
LABORATUAR UYGULAMA SERİSİ-2 
(MİKROBİYOLOJİK UYGULAMALARA HAZIRLIK) 

 
A- MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERE HAZIRLIK 

 

1- BESİ YERİ HAZIRLAMA 

Mikroorganizmaların saf olarak üretilebilmeleri için hazırlanan besin ortamlarına kısaca 

besi yeri veya kültür vasatları denir. Mikroorganizmaların besin istekleri birbirinden farklı 

olduğu için hazırlanacak olan besi yerlerinin bileşimleri de az veya çok farklı olacaktır. 

Mesela, bazı mikroorganizmalar sadece inorganik bileşiklerin olduğu ortamlarda 

çoğalabilirken, diğerleri aminoasit, vitamin gibi kompleks organik bileşiklere ihtiyaç 

gösterirler. Bazı mikroorganizmalar da çoğalabilmeleri için özel maddelere ihtiyaç 

duyarlar. Bununla beraber, mikroorganizmaların bir çoğunun üretilmesinde kullanılan 

temel maddeler çok fazla değildir. Bunlar; su, et suyu veya et ekstraktı, maya ekstraktı, 

pepton, jelatin, agar, çeşitli tuzlar,karbonhidratlar, tampon maddeler, indikatör ve 

inhibitörlerdir. 

 Mikroorganizmaların gelişmesi ve üretilmesi için besin ihtiyaçlarının yanı sıra, besi 

yerinin nemi, pH’sı, kıvamı, oksidasyon- redüksiyon potansiyeli ve uygun üreme sıcaklığı 

dikkate alınmalıdır. 

Tartım ve Eritme: 

 Besi yeri formulasyonuna giren maddeler ayrı ayrı tartılır ya da hazır dehidre besi 

yeri doğudan belirtilen miktarda tartılır. Tartım işleminde 0,01 g duyarlılıktaki terazi 

kullanımı önerilmektedir. 

 Tartım sonrası, besi yeri hazırlanacak kaba gerekli suyun yarısı veya 1/3’ü konulur, 

tartımlar bu suyun içine ilave edilip yeterince karıştırma yapıldıktan sonra kalan su erlenin 

ağzında kalmış besi yeri bileşenlerini yıkayarak ilave edilir. 

 Besi yerine ilave edilecek su miktarı çoğu kez hatalı ölçülür. Örneğin besi yeri 

hazırlanırken “dehidre besi yerinden 23 gram 1 litre suda çözülüyor” ise bunun anlamı 23 

gram dehidre besi yeri  üzerine 977 ml saf su ilave edilecek demektir.  

 Bazı dehidre besi yerleri suda kolay erimezler bu gibi durumlarda besi yerinin 

50
o
C’ye kadar ısıtılarak karıştırılması veya besi yerine ilave edilecek saf suyun 50

o
C’de 

olması bu işi kolaylaştırır. 



 Eğer sıvı besi yeri hazırlanacak ise (Broth \ Buyyon) dehidre besi yeri tümüyle 

eridikten sonra tüplere, küçük hacimli erlenlere\balonlara dağıtılır veya doğrudan sterilize 

edilir. Besi yeri bileşimimde agar varsa daha küçük hacimli kaplara dağıtmadan veya 

doğrudan sterilizasyondan önce agarın tam olarak erimesi için besi yerinin sürekli 

karıştırılarak kaynama sıcaklığına kadar getirilmesi, agar tam olarak eridikten sonra kabın 

doğrudan sterilizasyonu veya sürekli karıştırılarak ve 50
o
C’de tutulmak kaydıyla küçük 

kaplara dağıtıldıktan sonra sterilizasyonu gerekir. 

Besi yeri pH’sının Ayarlanması: Besi yerinin pH’sı, besi yerinin sterilizasyon 

sonrası oda sıcaklığındaki (25
o
C) pH’sıdır. Usulüne uygun olarak depolanmış ve raf ömrü 

bitmemiş ticari dehidre besi yerlerinde nötral su ve temiz cam malzeme kullanılması, besi 

yeri sterilizasyonunun sulandırmadan sonra vakit geçirmeden yapılması ile besi yeri 

pH’sında bir sorun çıkmaz. 

 Sterilizasyon sonrasında pH ayarlanması gerekli ise, aseptik koşullarda alınacak 

belirli bir hacimdeki besi yerinde titrasyon ile pH ayarlanması yapılır, basit orantı ile asıl 

kaptaki besi yerine ilave edilecek asit ya da alkali miktarı hesaplanır, aksine bir belirtme 

yok ise genel bir kural olarak pH ayarlanmasında filtre ile sterilize edilmiş 1 N NaOH ve 1 

N HCl kullanılır. Sıvı besi yerinde pH ayarlanması kuşkusuz katı besi yerine göre çok daha 

kolaydır. Katı besi yerinde ise pH ölçüm ve ayarlama işleminin agarın jelleşme sıcaklığının 

üzerinde yapılması, pH metre kullanılıyor ise sıcaklık düzeltmesine dikkat edilmesi 

gereklidir. 

Besi yerinin Sterilizasyonu: 121
o
C’de ısı ile bozulmayan besi yerleri otoklavda 

sterilize edilirler. Otoklavda, 121
o
C’de 15 dakika içinde endosporlar dahil bütün 

mikroorganizmalar öldürülürler ancak sterilize edilecek besi yeri hacmine göre bu süre 

arttırılabilir. Mesela normal test tüpleri içindeki besi yerleri 121
o
C’de 15 dakika sterilize 

edilirken, 500 ml’lik erlenlerin 20 dakika,  1 litreliklerin 25 dakika, 2 litreliklerin 30 dakika 

sterilize edilmesi gerekir. 

 100
o
C’nin üzerindeki sıcaklıklara dayanamayan besi yerleri Koch kazanında 

100
o
C’de 20-30 dakika ısıtılmak suretiyle sterilize edilirler. Gerekirse bu işlem birbirinin 

ardı sıra 2-3 gün tekrarlanır. 



  Besi yeri hazırlandıktan hemen sonra sterilize edilmesi gerekir. Kısa bir süre sonra 

sterilize edilecekse buzdolabında bekletilebilir. Sterilize edilmeden, uzun süre oda 

sıcaklığında bekletilen besi yerleri mikroorganizma gelişmesi sonucu bozulurlar. 

Sterilizasyon Sonrası İşlemler: 

 Katkıların ilave edilmesinde sıvı besi yeri için bir sorun yoktur. Besi yeri ve katkı 

maddeleri oda sıcaklığında aseptik olarak karıştırılır. Agarlı besi yerinde ise agarın henüz 

sıvı formda kalabildiği yeterince düşük bir sıcaklıkta katkı maddeleri ilave edilir. Bu 

ilavede aşağıda konulara dikkat edilmesi gerekir. 

 Katkı maddesi asla soğuk olmamalıdır.( 25-35
o
C arası olmalıdır) Böylelikle agarlı 

besi yerinde katkının ilavesi ile ani soğumalar ve yerel jelleşmeler önlenmiş olur. İlave 

edilen katkının homojen bir şekilde karışmış olmasına dikkat edilmelidir. 

 Sterilizasyon sonrası agarlı besi yerleri steril petri kutularına, tüplerde yatık agar 

veya dik agar, erlende yatık agar,  Rouxe şişelerinde kullanım için bölünebilir. Agarlı besi 

yerleri her zaman erlen\ balon\ şişelerde sterilize edilir ve sterilizasyon sonrası steril petri 

kutularına aseptik koşullarda dökülür. Petri kutularında agarlı besi yeri kalınlığı 5 mm(= 

12.5 ml) kadar olmalıdır. 

             Besi yerlerinin Muhafazası: Çeşitli amaçlarla çoğu laboratuvarda besi yerleri 

hazırlandıktan sonra sterilize edilir ve daha sonra kullanmak üzere depolanır. Bu 

uygulamaya çeşitli besi yeri katkıları da girer. Prensip olarak besi yerleri hazırlandıkları 

gün kullanılmalı, depolamadan elden geldiği ölçüde kaçınılmalıdır. Fakat bazı besi 

yerlerinin yüzey kuruması için 1 gün bekletilmesi üretici firmalar tarafından 

önerilmektedir. Tersine olarak, özellikle antibiyotik içeren bazı besi yerleri hazırlandıkları 

gün kullanılma zorunluluğu vardır. 

 Hazırlanmış besi yerlerinde raf ömrünü belirleyen en önemli faktörler ışık, nem, 

sıcaklık ve besi yeri bileşimidir. Besi yerlerinin depolanmasında dikkat edilmesi gereken 

kurallar şunlardır: 

- Hazırlanmış besi yerleri karanlıkta depolanmalıdır. Genel olarak basit bileşimli agarlı 

besi yerleri 3-4 hafta, basit bileşimli sıvı besi yerleri 2-3 ay depolanabilir. 

- Agarlı besi yerleri strech filme sarılarak depolanabilir. 

- Besi yerleri tercihen 6-8
o
C’de ( buzdolabının alt rafında) depolanmalı, ancak, asla 

dondurulmamalıdır. Bazı besi yerleri 6
o
C’nin altında depolanamaz. 



- Kompleks ve inhibitör içeren besi yerlerinde depolama süresi daha azdır. 

            

 2- ÖRNEK ALIMI VE ÖRNEĞİN ANALİZE HAZIRLANMASI 

 

 Bir gıda maddesinin bozulmuş olup olmadığını, tağşiş edilip edilmediğini veya 

içerisinde sağlığa zararlı maddelerin varlığını anlamak için o gıda maddesinden örnek 

alınması gerekir. Gıdaların mikrobiyolojik kontrolünde örneğin uygun bir şekilde alınması, 

alındığı gıda maddesini temsil edebilmesi ve özelliğinden hiç bir şey kaybetmeden kontrol 

laboratuvarına ulaştırılması gerekir. 

 Kontaminasyonu engellemek için, örnekler orijinal kapları ile laboratuvara 

getirilmelidir. Eğer numune kapları büyükse, aseptik şartlar altında temsili örnekler alınır 

ve steril kaplara konularak laboratuvara getirilir. Bu nedenle, örnek şişelerinin önceden 

steril edilmesi pratik fayda sağlamaktadır. Sonda ve delici gibi aletler kullanılacaksa, 

bunlar her örnek alımından sonra steril edilmelidir. Numune kapları ise, steril, temiz, kuru, 

deliksiz, geniş ağızlı ve uygun hacimde olmalıdır. 

 Gıda örnekleri Gıda Maddeleri Tüzüğüne ve Standartlara uygun olarak alınmalıdır. 

Örneğin analiz için kabul edilmesi için bazı şartlar sağlanmış olmalıdır. Bu kabul için 

laboratuvar personeli örneğin laboratuvara gereken koşullarda getirilip getirilmediğini 

kontrol etmeli, eğer standart koşullarda getirildiğine emin olursa örneği analiz için kabul 

etmeli, aksi halde ya analiz için kabul etmemeli ya da kabul formuna örnek ile ilgili tüm 

olumsuzlukları yazmalıdır. İster yasal kontrol kuruluşları, ister gıda endüstrisindeki bir 

otokontrol laboratuvarları olsun laboratuvarın analiz için gelen örneği kabul etmeme hakkı 

vardır. 

 Laboratuvara gelen ve kabul edilen örnek üzerinde laboratuvarın özelliğine göre 

kabul tarihi, kabul saati, ürün ile ilgili tüm bilgiler( üretim tarihi, ambalaj özellikleri, parti 

no, vardiya no, örneğin alındığı saat vb.) yazılmalıdır.  

 Alınan örnekler bütün grubu temsil etmeli ve analize kadar uygun koşullarda 

muhafaza edilmelidirler. Bir gıdanın değişik parçaları farklı kalite özellikleri gösterebilir. 

Numune alırken bunlara dikkat edilmelidir. Analiz için gelen örnek mümkün olan en kısa 

sürede analize alınmalıdır. 



             Sıvı gıdalardan örnek alırken ve laboratuvara ulaştığında sıcaklık ölçümleri 

yapılmalı ve kaydedilmelidir. Dondurulmuş ve öğütülmüş gıdaların sıcaklıklarında değişim 

olmadan laboratuvara ulaşması sağlanmalıdır. 

Laboratuvara getirilen örnek hemen analize alınamıyorsa, dondurulmuş gıdalar   - 20
o
C’de, 

soğukta muhafaza gereken kolay bozulabilen gıdalar da 0-4
o
C’de en fazla 36 saat 

muhafaza edilmelidir. 

 Dondurulmuş gıdalar ancak çözündürüldükten sonra analize alınabilir. Bunun için 

örnek 2-5
o
C’de 18 saat içinde ya da 45

o
C’nin altında 15 dakika içinde çözündürülmelidir. 

 Analize başlarken şişeler steril şartlarda açılarak, örneğin çevreden, çevrenin 

örnekten kontaminasyonu önlenmelidir. Ambalaj ateşe dayanıklı maddeden yapılmışsa, 

açılacak kısım önce alevden geçirilir sonra açılır. Kağıt, karton, selofan, alüminyum folyo 

gibi ambalajlar ise % 70 ( v/v) gibi antiseptik bir maddeye batırılmış pamukla silindikten 

sonra açılmalıdır. 

 Sıvı örnekler (süt, meyve suyu vs.) homojen hale gelinceye kadar çalkalanır. Katı 

örnekler ise, steril bir bıçakla alınarak önce tartılır, sonra homojenizasyon vs. gibi ön 

işlemlere tabi tutulur. 

 Gıda örneklerinin homojen hale getirilmesinde çeşitli yöntemler kullanılabilir. 

Döner bıçaklı karıştırıcı (blender), peristaltik tip karıştırıcı (Stomacher), ultra-turrax ve 

mikser (vortex mixer) gibi aletlerden yararlanılabilir. Örneğin yüksek hızda ve uzun süre 

parçalanması hücrelere zarar verir. Yetersiz parçalanmada ise mikroorganizmalar dilüsyon 

çözeltisi içine tam geçmez. Bu nedenle parçalanma süresi 2 dakikan az, hızı da 15-20000 

devir/dak olmalıdır. Önerilen en uygun yöntem filtreli “Stomacher”de 2 dakika 

homojenizasyondur. 

Dilüsyon Hazırlama (Seyreltme): Gıdalardaki mikrobiyel yüke ve analiz yöntemine bağlı 

olarak seyreltme yapılması gerekebilir. Seyreltmede, seyreltme çözeltisi seçimi ve 

seyreltmede kullanılacak  oran önemlidir. Seyreltme çözeltisi olarak fizyolojik tuzlu su, 

peptonlu su, tamponlanmış peptonlu su, peptonlu fizyolojik tuzlu su, ¼ Ringer çözeltisi 

(süt ürünleri için), şeker konsantrasyonu yüksek ürünler için % 20 glikoz içeren seyreltme 

çözeltisi kullanılır. Seyreltme işlemi 1:9 oranında yapılır. Böylelikle sayım sonucu 

rahatlıkla hesaplanabilir. 



 Genel olarak sayım yapılacak gıdalar için ilk hazırlanacak seyreltme 10 g. (veya 

ml) gıda+ 90 ml seyreltme çözeltisi şeklindedir. İçerisinde 9 ml steril seyreltme çözeltisi 

bulunan tüpe 10
-1

’lik  (1/10) dilüsyondan 1 ml aktarılarak homojenize edilir. Aynı işlem 

daha sonraki tüplere de 1 ml seyrelti + 9 ml seyreltme çözeltisi şeklinde hazırlanır. 

            Seyreltme işleminden sonra en kısa süre içinde ekim yapılmalıdır. Çeşitli ekim 

metodları vardır. Bunlardan amaca uygun olanı seçilmelidir.  

 

B- TEMEL MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER 

1. EKİM VE SAYIM YÖNTEMLERİ 

a-)   Dökme Plak Yöntemi 

- Steril boş petri plaklarına 10
-1

, 10
-2

,  10
-3

,.....’lik seyreltilerden paralelli olarak 1’er ml 

aktarılır. 

-  Su banyosunda 45
o
C’de muhafaza edilen uygun besi yerinden petrilere 10-15 ml 

dökülür. 

- Dairesel hareketlerle örnekle besi yerinin karışması sağlanır. 

- Besi yeri katılaştıktan sonra petriler ters çevrilerek önerilen sıcaklıklarda ve sürede 

inkübe edilir. 

- İnkübasyon sonrası petrideki koloniler sayılır. Aritmetik ortalamaları alınarak dilüsyon 

faktörü ile çarpılır. Petride gelişen koloniler sayılırken 30-300 koloni arasındaki değerler 

kabul edilir, bunun dışındakiler dikkate alınmaz. 

             Yöntemin avantajı; Ekim yapılacak tüpten 1 ml pipetlendiği için yayma yöntemine 

göre 10 misli daha az mikroorganizma içeren örneklerde sayım yapılabilmesidir. 

Dezavantajları ise sıcak dökülen besi yerinin petrilere ekim yapılıncaya kadar erimiş halde 

(45
o
C’de) tutulması ve bunun besi yeri üzerine olumsuz etkisi, bir hata sonunda yedek besi 

yeri kullanımındaki sıkıntılar mikroorganizmaların petrinin tabanına veya yüzeyine yakın 

olmalarına bağlı olarak oksijenden farklı düzeyde faydalanmaları ve dolayısıyla farklı 

düzeyde gelişmeleridir. 

 b-) Yayma Plak Yöntemi 

- Steril boş petriye 10-15 ml besi yeri dökülür. Katılaşması ve yüzeyin kuruması beklenir. 

- İstenilen oranlardaki seyreltilerden 0.1 ml petrilere ekim yapılır, steril drigalski spatulleri 

ile  



besi yerinin üzerinde homojen dağılımı yapılır. 

-Belirtilen süre ve sıcaklıklarda yapılan inkübasyon sonucu petride üreyen koloniler 

sayılıp, dilüsyon faktörü ile çarpılır. Bu yöntemde örnekten 0.1 ml alındığı için bunun 1 

ml’ye göre hesaplanması için sonuç 10 ile çarpılır. 

Dökme plak yönteminde bahsedilen avantajlar bu yöntemde dezavantaj, 

dezavantajlar ise bu yöntem için birer avantajdır. 

c-) Damlatma Plak Yöntemi 

- Steril boş petri kutularına 10-15 ml besi yeri dökülür. Katılaşması beklenir. 

- İstenilen oranlardaki seyreltilerden 0.01 (ya da 0.05; besi yeri uygun ise 0.1) ml petrilere 

damlatılır, yayma yapmadan besi yerinin damlayı emmesi beklenir. Bu yöntem sayımdan 

çok titre belirleme ( yarı kantitatif sayım ) amacıyla kullanılır. 

d-) Spiral Plak Yöntemi 

 Besi yeri içeren petri kutularına merkezden kenarlara doğru seyrelterek spiral 

şekilde ekim yapılır. Bu yöntemde agarlı besi ortamının her bölmesine bırakılan sıvı 

miktarı bellidir. İnkübasyondan sonra koloni sayımı özel bir şablon kullanılarak gözle veya 

lazerle çalışan elektronik sayıcılarla yapılır. 

 Bu yöntemde farklı seyreltim sonuçlarını bir arada görebilmek mümkündür. Aynı 

zamanda besi yeri tüketimi ve petri kutusu sarfiyatı azalmakta, ekim işlemi 

kolaylaşmaktadır. 

e-) Membran Filtrasyon Yöntemi 

 Daha çok işletmelerde üretim kontrolü için kullanılan bir yöntemdir. 2-4 saatte 

sonuç alınabilmekte bu sayede düşük miktardaki mikroorganizmalar da izole 

edilebilmektedir. Membran filtreler 10 nm ile 8 nm gözenek büyüklüğü olan, selüloz 

asetat, selüloz nitrat veya  selüloz ester yapısındadır. Mikrobiyolojik analizlerde genellikle 

0.3-0.7 m gözenekli filtreler kullanılır. 

 Örnek doğrudan veya seyreltilerek membran filtreden vakum altında süzülür. 

Membran filtrenin yüzeyinde kalmış bakteriler membrana uygun bir besi yeri veya besi 

yeri emdirilmiş absorban ped üzerinde inkübe edilerek saptanmaktadır. 

 Yöntem daha çok su ve berrak içeceklerin analizinde kullanılmaktadır. Katı 

gıdaların analizinde seyrelti çözeltisindeki kaba partiküller filtrelerin tıkanmasına neden 

olmaktadır.  Bunlar için ön filtrelerin kullanılması gerekmektedir.  



f-) En Muhtemel Sayı Yöntemi  

 Bir örnek steril bir sıvı içerisinde seri olarak seyreltildiği zaman, dilüsyon oranı 

yükseldikçe içerisindeki mikroorganizma oranı azalır ve sonunda kaybolur. Bu 

seyreltilerden ekimler yapılarak bu sınırın saptanması ile ortam içerisindeki 

mikroorganizma sayısı hakkında bir fikir edinilebilirden muhtemel sayı (EMS) yöntemi tüp 

seyreltme yönteminin geliştirilmiş bir şeklidir. Her bir seyreltiden içinde sıvı kültür ortamı 

bulunan üçer, dörder, beşer, onar tüpe 1’er ml inoküle edilir. İnoküle edilen tüp sayısı 

arttıkça analizin hassasiyeti artmaktadır. Ancak uygulamada yaygın olarak üçlü tüp 

yöntemi uygulanmaktadır. Aranan mikroorganizma için tipik gelişme gösteren (bulanıklık, 

gaz oluşumu, renk değişimi )tüplerin sayısı kaydedilir.  

 Üründeki mikroorganizma sayısı düşük ise sıvı örneklerde direk örnekten 1’er ml 

ekim yapılabilir. Katı örneklerde ise ilk seyreltiden 10’ar ml alınarak 10 ml çift güçlü besi 

yeri (2 misli konsantrasyona sahip ) bulunan üç veya beş tüpe 10’ar ml, tek güçlü 10 ml 

sıvı besi yeri bulunan diğer seriler halindeki tüplere ilk ve ileri seyreltilerden 1’er ml 

ekimler yapılarak uygun koşullarda inkübe edilir.  

 Seyrelti oranı dikkate alınarak EMS çizelgelerinden örnekteki mikroorganizma 

sayısı bulunur. 

 

2. İNKÜBASYON 

Aranacak / sayılacak mikroorganizmaya göre inkübasyonda sıcaklık ve atmosfer koşulları 

sağlanmalıdır. Genel olarak psikrofilik bakteriler 7
o
C’de, Listeria, mezofil aerob bakteriler ve 

maya küfler 28-30
o
C’de, enterobakteriler, Clostridium, Staphylococcus gibi bakteriler 35-37

o
C’de 

termofiller 45
o
C’de inkübe edilir. Özel çalışmalar için 4

o
C, 44.5

o
C, 55

o
C, 60

o
C gibi inkübasyon 

sıcaklıkları da kullanılır. 

İnkübasyon atmosferi olarak aeroblar ve fakültatif anaeroblar için normal atmosfer 

koşulları, mikroaerofiller için % 3-5 CO2  atmosferi sağlanmalı, Anaeroblar için inkübasyon 

ortamından oksijen uzaklaştırılmalıdır. Özel olarak geliştirilmiş CO2’li, vakumlu inkübatörlerin 

yanında anaerob ortamın sağlanması için çok çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. 

- Katı besi yeri üzerine ekimden sonra 1 kat daha aynı besi yerinden dökülerek 

mikroorganizmanın hava ile teması kesilir. Böylece mikroorganizmaya sınırlı bir anaerob ortam 

oluşturulabilir. Benzer uygulama sıvı besi yeri üzerine steril sıvı parafin ilavesi ile sağlanır. 



- Normal bir desikatörde petri kutuları, tüpler vb. materyal yerleştirildikten sonra bir mum 

yakılır ve desikatörün kapağı kapatılır. Mum, oksijen bitinceye kadar yanar ve ortama CO2 verir. 

Bu sistem mikroaerofillerin geliştirilmesi için kullanılabilir. 

- Cam veya plastik fanus plastik torba vb. kaplar içine ilave edilen çeşitli kimyasal 

atmosferik oksijeni bağlamakta ve başarılı bir anaerobik veya mikroaerofilik ortam sağlamaktadır. 

 

3- ÜREMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:  

Sıvı besi yerinde inkübasyon sonucu oluşan bulanıklık, tortu veya zar oluşumu üremeyi 

gösterir. Üreme bir öze dolusu alınan sıvının boyanması ile kesin teşhis edilir. 

 Katı besi yerinde üreme koloni oluşumu ile gözlenir. Teorik olarak her bir 

mikroorganizmadan bir koloni oluştuğu kabul edilir. Koloni özellikleri mikroorganizma 

türüne göre farklılık gösterir. Bu farklılık mikroorganizmaların teşhisinde yardımcı olur. 

Bununla birlikte mikroorganizmalar farklı besi yerinde farklı koloniler oluşturabilirler. Bir 

kolonide, koloninin büyüklüğü, şekli, koloni kenarlarının ve yüzeyinin düzgün olup 

olmadığı, koloninin mat veya parlak oluşu, kanlı besi yerinde ise hemoliz oluşturup 

oluşturmadığı gözlenir. 

4- İZOLASYON VE İDENTİFİKASYON 

a- İZOLASYON  

 İzolasyon, “ayırmak” anlamına gelir. Bir mikroorganizmayı saf halde elde etmek 

şeklinde yorumlanabilir. İzolasyon karışık kültürlerden sadece istenilen bir ya da daha 

fazla mikroorganizmanın saf halde elde edilmesi, karışık bir kültürde bulunan tüm 

mikroorganizmaların ayrı ayrı saf halde elde edilmesi, saf olduğu sanılan 

mikroorganizmaların saflık kontrolünün yapılması şeklinde olabilir. Yani farklı amaçlarla 

farklı izolasyon çalışmaları yapılabilir. 

İzolasyon Amacıyla  Besi yeri\ Yöntem Seçimi  

 İzolasyon amacıyla kullanılan tüm yöntemlerde “besi yeri seçimi” en önemli 

aşamadır. Amaca ve izolasyon yöntemine göre sıvı veya katı besi yeri, genel veya selektif 

besi yeri kullanılır. 

 Genel besi yerlerinde bileşiminde sadece besin maddeleri vardır ve bu besi 

yerlerinde çok sayıda mikroorganizma gelişebilir. Selektif besi yerleri ise belirli grup ya da 

tek bir mikroorganizmanın geliştirilmesine yönelik olarak sırasıyla yarı selektif ve tam 



selektif olarak hazırlanır. Selektif besi yeri hazırlanmasında hedef mikroorganizma ile 

beraber bulunabilen refakatçi floranın gelişmesi baskılanmaya çalışılır. Bu amaçla, 

refakatçi florayı en fazla baskılayacak ancak hedef mikroorganizmayı en az etkileyecek 

kimyasallar kullanılmakta, hedef mikroorganizmanın yararlanabileceği ancak refakatçi 

floranın yararlanamayacağı kompleks besin maddeleri kullanılmaktadır. 

İzolasyon İşlemi: Mikroorganizma izolasyonunun temel basamağı “koloni elde 

edilmesidir” İzolasyonda kullanılacak materyalin özelliğine göre farklı ön işlemler 

gerekebilir. 

- Materyal sıvı ise doğrudan katı besi yerine sürme yapılır. 

- Materyal katı ise öncelikle serum fizyolojik, ringer çözeltisi, peptonlu su ile muamele 

edilerek katı materyaldeki mikroorganizmaların sıvıya geçirilmesi sağlanır. Katı materyalin 

özelliğine göre farklı uygulamalar gerekebilir. Peynirden laktobasil izolasyonu isteniyorsa 

peynir rendelenir veya kum ile ezilir veya blenderden geçirilir. Böylece peynir kitlesindeki 

tüm mikroorganizmalar homojen bir şekilde sıvı faza geçmiş olur. Şeker, tuz gibi suda 

rahat eriyebilen materyal doğrudan eritilerek çözelti haline getirilir. 

 Sürme işleminden sonra uygun sıcaklık ve atmosfer ortamında (aerobik, 

mikroaerofil, anaerobik) inkübe edilerek koloni oluşması beklenir. Oluşan koloniler 

arasından etrafında başka koloniler olamayan biri seçilir ve bu koloni bir öze ile besi yeri 

üzerinden hafifçe kazınarak sonra derhal 1-2 ml steril fizyolojik serum içinde süspanse 

edilir. 

 Koloni “katı besi yerinde tek bir hücrenin çoğalması sonunda meydana gelen 

milyonlarca hücrenin oluşturduğu yapı” olarak tanımlanır. Yani koloninin besi yerinden 

kazınması ve serum fizyolojik içinde süspanse edilmesi ile saf kültür elde edilmiş olur. Bu 

süspansiyondan, daha sonra çalışmanın amacına uygun sıvı veya katı besi yerine ekim ya 

da mikroskobik incelemeler yapılır. 

b- İDENTİFİKASYON 

 İdentifikasyon “tanıma” anlamına gelir. Mikrobiyolojide identifikasyon 

denildiğinde izole edilmiş bir mikroorganizmanın cins ve türünün (ya da serotipinin) 

belirlenmesi anlaşılır. İdentifikasyon amacıyla kullanılan basit biyokimyasal testler ile 

immünolojik, genetik, immunoenzimatik vb. pek çok gelişmiş yöntem bulunmaktadır. 



 İdentifikasyon da genel olarak üç basamak vardır. Bunlar sırasıyla morfolojik ve 

fizyolojik özelliklerin belirlenmesi, biyokimyasal testler ve eğer gerekli ise serolojik 

ve\veya toksin belirleme testleridir. Biyokimyasal testler de kendi içinde belirli aşamalar 

ile yapılır. Elde edilen bulgular temel kaynaklarda verilen sonuçlarla karşılaştırılır ve buna 

göre sonuç elde edilir. 

Bakterilerin İdentifikasyonları 

1- Morfolojik Özellikleri:  

 Mikroskobik Morfolojileri; Bakterilerin bireysel morfolojileri boyutlarının çok 

küçük olması nedeniyle ancak mikroskoplar altında gözlenerek, saptanabilir. Bu amaçla, 

uygun sıvı veya katı ortamlarda saf olarak üretilen bakterilerden hazırlanan preparatlar özel 

boyalarla boyanarak incelenir. Mikroskop altında, bakterilerin bireysel formları (yuvarlak, 

oval, kokoid, çomak, kokobasil, virgül, spiral, pleomorfik, vs.) büyüklüğü (küçük, büyük, 

vs.) kenarları (düz, köşeli, eğri, paralel, vs.) dizilişi (küme, zincir, flament, vs.) spor 

durumu (var veya yok, varsa terminal, subterminal, sentral, lateral, vs.) granül (var ya da 

yok), boyama özelliği (Gram negatif veya pozitif, asido rezistans, homojen boyanma, vs.) 

flagella ve fimbria muayeneleri, hareketlilik, vs. çok iyi incelenir. 

2. Kültürel Özellikleri:   

 Katı Ortamlarda Koloni Morfolojileri: Bakterilerin büyük bir bölümü katı ve 

sıvı ortamlarda, aerobik, anaerobik, mikroaerofilik koşullarda üreyebilme yeteneğine 

sahiptir. Bakteriler uygun bileşimdeki veya zenginleştirilmiş katı besi yerlerinde, uygun bir 

inkubasyon ısısı ve süresinden sonra gözle görülebilecek büyüklükte koloniler meydana 

getirirler. Bakterilerin katı ortamlarda oluşturdukları kolonilerin, büyüklüğü, morfolojik ve 

yapısal özellikleri ayrıntılı olarak incelenir. 

 Mikroskopla yapılan muayenelerde kolonilerin S, R, M, L formları, rengi, kokusu, 

hemoliz durumları ve diğer morfolojik özellikleri ayrıntılı olarak gözlenir ve belirlenir. 

Bazı bakteriler aerobik koşulları, diğerleri ise anaerobik veya mikroaerofilik ortamları 

sever ve böyle şartlarda üreme gösterirler. 

 Mezofolik bakterilerin üremesi 35-38
o
C dereceler arasında iyi olmasına karşın 

balık patojenleri (psikrofilikler) genellikle 20-35 
o
C arasında, buna karşın ısısı memelilere 

oranla daha yüksek olan kanatlılara ait etkenler de 38-40
o
C’ler arası bir üreme gösterirler. 

Termofilikler ise 45-60
o
C’ler arasında kolayca gelişebilirler.  



Aerobik mikroorganizmalar normal atmosferdeki 02’de, anaerobikler oksijensiz ve 

mikroaerofilikler ise %10 CO2’li ortamlarda daha iyi ürerler. Fakültatif’ler ise her koşulda 

üreme gösterebilirler. 

Sıvı ortamlarda üreme özellikleri: Uygun sıvı besi yerlerinde bakteriler, belli bir 

süre sonra bol, zayıf veya orta derecede bir üreme yeteneğine sahiptirler. Bazıları üstte 

pellikül, dipte tortu, saç gibi veya granüllü bir üreme gösterirler. Üremenin türleri besi 

yerinin bileşimi, inkübasyon ısı ve süresine bağlı olduğu gibi, o türün genetik bir 

karakteridir. 

3.Fizyolojik Özellikleri 

Bakterilerin cinslerine göre fizyolojik karakterleri de değişmektedir. Üreme ısıları, 

inkübasyon  süreleri, oksijene ihtiyaç durumları, besi yerinin bileşimi ve diğer fizyolojik 

özelliklerinin araştırılması ve saptanması gereklidir. 

4.Biyokimyasal Özellikleri 

 Bu amaçla çok değişik testler kullanılmaktadır. Bunlar arasında, karbonhidrat 

fermantasyonu, H2S, İndol, MR, VP, sitrat, nişasta, jelatin, üre, katalaz, oksidaz, koagülaz 

vs. gibi testler,  mikroorganizmaların türüne göre seçilerek kullanılır. 

 

Mayaların identifikasyonu: şeker kullanabilme özellikleri, şekerlerden asit, gaz gibi yan 

metabolitleri üretme özellikleri ve sınırlı olarak morfolojik özelliklerine bakılır. 

Küflerin identifikasyonu: Genel olarak mikroskoptaki morfolojilerine, kısmen de 

metabolik faaliyetlerine bakılarak identifiye edilir.  

NOT: Temel mikrobiyolojik uygulamalarını özetlediğimiz bu notta cihaza dayalı izolasyon 

ve identifikasyon yöntemlerine girilmemiştir. Başlıcası genetik, enzimatik, antijenik, 

metabolik, kimyasal içerik analizlerine dayalı olarak geliştirilen bu metotlarda kullanılan 

cihazların en yaygınları arasında thermal-cycler, microbial identification system (MIS), 

Identification Kits, VITEC, ELISA, IMS cihazları sayılabilir. Bu konular enstrümantal 

analiz derslerinde verilmektedir. 

 

C- MİKROORGANİZMALARIN BOYANMASI: 

Tanım: mikroorganizmaların pek çoğu renksiz olduklarından normal ışık 

mikroskobu ile görülmeleri zordur. Mikroorganizmaların mikroskopta görünür hale 



getirilmesi için preparat hazırlandıktan sonra uygun boya çözeltileriyle boyanmaları 

işlemine “mikroorganizmaların boyanması”denir. Boya bir benzen halkasına bağlı 

kromofor ve okzokrom gruplarını taşıyan organik bir bileşiktir. Kromofor grup 

moleküle renk özelliği verir, ancak bu bileşik renkli olmasına rağmen henüz boya 

karakterinde değildir. Bu maddenin herhangi bir ortama tutunma özelliği yoktur. Bu 

özellik okzokrom grubu ile sağlanır. Okzokrom grubu moleküle elektrolitik çözünme 

özelliği vererek tuz meydana getirilmesini sağlar. Okzokrom grubu boyanın renk 

tonunu değiştirebilir. Ancak rengin ortaya çıkmasını sağlayamaz. 

Boya Çeşitleri: 

·      Bazik Boyalar: Bazik fuksin, Kristal violet, Metilen mavisi, Safranin. 

·      Asit Boyalar: Nigrosin, Eosin, Asit fuksin. 

·      Nötr Boyalar: Giemsa, Leishman.  

  Boyama yöntemleri ile mikroorganizmaların sınıflandırılması ve tanımlanması, 

genel olarak şeklinin gözlenmesi mümkündür. Boyama ile bir gıda ürününün ekim 

işleminden sonra açığa çıkan kültürlerden şüphe duyulanların hangi 

mikroorganizmalar olduğu belirlenir. Böylece insan sağlığı açısından güvenilir bilgiler 

elde edilebilir. Ayrıca boya maddeleri mikroorganizmaların boyanmasının dışında 

başka amaçlar için de kullanılmaktadır. Örneğin trifenil içeren bazı boyalar bazı 

mikroorganizmalar üzerine öldürücü etkiye sahip olduklarından, mikroorganizmaların 

izolasyonunda besi yerine inhibitör ajan olarak ilave edilmektedir. Böylece istenmeyen 

mikroorganizmaların gelişmesini önleyerek besi yerine seçici özellik kazandırır. 

Boyama Yöntemleri: 

·      Basit Boyama 

·      Gram Boyama 

·      Endospor Boyama 

·      Flagella Boyama 

·      Kapsül Boyama 



·      Küf Boyama 

 1.      Gram  Boyama 

Tanım: Mikrobiyolojide çok kullanılan bir yöntemdir. Bakteriler bu yöntemle iki gruba 

ayrılırlar. Mor-menekşe renge boyanmış mikroorganizmalar gram pozitif, pembeye 

boyananlar ise gram negatif olarak tanımlanırlar. Bazı mikroorganizmaların yaşlandıkça 

gram reaksiyonlarında değişiklik olabileceğinden 18-24 satlik genç kültürlerden hazırlanan 

preparatlar kullanılmalıdır. 

Materyal: 

·        Lam 

·        Öze 

·        Besiyerinde bakteri kültürü (PCA petrisinde) 

·        Boya çözeltileri: Crystal violet, gramın iyot çözeltisi, safranin veya sulu fuchsin 

·        %95’lik etil alkol 

·        Kurutma kağıdı 

·        İmmersiyon yağı 

·        Mikroskop(100Xobj.) 

 

Metod: 

a)Preparat Hazırlanması: 

Ø      Temiz bir lam üzerine öze ile bir damla steril fizyolojik tuz çözeltisi damlatılır. 

Ø      Öze bunzen alevinde sterilize edilir,soğuması için kısa süre beklenir. 

Ø      Steril öze ile katı besiyerinden bir miktar kültür alınır. 

Ø      Kültür lam üzerine damlatılmış su ile karıştırılır. 

Ø      Öze bunzen alevinde sterilize edilip,yerine konur. 



Ø      Preparatın kuruması için bir süre beklenir. 

Ø      Bir pens yardımıyla bir ucundan tutulan lam bunzen  aleviden  3 kere geçirilir. 

 

b)Boyama Yöntemi: 

Ø      Uygulamada hazırlanan preparat üzerine crysal violet damlatılarak 1-2 dak. beklenir. 

Ø      Su ile hafifçe yıkanarak boyanın fazlası akıtılır. 

Ø      Lugol çözeltisi damlatılarak 1 dak. bekletilir.Sürenin sonunda Lugol çözeltisi akıtılır. 

Ø      Preparat %95’lik etil alkol ile yıkanır.(10-15 sn ) 

Ø      Preparat, saf sudan geçirildikten sonra sulu carbol fuchsin çözeltisi ile 10-30 saniye 

boyanır. 

Ø      Damıtık su ile iyice yıkanır ve kurulama kağıdı ile hafifçe suyu alınır ve kurumaya 

bırakılır. 

Ø      İmmersiyon objektifi ile mikroskopta incelenir. 

 

Kullanılan çözeltiler: 

Crystal Violet Çözeltisi: 

Crystal Violet                0.50 g 

Damıtık Su                    100.00 ml 

 

Lugol çözeltisi 

İyot                               1.00 g 

KI                                 2.00 g 

Damıtık Su                   300.00 ml 

 



Carbol Fuchsin (Ziehl-Neelsen) 

Basic fuchsin                               1.00 g 

Etanol (%95)                               10.00 ml 

Fenol (%5’lik çözeltisi suda)      100.00 ml 

 

2.Küf Boyama: 

Materyal: 

·        Lam 

·        Öze 

·        Küf kültürü 

·        Lactofenol 

·        %95’lik etil alkol 

·        Kurutma kağıdı 

·        İmmersiyon yağı 

·        Mikroskop 

·        Lamel 

 

Metot: 

Ø      Temiz bir lam üzerine bir damla lactofenol çözeltisinden damlatılır. 

Ø      İğne uçlu öze ile spor yapısını içeren kültür bir miktar besiyeri ile birlikte alınarak 

çözelti üzerine konur. 

Ø      Üzerlerine bir damla alkol damlatılıp hava kabarcığı kalmayacak şekilde lamel 

kapatılır. 

Ø      Preparat mikroskopta incelenir. 



 

Kullanılan Çözeltiler: 

Lactofenol Çözeltisi: 

Fenol (kristal)                20 g 

Laktik Asit                     20 g 

Gliserol                          40 g 

Saf su                             100 ml 

 

Hata Kaynakları: 

·        Yeterli steril koşullarda çalışmama. 

·        Besi yerinden kültür alımına dikkat etmeme. 

·        Preparat alınırken kültürün lam üzerindeki su ile iyice karıştırılmaması. 

·        Mikroorganizmaların lam üzerine iyice fiksasyon edilmemesi. 

·        Damlatılan boyaların gereğinden fazla veya az damlatılması. 

·        Bekleme sürelerinin yeterli olmaması. 

·        Su ile yıkamada mikroorganizmaların kayıp olması. 

·        Kurutma kağıdının fazla bastırılması. 

·        Küf boyamada lamelin hava alacak şekilde kapatılması. 

Gram pozitif bakterilerin alkol ile muameleden sonra crystal violet-iyot kompleksini 

bırakmamalarının nedeni hücre duvarının özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Gram-negatif 

bakterilerde ince bir peptidoglycan tabaka bulunur ve yağ oranı daha fazladır. Gram-pozitif 

bakterilerde ise peptidoglycan tabaka daha kalındır. Gram boyamanın uygulanmasından 

sonra oluşan crystal violet-iyot kompleksi, alkol ile yıkamada gram pozitif bakterilerde 

kalın peptidoglycan tabakadan çıkamaz ve hücre içinde kalarak hücrenin mor renkte 

görünmesine neden olur. Gram negatif bakterilerde ise alkol, hücre duvarının dışındaki 



lipopolisakarid tabakada delikler oluşturur. Böylece alkolden sonraki su ile yıkamada boya 

yıkanır ve gram negatif bakteriler başlangıçtaki şeffaf durumlarına dönerler. Bu aşamadan 

sonra bakteriler karşıt boya olan safranin ile boyandıklarında boyayı tuttukları için renkleri 

pembe-kırmızı görünür. Gram pozitif bakterilerde safraninin bir etkisi olmadığı için 

hücrenin renginde son olarak bir değişiklik meydana gelmez. 
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