
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR 

 

1. Mikrobiyoloji laboratuvarında kontaminasyon tehlikesi her zaman vardır. Çünkü 

mikroorganizmalar ellerimizde, derimizde, boğazımızda, burnumuzda, dokunduğumuz 

tüm yüzeylerde, havada, içtiğimiz suda hemen her yerde bulunabilirler. 

 

2. Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışırken genel temizlik kurallarına mutlaka 

uyulmalıdır. Bunlara ilave olarak laboratuvarda aseptik koşulların sağlanması için şu 

hususlara dikkat edilmelidir: 

 

3. Laboratuvarda çalışırken temiz bir laboratuvar önlüğü giyilmelidir. Önlük, giysilerin 

veya derinin mikroorganizmalar, tozlar, kimyasal maddeler ve boyalardan 

kirlenmesini ve korunmasını sağladığı gibi; giysilerdeki toz ve benzeri maddelerin, 

kültürlerin bulunduğu besi yerlerine, kullanılan araç ve gereçlere bulaşmasını da 

engeller. Laboratuvar önlüğü laboratuvar dışında giyilmemelidir. 

 

4. Laboratuvarda manto ve palto çalışmayı güçleştirdiği için mutlaka asılmalı veya 

uygun bir yere konmalıdır. 

 

5. Laboratuvara girmeden önce ve özellikle çalışma bitiminde eller önce bol su ve 

sabunla, sonra da eğer varsa antiseptik bir madde ile yıkanmalıdır. Çalışmadan sonra 

elde kalabilecek çok az miktardaki kimyasal maddeler bile dikkatsiz bir şekilde 

gözlerle temas ettirildiğinde öğrencilerin gözlerinde yanmaların ve tahribatların 

meydana gelmesine neden olabilir. Laboratuvarda ellere, yüze, göze herhangi bir 

kimyasal madde bulaştığı zaman veya mikroplu bir alet ile yaralanma durumunda; bu 

bölge önce bol su ile yıkanmalı, daha sonra gerekli ilk yardım yapılarak bir 

hastahaneye baş vurulmalıdır. 

 

6. Çalışmaların yapıldığı masa temiz ve düzenli tutulmalıdır. Sadece laboratuvarel kitabı, 

laboratuvar defteri ve gerekli laboratuvar materyali çalışma alanına getirilmelidir. 

Çanta, kitap gibi eşyalar çalışma alanından uzak tutulmalıdır. 

 

7. Çalışma alanı çalışmaya başlamadan önce ve çalışma bitiminden sonra dezenfektan bir 

madde ile silinmelidir. Hiçbir çalışma yüzeyine oturmamalıdır. 

 

8. Öğrenciler tarafından ortak olarak kullanılan pipet, spirometre veya manometre gibi 

aletler kullanıldıktan sonra ağız dezenfektan solusyonlar ile temizlenmelidir. Tükrük 

kullanımını gerektiren çalışmalardan hemen sonra öğrenciler kendi kullandıkları 

aletleri deterjan ve sıcak su kullanarak temizlemelidir. 

 

9. Çalışma bittikten sonra önlük çıkarılarak laboratuvardaki yerine asılmalıdır.Çalışma 

yüzeyleri düz olmalı, kolayca temizlenip dezenfekte edilebilmelidir. 

 

10. Çalışma yüzeyleri çalışmadan önce ve çalışma bittikten sonra sabunlu su, krezol, 

anyonik ve katyonik deterjan veya civa klorür (1/1000'lik) ile temizlenmelidir. Bu 

şekilde muhtemel bir bulaşmanın önüne geçilebilir. 

 

11. Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan malzemeler önceden steril edilerek 

kullanılmalıdır. 

 



12. Çalışmalar her zaman alev altında yapılmalıdır. Bunzen beki veya alkol lambası bu 

amaçla kullanılabilir. Bu şekilde mikroorganizmaların çevreye yayılması önlenir. 

Böylece hem çalışana hem de çalışma ortamına bulaşma önlenmiş olur. 

 

13. Steril edilmiş, ağzı pamuk ya da kapak ile kapatılmış cam eşyalar hem açılırken, hem 

de kapatılırken alevden geçirilmelidir. Alev tüpün ağzındaki herhangi bir 

mikroorganizmayı elimine ettiği gibi, hem de dış kısımda hava akımı yaratarak 

kontaminasyon şansını azaltır. 

 

14. Çalışma yapılan ortamın canlı bakteri / spor taşıyan aerosoller ile kontamine 

olmasından kaçınılmalıdır. Aerosol; havada yayılmış çok küçük (invisable) katı veya 

sıvı partiküllerden oluşur. Aerosoller, kabarcıklar patladığında, bir sıvı diğerine 

eklendiğinde veya bir damla sıvı katı yüzeye düştüğünde oluşurlar (bu olaylar 

bakteriyolojik işlemlerde daima vardır). Birkaç mikrometreden de küçük olabilen bu 

partiküller havada süspanse olarak bir süre kalabilirler. Yani aerosoller potansiyel 

enfeksiyon kaynaklarıdır. Aerosollerin enfeksiyon riskinden korunmak için 

bakteriyolojik çalışmalar bazen özel kabinler içerisinde yürütülür. 

 

15. Transfer iğne ve özeleri kullanmadan önce ve kullandıktan sonra akkor haline 

gelinceye kadar ateşte tutulmalıdır. Özenin uzunluğu halka dahil 50 mm den uzun 

olmamalı ve öze teli ısıya dayanıklı bir sapa tutturulmalıdır. Mikrobiyoloji 

laboratuvarında çalışmalarda kullanılan bütün malzemeler steril olmalıdır. 

 

16. Çalışma bittikten sonra kullanılmış bütün eşyalar (kirli tüp, erlen, beher, pipet, petri 

kutusu, lam, lamel vb.) steril edilerek yıkanmak üzere uygun temizlik solusyonları 

içeren özel kaplar içerisinde toplanmalıdır. Bunlar kesinlikle çalışma masası üzerinde 

unutulmamalıdır. 

 

17. Çalışma bittikten sonra kontamine olmuş çöpler direkt olarak çöp kutusuna kesinlikle 

atılmamalı, otoklava konulmak üzere uygun şekilde toplama kaplarına konulmalıdır. 

 

18. Kültür sıvıları kesinlikle lavabolara dökülmemeli, bu sıvılar mutlaka içinde 

dezenfektan bulunan kaplara dökülmelidir. 

 

19. Bulaşık olan materyali temizlemek için, bir kaba koyup sterilize edilir. Materyal 

temizlenmeden bırakılmamalıdır. 

 

20. Çalışma ortamı her türlü hava akımından uzak olmalıdır. Çalışırken laboratuar kapı ve 

pencereleri kapalı tutulmalı laboratuvarda yüksek sesle konuşulmamalı, gereksiz ve 

ani hareketlerden kaçınılmalıdır. 

 

21. Bulaşıcı ve toksik maddelerle çalışırken su geçirmez eldiven giymeli ve gerekli ise 

gözlük kullanılmalıdır. 

 

22. Bulaşıcı ve toksik maddeler ile mikroorganizma kültürleri ağız ile çekilmemeli bunun 

yerine otomatik pipet ya da lastik bir puar kullanılmalıdır. Pipet kullanılması 

durumunda ise, pipetler kullanılmadan önce ağız kısımlarına pamuk yerleştirilerek 

sterilize edildikten sonra kullanılmalıdır. 

 

23. Pipetleme yapılırken kesinlikle üflenmemelidir. 



 

24. Ellerde kesik, yara ve benzeri durumlar varsa bunların üzeri su geçirmez bir bantla 

kapatıldıktan sonra ya da su geçirmez eldiven giyildikten sonra çalışmaya 

başlanmalıdır. Aksi takdirde çalışmamak en uygun davranış olur. 

 

25. İçinde kültür bulunan tüp ve petri kutuları açık olarak masa üzerinde bırakılmamalıdır. 

Petri kutularının kapakları özenin girebileceği kadar açılmalı ve en kısa sürede 

kapatılmalıdır. Tüplerin ağzı hiç bir zaman çalışandan tarafa ağzı açık olarak 

tutulmamalıdır. Kültürler önlük cebinde ve benzeri yerlerde taşınmamalıdır. Tüpler, 

kapakları ve tıpalar masaların üzerine rastgele konmamalı tüplüklerde muhafaza 

edilmelidir. 

 

26. Laboratuvarda bulunan hiç bir şey ağıza alınmamalı, eller, kağıt, kalem vb. göze, yüze 

ve ağıza değdirilmemeye çalışılmalıdır. Mikroorganizmalarla çalışıldığı hiç bir zaman 

unutulmamalıdır. 

 

27. Etiketler asla dil ile ıslatılmamalıdır. Örneklerin etiketlenmesi için cam kalemi ya da 

kendiliğinden yapışan etiketler kullanılmalıdır. 

 

28. Deri ve vücudun diğer kısımlarında kirlenmeye neden olabilecek incelemeler 

yapılmamalıdır. 

 

29. Etil alkol gibi yanıcı tutuşturucu maddeler bunzen beki veya alkol lambası alevi 

çevresinden uzak tutulmalıdır. 

 

30. Mikroskopların kullanımlarından sonra mikroskop oküleri uygun bir dezenfektan ile 

temizlenmelidir. 

 

31. Laboratuvardan hiçbir materyal laboratuvar sorumlusunun izni olmaksızın dışarı 

çıkarılmamalıdır. 

 

32. Öğrenciler laboratuvarı terk etmeden önce havagazı musluklarını ve mikroskop 

lambalarını kapatarak, çalıştığı yeri temizlemelidir. 

 

33. Öğrenciler yapılan laboratuvar çalışması ile ilgili rapor tutarak, bu raporu çalışma 

sonrasında laboratuvar sorumlusuna teslim etmelidirler. 

 

34. Laboratuvar çalışması süresince, laboratuvar görevlilerinin ikaz, uyarı ve isteklerine 

uymalıdırlar. 

35. Laboratuvarda ve hazırlık odasında herhangi birşey yemek, içmek, sigara içmek 

tehlikeli ve yasaktır. 

36. Atılması gereken şeyler mutlaka çöp sepetine konmalı, hiç bir zaman yerlere 

atılmamalıdır. 


