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BESİYERLERİ 

Genel Besiyerleri (Nonselektif Besiyerleri)

Zenginleştirme Besiyeri

 Selektif Besiyerleri

Diferansiyel (Ayırt Edici,Fark Ettirici) Besiyerleri 

 İdentifikasyon Besiyeri



Genel Besiyerleri 

(Nonselektif Besiyerleri)

 Herhangi bir inhibitör madde içermeyen, besin maddelerince 

yeterli veya zengin, herhangi bir mikroorganizma grubunun 

gelişmesini özel olarak desteklemeyen, bazı zor gelişenlerin de 

dahil olduğu çok sayıda mikroorganizmanın gelişmesini 

sağlayan besiyerleri’dir.

 Genel besiyerleri başlıca toplam mezofil aeob bakteri sayımı, 

toplam psikrofil aerob bakteri sayımı, bozulma ya da hastalık 

etmeninin ön izolasyonu gibi amaçlar için kullanılır. 

 Günlük kullanımdaki bakterilerin aktifleştirilmesi, basit olarak 

korunması vb. amaçlarla da genel besiyerleri yaygın olarak 

kullanılır.



Genel Besiyerleri 

(Nonselektif Besiyerleri)

Plate Count Agar (PCA)

Nutrient Agar

Nutrient Broth 

Tryptic Soy Agar

Tryptic Soy Broth 

Brain- Heart Infusion Broth 

Brain- Heart Infusion Agar

Peptonlu su



Genel Besiyerleri 

(Nonselektif Besiyerleri)

 Kanlı agar 

 Kanlı agar ise, basit bileşimli bir genel besiyerine kan ilavesi ile 
hazırlanır.

 Kanlı agar üzerinde bir diğer yaklaşım, besiyerinin kulanım amacına 
göre farklı gruplarda değerlendirilebileceğini gösterir. 

 Kanlı agar, klinik mikrobiyolojide standart genel besiyerinde 
gelişmeyen zor gelişen bakterilerin izolasyonu için kullanıldığında 
zenginleştirilmiş genel besi yeri olarak değerlendirilir.

 Gıda mikrobiyolojisinde elde edilen bir izolatın hemoliz 
reaksiyonunun belirlenmesi amacıyla kulanıldığında ise identifikasyon 
besiyeridir.

 Bir klinik örnekten sadece beta hemoliz yapan bakterilerin izolasyonu 
için kullanılıyorsa bu kez diferensiyel besiyeri olarak değerlendirilir.



Zenginleştirme Besiyeri

 Karışık bir mikroflora içinde hedeflenen mikroorganizmayı 

geliştirmek, sayısını arttırmak, hücrede olası hasarların 

giderilmesini sağlamak vb. amaçlarla kullanılan 

zenginleştirme besiyerleri, ön zenginleştirme besiyeri ve 

selektif besiyeri olarak 2 alt gruba ayrılır.

 Ön zenginleştirme besiyerleri genel olarak hasar görmüş 

(yaralanmış, stres altında) mikroorganizmların aktivitelerini 

kazanmaları için kullanılan, bileşiminde inhibitör içermeyen, 

dolayısıyla aktivite kazanması istenen mikroorganizma 

yanında refakatçi mikroorganizmanında gelişmesini sağlayan 

sıvı besi yerleridir. Buna göre “özel amaçla kullanılan genel 

besiyerleri” olarak da nitelendirilebilir.



Zenginleştirme Besiyeri

 Tamponlanmış Peptonlu Su

Bu besiyerlerine  en tipik örnek gıdalarda Salmonella 

aranmasına yönelik çalışmaların ilk aşaması olan ön 

zenginleştirmede kullanılan, tamponlanmış peptonlu su’dur.

 Selektif zenginleştirme besiyerleri ise özel amaçla kullanılan 

selektif sıvı besiyerleridir. Bunlara en tipik örnek Listeria ve 

Salmonella aranmasında kullanılan besiyerleridir.

Selektif zenginleştirme aşamasında karışık kültür olarak 

bulunan bakterilerden gelişmesi istenmeyen, çeşitli selektif 

inhibitörlerin kullanımı ile kısmen ya da tümüyle engellenir.



Zenginleştirme Besiyeri

• Selektif zenginleştirme aşamasını genellikle selektif 

bir katı besiyerine sürme yapılarak aranan akterinin 

selektif izolasyonu aşaması izler. Buna göre selektif 

zenginleştirmenin amacı, selektif izolasyonda başarı 

şansını arttırmak için aranan bakterinin kültür 

içindeki sayısını arttırmaktır.



Selektif Besiyerleri

 Selektif Besiyerleri, karışık bir mikrobiyel floradan gelişmesi 

istenmeyenleri olabildiğince fazla baskılmak, ancak gelişmesi 

isteneler için -tersine olarak -minumum düzeyde olumsuz etki yapmak 

üzere formalize edilir.  

 Bu amaçla genellikle çeşitli inhibitör maddeler kullanılır.



Selektif Besiyerleri

Baird-Parker Agar

Mannitol Salt Agar



Diferansiyel (Ayırt Edici,Fark Ettirici) 

Besiyerleri
 Gelişmesi istenen mikroorganizma yanında diğer mikroorganizmalar 

da gelişebilir.Ancak, başta koloni morfolojisi olmak üzere çeşitli 
farklılıklar ile hedef mikroorganizma diğerlerinden ayrılır. 

 Ayırt edici koloni özelliği, çeşitli pH indikatörleri, boya maddeleri, 
indirgeyiciler,diğer indikatörler vb. maddelerin besiyerine ilavesi ile 
yapılır.

 Bu besiyerlerine sıvı ya da katı olabilir. Katılardan koloni izolasyonu 
mümkündür. Ancak, sıvı besiyerlerinde sadece hedef 
mikroorganizmanın var/yok olduğu anlaşılır.

 Örneğin, koliform grup bakteriler için laktozdan gaz oluşturması tipik 
bir ayırt edici özelliktir ve gaz oluşumu durham tüpleri kullanılarak 
belirlenir. Gaz görülen tüpte koliform grup bakteri olduğu kesindir. 
Ancak, diğer bazı bakteriler besiyerinde gaz oluşturmadan gelişebilir.



Diferansiyel (Ayırt Edici,Fark Ettirici) 

Besiyerleri

 Diferensiyel besiyerinde gelişen mikroorganizmaların ayrımı koloni 
morfolojisi, enzimatik aktivitelerin belirlenmesi, gaz oluşumunun 
izlenmesi vb. çıplak gözle yapılabileceği gibi, floresansa dayalı 
olarak kolayca yapılabilmektedir.

 Diferansiyel besiyerleri sadece selektif besiyerlerinin bir 
modifikasyonu değildir. Çeşitli genel besiyerlerine ilave edilen özel 
bazı katkılar bu besiyerlerine diferansiyel bir nitelik kazandırılabilir.

 Hemoliz reaksiyonları için kullanılan kanlı agar besiyeri bunun en 
tüpük örneğidir.

 EC Broth’a MUG ilave edilerek hazırlanan bir besiyerinde, fekal 
koliform bakteriler yanında E. coli analizide floresan testi ile 
yapılabilir.

 Diferansiyel besiyerleri, amaca göre selektif izolasyon, selektif 
sayım ve ön identifikasyon amaçları ile kullanılmaktadır.



Diferansiyel (Ayırt Edici,Fark Ettirici) 

Besiyerleri

Eosin Methylene Blue Agar (EMB)

MacConkey’s Agar 



Toplam Enterobacteriaceae

 Gıdalarda genel hijyen kontrolü amacıyla toplam 
Enterobacteriaceae sayımı giderek önem kazanmaktadır. 

 VRBD (Violet Red Bile Dextrose) Agar: Besiyerinde standart 
ayma veya dökme yöntemiyle ekim ve inkübasyondan sonra 
bu besi yerinde oluşan tipik kolonilerden sayılarak, toplam 
Enreobacteriaceae sayısı belirlenir.

 Bu besiyeri VRBG (Violet Red Bile Glucose) adıyla da bilinir.

 Yöntemin prensibi, koliform grup bakteri analizinde kullanılan 
ve laktoz pozitifolan koliform bakterilerin loyukırmızı koloni 
oluşturmasını sağlayan VRB ( L)Agar besi yerinden laktozun 
çıkartılıp,bunun yerine glikoz(dekstoz) koyularak, glikozu 
kullanan tüm Enterobacteriaceae üyelerinin koyu kırmızı 
koloni vermesin sağlamaktadır.



Koliform Grup Bakteriler

• Koliform Grup Bakteriler denildiğinde; 370C’de 48 
saat içinde laktozdan asit ve gaz oluşturan, Gram 
negatif, sporsuz, çubuk şeklinde olan bakteriler 
anlaşılır.

• Bu tarife göre; Enterobacteriaceae familyası üyeleri 
olan Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, 
Enterobacter cloacae,Citrobacter freundii ve 
Klebsiella pneumoniae koliform grup bakteriler 
olarak tanımlanmış olur.

• Fekal koliformlar ayrı bir gruptur.



Koliform Grup Bakteriler

• Gıdalarda hijyen indikatörü olarak değerlendirilir.

Escherichia

Enterobacter

Citrobacter

Klebsiella

• Koliform Grup Bakteriler analizinde kullanılan VRB 
(Violet Red Bile ) Agar son zamanlarda VRBL 
(Violet Red Bile Lactose ) Agar olarak anılmaktadır.



Fekal Koliform Bakteriler

• Fekal Koliformlar, koliform bakteriler grubunun 

içinde yer alırlar ve doğrudan fekal kontaminasyon 

indeksi olarak anılırlar yada sayılırlar.

• Fekal Koliform bakteriler ile saptanan üyelerin 

hemen tamamı E. coli olduğu için, günlük 

uygulamada sadece E. coli aranması genellikle 

yeterlidir. 

• Fekal Koliform bakterilerin sayısı VRB agar 

besiyerinde de belirlenebilir



B. Bakterilerin Boyanma Özelliğine 

Göre

• Gram Pozitif 

Bakteriler

• Gram Negatif 

Bakteriler



• Gram (-)’lerde peptidoglikan tabaka 

incedir,% 5-10 oranında bulunur.

Üzerinde lipopolisakkarit, fosfolipid ve 

proteinden zengin dış membran vardır.

• Gram (+)’lerde peptidoglikan tabaka çok 

kalındır, % 50-90 oranında bulunur.

Üzerinde fosfolipidleri içeren dış 

memran yoktur. Yerine teikoik asit, 

teikronik asit, polisakkarit vardır.





Gram (+) bakteriler, Gram (-)’lerden daha düşük pH limitlerine 

sahiptir. Bu nedenle bazik boyalara affiniteleri fazladır.

Gram (+) bakterilerilerden elde edilen lipoidal maddelerin özelliği 

Gram (-)’lerden daha fazladır. Gram (+)’de doymamış yağ asitleri daha 

fazladır. Aynı zamanda oksidan maddelerle olan ilişkiside yüksektir. 

Kullanılan mordanların oksidaz olması bazik boyalara affiniteleri arttırır.

Gram (+) mikroorganizmaların hücre duvarı peptidoglikan yapısında 

olup, miktarı fazladır. Bu yapı Gram (-) mikroorganizmalarda daha azdır. 

Bu tabakanın giderilmesi Gram (+) bakterileri, Gram (-) hale sokar.

Gram (+) bakterilerde aynı zamanda Magnezyum Ribonükleat fazla 

miktarda bulunur. Gram (-)’ler de bu yoktur.



Peptidoglikan ne kadar çok ise, 

bazik boya ile boyanan preparatlar 

mor renkli görülür.

Gram (+) bakteriler

Peptidoglikan ne kadar az  ise,

bazik boya ile boyanan preparatlar 

pembe renkli görülür.

Gram (+) bakteriler





Gram Boyama Yöntemi

1. Preparatlar hazırlanır kurutulur tespit edilir (3 defa alevden geçirilir).

2. Jansiya moru veya Kristal Viole ile 2-3 dak. boyanır. 

Boya preparattan dökülür, su ile yıkanır 

(Not: bazı kaynakrada su ile yıkama yapmıyor)

3. Lugol solusyonu ile 1-2 dak. muamele edilir.

4. Alkol ile deklore edilir (Renk giderilir). Bu yaklaşık 10 sn. kadardır.

5. Su ile yıkanır.

6. Sulu fuksin veya safranin ile 30 sn boyanır. 

7. Kurutma kağıdıyla kurutulur ve immersiyon objektivi ile bakılır.







Gram (+) yuvarlak, kok bakteriler

Micrococcus ssp.,

Staphylococcus ssp, 

Enterococccus spp,

Streptococcus spp



Gram (-) çubuk bakteriler

Aeromonas spp.

Enterobacteriaceae fam 



Gram (-) çubuk bakteriler

Listeria spp



KATALAZ TESTİ

Tüpte yatık agar yada petri kutusundaki agara öze ile sürme 

yapılır, 18-24 saat inkübasyondan sonra ya doğrudan koloni 

üzerine mikropipetle % 3 konsantrasyonlu hidrojen peroksit

damlatılır ya da yatık agar tüpündeki yüzey kültürüne aynı 

çözeltiden 1 ml eklenir.

Gerekirse lam üzerine1 damla H2O2 damlatılır, koloni bu 

damla içinde hızla homojenize edilir. 

Katalaz testi için % 3 konsatrasyonunda hazırlanmış 

bactident catalase kullanılabilir.

Tüm uygulamalar en geç 1 dakika içinde gözle görülür gaz 

çıkışı olursa katalaz testi sonucu pozitif olarak değerlendirilir. 

Lamda yapılan test sonucu kolay gözlenmeyebilir. Bu 

amaçla büyüteç kullanılabilir.

 H2O2 H2O+ ½ O2



% 3’lük H2O2 hazırlanması

30                    3 ml % 30’luk H2O2 alınır. 

3

0                    27 ml Distile su alınır.

%3’lük H2O2 hazırlanmış olur.

1 damla %3’lük H2O2 lam üzerine eklenir.

Üzerine 1 öze dolusu koloni alınır ve 

karıştırılır.

En geç 1 dak. İçinde hava kabarcığı 

oluşumu katalaz (+) olarak 

değerlendirilir.













OKSİDAZ TESTİ

 Aerob bakterilerde bulunan oksidaz enziminin (sitokrom C oksidaz) 
varlığını belirlemek için yapılır.

 Anaerobik bakterilerde ve Enterobacteriaceae familyası üyelerinde 
oksidaz enzimi yoktur. 

 Genellikle Pseudomonas’ların Enterobacteriaceae üyelerinden 
ayırmak için kullanılır.

Metodun uygulanışı doğrudan Bactident oxidase ile yapılabilir.Bu 
amaçla koloni 1 ml kadar saf suda yoğun bir şekilde çözülür, test 
şeridinin reaksiyon bölmesine öze ile aktarılır, 60 saniye içinde mavi-
menekşe renk dönüşümü oksidaz testinin pozitif sonuç  verdiğini 
gösterir.













LESİTİNAZ TESTİ 

(LİPİD HİDROLİZASYONU)

Yumurta sarısında bulunan lipoprotein (lesitin) 

komplekslerinin bakteriler tarafından oluşturulan 

lesitiaz ve fosfolipaz enzimleri ile hidrolize 

edilebilme durumunu belirlemek için kullanılır.

 Staphylococcus aureus lesitinaz (+)

Bacillus subtilis lesitinaz (-)

Bacillus cereus lesitinaz (+)



Lesitinaz pozitif

Lesitinaz pozitif



HİDROJEN SÜLFÜR OLUŞUMU

Bakterilerin sistin, sistein gibi kükürt içeren 
aminoasitlerden ya da sülfatlardan H2S 
oluşturup oluşturmadıkları bu test ile belirlenir.

Bakterilerin oluşturduğu  H2S, besi yeri 
bileşimindeki demir ile birleşerek siyah renkli 
demir sülfürü dönüşür. Buna göre besi yeri 
renginin siyaha dönüşmesi H2S oluşturduğunu 
gösterir.

H2S testi, Triple Sugar Iron Agar, Klinger Iron 
Agar,SIM Medium gibi besi yerlerinde yapılabilir.



H2S oluşumu



TSIA (Triple Sugar Iran Agar)

TSIA Yatık besi yerine yüzeye sürme ve dibe daldırma yapılır, 

350C’de 24-48 saat inkübe edilir.

Ekim yapılmamış besi yeri turuncu renktedir.

Ekim yapılan tüpün dip kısmın sarı (glikozun kullanımı) ve 

siyah olması (H2S hidrojen sülfür oluşumu), yüzeyin kırmızı 

olması (laktoz ve sakkarozun kullanılmaması), besi yerinde 

gaz delikleri, yarıkları veya besi yerinin yukarı doğru itilmesi 

(glikozdan gaz oluşması) Salmonella’yı doğrular.











GAZ OLUŞTURMA TESTLERİ

Koliform grup bakterilerin laktozdan gaz 

oluşturmaları tipik bir reaksiyondur. 

Buna göre içine durham tüpü atılmış LST Broth

tüplerinde inkübasyondan sonra durham tüplerinde 

gaz birikmesi olursa laktozdan gaz oluşumu pozitif 

olarak değerlendirilir.









HEMOLİZ TESTİ

 Kandaki hemoglobin, bakterideki farklı hemolizin enzimleri 
farklı şekillerde parçalanır.

 Bu enzimlerin varlığı standart olarak Kanlı Agar (Blood 
Agar) besi yerinde belirlenir.

 Buna göre; α, β ve γ olmak üzere 3 tip hemoliz vardır.

 α - hemolizde koloni etrafında tam bir parçalanma yoktur. 
Kan kısmen parçalanmıştır, zonun 1/3 kadarı yeşil bir renk 
alır. Zon tam belirgin değildir.

 β – hemolizde hemoglobinin tam parçalanmasına bağlı 
olarak belirgin saydam bir zor oluşur.

 γ – hemoliz olarak tanımlanan sonuç ise hemoliz olmadığını 
belirtir. Koloni etrafında zon meydana gelmez.

 Kanlı agar hazırlanmasında temel olarak defibrine koyun 
kanı kullanılır.

 XLD Agar





α - hemoliz



β – hemoliz





HAREKETLİLİK

Bu test esas olarak flagella varlığının belirlenmesi değil, 

hareketin gösterilmesi üzerine kurulmuştur. 

Flagella varlığı her zaman hareketi ortaya koymaz . Örneğin 

besi erinde hareket testi ile yapılan analizde flagellaya sahip 

Yersinia türleri 250C’de hareket pozitif, 37 0C’da hareket 

negatif sonuç verir. Benzer durum Listeria içinde geçerlidir.







Mikroorganizmaların karbonhidratları 

özellikle glikozu ayrıştırmada oksidatif 

veya fermentatif metabolik yolu kullanma 

durumlarını saptamada işe yarar ve ayrıca 

identifikasyonda yararlanılır. 

Bazı bakteriler glikozu oksidatif karakterde 

metabolize ederler. Aerobik koşullarda 

meydana gelen bu reaksiyonda, oksijen, 

son hidrojen alıcısı olarak görev yapar. 

Buna karşın, bir kısım bakterilerde, 

glikozu, oksijenin olmadığı durumlarda 

ayrıştırma yeteneklerine sahiptirler 

(fermentasyon). Bu reaksiyon anaerobik 

koşullarda gelişir ve hidrojen alıcısı olarak 

oksijenden başka diğer maddeler 

kullanılır.
Tüpte hazırlanmış dik Hugh-Leifson Besi Yerine, taze kültüre batırılmış 

iğne uçlu öze ile her iki besi yerine dikine daldırmak suretiyle ekilir. 

Bir tanesine (fermentasyon için) 1 cm kalınlıkta olacak şekilde sıvı parafin 

ilave edilir. Tüplerin ağzı iyice kapatılır ve 370C’de 1-15 güne kadar 

inkübasyona bırakılır, her gün kontrol edilir.

OF TESTİ



•Oksidatif karaktede glikozun ayrışması sadece parafinsiz 

tüpte (açık tüp) görülür. Besi yerinin orijinal rengi (mavi-yeşil) 

sarıya döner. Bu renk değişimi oksidasyon pozitif olarak 

değerlendirilir. Üstü kapalı diğer tüpte değişiklik yoktur

•Fermentatif karakterdeki ayrışmada ise her iki tüpteki besi 
yerinin rengi sarıya çevrilir.

•Her iki tüpte renk değişiminin olmaması (sarı rengin 
meydana gelmemesi ) glikozun metabolize olmadığını ifade 
eder.



OF TESTİ



OF TESTİ

Fermentatif


