
BAKTERİ KOLONİLERİNİN MORFOLOJİK İNCELENMESİ VE SAF 

KÜLTÜR ELDE ETME YOLLARI 

 

Koloni şekil ve yapıları mikroorganizma türleri için karakteristiktir, morfolojik olarak 

incelemede bu özellikten faydalanılır. Ancak farklı besiyeri kullanıldığı zaman belirli 

olan bu şekil ve yapıdan sapmalar olabilir. 

 

  Başlıca bakteri şekilleri 

a) Yuvarlak biçimli bakteriler (koklar), 

b) Çomak biçimli bakteriler (basiller) , 

c) Sarmal biçimli bakteriler (spiraller), 

d) Değişik biçimli bakteriler (pleomorfikler)    

 

Bakteri Kolonilerinin Morfolojik İncelenmesi 

 

Eğer bir bakteri, uygun bir katı besi yerinde ve uygun koşullarda (ısı, süre, rutubet, 

oksijen, vs.) üretilirse, kısa bir zaman içinde gözle görülebilen yığın, küme (koloni) 

meydana getirir. Bakteri türleri, kendilerine özel, renk, koku, büyüklük ve yapıda 

koloniler oluştururlar. Bu karakterler hücrenin genetik kontrolü altındadır. 

Büyüklüğüne göre değişmek üzere, bir kolonide milyonlarca veya milyarlarca 

mikroorganizma bulunabilir. Bazı bakteriler (E. coli, P. vulgaris, B. subtilis, vs.) 

uygun koşullar altında 24 saat içinde oldukça büyük ve gözle görülebilir koloniler 

meydana getirmelerine karşın bir kısmı da (Brusellalar, korinebakteriler vs.) ancak 3-5 

günden sonra görülebilecek düzeye ulaşan koloniler oluştururlar. Koloninin büyüklüğü 

ve şekli uygun koşullar (besi yerinin bileşimi, oksijen, ısı, vs.) altında türlere özel bir 

karakter taşır. 

 

 İnceleme yapılırken; 

 

1. Şekil; Koloninin nokta,yuvarlak,muntazam veya gayri muntazam şekli incelenir. 

2. Kenar şekli; Koloni kenarının düzgün,çentikli veya rizoit şekli incelenir 

3. Büyüklük; Koloninin belirli sıcaklık, süre ve besiyerinde eriştiği büyüklük 

kaydedilir. 

4. Kıvam; Koloninin katı veya cıvıksı yapıda olduğu incelenir. 

5. Koloni Yüksekliği; kolonilerin dikey kesitleri düz, kabarık, konveks,kubbeli veya 

düğmeli olabilir. 

6. Koku; Çürüme yapan mikroorganizmaların kendine has özel kokuları çok 

belirgindir. 

 gibi özellikler değerlendirilir. 

 



 
 

 

Bakterilerde Saf Kültür Elde Etme Yolları 

 

Bir ortamda veya besiyerinde bulunan karışık kültürden saf kültür elde ederken en çok 

seyreltme(dilüsyon) ve sürme metodu kullanılır. 

Toprak süt su vb. örneklerle yapılan dilüsyonların sonuncusundan besiyerlerine 

yapılan aşılamada elde edilen koloniler çoğunlukla saf kültür halindedir. Diğer bir yol 

ise sürme metoduyla saf kültür elde etmedir. 

Saf Kültür Elde Etme 

Öncelikle öze bunzen alevinde sterilize edilir. 

Sterilize edilen öze ile karışık kültürden alınan bakteri kısa bir çizgi veya zikzak 

çizerek sürülür.  

Sonra öze tekrar alevden geçirilir. 1. çizgiden bulaştırılan öze besiyeri üzerine besiyeri 

üzerine ikinci bir çizgi veya zikzak çizerek sürülür.  

Öze tekrar alevden geçirilir ve ikinci çizgiden bulaştırılan öze ile 3 ve gerekirse 4. 

zikzaklar çizilir. 

 İnkübasyon süresi sonunda kural olarak 3 ve 4 numaralı çizgiler üzerinde tek tek 

kolonilerin yani saf kültürün gelişmesi beklenir. 
 

 

 
 


