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MİKROBİYOLOJİK BESİYERLERİ 

 

 Besiyeri: Mikroorganizmaların gelişmesi için gerekli olan ve gelişme koşullarını 

ihtiva eden ortam besiyeri olarak adlandırılır. Besiyeri bileşiminde mikroorganizmanın 

gelişimini sağlayan organik ve inorganik maddeler, gelişme faktörleri ve su bulunur. 

Mikroorganizmalar gelişme özellikleri bakımından çok farklılık gösterir. Bu sebeple 

laboratuarda geliştirilmeleri için farklı bileşimlerde ortamların hazırlanması gereklidir. 

Besiyerleri kullanım amaçlarına ve kulanım yerlerine göre katı veya sıvı halde 

hazırlanabilir. Suni olarak hazırlanmış katı besiyeri agar olarak adlandırılırken, sıvı 

besiyerine buyyon adı verilir. 

 

BESİYERLERİNİN BİLEŞİMİ 

 

Besiyerleri uygulanacak işlemlere göre farklı bileşenler içerir. Genel olarak 

besiyerinde bulunan maddeler; 

 

Su 

 Besiyeri hazırlamada kullanılan suyun distile yani saf olması gerekmektedir, başta 

bakır olmak üzere toksik metalleri içermemesi gerekir.  

 

 Et Ekstraktı 

100 C de yağsız etten sulu ekstraksiyon yoluyla elde edilir ve daha sonra kuru madde 

miktarı %80 oluncaya kadar koyulaştırılır. Azotlu maddeler, bazı mineraller ve 

vitaminleri ihtiva eder. 

 

Pepton 

Hayvansal ve bitkisel proteinler(kas peoteini, kazein, soya proteini vb.) proteolitik 

enzimler (pepsin, tripsin,papain vb.) ile parçalanması sonucu elde edilen ürünlerdir. 

pepton; amino asit, peptit, şeker, tuz  ve vitamin ihtiva eder. 

 

Malt Ekstraktı 

 50-60 C de malttan sulu ekstraksiyon yoluyla elde edilir ve şurup kıvamına kadar 55 

Cde koyulaştırılır. Bileşiminde maltoz, glukoz, dekstrin, nişasta, protein, bazı 

vitaminler,Ca ve Mg bulunur. %3-5lik malt ekstraktı çözeltisi çoğu fungus için iyi bir 

besiyeridir. 

 

Besiyeri Çeşitleri 

1. Doğal Besiyeri; süt, yumurta, kan bitkisel ve hayvansal ekstraktlar gibi 

maddelerdir.süt, üzüm şırası maya üretilmesi için kullanılan doğal 

besiyerleridir. 

2. Ayırıcı Besiyeri; Araştırılan mikroorganizmanın belirli bir görünüşte geliştiği 

besiyeridir. örn; eosin-methylene blue-agar(EMB) 



3. Zenginleştirilmiş Besiyeri; geliştirilmek istenen mikroorganizmanın istediği 

besin maddeleri ile zenginleştirilen besiyerleridir. 

4. Seçici (Selektif) Besiyeri; istenmeyen mikroorganizmaların gelişmesini 

engelleyen besiyerleridir. Örn; Desoxycholat Agar 

5. Ölçme Besiyeri; vitamin ve antibiyotiklerin kantitatif ölçümlerinde kullanılan 

besiyerleridir. Örneğin vitamin B12 ölçme besiyeri buraya örnektir. 

6. Kompleks Besiyer; besiyeri hazırlanırken kullanılan maddeler bellidir ancak 

kesin bileşim bilinmez. Nutrient agar buraya örnektir. 

7. Sentetik Besiyerleri; kimyasal bileşimleri tam anlamıyla belli olan 

besiyerleridir. 

 

BESİYERİNİN HAZIRLANMASI 

 

Besi yeri karışım hâlinde ise ambalaj üzerinde belirtilen miktarı hazırlanacak hacime 

göre hesaplanır ve tartım yapılır erlen veya balona aktarılır.. 

Besi yeri karışım hâlinde değilse bileşime giren maddeler tek tek hazırlanacak hacime 

göre hesaplanır ve tartılır.   

Besi yeri hazırlanacak olan erlen veya balonun hacminin besi yeri hacminden 2/3 veya 

3/4 kadar fazla olmasına özen gösterilir. , 

 

BESİ YERİ STERİLİZASYONU VE AŞAMALARI 

 Gıda mikrobiyoloji laboratuarında sonuçların güvenirliğini etkileyen en önemli faktör 

sterilizasyondur. 

 Sterilizasyon: Bir ortamı tüm mikroorganizmalar ve sporlardan arındırmaktır. 

Kullanıma hazır steril besi yerleri ve besi yeri katkıları dışında laboratuarda hazırlanan 

tüm besi yerleri ve besi yeri katkıları sterilize edilmelidir.  

Sterilizasyonun amacı; Besi yeri, besi yeri katkıları ve besi yeri hazırlanırken 

kullanılan cam araç-gereç, hassas terazi, su, pamuk, vidalı kapak vb.den 

kaynaklanabilecek tüm mikroorganizmaları yok etmektir. Böylelikle besi yerinde 

yalnızca örnekten veya ana kültürden gelen mikroorganizmaların gelişmesi sağlanır. 

 

-Otoklavda sterilizasyon genel olarak 1 atm basınçta 121 C’ sıcaklıkta 15 – 20 

dakika olarak uygulanır. 

 

BESİYERLERİNİN AŞILANMASI 

 

Steril besiyeri dışarıdan bulaşma olmayacak şekilde petri kutusuna dökülür. Ve daha 

sonra amaca göre aşılama yapılır. 

Havadaki Mikroorganizmalarla Aşılama 

Petri kutusunda ki besiyeri katılaştıktan sonra kapağı açılarak 5 dk açık bırakılır. 

Böylece havada ki mikroorganizmaların agar üzerine düşmeleri sağlanır. 

 

Parmak,Elbise,Anahtar Vb Bir Materyalden Aşılama 

Besiyeri bulunan petri kutusunun kapağı çok az açılarak agara parmakla hafifçe 

bastırılarak dokunulur. Aynı işlem para anahtar vb bir nesneyle yapılabilir. Bu işlem 

ile belirtilen nesne üzerinde ki mikroorganizmalar agara aktarılmış olurlar. 



 

Yukarıda belirtildiği şekilde aşılanan petri kutuları kapakları alta gelecek şekilde etüve 

yerleştirilir ve 25 Cde 24-48 saat süreyle inkübe edilir. 

 

     NOT;  petri kutusunun etüve ters konmasının sebebi; 

-      Kaptaki su damlacıklarının besiyeri üzerine damlamasını önlemek 

-      Besiyerinin su kaybetmesini önlemektir. 

 

Besiyerine aşılanan mikroorganizmaların bölünerek çoğalmaları sonucu oluşan hücre 

yığınına ‘Koloni’ denir. Belirli süre sonunda besiyeri üzerinde çeşitli kolonilerden 

oluşan ‘Karışık Kültür’ meydana gelir. 
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