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AÇIKLAMALAR 
ALAN Laboratuvar Hizmetleri 

DAL Alan ortak 

MODÜLÜN ADI Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon  

MODÜLÜN SÜRESİ 40/25 

MODÜLÜN AMACI 

1. Bireye/öğrenciye aseptik tekniği uygulama, 

malzemenin özelliğine ve kullanılacak yönteme 

uygun sterilizasyon ve dezenfeksiyon yapma 

işlemlerine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENİM 

KAZANIMLARI 

1. Laboratuvar çalışmalarında kontaminasyona engel 

olacak şekilde aseptik tekniği uygulayabileceksiniz. 

2. Malzemenin özelliğine ve kullanılacak yönteme 

uygun olarak sterilizasyon ön hazırlığını 

yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine ve cihaz kullanma talimatlarına uygun 

olarak ışınla, buharla ve kuru ısıl işlemle 

sterilizasyon uygulaması yapabileceksiniz. 

4. Malzeme veya ortamın özelliğine uygun olarak 

kimyasal maddelerle sterilizasyon ve dezenfeksiyon 

işlemlerini yapabileceksiniz. 

5. Tekniğine uygun olarak mekanik yöntemlerle 

sterilizasyon işlemini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Mikrobiyoloji laboratuvarı, kütüphane, İnternet, 

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, saf su, steril kabin, dezenfektan 

maddeler, deterjan çözeltileri,  pens, filtre kâğıdı, huni, 

vakum pompası, nuçe erleni. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modülün sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma konusu mikroorganizmalardır. 

Mikroorganizmaların bir kısmı hastalık yapıcı özelliğe sahiptir. Laboratuvar çalışmalarında 

çalışma kurallarına uyulmadığı takdirde bu mikroorganizmalar önce çalışana, daha sonra da 

çevresindeki insanlara bulaşabilir. Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışan kişilerin ilk hedefi, 

kendilerini olabilecek bulaşmalardan korumaktır.  

 

Mikroorganizmaların, istenmediği durumlarda tamamen veya kısmen yok edilmesi 

gerekmektedir. Tamamının yok edilmesi işlemi sterilizasyon, hastalık yapanların yok 

edilmesi ve mikroorganizma yükünün azaltılması işlemi ise dezenfeksiyon terimi ile ifade 

edilmektedir. 

 

Laboratuvar çalışanlarının kendilerini enfeksiyonlardan korumaları için çalışma 

ortamlarını çalışma öncesi ve sonrası dezenfekte etmeleri, kontaminasyona engel olmaları ve 

kullanılan araç gereçlerin steril edilmiş olması gereklidir. 

 

Laboratuvarda analizde kullanılacak tüm malzemelerin (analiz örneği dışında) 

önceden sterilize edilmiş olma zorunluluğu vardır. Aksi halde başta besiyerleri ve petri 

kutuları olmak üzere kullanılacak materyalden bulaşan mikroorganizmalar, sanki analizi 

yapılan örnekteymiş gibi algılanarak sahte pozitif sonuçlara neden olabilir. 

 

Kullanılmış (bulaşık) 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 aseptik teknik, sterilizasyon ve dezenfeksiyon konularında bilgi ve 

becerilerin kazandırılmasında yardımcı olacaktır. 

 

 

GIRIŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Laboratuvar çalışmalarında kontaminasyona engel olacak şekilde aseptik tekniği 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki mikrobiyoloji laboratuvarlarını gezerek kullanılan araç ve gereçler 

hakkında bilgi toplayınız. 

 Aseptik tekniğin uygulanma sebeplerini araştırınız. 

 Aseptik tekniği uygularken dikkat edilecek hususları araştırınız. 

 

1. ASEPTİK ÇALIŞMA TEKNİĞİ 
 

1.1. Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan araç ve gereçleri aşağıdaki şekilde 

sınıflandırmak mümkündür. 

 

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

tüpler, erlenler, drigalski spatülleri, beherler, şişeler 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, aşılama 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 ışık 

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 değişikliklerine 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 üretilmiştir. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Günümüzde plastik sanayisinin gelişmesi 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. 

Genellikle yüksek ısıya dayanıklı olmadıklarından ısıl işlemlerle 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 oluşmaktadır. 

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

yüksekliğinde olan tipleri kullanılmaktadır. Saydam plastikten üretilmiş olanları tek 

kullanımlıktır. 

 

Resim 1.2: Deney tüpü 

Deney tüpü: Değişik boy ve çaplarda sadece bir tarafı açık silindir şeklindeki cam 

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

veya otoklavlanabilir materyalden yapılmış vida kapaklı tipleri de vardır.  

 

Lam: Genellikle 26x76 mm boyutlarında dikdörtgen şeklinde cam malzemedir. Çeşitli 

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 yaş preparatın üzerini kapatmada kullanılır. Plastik veya 

camdan, kare veya dikdörtgen şeklinde olabilir.  
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Resim 1.3: Pipet çeşitleri 

Pipet: İstenilen hacimde sıvı alma ve aktarma işlemlerinde kullanılan içi boş, dereceli 

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

çalışan pipetlerin yerine otomatik pipetler geliştirilmiştir. Bunlar el ile emme basma 

prensibine göre çalışmaktadır. 

 

Resim 1.4: Balon 

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

besiyerlerini hazırlamada, saklamada ve otoklavda steril etmede kullanılır. 

 

Mezür: Silindir şeklinde cam malzemeden yapılmış 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 geniş, ağız kısmı dar bir boğazla sona eren konik şekle yakın bir 

görünüme sahip cam veya plastik malzemedir. Karıştırma, çalkalama, aktarma işlemlerinde 

veya numune kabı olarak da kullanılabilir. 

 

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

arasındadır. Uçları alevle köreltilmiştir. Çözeltilerin karıştırılmasında, ezilmesinde ve kaptan 

kaba aktarılmasında kullanılır. 

 

Drigalski spatülü: Cam çubuğun ucunun üçgen veya L şeklinde kıvrılması ile oluşan 

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

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

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

aktarılmasından sonra yüzeye homojen şekilde 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 oluşturup 

oluşturmadığını gözlemlemek amacıyla kullanılır. 

 

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

uygun yapılmıştır. Farklı boy ve hacimde olanları vardır. 
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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 

alaşımlı demir malzemeler, alüminyum ve paslanmaz çelik malzemelerdir. Bunlar şöyle 

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 şeklindeki metal kaplardır. 

 

Resim1.7: Pipet ve petri kutusu 

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

Bek; ısıtma, kaynatma, aseptik ortam oluşturma, özenin sterilize edilmesi gibi işlemlerde 

kullanılır. 

 

Üçayak; bekte ısıtma veya kaynatma yapılmak istenilen malzemelerin ısıtma anında 

üzerine konulduğu üçayaklı bir malzemedir.  

 

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

direkt vurmasını engelleyerek, ısının geniş yüzeye dağılmasını sağlayan inorganik maddeden 

yapılmış malzemedir.  

 

Spatül; numune ve kimyasal maddelerin alınması, tartılması, karıştırılması ve 

ezilmesinde kullanılır. Bir ucu kaşık şeklinde, diğer ucu ise düz kazıyıcı şeklindedir. 
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Resim 1.8: Spatül,  bunzen beki, üçayak ve amyant tel 

Öze: Paslanmaz metalden bir sap ve bu sapın ucunda yer alan bir telden oluşur. 

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

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

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

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

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 sarılmış tahtadan veya plastikten yapılmış bir çubuktur. 

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

Yüzeylerden örnek alma işleminde kullanılır. 

 

Resim 1.10: Eküvyon 

Tüp standı; metal, tahta veya plastikten yapılmış 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. 
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Havan ve havaneli;  katı numunelerin ezilerek, parçalanarak analize hazırlanmasında 

kullanılan porselenden yapılmış 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 oluşturan fırınlardır. Pastör fırını adı da verilir. 

 

Otoklav: Basınçlı buhar kullanılarak ısıya dayanıklı materyallerin sterilizasyonunu 

sağlayan çift çeperli kazanlardır. Otoklavlar farklı şekillerde (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 

İnkübatör: Mikrobiyolojik çalışmalarda inkübasyon işleminde kullanılan cihazlara 

inkübatör denir. İnkübatör (Etüv) oda sıcaklığı ile 80–90°C aralığında çalışan, 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 çalışır.  
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Resim 1.13: İnkübatör 

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. İnkübasyon, ısıtarak çözündürme, eritme ve 

sterilizasyon işlemlerinde kullanılabilir. 

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

ağırlıkları farklı maddelerden oluşmuş homojen ve heterojen karışımları 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 yoğunlaştırılması işleminde kullanılır. 

 

Saf su cihazı: Besiyerleri ve çeşitli çözeltilerin hazırlanmasında, yıkanmış 

malzemelerin durulanmasında kullanılan saf suyun üretimini sağlayan cihazlardır. 

Mikrobiyoloji laboratuvarında taze hazırlanmış 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 çalışmaları esnasında bulaşmanın önlenmesi amacıyla 

aseptik ortam oluşturan kabinlerdir. Aşılama, güvenlik veya laminer flow kabin isimleriyle 

de bilinir. 
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Resim 1.14: Aşılama (steril) ve anaerobik çalışma 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 karıştırıcı, 

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

ve kapasitesinin gerektirdiği cihazlar da bulunur. 

 

1.2. Mikrobiyoloji Laboratuvarında Çalışma Kuralları 
 

Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma konusu mikroorganizmalardır. 

Mikroorganizmaların bir kısmı hastalık yapıcı özelliğe sahiptir. Laboratuvar çalışmalarında 

çalışma kurallarına uyulmadığı takdirde bu mikroorganizmalar önce çalışana, daha sonra da 

çevresindeki insanlara bulaşabilir. 

 

Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışan kişilerin ilk hedefi, kendilerini olabilecek 

bulaşmalardan korumaktır. Bu amaçla aşağıda sayılmış olan önlemlerin alınmış olması ve 

çalışma kurallarına uyulması gerekmektedir: 



 

 12 

 Laboratuvar havası toz içermemelidir. 

 Laboratuvara çamurlu veya tozlu ayakkabı ile girilmemeli, mümkünse 

ayakkabılar temizlenmeli veya dışarıda bırakılmalı ve temiz bir ayakkabı 

giyilmelidir. 

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

bittikten sonra da çıkarılmalı ve laboratuvarda özel yerine asılmalıdır. Önlük 

dışarı çıkarılmamalıdır. 

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

 Laboratuvara yemek getirmek, laboratuvarda yemek yemek, sakız ve çiklet 

çiğnemek, ıslık çalmak, sesli konuşmak, şarkı söylemek gibi davranışlar doğru 

değildir. Çay ve sigara da içilmemelidir. 

 Laboratuvar masalarının üzerine oturulmamalıdır. 

 Laboratuvara ziyaretçi sokulmamalıdır. Eğer zorunluluk varsa, ayakkabılarının 

üzerine galoş geçirilmeli ve onunla laboratuvara girilmelidir. 

 Çalışma masalarının üzeri, çalışmaya başlamadan önce ve çalışma bittikten 

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

 Çalışma masasının üzerinde, gereksiz eşya bulundurulmamalıdır. 

 Çalışırken 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 çalışırken pencereler kapalı olmalı, konuşulmamalı, 

lüzumsuz el kol hareketleri yapılmamalıdır. 

 Etrafa mikroplu bir madde sıçrayınca veya kültür tüpleri kırılınca, üzeri 

dezenfektan bir maddeye batırılmış pamukla örtülmeli ve uygun bir etki 

süresinden sonra toplanarak alınmalıdır. Böyle durumlarda laboratuvar 

sorumlusuna hemen haber verilmelidir. 

 Çalışma bittikten sonra kullanılmış 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. 

 Çalışma 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 dışarı çıkanlar ve kâğıt sargısı açık 

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

tercih edilmelidir. 

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

bir güvenlik boşluğu bırakılmalıdır. En iyisi puar kullanılmasıdır. 

 Çalışmanın özelliğine göre steril kabin kullanılmalıdır. 

 Sterilitesinden şüphe edilen malzemeler kullanılmamalıdır. 

 Enfekte bir materyali havanda ezerken, başlık, 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 şekilde yazılmalı veya etiketlenmelidir. Silinmiş 

olanlar, içerisinde ne olduğu bilinmeyen kaplar imha edilmelidir. 

 Laboratuvardan ayrılırken gömlek, başlık, maske ve eldiven çıkarılmalı 

eldivenler dezenfektan içine, diğerleri ise sterilizasyon için kendilerine ait 

yerlere konulmalıdır. 

 Laboratuvarlarda sinek veya böcek bulunmamalıdır. Mikrop taşıyarak tehlikeli 

olabilir. 

 Çalışma bittikten sonra her şey yerine konulmalıdır. Hava gazı, elektrik, su ve 

vakum muslukları kapatılmalıdır. 

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

koşullara azami derecede riayet edilmelidir. 

 Çalışma programı bir gün önceden veya laboratuvara girmeden önce 

hazırlanmalıdır. 

 Laboratuvardan dışarı herhangi bir tehlikeli kültür veya materyal 

çıkarılmamalıdır. 

 Yapılan bütün çalışmaların kayıtları doğru ve zamanında tutulmalıdır. 

 

1.3. Aseptik Tekniğin Önemi 
 

Mikroorganizmaların korunmuş bir alana bulaşmalarının önlenmesi ve bunun 

devamlılığının sağlanmasına asepsi, bu amaçla yapılan işlemlerin tamamına da aseptik 

teknik denir. Mikrobiyoloji uygulamalarında mikroorganizmalardan uzak ve arındırılmış 

koşullarda çalışmak ancak aseptik teknik ile sağlanır. 

 

Aseptik tekniğin amaçları; 

 

 İncelenmek istenilen kültürlere çevreden diğer istenmeyen ve incelemeyi 

yanıltacak mikroorganizmaların bulaşmasını (kontaminasyonunu) ve kültürün 

karışık bir kültür halini almasını önlemek, 

 Kültürdeki mikroorganizmaların özellikle patojen olabileceklerin çevreye ve 

laboratuvarda çalışanlara bulaşmasını önlemek, 

 Laboratuvar çalışma güvenliğini sağlanmaktır. 

 

Laboratuvar çalışmalarında kontaminasyon tehlikesi her zaman vardır. Bu nedenle 

aseptik ortamlarda çalışma kurallarına ve önerilere uygun çalışılmalıdır. Aseptik ortam 

oluşturulabilmesi için çalışma alanlarının temizliği, dezenfeksiyonu sağlanmalı ve çalışmalar 

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

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

olan mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. Diğer bir ifade ile mikroorganizmaların 

korunmuş bir alana bulaşmalarının önlenmesi ve bunun devamlılığının sağlanmasına asepsi 

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

Ameliyat gibi tıbbi girişimler ve mikrobiyoloji laboratuvar çalışmaları aseptik ortamlarda 

yapılmalıdır. 

 

Antisepsi; canlı doku üzerindeki veya içindeki patojen mikroorganizmaların 

öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesidir. 

 

Antiseptik; antisepsi işleminde 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 getirilmişse 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 uzaklaştırılması işlemidir. 

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

 

Sterilizasyon: Bir maddenin; üzerinde veya içinde bulunan tüm 

mikroorganizmalardan arındırılması işlemine, sterilizasyon denir. Bu işlem sonrasında 

hastalık yapan ve yapmayan tüm mikroorganizmalar öldürülmekte veya uzaklaştırılmaktadır. 

Sterilizasyon işlemi yapılmış materyale de steril denir. 

 

Dezenfeksiyon: Cansız bir nesne üzerinde bakteri sporları hariç patojen 

mikroorganizmaların yok edilmesine dezenfeksiyon denir. Bu iş için kullanılan kimyasal 

maddelere de dezenfektan denir. 

 

Kontaminasyon: Kirlenme, bulaşma anlamına gelir. İstenmeyen bir 

mikroorganizmanın ya da hastalık etmeninin bulaşmasıdır. 

 

Dekontaminasyon: Cansız maddelerin emniyetle kullanılmasını sağlamak amacıyla 

patojen mikroorganizmaların uzaklaştırılması veya yok edilmesi işlemidir. 

 

Enfeksiyon: Hastalık yapıcı mikroorganizmanın canlıya bulaşması ve canlı üzerinde 

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

Standart bir mikrobiyoloji laboratuvarında çalışanların ve analizin güvenliğini 

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

önce karıştırılmasından ibarettir. Buna göre içte parlak mavi, dışta soluk mavi bir alev elde 

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

hava karışımı doğru değildir ve yanma tam gerçekleşmiyor demektir. Mikrobiyoloji 

laboratuvar çalışmaları daima bek alev çatısı altında yapılmalıdır.  
 

Bek ile çalışırken aşağıdaki işlemlere dikkat edilmelidir: 
 

 Çalışma 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 aşırı ısınmasına 

sebebiyet verilmemelidir. 

 Aleve yakın çalışılmalı, ağzı açılan petri, tüp, erlen gibi malzemelerin ağzı aleve 

dönük tutulmalıdır. 

 Öze aleve 450 lik açıyla tutulmalı, etrafa sıçrama olmamasına özen 

gösterilmelidir.  

 

1.6. Aktarma Teknikleri 
 

Aktarma bir maddenin veya maddenin bir kısmının bulunduğu yerden alınarak başka 

bir yere taşınması işlemidir. Mikrobiyolojide aktarma denildiğinde genelde numune veya 

kültürün uygun steril araç ve gereçlerle alınarak aseptik şartlarda istenilen yere taşınması 

işlemi anlaşılmalıdır.  

 

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

kullanılabilmektedir. 

 

Mikrobiyolojide aktarma şekilleri; 
 

 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 şu hususlara dikkat edilmelidir: 

 

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

olmalıdır. Steril olmayan öze ve pipet numuneye ya da besiyerine 

daldırılmamalıdır. 

 Aseptik tekniğe uygun olarak bek alev çatısı altında aktarma işlemi 

yapılmalıdır. 
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 Aktarma işlemi mümkün olan en hızlı şekilde gerçekleştirilmelidir. 

 Aktarma işleminde kullanılacak öze kullanımdan önce ve sonra mutlaka bek 

alevinde steril edilmelidir. 

 Aktarma işleminde kullanılacak pipetler steril ambalajından aseptik ortamda 

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

Kullanıldıktan sonra dezenfektan içerisine bırakılmalıdır. 

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

sonra mutlaka bek alevinden geçirilmelidir. Bu sayede kontaminasyon 

engellenmiş olur. 

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

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

şekilde elde tutulmalıdır. 

 Ağzı açılan kapların ağzı aleve dönük tutulmalıdır. 

 Pipetle çalışılırken patojen içerikli sıvı kültürler, zehirli ve yakıcı maddeler 

kesinlikle ağızla çekilmemelidir. Puar veya otomatik pipet kullanılmalıdır. 

 

1.6.1. Pipet ile Aktarma İşlemi 
 

 Pipetin ambalajı kontrol edilerek steril olduğundan emin olunmalıdır. Şüpheli 

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 işaret parmağıyla kapatılmalı, pipetin ucu çözeltiden çıkarılarak,  

pipet içerisindeki sıvı istenen hacim çizgisine gelinceye kadar boşaltılır. 

 Sıvının aktarılacağı kaba pipetin alt ucu değdirilip işaret parmağı kaldırılarak 

boşaltılır. Pipetlenen sıvının kendi kendine boşalması sağlanır. Ağız kısmından 

üflenerek boşaltılmamalıdır.  

 Kullanılan pipet dezenfektan çözeltisinin içerisine bırakılır. 

 

Şekil 1.16: Pipetle aktarma 
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1.6.2. Öze ile Aktarma İşlemi 
 

 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 karıştırma hareketi 

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

sağlanır. Şayet sıvı örnek bu şekilde halkayı sarmamışsa öze ucu yanlış 

kıvrılmıştır. Öze ucu bek alevinde yakılarak düzeltilir. 

 Öze ucu kaba hiç değdirilmeden dışarı 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 işlemi bitince öze tekrar bek alevinde tutularak sterilize edilir. 

 

Resim 1.7: Öze ile aktarma 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki önerileri dikkate alarak ve işlem basamaklarını sırası ile uygulayarak 

pipetle tüpten tüpe aktarma işlemi yapınız. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler 
 

 Bunzen beki 

 Steril pipet 

 Steril tüp 

 Temizlik malzemeleri 

 Alkol 

 Dezenfektan solüsyonları 

 Pipet kutusu 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Çalışılan 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 oluşturunuz.  Gaz kaçağı olmadığını kontrol ediniz. 

 Alev çatısı altında steril bir pipeti pipet 

kutusundan çıkarınız. 

 

 Ellerinizi her çalışma öncesi ve 

sonrası yıkayıp dezenfekte ediniz. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

belirleyiniz.  

 Çalışma masasındaki gereksiz 

malzemeleri kaldırınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri kullanım 

sırasına uygun olarak çalışma masası 

üzerine yerleştiriniz. 

 Pipeti sağ elinize alarak alevden geçiriniz. 

 

 Tüm çalışmalarınızı alev çatısı altında 

yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tüpü sol elinize alınız. 

 

 İçerisinde sıvı bulunan tüpü gereksiz 

yere eğmeyiniz. 

 Sağ elin küçük ve yüzük parmaklarını 

kullanarak tüpün pamuk tıkacını çıkarınız. 

 

 Ellere bulaşma 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 çalışılıyorsa ağız 

yolu ile değil puarla pipetle çekim 

yapınız. 

 Tüpün ağzını tekrar alevden geçirerek 

pamuğu kapatınız. 
 Pamuğu aldığınız şekilde kapatınız. 

 Aktarma yapılacak steril tüpün ağzındaki 

pamuğu çıkarıp ağız kısmını alevden 

geçiriniz. 

 Tüpün ağız kısmını fazla ısıtmayınız. 
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 Pipetteki sıvıyı aktarınız. 

 

 Pipetteki sıvıyı boşaltırken mümkün 

olduğunca pipeti dik, boşaltılacak kabı 

eğik tutunuz. 

 Tüpün ağız kısmını alevden geçirip pamuk 

tıkacını kapatınız. 

 Pamuk tıkacı aldığınız şekilde 

kapatınız. 

 Kullanılan pipeti dezenfektanlı küvete 

bırakınız. 

 Kullanılan pipetleri tezgah üzerine 

bırakmayınız. 
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Aşağıdaki önerileri dikkate alarak işlem basamaklarını sırası ile uygulayarak öze ile 

tüpten tüpe aktarma işlemi yapınız. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler 
 

 Öze 

 Steril tüp 

 Temizlik malzemeleri 

 Alkol 

 Dezenfektan solüsyonları 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Çalışılan alan ve masaları temizleyiniz.  Laboratuvar kıyafetlerinizi giyiniz. 

 Çalışma masasını çalışma öncesi ve sonrası 

dezenfekte ediniz  

 Dezenfektanlı su ile çalışma masasını 

siliniz veya alevden zarar görmeyecek 

yüzeylere alkol çözeltisi döküp 

yakınız. 

 Bek alevini yakarak alev çatısı oluşturunuz. 
 Gaz kaçağı olmadığından emin 

olunuz. 

 İki tüpü de sol elinize alınız. 

 İçerisinde sıvı bulunan tüp veya erleni 

gereksiz yere eğmeyiniz. 

 Tüpleri birbirine karıştırmayınız.  

Belli bir sıra ve disiplinde tutunuz. 

Yani her çalışmada çalışma sırasını 

değiştirmeyiniz. Örneğin her seferinde 

önce numune tüpünü daha sonra 

aktarılacak tüpü alınız. 

 Tüpleri baş ve işaret parmaklarınızla 

tutunuz. 

 Özeyi sağ elde kalem gibi tutarak bunzen 

bek alevinde ucunun akkor haline gelmesini 

sağlayınız. 

 

 Ellerinizi her çalışma öncesi ve 

sonrası yıkayıp dezenfekte ediniz. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

belirleyiniz.  

 Çalışma masasındaki gereksiz 

malzemeleri kaldırınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri kullanım 

sırasına uygun olarak çalışma masası 

üzerine yerleştiriniz. 

 Özeyi alev çatısının altına indirerek 

soğuması için 10-15 sn. bekletiniz. 

 Tüm çalışmalarınızı alev çatısı altında 

yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ  



 

 22 

 Sağ elin küçük ve yüzük parmakları ile 

tüplerin pamuk tıkaçlarını çıkarınız. 
 Pamuk tıkaçları yere bırakmayınız. 

 Tüplerin ağızlarını alevden geçiriniz. 

 

 Ellere bulaşma olduğunda ellerinizi 

dezenfekte ediniz. 

 Sonra özeyi sıvı numunenin içerisine 

daldırınız. 

 

 Özenin sap kısmını sıvıya temas 

ettirmeyiniz.  

 Özeye karıştırma hareketi yaptırılarak halka 

içinin numune ile kaplanmasını sağlayınız. 
 Yavaş hareket ettiriniz. 

 Özedeki sıvıyı tüpe aktarınız. 
 Özeyi yavaş hareket ettiriniz ve tüp 

çeperine dokundurmayınız. 

 Tüplerin ağızlarını alevden geçirip pamuk 

tıkaçlarını yerleştiriniz. 

 

 Pamuk tıkaçları aldığınız şekilde 

kapatınız. 

 Kullanılan özeyi bek alevinde akkor haline 

gelinceye kadar tutunuz. 

 Özeden sıçrama olmaması için 

kuralına uygun çalışınız. 



 

 23 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların doğrudan veya boyanarak mikroskop 

altında incelenmesinde kullanılan malzemedir? 

A) Lam 

B) Eküvyon 

C) Oküler 

D) Petri kutusu 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yüzeylerden örnek alma işleminde kullanılan, ucuna pamuk 

sarılı tahta veya plastik çubuk şeklindeki malzemedir? 

A) Öze 

B) Baget 

C) Eküvyon 

D) Spatül 

 

3. Basınçlı buhar ortamı oluşturarak sterilizasyon işleminde kullanılan cihaz 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Etüv 

B) Otoklav 

C) Benmari 

D) Pastör fırını 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi istenmeyen bir mikroorganizmanın ya da hastalık etmeninin 

bulaşmasıdır. 

A) Steril 

B) Asepsi 

C) Dezenfeksiyon 

D) Kontaminasyon 

 

5. Mikroorganizmaların korunmuş bir alana bulaşmalarının önlenmesi ve bunun 

devamlılığının sağlanmasına yönelik yapılan işlemlerin tamamını karşılayan terim 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Steril 

B) Asepsi 

C) Dezenfeksiyon 

D) Aseptik teknik 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

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

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

edilir. 
 

8. (   ) Kendinden yapışkanlı etiketler dile sürülerek ıslatılır ve dikkatlice yapıştırılır. 
 

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

türü üzerinde öldürücü etki gösteren madde anlamına gelir. 
 

10. (   ) Bunzen bek, içte parlak mavi, dışta soluk mavi bir alev oluşturuyorsa tam yanma 

gerçekleşiyor demektir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Malzemenin özelliğine ve kullanılacak yönteme uygun olarak sterilizasyon ön 

hazırlıklarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sterilizasyon ön hazırlığında kullanılan malzemeler hakkında bilgi toplayınız. 

 

2. STERİLİZASYON ÖNCESİ İŞLEMLER 
 

2.1. Sterilizasyon ve Önemi 
 

Mikrobiyoloji laboratuvarında sterilizasyon uygulamaları pek çok bakımdan 

önemlidir. Öncelikle laboratuvarda analizde kullanılacak tüm malzemelerin (analiz örneği 

dışında) steril olma zorunluluğu vardır. Aksi halde başta besiyerleri ve petri kutuları olmak 

üzere kullanılacak materyalden gelen mikroorganizmalar sanki analiz edilen örnekten gelmiş 

gibi sahte pozitif sonuçlara neden olabilir. 

 

İkinci olarak kullanılmış (bulaşık) 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. 

 

2.2. Sterilizasyona Hazırlık 
 

Sterilizasyon işleminden 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 aşamasına kadar 

geçen bütün basamaklarda dikkat edilmesi ve uyulması gereken kurallar vardır. 

 

Aletlerin sterilizasyon öncesi yıkanması, sterilizasyonun önemli aşamalarından 

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

malzeme steril edilemez.  

 

Steril edilen araç gereç, kullanım anına kadar sterilliği korunacak şekilde 

paketlenmelidir. Paketleme, sterilize edilecek malzemeyi olası bir kontaminasyondan 

koruyacak etkili bir bariyer oluşturmalı ve sterilizasyona izin vermelidir.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

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

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

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

materyal ile uyumlu olmalıdır. Değişik 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/poşet + + - 

Tyvec + plastik rulo/poşet + + - 

Non-Woven selülozsuz wrap
c
 + + - 

Metal konteyner
d
 + + + 

Plastik konteyner + + - 

Alüminyum folyo - - + 

Tablo 2.1: Değişik sterilizasyon yöntemlerinde kullanılabilecek paketleme malzemeleri 

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

sterilizasyon kontrol bantlarıyla kapatma işlemi yapılabilir. Paketleri kapatmak amacıyla 

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

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

muhafaza edilmesi için paketleme yapılmalıdır.  

 

Resim 2.1: Paketlenmiş malzeme 
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Paketleme yapılırken uyulması gereken kurallar şunlardır: 

 

 Tekstil paketleme malzemesi kullanılacaksa, kullanım öncesi yıkanmış olmalı 

 Paketin bütünlüğü bozulmamış olmalı 

 Yırtılmaya ve delinmeye dirençli olmalı 

 Sterilizasyon metoduna uygun olmalı 

 Sterilize edilecek malzemeyi kontaminasyondan koruyacak etkili bir bariyer 

oluşturmalı 

 Toksik içeriği olmamalı 

 Tüy (hav) ve kalıntı bırakmamalı 

 

Sterilizasyonda kullanılan paketleme malzeme çeşitleri şunlardır: 

 

 Kumaş örtüler 

 Kâğıt paketleme malzemeleri 

 Kâğıt, plastik tek kullanımlık poşetler 

 Polipropilen malzeme 

 Konteynır sistemleri 

 Steriliteyi sürdüren örtüler. 

 

2.2.1. Cam Malzemenin Sterilizasyona Hazırlanması 
 

İyice temizlenmiş 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 şekilde katlanır. 

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

 Pamuktan tutulup çekildiğinde tüpü de kaldıracak sıkılıkta olmalıdır. 

 Ortamdan gelecek mikroorganizma kontaminasyonuna karşı pamuğun 

tüp dışında kalan kısmının çapı tüp çapından geniş olmalıdır. 

 

 Pipetler 

 

 Pipetlerin sivri uçları kabın dibine gelecek şekilde madeni pipet kabı 

içine yerleştirilir ve kapağı kapatılır.  

 Pipet uçlarının kırılmaması için metal kutunun dibine alüminyum folyo 

yerleştirilir. 

 Pipet kutusu yoksa pipetler kâğıtlara sarılarak sterilizasyona 

hazırlanmalıdır. 
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 Petri Kutuları 

 

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

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

halinde yerleştirilerek sterilizasyona hazır hale getirilir.  

 

2.2.2. Metal ve Porselen Malzemelerin Sterilizasyona Hazırlanması 
 

Mikrobiyoloji laboratuvarındaki metal malzemeler; numune alınması sırasında spatül 

ve ekim aşamasında kullanılan iğne, öze gibi araçlardır. İğne, 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 

parşömen kağıdı kullanılır. 

 

2.2.3. İçerisinde Çözelti Bulunan Malzemelerin Sterilizasyona Hazırlanması 
 

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

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

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

yapılmamalıdır. 

 

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

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

kabarmaya neden olabileceği unutulmamalıdır. 

 

Vida kapaklı şişeler gevşek olarak kapatılarak sterilizasyona alınır. Sterilizasyon 

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

 

2.3. Sterilize Malzemelerin Saklanması 
 

Temel amaç, sterilize edilmiş malzemelerin sterilliğinin muhafaza edilmesidir.  Steril 

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

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

dezenfekte edilmiş dolaplarda saklanmalıdır. 

 

Laboratuvar araçlarının dolaplara yerleştirilmesinde şunlara dikkat edilmelidir: 

 

 Daha sık kullanılan malzemeler, kolay ulaşılabilir şekilde yerleştirilmelidir. 

 Malzemeler çeşitlerine göre sınıflandırılmalıdır.  

 Dolapların üzerine, içinde bulunan malzemenin çeşidi yazılmalıdır. Bu 

yerleştirme ve kullanım kolaylığı ile miktar kontrolünün yapılmasını sağlar. 

 



 

 29 

Çözelti ve besiyerleri sterilize edildikten sonra oda sıcaklığına kadar soğutulur daha 

sonra laboratuvarda bulunan buzdolabına kaldırılır. Buzdolabına yerleştirme sırasında ilk 

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

yazar kalemle yazılmış tarih, çözelti adı, hazırlayan kişi gibi bilgilerin rahat görülebileceği 

şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki önerileri dikkate alarak ve işlem basamaklarını sırası ile uygulayarak 

sterilizasyon öncesi işlemleri yapınız. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler 
 

 Pamuk 

 Deney tüpleri 

 Balon ve erlen 

 Pipetler 

 Petri kapları 

 Petri kutuları 

 Pipet kutuları 

 Metal ve porselen malzemeler (havan, havaneli, krozeler, spatül vb.) 

 Şişeler 

 Termometre 

 Alüminyum folyo 

 Kâğıt 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Tüplerin ağız kısımlarına pamuktan 

tıkaç yapınız. 

 

 Laboratuvar kıyafetlerinizi giyiniz. 

 Pamuğun lif uçları bulunmayacak şekilde 

katlayınız. 

 Pamuğu kendiliğinden düşmeyecek şekilde 

yerleştiriniz. 

 Ağızları pamuklanmış boş tüpleri 

gruplar halinde kâğıtlara sarınız. 
 Temizlik kurallarına uyunuz. 

 İçinde sıvı bulunan ve ağızları 

pamuklanmış tüplerin pamuklu 

kısımlarını alüminyum folyo ile 

sarınız. 

 Pamuğun sıvı tarafından ıslanmaması için 

dik tutunuz. 

 Vida kapaklı tüpleri kapakları bir kaç 

diş açık kalacak şekilde hazırlayınız. 

 Kapağı tamamen kapattıktan sonra birkaç 

diş açınız. 

 Balon ve erlenlerin ağızlarını gazlı 

bezle sarılmış pamuk tamponları ile 

kapatınız. 

 Tamponları kendiliğinden düşmeyecek 

şekilde yerleştiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Pamuklanmış balon veya erlenlerin 

ağızlarını kağıt veya alüminyum folyo 

ile sarınız. 

 

 Kendiliğinden açılmayacak şekilde sarınız. 

 Pipetleri ya teker teker kâğıda sarınız 

ya da özel pipet kutularına topluca 

koyunuz. 

 

 Helezon şeklinde sarılmalı, kendiliğinden 

açılmamalıdır. 

 Petri kutularını kâğıtla usulüne uygun 

olarak sarınız. 

 

 Kendiliğinden açılmayacak şekilde sarınız. 

Sterilizasyon kontrol bantları, flaster gibi 

maddelerle desteklenebilir. 
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 Metal ve porselen malzemelerin her 

birini usulüne uygun olarak kâğıtlara 

sarınız. 

 

 Kendiliğinden açılmayacak şekilde sarınız. 

Sterilizasyon kontrol bantları, flaster gibi 

maddelerle desteklenebilir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Sıvı içinde bulunan mikroorganizma hücrelerinin uygun büyüklükteki bir filtreden 

süzülerek yapılan ayırma işlemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Santrifügasyon 

B) Otoklav 

C) Filtrasyon 

D) Tindalizasyon 

 

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

işleminde kullanılan cihaz aşağıdakilerden 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 aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tindalizasyon 

B) Otoklav 

C) Kaynatma 

D) Doymuş buhar 

 

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

edilebilir? 

A) Spatül 

B) Pens  

C) Öze 

D) Porselen havan 

 

5. İçerisinde çözelti veya besiyeri bulunan materyaller aşağıdakilerden hangisi ile 

sterilize edilemez? 

A) Benmari 

B) Otoklav 

C) Filtre 

D) Pastör fırını 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

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

kabın dibine gelecek şekilde yerleştirilir. 

 

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

edilmelidir. 

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

etkili bir bariyer oluşturmalı 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. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Tekniğine ve cihaz kullanma talimatlarına uygun olarak ışınla, buharla ve kuru ısıl 

işlemle sterilizasyon uygulaması yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sterilizasyon yöntemlerini kullanılma yerlerine göre kıyaslayınız. 

 Buharla ve kuru ısıl işlemlerle sterilizasyonda kullanılan cihazları araştırınız.  

 Buharla ve kuru ısıl işlemlerle sterilizasyon yapılan malzeme türlerini 

araştırınız. 

 

3. IŞINLA, BUHARLA VE KURU ISIL 

İŞLEMLE STERİLİZASYON 
 

3.1. Sterilizasyon Yöntemlerinin Sınıflandırılması 
 

Sterilizasyon yöntemleri; 

 

 Isıl işlem uygulamaları ile sterilizasyon, 

 Mekanik yöntemlerle sterilizasyon, 

 Işınlama ile sterilizasyon, 

 Kimyasal maddelerle sterilizasyon 

 

olmak üzere başlıca dört grupta toplanabilir. 

 

3.2. Kuru Isıl İşlemle Sterilizasyon 
 

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.  

 

3.2.1. Alevden Geçirme 
 

Cam ve metal malzemelerin dış yüzleri alevden geçirilerek steril edilebilmektedir. 

Ayrıca steril kapların ağız kısımları, her açış ve kapatış sırasında alevden geçirilerek 

sterilizasyonun bozulmaması sağlanmaktadır.  

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Şekil 3.1: Alevden geçirme 

3.2.2. Alevde Tutma 
 

Genellikle öze ve iğne gibi ekim aletlerinin sterilizasyonunda kullanılan yöntemdir.  

 

Şekil 3.2: Özenin alevde tutularak sterilize edilmesi 

 

Resim 3.1: Özenin sterilizasyonu 
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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 genleşerek patlayacağı için, sıçrayarak 

çevreye yayılabilir. Sıçrayan materyal içindeki mikroorganizmalar canlı kalabileceği için 

çevrenin kontamine olmasına yol açabilmektedir. 

 

3.2.3. 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 ulaşamadığı yağlar sterilize edilir. 

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

 

Otoklavlama sırasında hava paketleri oluşturabilecek pipet, petri kutuları gibi cam 

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

hava sterilizatörlerinde sterilize edilir.  

 

Sterilizatörde sıcaklık istenen dereceye kadar yükseldikten sonra süre başlatılır. 

Sıcaklığın paketlenmiş malzemeye nüfuzu ve işlem sonunda oda sıcaklığına kadar düşmesi 

için gerekli süre bunun dışındadır. 

 

 Sterilizasyon Etüvü ve Özellikleri 

 

Kuru sıcak hava ile sterilizasyon ve kurutma işlemlerinde kullanılan sterilizatörlerdir. 

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

sıcaklıklarda ayarlanan değerden aşırı sapma gösterdiği için inkübasyon amaçlı 

kullanılmamalıdır. Sıcaklık ve süre ayarı yapılabilir. Süre ayarı ayarlanılan sıcaklık 

derecesine ulaşıldıktan sonra çalışmaya başlar. Pastör fırını olarak da bilinir. Farklı hacim ve 

tipte olanları vardır. Raf sayısı ve raf aralıkları ayarlanabilir. 

 

 Malzemelerin Etüve Yerleştirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

 

Sterilize edilecek malzemelerin etüve yerleştirilmesinde aşağıda 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 şekilde 

yerleştirilmelidir.  

 Paketlenmiş malzeme boyutları 10x10x30 cm 'den daha büyük 

olmamalıdır.  
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 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 

şekilde 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, başlama sıcaklığı, sterilizasyon sıcaklığına 

ulaşma süresi ve bu sterilizasyon süresinin uzunluğunu gösteren kayıtlar 

tutulmalıdır. 

 

 Etüvde Sterilizasyon İşlemi 

 

 Steril edilecek malzemeler sterilizasyona hazırlanır (Temizlik, paketleme 

vb.) 

 Sterilizasyon hazırlığı yapılan malzemeler etüv raflarına yerleştirilir. 

 Etüvün kapağı kapatılır. 

 Etüvün sıcaklık ve süre ayarı yapılır. 

 Etüvün çalışması 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 düşmesi beklenir. 

 

Resim 3.2: Kuru hava sterilizatörü 
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3.3. Buharla Sterilizasyon 
 

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

sıcaklıktaki ısıl işlemin 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 şekilde 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. 

 

3.3.1. Basınçsız Buhar ile Sterilizasyon 
 

 Kaynatma 

 

Bazı besiyerleri ve malzemeler otoklavda sterilize edilemez. Aşırı 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.  

 

Mikrodalga fırın, kaynatmak amacı ile kullanılabilir. Bu işlemde besiyerinin taşması 

önlenmeli, fırın ara sıra çalıştırılarak sıcaklık hep kaynama sıcaklığına yakın tutulmalıdır.  

 

 Tindalizasyon 

 

Otoklav arızalı ise ya da doğru çalıştığından endişe 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 işlem 2 

kez daha (toplam 3 kez) uygulanır. Tindalizasyon işleminde 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 dışındaki 

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

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

kaynatma, sterilizasyon güvenliği için uygulanır. 

 

 Doymuş Su Buharında Tutma 

 

Bu yöntem özellikle kaynar su banyosuna daldırılamayacak materyaller içindir. Bu 

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

°C’de yaklaşık 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. 
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3.3.2. 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. 

 

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

işlemi 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. 

 
Vida kapaklı şişeler gevşek olarak kapatılıp otoklavlanır ve işlem sonunda otoklav 

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

şişe açılırken dışarıdan hava emmeye bağlı olarak kontaminasyon oluşabilir. Bu nedenle 

vidalı kapaklar, besiyerinin sıcaklığı yaklaşık 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 aşağıda özetlenmiştir:  

 

 Farklı hacimler mümkün olduğu kadar beraber otoklavlanmamalıdır. Fakat 

günlük uygulamada farklı hacim ve bileşenlerdeki 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. Hazırlanmış 

besiyerlerlerinin en geç 1 saat içerisinde sterilizasyonuna başlanmış olmalıdır. 

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

aşırı ısı girişinden kaçınılmalıdır.  

 Her sterilizasyon için tarih, başlama sıcaklığı, sterilizasyon sıcaklığına ulaşma 

ve bu sıcaklıkta tutulma sürelerini gösteren kayıtlar tutulmalıdır.  

 Kullanılacak besiyerleri ile kullanılmış ve yıkama öncesi sterilize edilecek 

besiyerleri aynı anda otoklavlanmamalıdır.  
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 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. 

 

Otoklav ve Özellikleri 

 

Otoklav basınçlı buhar kullanılarak ısıya dayanıklı materyallerin sterilizasyonunu 

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

Üzerinde basınç ve sıcaklık göstergeleri ve güvenlik vanaları vardır.  

 

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

doymuş su buharının elde edilmesini, uygun bir sıcaklığa çıkarılmasını ve belli bir süre 

devamını sağlayan donanıma sahiptir. 

 

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

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

belirlenmiş miktarda su eklenmekte ve bu su ısıtılarak buhar ve basınç oluşturulmaktadır. 

 

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, 

 

Otoklavda Sterilizasyon İşlemi 

 

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

 Sterilizasyon hazırlığı yapılan malzemeler tel sepetlere yerleştirilir. 

 Otoklav açılır. 

 Otoklavın su seviye göstergesine bakılarak eksikse damıtık suyla tamamlanır. 

 Malzeme yerleştirilen tel sepetler otoklava yerleştirilir (Buhar giriş çıkışını ve 

sirkülasyonunu engellemeyecek şekilde). 

 Otoklavın kapağı kapatılarak vidaları sıkıştırılır. 

 Otoklavın sıcaklık ve süre ayarı yapılır. 



 

 42 

 Otoklav özelliği gereği havasını otomatik olarak boşaltmıyorsa hava çıkış 

vanası sonuna kadar açılır. Buhar çıkışı başladığı zaman veya sıcaklık 

göstergesi 90 °C ’yi gösterdiğinde vana kapatılır. 

 Çift cidarlı otoklavlarda otomatik olarak buhar vermiyorsa buhar besleme 

tuşuna basılır 

 Basınç ve sıcaklık göstergeleri kontrol edilir. 

 Otoklav vakumlu sisteme sahip değilse buhar çıkış vanası açılır. 

 Süre sonunda otoklavda basınç kalmayıncaya (basınç değeri sıfır oluncaya) 

kadar beklenir.  

 Otoklavın kapağı açılıp sterilize edilmiş materyal kontrol edilerek dışarı alınır. 

 Otoklavın içi temizlenir. 

 

3.4. Işınlama (Radyasyon) İle Sterilizasyon 
 

Madde atomlardan oluşur. Atom ise, proton ve nötronlardan oluşan bir çekirdek ile 

bunun çevresinde dönen elektronlardan oluşur. Herhangi bir maddenin atom çekirdeğindeki 

nötronların sayısı, proton sayısına göre oldukça fazla ise bu tür maddeler kararsız bir yapı 

göstermekte ve çekirdeğindeki nötronlar alfa, beta, gama ve x  ışınları (Röntgen ışınları) gibi 

ışınlar yayarak parçalanmaktadır. Çevresine bu şekilde ışık yayarak parçalanan maddelere 

radyoaktif madde, çevreye yayılan alfa, beta, gama ve X ışınları gibi ışınlara ise radyasyon 

adı verilmektedir (Şekil 1.1). 

 

Şekil 1.1: Elektromanyetik radyasyon spektrumu 

Radyasyonun çoğu formu canlılara özellikle de mikroorganizmalara zararlıdır. Bu 

ışınlar bir organizmaya geldiğinde enerji hücresel elemanlarınca emilir, hücre hasarına veya 

hücrenin ölümüne neden olur. Bu özellikle dalga boyu düşük, yüksek enerjili 

elektromanyetik radyasyon olan gama ışınları, X ışınları ve ultraviyole ışık için geçerlidir. 

 

Isı ve diğer yöntemlerle steril edilemeyen ortam ve malzemelerin sterilizasyonunda 

ışınlardan yararlanılır. Işınlama malzeme, alet ve preparatların sterilizasyonunda, bazı gıda 

maddelerinin dayanıklı hâle getirilmesinde ve kanser hücrelerinin inaktivasyonunda 

kullanılmaktadır. 
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3.4.1. İyonize Işınlar İle Sterilizasyon 
 

Radyoaktif maddeler, atomlarının sürekli olarak parçalanması sırasında çevreye alfa, 

beta, gama, X ışınları gibi ışınlar yayar. Çarptıkları materyalde elektrik yüklü iyonların 

oluşmasına neden olan ışınlara iyonize ışın adı verilmektedir. 

 

Sterilizasyon işleminde yaygın olarak gama ışınları kullanılmaktadır. Gama ışınlama 

işlemi Kobalt–60 (Co–60) veya Sezyum–137 (Cs–137) izotoplarından çıkan gama 

ışınlarından yararlanılarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Enerjisi α ve ß ışınlarına göre daha 

düşük ancak difüzyon yeteneği en fazla olan ışıma şeklidir. 

 

Şekil 1.2: Işınların geçiş güçleri 

Gama ışınları ile sterilizasyon işlemi, steril edilecek malzemenin ambalajlanmış hâli 

ile sterilizasyonuna olanak verme üstünlüğüne sahiptir. Ancak bu yöntem oldukça pahalı bir 

altyapı ve yüksek radyasyon nedeniyle özel güvenlik tedbirlerinin kullanılmasını 

gerektirmektedir. Bu nedenle laboratuvarlarda, hastanelerde ve küçük işletmelerde 

kullanılmaz, büyük oranda endüstriyel üretime yöneliktir.  

 

Gama radyasyonu ile sterilizasyon yönteminin en büyük avantajı tek kullanımlık 

malzeme kullanımını artırmasıdır. Başka bir avantajı da bitmiş ürünün son ambalajında 

sterilizasyonuna olanak vermesidir. Dünyada üretilen tek kullanımlık tıbbi ürünlerin yarısı 

ışınlama yöntemi ile steril edilmektedir. 

   

Resim 1.1: Gama ışınları ile sterilize edilmiş malzemeler 
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3.4.2. İyonize Olmayan Işınlar İle Sterilizasyon 
 

Ultraviyole (UV) radyasyon görünür ışıktan kısa, X ışınından daha uzun dalga boyuna 

sahip (yaklaşık 10–400 nm) elektromanyetik radyasyondur. UV radyasyon kısa dalga boyu 

ve yüksek enerjisi nedeniyle her çeşit mikroorganizmayı öldürebilir. UV ışığın en etkin 

olduğu dalga boyu 250–260 nm’dir. Bu dalga boyu, DNA tarafından en etkin şekilde absorbe 

edilen dalga boyudur. 

 

Resim 1.2: El tipi UV cihazı 

UV ışınının kısıtlı bir endüstriyel kullanımı vardır. Ancak, UV ışınlarını sağlayan 

lambaların kolay temin edilmesi ve kullanım kolaylığı nedeni ile havanın, suyun, düzgün 

yüzeylerin dezenfeksiyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

UV lambaları, mikrobiyoloji laboratuvarlarında havanın ve çalışma tezgâhlarının 

sterilizasyonu için kullanılır. Pratik uygulamada UV lambaları gece boyunca (Uygulama 

süreleri 8–12 saat civarındadır.) açık bırakılır. Bu ışına uzun süre ve yakından bakılması 

hâlinde gözde önemli hasarlar meydana gelebilir.  

 

UV lambalarının kullanımında belirli bir lamba ömrü olduğu dikkate alınmalıdır. Bu 

süre sonunda da lambadan aynı açık mavi ışık görülür, ancak bunun içinde etkili dalga 

boyunda UV ışını kalmamıştır. UV lamba kullanılacak ise satıcı firmadan standart kullanım 

ömrü öğrenilmelidir. Farklı markalarda farklı kullanım ömrü olabilir. Kullanım ömrü genel 

olarak 9.000 saattir. UV sterilizasyonunda göz önünde bulundurulması gerekli bilgiler 

şunlardır: 

 

 UV ışınlarının derinlere nüfuz etme yetenekleri bulunmamaktadır. Bu yüzden 

yalnızca ortam havasının ve ortamdaki dış yüzeylerin sterilizasyonunda 

kullanılırlar. 

 Genelde hastanelerdeki operasyon odaları ve çalışma odaları bu yöntemle steril 

edilir. 

 İnsan için zararlı etkisi olduğu için UV ışığı altında kalınmamalı, çıplak gözle 

bakılması gerekiyorsa ultraviyole ışınlarını süzen filtreli gözlükler takılmalıdır. 

Aksi takdirde göz üzerine etki ederek keratit (Kornea enfeksiyonu) oluşumuna 

yol açabilirler. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki önerileri dikkate alarak ve işlem basamaklarını sırası ile uygulayarak kuru 

ısıl işlemle sterilizasyon yapınız. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler 
 

 Sterilizasyon hazırlığı yapılmış cam 

 metal ve porselen malzemeler 

 sterilizasyon etüvü 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Sterilizasyon hazırlığı yapılan malzemeleri 

alınız. 
 Laboratuvar kıyafetlerinizi giyiniz. 

 Sterilizasyon hazırlığı yapılan malzemeleri 

etüv raflarına yerleştiriniz. 

 Etüv temizliğini kontrol ediniz. 

 Sterilizasyon hazırlığı yapılmış 

malzemeleri, hava akımını 

engellemeyecek şekilde etüv raflarına 

yerleştirmeye 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 çalıştırınız.  Etüv çalışırken 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.  Fişini prizden çekiniz. 

 Sıcaklığın düşmesini bekleyiniz.  Kapağı sıcaklık düşmeden açmayınız. 

 Malzemeleri etüvden çıkararak uygun yerde 

saklayınız. 

 Malzemeleri çeşitlerine göre 

sınıflandırarak, kendilerine ait raflara 

yerleştiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki önerileri dikkate alarak ve işlem basamaklarını sırası ile uygulayarak 

otoklavda sterilizasyon işlemini yapınız. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler 
 

 sterilizasyon hazırlığı yapılmış ve içerinde sıvı bulunan tüpler 

 otoklav 

 saat 

 saf su 

 otoklav sepeti 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Sterilizasyon hazırlığı yapılan malzemeleri 

alınız. 

 Laboratuvar kıyafetlerinizi giyiniz. 

 Çalışma 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 

yerleştiriniz. 

 

 Malzemeyi yerleştirirken buharın 

serbestçe dolaşımına engel 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Malzemelerin üzerine gerekli bilgileri 

asetat kalemiyle yazmayı 

unutmayınız. 

 Otoklav kapağını usulüne uygun olarak 

kapatarak vidalarını sıkıştırınız. 

 

 Dikkatli çalışınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Otoklavın sıcaklık ve süre ayarını yapınız. 

 

 Steril edilecek malzemenin özelliği ve 

hacmine uygun sıcaklık ve süre 

seçiniz. 

 Otoklavın havasını boşaltmak için hava çıkış 

vanasını sonuna kadar açınız. 

 

 Hava çıkışını kontrol ediniz. 

 Otoklavı çalıştırınız.  Emniyet tedbirlerini alınız. 

 Buhar çıkış vanasından buhar çıkışı 

başladığı zaman veya sıcaklık göstergesi 

90°C’yi gösterdiğinde buhar çıkış vanasını 

kapatınız. 

 Buhar kaçağının olmadığından emin 

olunuz. 

 Süre sonunda otoklavı kapatıp basıncın 

düşmesini bekleyiniz. 

 

 Basınç göstergesi sıfıra düşmeden 

kapağı açmayınız. 

 Buhar çıkış vanasını açınız. 
 Buharın tamamen boşaldığından emin 

olunuz. 

 Otoklavın kapağını açarak sterilize edilmiş 

materyali dışarı alınız. 
 Malzeme sıcaktır. Dikkat ediniz. 
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Aşağıdaki önerileri dikkate alarak ve işlem basamaklarını sırası ile uygulayarak steril 

kabinde (UV ışınları ile) steril çalışma ortamı oluşturunuz. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler 
 

 Steril kabin (laminar air flow) 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sterilizasyon kabininin cam kapağını kapatınız. 

 

 Laboratuvar kıyafetlerinizi 

giyiniz. 

 Kabinin güç kaynağını açınız. 
 Kabinin temiz olduğundan emin 

olunuz. 

 UV lambasını açınız. 
 UV ışınlarının göze ve cilde 

zararlı olduğunu unutmayınız. 

 İstenilen süre kadar açık tutunuz. 

 Kullanılan UV lambalarının 

lamba ömrünün dolmamış 

olmasına dikkat ediniz. 

 Süre sonunda UV lambasını kapatınız. 
 UV ışınlarından kendinizi 

koruyunuz. 

 Steril ortamda çalışmaya başlamadan önce (ya da 

kapağı açmadan önce) hava filtresini çalıştırınız. 

 

 Hava filtresi girişlerinin açık 

olduğunu kontrol ediniz. 

 Filtre ömür saatini kontrol 

ediniz. Süre dolmuşsa filtreyi 

değiştiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kuru ısıl işlemle sterilizasyonda sıcaklık derecesi arttıkça, süre azalır.  

 

2. (   ) Pastör fırınları sterilizasyon işleminin yanında inkübasyon işleminde de 

kullanılabilir. 

 
3. (   ) Pipet, petri kutuları gibi içerisinde boşluk bulunan cam malzemelerin 

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

 

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

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

göre belirlenmelidir. 

 

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

tam olarak çıkması sağlanmalı, sonra buhar ile basınç artırılmalıdır.  

 

6. (   ) Hazırlanmış besiyerleri en geç 1 gün içinde sterilize edilmelidir.  

 

7. (   ) Elektromanyetik radyasyonun dalga boyu azaldıkça radyasyon enerjisi artar. 

 

8. (   ) Virüsler ve bakteri sporları ışınlamaya karşı en duyarlı olan 

mikroorganizmalardır. 

 

9. (   ) UV ışınları katı maddelerin sterilizasyonunda kullanılamaz. 

 

10. (   ) UV lambası açık mavi ışık veriyorsa lamba ömrü dolmamış demektir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak kimyasal yöntemle sterilizasyon 

ve dezenfeksiyon işlemi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sterilizasyon ve dezenfeksiyonda kullanılan kimyasal maddeler hakkında bilgi 

toplayınız. 

 

4. KİMYASAL MADDELERLE 

STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON 
 

Bazı kimyasal maddelerin uygun konsantrasyonlardaki çözeltileri, gaz ya da buharları 

mikroorganizmaları öldürme (mikrobiyosidal) veya üremelerini durdurma (mikrobiyostatik) 

özelliği gösterirler. Kimyasal maddeler kullanarak cansız bir nesne üzerindeki bakteri 

endosporları dışında kalan tüm patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya 

mikroorganizma yükünün azaltılması işlemine dezenfeksiyon adı verilir. Bu amaçla 

kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan denir. 

 

Dezenfeksiyon, ortamdaki tüm mikroorganizmaların ölmesinin gerekmediği, ancak 

miktarlarının kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesinin yeterli olduğu işlemlerde 

kullanılır. Sterilizasyonda ise tüm mikroorganizmaların vejetatif ve spor şekillerinin 

tamamının öldürülmesi gerekir. Steril edilen malzemede hiçbir canlı mikroorganizma 

kalmamalıdır. Dezenfeksiyonun sterilizasyondan en önemli farkı, sporisid (Bakteri sporları 

üzerinde öldürücü) aktivitesinin olmamasıdır. Dezenfektanlar bazı mikroorganizmaları ve 

sporları etkilemez.  

 

Sterilizasyon için kullanılan kimyasallar oldukça reaktiftirler ve canlı dokulara zarar 

verirler. Bu yüzden kullanımlarında çok dikkatli olmak gerekir. Sadece uygun alet ve 

yetişmiş personel bulunan kuruluşlarda uygulanır.  

 

4.1. Dezenfeksiyon ve Önemi 
 

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında, laboratuvar personeli risk altındadır. Bu risk, 

patojenlerin analiz edildiği laboratuvarlarda çok daha yüksektir. Çalışanlar öncelikle 

kendilerini mikroorganizmalardan korumak zorundadırlar. Laboratuvardaki hijyen önlemleri, 

öncelikle çalışanın sağlığını korumaya yöneliktir. Analizin güvenliği ikinci plandadır. 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
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Hastalık yapma durumu, mikroorganizmanın türü ve serotipi ile vücuda giren 

mikroorganizma sayısına bağlıdır. Günlük yaşamda hastalık yapması için yeterli sayıda 

olmayan farklı türdeki mikroorganizmaların, laboratuvar ortamında sayıları çok yüksek 

değerlere ulaşmaktadır. Daha açık bir ifade ile sokakta, lokanta ve evlerde tüketilen 

gıdalarda patojen bakteriler olabilir. Bunlar, doğal ortamlarında, bir tek kişiyi dahi 

hastalandıramayacak kadar az sayıda olabilirken laboratuvar çalışmaları sırasında 

milyonlarca insanı öldürecek sayıya erişirler. 

 

İnsan sağlığını tehdit eden virüs, bakteri ve mantarlara karşı korunmanın yollarından 

birisi de dezenfeksiyondur. Dezenfeksiyonda amaç ortamdaki potansiyel tehlikeye sahip 

mikroorganizmaların sayısını ve türünü mümkün olduğu kadar azaltmak veya yok etmektir. 

Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma öncesinde ve sonrasında çalışanın ve analizin 

güvenliği açısından çalışma tezgâhlarının dezenfeksiyonu yapılmalıdır.  

 

4.2. Dezenfeksiyon Amacıyla Kullanılan Kimyasal Maddeler 
 

Farklı ticari kuruluşlar tarafından dezenfeksiyon amaçlı üretilen çok farklı ürünler 

bulunmaktadır. Bunlar kullanılırken mutlaka firmanın önerdiği kullanım şartlarına 

uyulmalıdır. 

 

4.2.1. Dezenfektanlar 
 

Dezenfeksiyon etki düzeylerine göre üç grupta değerlendirilmektedir. Bunlar yüksek, 

orta ve düşük seviyeli dezenfeksiyondur. Tablo 2.1’de etki düzeylerine göre dezenfeksiyon 

işlemlerinde kullanılan dezenfektanlar gösterilmiştir. 
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Dezenfeksiyon 

etki düzeyi 
Dezenfektan madde Uygulama süresi 

Yüksek seviye 

Etilen oksit Prospektüse uygun 

%2 Gluteraldehit 10 saat 

%70 alkolde %8 formalin 18 saat 

%6–10 Stabilize hidrojen peroksit 6 saat 

Orta seviye 

%70 Alkolde %8 Formalin 

10–30 dakika 

%6 Stabilize hidrojen peroksit 

1000 ppm serbest klor veren hipoklorit 

çözeltisi 

%3 fenol çözeltisi 

Litrede 30–50 mg serbest iyot veren 

iodoform çözeltisi 

%70–90 etil alkol 

%70 alkolde %0,5 iyot çözeltisi 

Düşük seviye 

%70–90 etil alkol 

10 dakika 

%70–90 isopropil alkol 

%0,5–3 fenol çözeltisi 

Litrede 1–2 mg serbest iyot içeren 

iodoform çözeltisi 

Suda %0,1–0,2 kuarter amonyum 

bileşikleri 

Tablo 2.1: Etki düzeylerine göre dezenfeksiyon ve dezenfektanlar 
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Dezenfektan Kullanım alanı 

Fenol  
Laboratuvar bençleri, kullanılan pipetler, swaplar, operasyon 

salonlarının dezenfeksiyonu 

Formalin 
Eşya ve odaların dezenfeksiyonu, dokuların ve kadavraların 

muhafazası 

Alkol Deri ve yara antisepsisi, bazı malzemelerin dezenfeksiyonu 

Hidrojen peroksit Deri ve yara antisepsisi, bazı malzemelerin dezenfeksiyonu 

Gluteraldehit 
Eşya ve odaların dezenfeksiyonu,  cerrahi malzemelerin 

dezenfeksiyonu 

Heksaklorofen Deri antisepsisi 

Sodyum hipoklorit 
Çeşitli eşyaların, çamaşırların ve ortamın dezenfeksiyonu, suların 

dezenfeksiyonu 

İyot bileşikleri Deri antisepsisi ve çeşitli malzemelerin dezenfeksiyonu 

Sülfirik asit Su borusu dezenfeksiyonu 

Borik asit Göz antisepsisi 

Kloroform Sıvı ortamda bakteri ve mantar kontrolü 

Kreozol Yüzeylerin dezenfeksiyonu 

Lizol Deri antisepsisi, hastane ortamı dezenfeksiyonu 

Lugol Deri ve mukoza antisepsisi 

Klor Kirli suların dezenfeksiyonu 

Potasyum 

permanganat 
Deri antisepsisi 

Sönmemiş kireç 

ve kireç sütü 
Kadavra, septik çukur ve hasta çıkartılarının dezenfeksiyonu 

Etilen oksit Kimyasal sterilizasyon ve dezenfeksiyon 

Sabun ve 

deterjanlar 
Mekanik temizleme 

Süblime 
Kürk, lastik, deri, eşya, duvar, mobilya, hasta atıkları 

dezenfeksiyonu 

Mertiolat Deri ve yara antisepsisi, koruyucu ve muhafaza edici 

Gümüş nitrat Göz antisepsisi 

Tablo 2.2: Dezenfektanlar ve kullanım yerleri 

4.2.2. Antiseptikler 
 

Patojen mikroorganizmaları öldürmek veya çoğalmalarına engel olmak amacıyla 

vücut yüzeylerine lokal olarak kimyasal maddelerin uygulanması işlemine ise antisepsi 

denir. Bu amaçla kullanılan kimyasal maddelere antiseptik madde denir. Vücut yüzeyine 

uygulanabilmesi dezenfektandan ayırt edici özelliğidir. Enfeksiyondan korunmak veya 

enfeksiyonu tedavi etmek için uygulanır. 

 

Antiseptik maddeler vücut yüzeylerine uygulandığından dolayı dezenfektanlara göre 

daha seçici olunmalıdır. Hem patojenlere karşı etkin olmalı hem de canlıya zarar (tahriş, 

toksik etki) vermemelidir. 
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% 70 Etil alkol, gümüş nitrat, iyot solusyonu (alkol veya su ile hazırlanmış), %3 

hidrojen peroksit, katyonik deterjanlar antiseptik olarak kullanılmaktadır. 

 

4.2.3. Boyalar 
 

Malaşit yeşili, brillant green, kristal viyole gibi mikroorganizmaların boyanmasında 

kullanılan bazı boyalar bakterisidal etkiye sahiptir. Gram pozitif bakteriler üzerine gram 

negatiflerden daha etkilidir. Genellikle mikroorganizmaların DNA'sı ile bileşikler 

oluşturarak DNA replikasyonuna ve protein sentezine engel olarak etki gösterirler. 

 

4.3. Dezenfektanların Taşıması Gereken Özellikler 
 

Her dezenfektanın istenilen bütün özellikleri taşıması genellikle olanaksızdır. 

Koşullara ve uygulanacak mikroorganizma türüne göre dezenfektan seçilir. Dezenfektanların 

genel olarak taşıması gereken özellikler; 

 

 Mikroorganizmalar üzerinde öldürücü etki göstermeli, nüfuz kabiliyeti fazla 

olmalı, 

 Suda kolay ve homojen çözünmeli, çökelti yapmamalı, 

 Dayanıklı ve uzun süre etkili olmalı, 

 İnsan ve hayvanlar için toksik ve irritan olmamalı, 

 Yüzey gerilimini düşürücü, ozmotik basıncı artırıcı ve iyi ıslatıcı nitelikte 

olmalı, 

 Kısa süre içinde etkilemeli, 

 Harici maddelerle birleşmemeli ve aktivitesini kaybetmemeli, 

 Normal ısıda ve değişik ısı derecelerinde etkili olmalı, 

 Yakıcı, kötü kokulu, renk verici veya renk giderici olmamalı, 

 Hoş kokulu veya kokusuz ve koku giderici olmalı, 

 Ekonomik olmalı ve piyasadan kolay temin edilebilmeli, 

 Dezenfekte edilen maddeleri bozmamalı, leke bırakmamalı, korozif olmamalı, 

 Uygulanması kolay olmalıdır. 

 Atıkları çevreye zarar vermemelidir. 

 

4.4. Dezenfektan Maddelerin Etki Şekilleri 
 

 Hücre zarına etkili dezenfektanlar: Bu gruptaki dezenfektanlar fenol ve fenol 

bileşikleri, sentetik deterjanlar ve organik çözücülerdir.  

 Hücre proteinlerini denatüre eden dezenfektanlar: Asitler, alkaliler, alkoller, 

aseton ve diğer organik çözücü maddeler bu gruptaki dezenfektanlardır.  

 Enzim aktivitesini bozan dezenfektanlar: Ağır metal tuzları (cıva, gümüş, 

bakır tuzları vb.), okside edici maddeler (hidrojen peroksit, potasyum 

permanganat, ozon vb.), alkilleyici maddeler (formalin, etilen oksit, 

betapropiolakton vb.) bu gruptaki dezenfektanlardır. 

 Nükleik asit üzerine etkili dezenfektanlar: Bunların çoğu 

mikroorganizmaların boyanmasında da kullanılan boyalardır. Bu boyaların 
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başlıcaları kristal viyole, malaşit yeşili, brillant yeşili, fuksin, metilen mavisi ve 

akridindir.  

 

4.5. Dezenfeksiyonu Etkileyen Faktörler 
 

 Dezenfektan maddenin konsantrasyonu: Dezenfektan maddenin etkisi 

konsantrasyonla doğru orantılı olarak artmaktadır. Genel olarak kimyasal 

maddelerin konsantrasyonu arttıkça dezenfeksiyon etkileri de artar. Ancak, 

istisna olarak alkolün en etkili olduğu konsantrasyon % 76 (v/v)'dir. Buna göre 

% 76'lık alkol, saf alkolden daha fazla etkilidir. 

 Etki süresi: Dezenfektan maddenin mikroorganizmalar üzerine etkili 

olabilmesi için belirli bir süre teması gerekir. Etki süresi uygulanan dezenfektan 

maddeye ve uygulandığı ortam şartlarına göre değişir. 

 Isı: Isı arttıkça dezenfektan maddenin etkisi de buna paralel olarak artar. Her 

10°C’lik ısı artışı öldürme oranını en az bir kat arttırmaktadır.  

 pH: Ortamın pH'ı ne kadar nötrden uzak olursa etki o denli artar.  

 Organik maddelerin varlığı: Ortamda bulunan organik maddeler 

(mikroorganizmaların etrafını saran kan, serum, mukus, dışkı, doku maddeleri) 

dezenfektanların etkisini azaltır. 

 Mikroorganizmalara bağlı etkiler: Mikroorganizmanın cins ve türleri ile 

bulunduğu yaşam evresi dezenfektan maddenin gücünü etkiler. Örnek olarak 

bakteri sporları vejetatif formlarına göre dezenfektan maddelere karşı oldukça 

dirençlidir. 

 

4.6. Dezenfektanların Hazırlanması ve Kullanılmasında Dikkat 

Edilecek Noktalar 
 

 Saf dezenfektanlar kullanılmadan önce uygun oranda sulandırılmalıdır. 

 Dezenfekte edilecek maddenin kaba temizliği yapılmalıdır. Hangi 

dezenfeksiyon yöntemi seçilirse seçilsin ilk önce malzemelerin üzerindeki kaba 

kirlerin ve organik maddelerin sabunlu su ile ortamdan uzaklaştırılması 

gerekmektedir. 

 Dezenfekte edilecek maddenin ayrılabilir parçaları ayrılmış olarak dezenfektana 

konulmalıdır. 

 Dezenfekte edilecek madde tamamen dezenfektana batırılmalıdır. 

 Dezenfekte edilen malzemeye uygun dezenfektanlar seçilmelidir. Bazı 

dezenfektanlar bazı malzemeler üzerine bozucu etki yapabilirler. 

 Dezenfektan oranının sabit tutulması için dezenfekte edilecek malzeme ıslak 

olarak dezenfektana konulmamalıdır. 

 Dezenfektanların etki süreleri iyi bilinmeli ve önerilen temas süresine 

uyulmalıdır. 

 Solüsyonun üzerine hazırlandığı tarih yazılmalı ve uzun süre bekletilmemelidir.  

 Dezenfektan solüsyon azaldıkça üstüne ilave yapılmamalıdır. 

 Mantar kaplarda mikroorganizmalar hızla ürediğinden dezenfektan 

solüsyonların saklandıkları kapların kapakları mantar içermemeli, kapaklar ya 

metal ya da plastik olmalıdır. 
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 Solüsyon güneş ışığından korunmalı ve havayla uzun süre temas etmemelidir, 

 Kullanılan solüsyonlardan zaman zaman örnek alınarak etkinlikleri test 

edilmelidir. 

 Dezenfektan kullanan kişiler mutlaka eldiven takmalı (ellerin tahrişini önlemek 

için), gerektiğinde maske kullanmalıdır. 

 Dezenfektan kullanımı ile ilgili eğitimler verilmeli ve denetimler düzenli olarak 

yapılmalıdır. 

 Dezenfeksiyon işleminden sonra malzemeler üzerindeki dezenfektanların etkisi 

giderilmelidir.  

 Dezenfektanların çoğunun toksik etkisi olduğu unutulmamalıdır. Dezenfektan 

uygulamasından sonra malzeme iyice çalkalanmalı, sonra yıkanmalıdır. 

 

 

Resim 2.2: El yıkama işlem basamakları 



 

 57 

4.7. Çalışma Ortamında Dezenfeksiyon ve Antisepsi 
 
 

4.7.1. El Antisepsisi 
 

Mikroorganizmaların taşınmasında ve bulaştırılmasında direkt temas çok önemli bir 

yer tutar. Direkt temas ile bulaşmada en önemli yol ise ellerdir. Uygun bir el temizliği bu 

konuda ciddi bir önlem oluşturmaktadır. El yıkama ile mikroorganizmalar mekanik olarak 

uzaklaştırılır.  

 

Günlük hayatta elleri 15 saniye sabunlamak yeterlidir. Sabunlama sırasında ellerin 

ovuşturulması gerekir. Bu işlem kir, yağ, hücre döküntüleri ile birlikte bakterilerin de 

uzaklaştırılmasını sağlar. Bu tür el yıkama işlemine hijyenik el yıkama adı verilir.  

 

Laboratuvar ortamında çalışanların ise patojen mikroorganizmalarla karşı karşıya 

bulunma risklerinin yüksek olması nedeniyle, ellerini sabun ile daha uzun süre yani 2–3 

dakika süreyle yıkamaları, ayrıca tırnaklarının kısa olması gerekir.  

 

4.7.2. Laboratuvarda Zemin, Tezgâh ve Masaların Dezenfeksiyonu 
 

Çalışma alanlarının risk altına girdiği durumlarda dezenfeksiyon oldukça önemlidir. 

Çalışma alanları günün sonunda ve arada % 5 fenol, % 5 kreozol, % 3 lizol gibi 

dezenfektanlardan birisi ile temizlenmelidir. Eğer çalışma ortamı virüs laboratuvarı ise bu 

dezenfektanların virüslere etkisi az olduğundan ayrıca % 1–3 sodyum veya kalsiyum 

hipoklorit kullanılmalıdır. 

 

Gerekli görülen durumlarda çalışma ortamlarında yerler ilk önce potas sabunlu su ile 

iyice fırçalanır. Daha sonra % 3–5 fenol veya % 5 kreozol eriyikleri ile silinir. Fayans ve 

yağlı boya duvarlar da aynı şekilde temizlenir. 

 

4.7.3. Araç Gereçlerin Dezenfeksiyonu 
 

Kullanılan pipetler ve lamlar % 2–4 hipoklorit içeren kaplara konmalıdır. Kültürle 

bulaşık, kirli malzemeler mutlaka yeterli süre dezenfektan çözeltisi içerisinde bekletildikten 

sonra temizlenmelidir. 

 

4.7.4. Oda Dezenfeksiyonu 
 

Formaldehit gaz dezenfektan olup çok iyi yayılma gösterir, aynı zamanda sporlar dâhil 

mikroorganizmaların tüm şekillerine etkilidir. Tüm pencereler kapatılarak pülverizatör ile 

%10’luk formalin püskürtülür. Oda 4 saat kapalı tutulursa vejetatif formlar ölür. Spor 

formların ölmesi isteniyorsa odanın 24 saat kapalı tutulması gerekir. Formaldehitin etkisini 

nötralize etmek için amonyak bulunan bir kap 4 saat süre ile odada bırakılır. Amonyak 

formaldehit ile birleşerek zehirleyici etkisini ortadan kaldırır. 
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4.7.5. Deri Antisepsisi ve Yara Temizliği 
 

Deri antisepsisinde çeşitli antiseptikler kullanılır. Toz, toprak ile kirlenmiş yaralardan 

öncelikle yabancı cisimler ayıklanır. Daha sonra sabunlu su veya % 1 bezalkonyum klorür ve 

% 3 hidrojen peroksit ile yıkanır. Ayrıca tentürdiyot, % 0,1 mertiolate veya alkol ile silinir. 

 

4.8. Sterilizasyon Amacıyla Kullanılan Kimyasal Maddeler 

 

4.8.1. Etilen Oksit 
 

Etilen oksit (EO), renksiz, çok hafif kokusu olan havadan biraz daha ağır, yanıcı ve 

patlayıcı, toksik bir gazdır. Etilen oksit ile sterilizasyonda % 100 etilen oksit gazı veya etilen 

oksit gazının patlayıcı ve yanıcı özelliğini daha aza indirmek için etilen oksit ve bazı gazların 

(CFC, HCFC, CO2) kombinasyonu kullanılmaktadır. EO güçlü bir antimikrobik ajan olup 

bilinen tüm virüsleri, bakterileri ve bakteri sporlarını yok eder. 

 

Resim 2.3: Etilen oksit otoklavı 

4.8.2. β–Propiolakton 
 

Sterilizasyon işlemlerinde etilen oksite göre daha az kullanılan bir maddedir. Çünkü 

ambalajlara nüfuz etme yeteneği düşüktür. Ayrıca kanserojen etkisi de fazladır. Genellikle 

oda ve bina gibi kapalı yerlerin dezenfeksiyonunda, ısıya duyarlı materyalin 

sterilizasyonunda, kemik ve arteriyel graftların sterilizasyonunda, bazı aletlerin 

dezenfeksiyonunda, aşı hazırlanmasında, aşı virüsü ve bakterilerinin inaktivasyonun da 

kullanılır. 

 

4.8.3. Gluteraldehit 
 

Hızlı etki eden geniş spektrumlu sterilan ve yüksek düzeyde dezenfektan olarak kabul 

edilen bir maddedir. Mantar ve vejatatif bakterileri birkaç dakikada öldürür. En dirençli 

virüsleri bile oldukça kısa sürede inaktive eder. Aşındırıcı değildir. Plastiklere zarar vermez. 

Yüksek pH ve ısıda dayanıksız olması dezavantajıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki önerileri dikkate alarak ve işlem basamaklarını sırası ile uygulayarak ellerin 

dezenfeksiyonunu yapınız. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler 
 

 Antiseptik çözelti 

 Sıvı sabun 

 Su 

 Kağıt havlu 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Musluğun açarak ellerinizi akan 

suyun altında ıslatınız. 
 Gereksiz su israfından kaçınınız. 

 Elinize bir miktar sıvı sabun alarak 

iyice köpürtünüz. 

 

 Ellerinizi birbirine sürtünüz. 

 Su yardımıyla ellerinizi ovuşturarak 

en az 15 sn yıkayınız. 

 El ayanızı, el sırtını, el parmak aralarını, el 

tırnaklarını diğer elin ayası ile en az 5’er kez 

sürterek temizleyiniz. 

 Çalışma bitiminde de aynı işlemleri 

tekrarlayarak ellerinizi antiseptik 

çözelti ile yıkayınız. 

 % 3 heksaklorofenli ve % 5 kreozollü sabun 

kullanabilirsiniz. 

 Elinizi akan su ile durulayınız. 

 

 Ellerinizi ovuşturarak kalıntıların 

uzaklaşmasına yardımcı olunuz. 

 Kurutucu ya da kâğıt havlu ile 

ellerinizi kurulayınız. 

 Elinizde ıslak yer kalmamasına dikkat 

ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 1 
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Aşağıdaki önerileri dikkate alarak ve işlem basamaklarını sırası ile uygulayarak 

laboratuvarın dezenfeksiyonunu yapınız. 

 

Kullanılacak araç gereç ve kimyasal maddeler 
 

 Dezenfektan maddeler 

 Deterjan çözeltileri 

 Temizlik malzemeleri 

 Su 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dezenfektan solüsyonu hazırlayınız. 
 Dezenfektan maddelerin deri ve göze zararlı 

olabileceğini unutmayınız. 

 Laboratuvar yer, tezgâh ve masa 

üzerindeki kaba kirleri uzaklaştırınız. 

 

 Direkt temasınızı engelleyecek malzemeler 

kullanınız. 

 Deterjanlı çözelti ile temizleyiniz. 

 

 Deterjanı iyice köpürtünüz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Durulama yapınız. 
 Deterjan kalıntısı kalmamasına özen 

gösteriniz. 

 Laboratuvar tezgâh ve masalarını 

dezenfektan solüsyon ile siliniz. 

 

 Dezenfektan maddeyi cildinize temas 

ettirmeyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Yalnızca hastalık yapan mikroorganizmaların öldürülmesi ve mikroorganizma 

yükünün azaltılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Dezenfeksiyon  

B) Sterilizasyon 

C) Temizlik 

D) Liyofilizasyon 

 

2. Dezenfektan bir maddenin taşımaması gereken özellik hangisidir? 

A) Suda kolay ve homojen erimeli, çökelti yapmamalı 

B) İnsan ve hayvanlar için toksik ve irritan olmamalı 

C) Ucuz olmalı ve piyasada kolay bulunmalı 

D) Dezenfekte edilen maddeleri bozmalı, leke bırakmalı, korozif olmalı 

 

3. Canlıdan alınan doku ve kadavraların uzun süreli saklanmalarında kullanılan madde 

hangisidir? 

A) Alkol  

B) Eter + alkol 

C) Formalin 

D) Klor  

 

Aşağıda verilen bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. 

 

4. (…) Etilen oksit gazı patlayıcı ve yanıcı özelliğini daha aza indirmek için bazı gazlar 

(CFC, HCFC, CO2) ile kombine edilerek kullanılır. 

 

5. (…) Formaldehit gazı ile sterilizasyon yapılmışsa zehirleyici etkisini ortadan 

kaldırmak amacıyla ortamda amonyak bekletilir. 

 

6. (…) Cansız yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasal maddelere antiseptik 

denir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak mekanik yöntemle sterilizasyon 

yapabileceksiniz. 

 
 
 

 

 

 Filtre çeşitlerini araştırınız 

 Filtrasyon yönteminin avantaj ve dezavantajlarını araştırarak arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

 

5. MEKANİK YÖNTEMLE 

STERİLİZASYON 
 

Mekanik yöntemle sterilizasyonda filtrasyon, santrifügasyon ve ultrasonik vibrasyon 

gibi işlemlerden birisi kullanılmaktadır. 

 

5.1. Filtrasyon 
 

Bir sıvı içerisinde süspansiyon hâlde bulunan mikroorganizmaların belli gözenek 

çaplarına sahip özel filtrelerden geçirilerek ayrılması işlemidir.  

 

Diğer sterilizasyon yöntemlerinden farklı olarak filtrasyon (süzme) yönteminde, 

mikroorganizmalar öldürülmez ancak ortamdan uzaklaştırılır. Hava, serum ve diğer kan 

ürünleri, aşılar, ilaçlar, damar içi sıvılar, enzim ve vitaminler gibi ısıya dayanıksız sıvıların 

steril edilmesinde süzme yöntemi tercih edilir. 

 

Mikrobiyoloji laboratuvarında filtrelerin farklı kullanım alanları vardır. Bunlar 

çözeltilerin ve havanın sterilizasyonu, farklı büyüklükteki mikroorganizmaların 

birbirlerinden ayrılması, toksin, antijen, ve enzimlerin hücrelerden arındırılması, çözeltilerin 

saflaştırılması gibi uygulamalardır. 

 

Filtreler süzme mekanizmalarına göre iki çeşittir. 

 

 Adsorbsiyon yoluyla süzme: Bakteri yüzeyi ile filtrenin elektrik yüklerindeki 

farklılık nedeniyle, süzme işlemi sırasında bakteriler filtrenin gözeneklerine 

yapışarak adsorbe olurlar. Bu sayede süzüntüye geçemezler. Berkefeld, Pastör, 

Chamberland, Seitz filtreleri gibi. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Mekanik olarak süzme: Mikroorganizmaları mekanik olarak tutan 

süzgeçlerdir (Selüloz membran filtre, HEPA filtreler). Filtrenin gözenekleri 

bakterilerden küçük olduğu için bakterileri tutar. Bakteriler filtrenin üzerinde 

kaldığı için, süzüntü steril hâle gelir.  

 

Günümüzde laboratuvarlarda özellikle membran filtreler kullanılmaktadır. Membran 

filtreler özel ince kâğıtlardan yapılmış olup gözenek çapları belirli boyutlarda 

hazırlanmaktadır. Filtre gözenek çapları bazı büyük protein moleküllerinin geçebileceği 

boyutlarla, küçük virüs partiküllerinin geçebileceği boyutlara kadar farklı genişliktedir. 

Gözenek çapları 0,22-0,45 μm aralığında olanlar bakterileri, 3 μm olanlar maya hücrelerini, 

10 nm’den küçük olanlar virüsleri ayırmada kullanılır. 

 

Şekil 3.1: Filtrasyon düzeneği 

Filtrasyon tekniği ile sadece sıvılar değil, hava da steril edilebilir. Bu amaçla 

geliştirilmiş ekipmanlar mevcut olup bunların içine mikroorganizma tutucu olarak özel imal 

edilmiş kartuş şeklinde filtreler konulabileceği gibi pamuk veya cam yünü de yerleştirilebilir.  

 

Filtrelerin en çok kullanıldığı uygulama alanı havada bulunan partikül ve 

mikroorganizmaların tutularak ortam havasının temizlenmesi işlemidir. Bu amaçla en çok 

HEPA filtreler kullanılmaktadır. HEPA filtrelerin gözenek çapları 0.3 μm olup %99 

verimlilikle çalışmaktadır. Bu tip filtrelerin periyodik olarak kontrolü yapılmalı, temizlik ve 

değişim işlemleri aksatılmamalıdır. 

 

Filtre ve filtrenin yerleştirildiği gövde, otoklavda steril edildikten sonra steril edilecek 

sıvı, filtreden geçirilerek steril bir kapta toplanır. Bu işlem sırasında genellikle vakum veya 

basınç uygulanarak filtrasyon işleminin kısa sürede tamamlanması sağlanır.  
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Filtre ile sterilizasyonda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda verilmiştir. 

 

 Filtre edilecek çözeltinin tam çözünmüş olması gerekir.  

 Filtre edilmiş çözelti (filtrat) mutlaka steril bir kaba süzülmelidir.  

 Filtrede sadece standart boydaki mikroorganizmalar tutulur, ancak virüs ve çok 

küçük boylu bazı mikroorganizmalar filtre altına geçer. Buna göre, membran 

filtrasyon uygulamasının mutlak bir sterilizasyon olmadığı göz önünden uzak 

tutulmamalıdır. 

 

Resim 3.1: Filtrasyon düzeneği 

 Filtre sisteminin sterilizasyon kontrolü için filtrattan besiyerlerine ekimler 

yapılarak üreme olup olmadığı kontrol edilir. Veya filtrat yeni bir filtreden 

süzüldükten sonra, bu filtre alınarak besiyeri üzerine konulur. Belirli süre 

inkübasyonda bekletildikten sonra üreme olup olmadığı kontrol edilir. Her iki 

yöntemde de üremenin olmaması sterilizasyonun tam olduğunu gösterir.  

 

5.2. Santrifügasyon 
 

Santrifüj, motorla olağanüstü bir dönme hareketi verilen ve sıvı içinde süspansiyon 

hatta emülsiyon hâlindeki katı parçacıklara (hücreler, alyuvarlar, bakteriler) merkezkaç 

kuvvet uygulayarak ayrışmalarını sağlayan laboratuvar aletidir. Cihaz dakikada 10000 devire 

kadar çıkarak dönme hareketini istenilen süre kadar çevirir ve yoğunluğu fazla olan 

maddenin dipte toplanmasını sağlar. 

 

Resim 3.2: Santrifügasyon 
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Santrifügasyon çözelti içindeki mikroorganizmaların santrifüjlerde belirli bir süre 

döndürülerek çöktürülmesi prensibine dayanır. Mikroorganizmalar dipte toplanır. Üst 

kısımdaki sıvı ise genellikle mikroorganizma içermez. Bu yöntem sterilizasyon amacıyla 

yaygın olarak kullanılmamaktadır. 

 

5.3. Ultrasonik Vibrasyon 
 

Ultrasonik (yüksek ses) dalgaların bakteriler üzerinde öldürücü etkisi vardır. 

Ultrasonik dalgalar, sıvı içindeki mikroorganizmalara uygulandığında hücreler yırtılmakta ve 

içerikleri açığa çıkmaktadır. Bu metot mikroorganizmaların öldürülmesinden ziyade, hücre 

çeperi ve hücre içi yapıların, enzimlerin ekstraksiyonunda kullanılmaktadır. Bu yöntem 

sterilizasyon amacıyla yaygın olarak kullanılmamaktadır. 

 

Resim 3.3: Ultrasonik vibrasyon 

Ultrasonik vibrasyon temizlik amacıyla da kullanılmaktadır. Normal temizlikte 

fırçalar bazen tüm yüzeylere ulaşamaz. Ses dalgalarının yarattığı vibrasyon adeta yüksek 

hızla fırçalamayı andırmaktadır. Ultrasonik temizlik özellikle paslanmaz çelikten imal 

edilmiş aletlerin temizlenmesinde kullanılmaktadır. Mekanik olarak hassas olan aletler 

(mikrocerrahi, dental aletler) içinde uygundur. Ultrasonik vibrasyon hem elle temizleme 

süreçlerinde mekanik destek olarak hem de makineyle yıkama öncesinde, zor kirlerin 

giderilmesinde destekleyici yöntem olarak kullanılabilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki önerileri dikkate alarak ve işlem basamaklarını sırası ile uygulayarak 

filtrasyon yöntemiyle sterilizasyon yapınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler ve kimyasal maddeler 
 

 Pens 

 Filtre kâğıdı 

 Huni 

 Vakum pompası 

 Erlen 

 Bunzen bek 

 Çözelti 

 Filtre düzeneği 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz araç gereçlerini hazırlayınız. 
 Laboratuvar kıyafetlerinizi 

giyiniz. 

 Aseptik ortam oluşturunuz. 

 

 Bunzen beki yakınız. 

 Steril filtre düzeneğini hazırlayınız. 

 

 Aseptik ortamda çalışınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Filtre ambalajını açarak pensle filtreyi düzeneğe 

yerleştiriniz. 

 

 Elinizi filtreye 

dokundurmayınız. 

 Steril edilecek sıvıyı filtre düzeneğinin hunisine 

aktarınız. 

 

 Steril edilecek sıvının tamamen 

çözünmüş olduğundan emin 

olunuz. 

 Vakum pompası ile erlenin havasını alarak negatif 

basınç oluşturunuz. 

 Vakum pompası ile basınç 

oluşturarak filtrasyon işlemini 

hızlandırınız. 

 Süzme işlemi bitinceye kadar bekletiniz. 
 Süzülen çözelti biter bitmez 

işlemi sonlandırınız. 

 Erlenin kapağını kapatınız.  Kapağı sıkıca kapatınız. 

 Steril edilen sıvıyı ambalajlı şekilde muhafaza 

ediniz. 
 Muhafaza kurallarına uyunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (…) Filtrasyon işlemi sıvı içerisinde süspansiyon hâlde bulunan mikroorganizmaların 

belli gözenek çaplarına sahip özel filtrelerden geçirilerek ayrılmasıdır.  

 

2. (…) Besiyeri ve çözeltilerin sterilizasyonunda genellikle 0,45 ya da daha kesin 

sterilizasyon sağlamak üzere 0,20 mm gözenekli membran filtreler kullanılır. 

 

3. (…) Santrüfigasyon çözelti içindeki mikroorganizmaların yüksek dönme hızına sahip 

santrifüjlerde belli süre döndürülerek çöktürülmesi prensibine dayanır. 

 

4. (…) Ultrasonik ses dalgaları, sıvı içindeki mikroorganizmalara uygulandığında 

mikroorganizmalar hızla çoğalır. 

 

5. (…) Ultrasonik ses dalgaları, hücre çeperi ve hücre içi yapıların, enzimlerin 

ekstraksiyonunda da kullanılabilmektedir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi ısı ile sterilizasyonda etkili değildir? 

A) Renk 

B) pH 

C) Isının temas süresi 

D) Sıcaklık derecesi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kuru ısıl uygulamaları ile steril edilemez? 

A) Kum 

B) Pipet 

C) Peptonlu su 

D) Petri kutusu 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi doymuş 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 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi otoklavda steril edilemez? 

A) Eküvyon 

B) Cam erlen 

C) Plastik pipet 

D) Çözelti 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Steril edilecek malzemenin pH derecesinin nötrden uzaklaşıp asit veya alkaliye 

kayması ısıl uygulamalarda sterilizasyon etkinliği artırır. 

 

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

 

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

dahil bütün mikroorganizmalar ölür. 

 

8. (   ) Kullanılacak besiyerleri ile kullanılmış ve yıkama öncesi sterilize edilecek 

besiyerleri aynı anda otoklavlanmamalıdır. 

 

9. (   ) Otoklav malzemelerin kurutulması amacıyla da kullanılabilir. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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10. (…) Gama ışınlarının yüksek penetrasyon yeteneği nedeniyle son ambalajı içinde olan 

ürünleri sterilize etmek mümkündür. 

 

11. (…) Havanın, suyun, düzgün yüzeylerin dezenfeksiyonunda UV ışınları yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  

 

12. (…) UV ışının etkisi; kullanılan lambanın gücü ile ters, lamba ile sterilize edilecek 

materyal arasındaki uzaklığın karesi ile doğru orantılıdır. 

 

13. (…) Virüsler ve bakteri sporları ışınlamaya karşı en duyarlı olan hücrelerdir. 

 

14. (…) UV lambaları, mikrobiyoloji laboratuvarlarında havanın ve çalışma tezgâhlarının 

sterilizasyonu için kullanılır. 

 

15. (…) Cansız bir nesne üzerindeki bakteri endosporları dışında kalan tüm patojen 

mikroorganizmaların öldürülmesi ve mikroorganizma yükünün azaltılması işleminde 

kullanılan kimyasal maddelere dezenfeksiyon adı verilir. 

 

16. (…) Dezenfeksiyonda amaç ortamdaki potansiyel tehlikeye sahip mikroorganizmaları 

mümkün olduğu kadar türce ve sayıca azaltmak veya yok etmektir. 

 

17. (…) Isı arttıkça dezenfektan maddenin etkisi de buna paralel olarak artar. Her 10 

°C’lik ısı artımı öldürmeyi en az bir kat arttırmaktadır. 

 

18. (…) Ortamın pH'ı ne kadar nötre yakın olursa dezenfeksiyonun etkisi o denli artar. 

 

19. (…) Laboratuvar çalışma günü sonunda ve arada % 5 fenol, % 5 kreozol, % 3 lizol 

gibi dezenfektanlardan birisi ile temizlenmeli ya da temizletilmelidir. 

 

20. (…) Etilen oksit ile steril edilecek alet ve malzemeler öncelikle naylon kapla dış 

ortamdan hava almayacak şekilde ambalajlanır çünkü etilen oksit naylondan geçer ve 

hiç bir zarar vermez. 

 

21. (…) Filtrasyon bir sıvı içerisinde süspansiyon hâlde bulunan mikroorganizmaların 

belli gözenek çaplarına sahip özel filtrelerden geçirilerek ayrılması işlemidir. 

 

22. (…) Filtre edilecek çözelti tam çözünmüş olmamalıdır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz. 
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Aşağıda 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 işlemi 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. İçerisinde sıvı kültür bulunan deney tüpü 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuvar kıyafetinizi giyip çalışma öncesi hazırlıklarınızı 

yaptınız mı? 
  

2. İçi boş ve dolu olan deney tüplerinin ağız kısımlarına pamukla 

tıkaç yaptınız mı? 
  

3. Pipet ve petri kutusunu kâğıtlara sardınız mı?   

4. Ağızları pamuklanmış tüplerin pamuklu kısımlarını alüminyum 

folyo ile sarmadınız mı? 
  

5. İçi boş sterilizasyon ön hazırlığın yaptığınız malzemeleri etüvün 

raflarına yerleştirdiniz mi? 
  

6. Etüvün sıcaklık derecesini ve zaman ayarını yaptınız mı?   

7. Etüvü çalıştırarak, sterilizasyonu tamamladınız mı?   

8. İçinde çözelti bulunan sterilizasyon ön hazırlığı yapılmış 

malzemeyi otoklava yerleştirdiniz mi? 
  

9. Otoklav kapağını usulüne uygun olarak kapatarak vidalarını 

sıkıştırdınız mı? 
  

10. Otoklavın sıcaklık ve süre ayarını yaptınız mı?   
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11. Otoklavı çalıştırıp sıcaklık ve basınç kontrollerini yaparak yeterli 

süre beklettiniz mi? 
  

12. Basıncın düşmesini bekleyerek, malzemeleri dışarı 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? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 B 

4 D 

5 D 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 A 

4 C 

5 D 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Yanlış 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 C 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 A 

4 C 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Yanlış 

14 Doğru 

15 Yanlış 

16 Doğru 

17 Doğru 

18 Yanlış 

19 Doğru 

20 Doğru 

21 Doğru 

22 Yanlış 
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