
Otoklav: Doymuş basınçlı su buharı ile 100° C 'nin üstünde çalışan bir sterilizasyon aletidir. 

Genellikle yüksek ısıya dayanıklı maddelerin sterilizasyonunda kullanılır. Örneğin: çözeltiler, 

besiyerleri, boş şişe, pipet, petri gibi cam malzemeler ile pamuk ve bez eşyaların 

sterilizasyonu otoklavla yapılır. 

 

 
 

Benmari ( Su banyosu ): Değişik büyüklüklerde, çift cidarlı, metalden yapılmış, dikdörtgen 

veya yuvarlak üzerinde termometresi ve termostatı bulunan, elektrik ile çalışan 

cihazdır.Tindalizasyon ile sterilizasyon ve çeşitli amaçlar için kullanılır. 

 

Etüv ( İnkübatör ): Mikroorganizmalar kültür ortamlarına ekildikten sonra çoğalmalarını 

sağlamak için, belirli bir ısı derecelerinde tutulmaları gerekir. Bu amaç için kullanılan aletlere 

etüv veya inkübatör denir. İnkübatör sabit sıcaklık her zaman ve her yerinde aynı olmalı veya 



± 0,5° C’ lik bir farktan büyük olmamalıdır. İnkübatör istenilen dereceye ayarlanır. Sahip 

olduğu termostat sayesinde devamlı aynı dereceyi muhafaza eder. Alete eklenmiş olan bir 

termometre ile ısının kontrolü yapılır. 

 

 
 

Distile ( Damıtık ) su cihazı: Besi yerleri veya diğer solüsyonlar için çok lüzumlu olan saf 

suyu elde etmede kullanılan aletlerdir. Madeni veya camdan yapılmış örnekleri vardır, Isı ile 

buharlaşan su özel soğutucu ile yoğunlaştırılarak tekrar saf su halinde toplanır. 

 

 
 

Terazi: Uygun ağırlıkla 150 g. yüklemede en azından 0,1 gram hassasiyeti sağlayan teraziler 

ile l0 gramın altındaki yüklemelerdeki (2 g.'dan daha az) tartım için 0,0l g. hassasiyete sahip 

analitik teraziler kullanılır. 



 
 

pH metre:Sıvı besi yerlerinin ve diğer sıvıların pH değerlerini doğrulamak için, en azından 

0,1 hassasiyetinde elektrometrik pH metreler kullanılır. Elektrik veya pille çalışan aletlerdir. 

Değişik modelleri vardır. 

 

 
 

Santrifüj: Bir sıvıda bulunan mikroorganizmaları, hücreleri, partikülleri çöktürmede ve 

sıvıları berraklaştırmada santrifüjlerden yaralanılır. Laboratuarlarda amaca yönelik çeşitli 

santrifüjler kullanılır. Bunların bazıları orta (normal santrifüj) diğerleri yüksek devirli (ultra 

santrifüj) olduğu gibi bir kısmı da soğutmalıdır.  



 
 

Koloni Sayıcılar: Plaklardaki mevcut kolonilerin sayımında kullanılır. 

  

 
 

Manyetik Karıştırıcı: Metal bir yüzeyi vardır ve adından anlaşıldığı üzerine manyetik 

kuvvet uygular. Karıştırılacak kabın içine de balık adını verdiğimiz bir mıknatıs koyarız ve 

manyetik gücü ayarlayarak karışma hızını belirlemiş oluruz. Bir de bu aletin aynı zamanda 

ısıtma işlevi görenleri de mevcuttur. 

 



Desikatör: Maddeleri kuru tutmaya veya kurutmada işe yarayan yuvarlak, kalın ve dayanıklı 

cam kavonozdur. Mikrobiyoloji laboratuarında musluklu olan ve basınca dayanıklı tipleri 

vardır. Anaerobik ve mikroaerofilik mikroorganizmaların üretiminde kullanılır. 

 

 
 

Çeker Ocak: Derişik asit, baz ve uçucu çözücülerle çalışılırken zehirli gazların ve buharların 

solunmaması için kullanılır.  

 




