde yarım saat soğutulur ve tartılır. 

Bu işleme numune sabit tartıma gelinceye kadar devam edilir. N/10 HCl ayarlamak için 

hazırlanan Sodyum karbonattan 0.15-0.20 g. arasında 3 ayrı erlene hassas tartım yapılır. 

Üzerlerine 100 ml saf su ilave edilerek çözülür. İndikatör olarak birkaç damla metil 

kırmızısı ilave edilir. Çözelti rengi sarıdan kırmızıya döndüğü an titrasyona son verilir. 

Çözelti bir süre kaynatılarak CO2’nin ortamı terk etmesi sağlanır böylece CO2’nin 

indikatör üzerine yapacağı olumsuz etki önlenmiş olur. Çözelti soğutulur Tekrar N/10 

HCl ile renk kırmızı oluncaya kadar titre edilir. 

 

 

 Harcanan N/10 HCl miktarı ;  

                                              1000 x T                     T: Tartım  

 N/ 10 çözeltisi için     F  =  ---------------                m:Eşdeğer gram 

                                              S  x  m x  N            S:Titrasyonda harcanan  HCl miktarı 

                                                                                 N: Normalite 

  

             Faktör genellikle 1.000 civarında olmalıdır ve alınan 3 tartımdan elde edilen 

sonuçlar birbirine yakın olmalıdır. Titrasyon çözeltisi derişik yani faktör 1.000’den 

büyük olduğu zaman su ilave edilir, seyreltik yani 1.000’den küçük ise madde ilave 

edilmesi gerekir. 

FAKTÖR HESABI  

ÖRNEK: Sodyum karbonat tartımı  T= 0.159 ,   N/ 10 HCl sarfiyatı ise  S= 30 ml 

olduğunu kabul edelim.  

                                   1000 x 0.159 

             Faktör( F) = --------------------F = 1.000’dir. 

                                 ( 106 ) x 30 x 0.1 

            2 
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             Bu durumda çözeltimiz tam N/10’luk yani tam desinormal olup faktörü 

1.000’dir. 

 

F  1  ise 

 

ÖRNEK: 2 litre N/10 HCl çözeltisinin  faktörü F= 1.0345 bulunmuştur. F= 1.000 

olması için ne yapılmalıdır? 

                      F  1   olduğuna göre su ilave edilmelidir. 

                      F1 x V1  =  F2 x V2 

   1.0345  x  2000 ml  =  1 x V2 

        V2 = 2069 

                    V2 – V1 = 2069 – 2000 = 69 ml su eklenir. 

 

             F 1 ise  

ÖRNEK : 1 litre  N/10 HCl çözeltisinin F = 0.9677 bulunmuştur. Titrasyonda 35 ml 

harcanmıştır. F = 1.000 olması için ne yapılmalıdır. 

            F  1  olduğuna göre madde ilavesi gerekir. 

            F1 x S1 = F2 x S2                   35 – 33 = 2 ml su fazla  

    0.9677 x 35 = 1 x S2                                         35 ml’de         2 ml fazla ise  

S2 = 33 ml                                          1000 ml’de            X  

                                                              X = 28.5 ml su fazla  

 

         

             N/ 10 HCl  1000  ml             8.3  ml  varsa  

                   28.5  ml                 X                .    

X  =  0.236 g. ilave edilmelidir. 

 

 

N/ 10  NaOH ÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI VE AYARI 

 

NaOH  havadan çok fazla nem alan aynı zamanda havanın  CO2’i ile üzerinde 

Na2CO3  tabakası  oluşturan bir madde olduğu için karbonatsız N/10 NaOH’ın biraz 

fazlası kullanılabilir. 

                                                                    23 +  1 + 16  

43 g. NaOH ( NaOH’ın eşdeğer gramı  ---------------  =  40 )  saf su ile litreye 

tamamlanır.                                                                    1 

 

20-25 ml alınarak 2-3 damla fenolftaleyn damlatılır. Pembe renk kayboluncaya 

kadar faktörü bilinen N/10 HCl ile titre edilir. Harcanan HCl miktarı belirlenir. 
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Faktör Hesabı:                  F1 x S1 = F2 x S2 

               F2 = 1.004  bulunur. 

 

 

 

Yoğunluğu d=1,52 g/ml Olan Sülfürik Asidin Hazırlanması 

Öncelikle kullanılacak olan derişik sülfürik asitin (H2SO4) etiket bilgileri sise üzerinden alınır 

Yoğunluğu (d) = 1,8337 g/ml; Ağırlıkça yüzdesi = %95’lik; Molekül Ağırlığı = 98 g/mol 

I. çözüm yolu:  

Kullanılacak olan derişik asidin molaritesi bulunur. 

1 ml derişik asidin ağırlığı 1,8337 g’dır (d = 1,8337 g / ml) 

1000 ml asidin ağırlığı 1833,7 g’dır 

1000 ml asit içerisinde H2SO4 ağırlığı 1833,7 g x 0,95 = 1742,0’dır (Ağırlıkça %95 lik 

olduğuna göre asit içerisindeki H2SO4 miktarı bulunur) 

n (mol) = m (g) / M (molekül ağırlığı) formülünden 1742,0 g H2SO4’ün kaç mol olduğu 

bulunur. 

n (mol) = 1742,0 g / 98 g/mol = 17,78 mol 

Başlangıçtaki hacim 1 l (1000 ml) alındığı için n (mol sayısı) = M (molarite) 

derişik sülfürik asidin derişimi 17,78 mol 

Aynı şekilde tablodan hazırlanılması istenen asidin yoğunluk ve ağırlık yüzdesi bulunur. 

Yoğunluğu = 1,52 g/ml olan asidin ağırlıkça yüzdesi 62 g’dır  

1 ml derişik asidin ağırlığı 1,520 g’dır (d = 1,5200 g /ml) 

1000 ml asidin ağırlığı 1520 g’dır 

1000 ml asit içerisinde H2SO4 ağırlığı 1520 g x 0,62 = 942,4’dır (Ağırlıkça %62’lik olduğuna 

göre asit içerisindeki H2SO4 miktarı bulunur) 
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n (mol) = m (g) / M (molekül ağırlığı) formülünden 942,4 g H2SO4’ün kaç mol olduğu 

bulunur. 

n (mol) = 942,4 g / 98 g/mol = 9,62 mol 

Başlangıçtaki hacim 1 l (1000 ml) alındığı için n (mol sayısı) = M (molarite) 

Yoğunluğu = 1,52 g/ml olan sülfürik asidin derişimi 9,62 mol 

Daha sonra derişik asit çözeltisinden seyreltik asit çözeltisi hazırlanırken kullanılan formül 

kullanılır. 

M1 x V1 = M2 x V2 formülünden  

M1 = hazırlanılması istenen çözeltinin derişimi (seyreltik çözelti) 

V1 = hazırlanılması istenen çözeltinin hacmi 

M2 = hazırlanılması istenen çözeltiyi hazırlamak için kullanılan çözeltinin derişimi (derişik çözelti) 

V2= Hesapla bulunacak olan derişik çözeltiden alınması gereken miktar 

d = 1,52 g/ml olan sülfürik asit çözeltisinden 100 ml hazırlamak istersek 

9,62 x 100 = 17,78 x V2 

V2 = 54 ml 

Derişik sülfürik asit ten (Merck 1.00731) 54 ml alınarak 100 ml’lik balonjojeye koyulur ve 

hacim çizgisine kadar (46 ml ) saf su ile tamamlanır. Ama asit üzerine saf su eklenmeyeceği 

için önce yaklaşık 40 ml saf su balonjojeye koyulur üzerine 54 ml asit eklenir çalkalanır ve 

hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. 

II. çözüm yolu 

Bu çözüm yolunda ise yukarıdaki gibi fazla hesaplama yapmadan tablodan bulunan değerler 

yardımıyla  

M1 x V1 = M2 x V2 hesaplaması kullanılarak yapılır. Yalnız burada M1 yerine çözeltinin 

yoğunluğu ve ağırlıkça yüzdesi kullanılır. 

derişik asidin yoğunluğu = 1,8337 g/ml Ağırlık esasına göre yüzdesi = 95  

hazırlanılması istenen çözeltinin yoğunluğu= 1,52 g/mol ağırlık esasına göre yüzdesi = 62 

M1 x V1 = M2 x V2 
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M1 = hazırlanılması istenen çözeltinin derişimi (seyreltik çözelti) 

V1 = hazırlanılması istenen çözeltinin hacmi 

M2 = hazırlanılması istenen çözeltiyi hazırlamak için kullanılan çözeltinin derişimi (derişik çözelti) 

V2= Hesapla bulunacak olan derişik çözeltiden alınması gereken miktar 

1,52 g/ml x 62 g X 100 ml = 1,8337 g/ml x 95 g X V2 

V2= 54 ml  

Derişik sülfürik asit çözeltisinden 54 ml alınarak 100 ml’lik balon jojeye koyulur ve hacim 

çizgisine kadar (46 ml ) saf su ile tamamlanır. Ama asit üzerine saf su eklenmeyeceği için 

önce yaklaşık 40 ml saf su balon jojeye koyulur üzerine 54 ml asit eklenir çalkalanır ve hacim 

çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. 

%25’lik Sülfürik Asit (H2SO4) Çözeltisinin Hazırlanması  

Kısa yoldan yukarıdaki örneğe benzeterek çözecek olursak 

Ağırlıkça %25’lik sülfürik asidin yoğunluğu tablodan bulunur . Yoğunluk = 1,1783 g/ml 

derişik asidin yoğunluğu = 1,8337 g/ml Ağırlık esasına göre yüzdesi = 95 

M1 x V1 = M2 x V2 

M1 = hazırlanılması istenen çözeltinin derişimi (seyreltik çözelti) 

V1 = hazırlanılması istenen çözeltinin hacmi 

M2 = hazırlanılması istenen çözeltiyi hazırlamak için kullanılan çözeltinin derişimi (derişik çözelti) 

V2= Hesapla bulunacak olan derişik çözeltiden alınması gereken miktar 

1,1783 g/ml x 25 g X 100 ml= 1,8337 g/ml x 95 g X V2 

V2= 16,91 ml  

Derişik sülfürik asitten (Merck 1.00731) 16,91 ml alınarak 100 ml’lik balon jojeye koyulur ve 

hacim çizgisine kadar (83,09 ml ) saf su ile tamamlanır. Ama asit üzerine saf su 
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eklenmeyeceği için önce yaklaşık 40 ml saf su balon jojeye koyulur üzerine 16,91 ml asit 

eklenir çalkalanır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. 

Benzer çözeltiler tablodan ve bu formülden yaralanılarak bulunabilir. 

 

F. MİKROSKOP KULLANIMI:  

Mikroskoplar; gözle görülemeyecek kadar küçük cisimleri, özellikle 

mikroorganizmaları, mercekleri vasıtasıyla büyüterek görülmesini sağlayan optik aletlerdir. 

Normal ışık mikroskobu, karanlık saha mikroskobu, faz kontrast mikroskobu, flouresans 

mikroskobu, stereo mikroskop, elektron mikroskobu gibi çeşitli mikroskoplar vardır. 

Her mikroskop optik ve mekanik olmak üzere başlıca iki kısımdan yapılmıştır. Optik 

kısımda; oküler, objektif ve aydınlatma sistemi olmak üzere 3 kısımdan oluşmuştur. Oküler; 

tüpün üst kısmına yerleştirilen, iki ucunda mercekler taşıyan küçük bir tüptür. Görüntüye gözle 

buradan bakılır. Objektifler; İncelenecek preparata yakın olan mercekler sistemidir. 

Objektiflerin üzerinde büyütme kapasitesini gösteren rakamlar mevcuttur. İki tip objektif 

bulunmaktadır. Birincisi, büyütmeleri nispeten az olan kuru sistem objektifleridir. İkincisi ise 

büyütme kapasiteleri daha çok olan inmersiyon objektifleridir. 

Mikroskoplarda net bir görüntü elde edebilmek için iyi bir aydınlatma sisteminin olması 

gerekir. Aydınlatma sistemi şu kısımlardan oluşur; Ayna, Işık kaynağından gelen ışınları 

mikroskop sahasına yansıtır. Gün ışığından yararlanılıyorsa aynanın düz yüzü, lambadan 

yararlanılıyorsa iç bükey tarafı kullanılır. Kondansatör, aynadan gelen ışınları preparat 

üzerinde toplamaya yarayan bir mercektir. Diyafram, yan tarafta bulunan bir kol ile açılıp 

kapanarak aynadan gelen ışığın şiddetini ayarlayan bir yapıdır. Mekanik kısım, optik sistemin 

taşıyıcısı olup, ayak, tabla, kol ve tüpten oluşmuştur. 

Işık kaynağı elektrik ise, aynanın çukur tarafı lambaya yöneltilir. Işık güneşten 

alınacaksa, mikroskop pencere kenarına yerleştirilir ve aynanın düz yüzü pencereye çevrilir. 

Aynadan gelen ışık kondansatöre yansıtılır. Diyafram açılır. Kondansatör yukarı kaldırılır. 

Kuru sistem objektiflerinden birisi inceleme pozisyonuna getirilir. Ayna ile oynamak suretiyle, 

okülerden bakıldığında, parlak bir görüntü alanı elde edilmeye çalışılır. 

Preparat tablanın ortasına konulur. Lamın uçları kıskaçlarla sıkıştırılır. Yandan 

bakılarak objektif, makrometre ile tamamen aşağı indirilir. Daha sonra, okülerden bakılarak 

makrometre vidası ile görüntü bulununcaya kadar objektif yavaş yavaş yukarı kaldırılır. 

Görüntü bulununca mikrometre ile netleştirilir.  
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