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Mikroorganizma Farkındalığı
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Amaç: İlköğretim öğrencilerinin, okul içi ve okul dışı havasında bulunan mikroorganizmalara 
yönelik farkındalığını sağlamak ve mikroorganizmaların olası zararlarına karşı gerekli hijyen 
kurallarının pekiştirilmesi amacıyla Muğla merkez ilçeye bağlı iki ilköğretim okulunun bina içi ve 
dışı havasının mikrobiyal florası incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Okul binası iç ve dış ortamlardan yapılan örneklemelerde “gravimetrik 
petri plak metodu” kullanılmıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde Ekim-Şubat ayları arasında 
haftalık yapılan canlı biyoaerosol örneklemelerinde petri plakları, araştırmanın yürütüldüğü iki 
ilköğretim okulunda, günün üç farklı zaman diliminde, sınıf içi, sınıf dışı ve okul dışında, her 
bir örnekleme noktasında yerden yaklaşık 1.5 m yüksekliğe konulmuştur ve kapaklar açık 15-20 
dakika bekletilmiştir. Teneffüs ve ders sırasındaki faaliyetler, havadaki biyoaerosol seviyelerini 
etkileyeceğinden örnekleme zamanlarında bu durum dikkate alınmıştır. Petri plaklarında 
mikroorganizmalarının üremesini sağlamak amacıyla, besiyeri olarak bakteriler için Nutrient 
agar (Merck); funguslar için ise Rose-Bengal Chloramphenicol agar (Merck) kullanılmıştır. 
Örnekleme plaklarında gelişen bakteri ve funguslar sayılarak, makroskopik (koloni morfolojileri) 
ve mikroskopik olarak incelenmiştir.

Araştırma boyunca 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan çalışma grubu (N= 48) ile yapılan; petri 
plakları üzerindeki öğrenci gözlemleri, grup tartışmaları ve sunumlardan oluşan mikroorganizma 
farkındalığının geliştirilmesine yönelik etkinlikler ve anketler ile öğrencilerin mikroorganizmalar 
hakkındaki temel bilgi ve farkındalığı belirlenmiştir. Öğrencilerden mikroorganizma ve mikropları 
şekille de ifade etmeleri istenmiştir. Öğrencilerin çizimleri ortak özellikleri dikkate alınarak ve 
bu ortak özelliklerine göre kategoriler geliştirilerek analiz edilmiştir. Veriler SPSS (ver.14) 
programında çözümlenmiştir

Bulgular: Muğla ili Merkez ilçesine bağlı iki ilköğretim okulunda biyoaerosol örnekleme çalışması 
süresince toplam 600 adet petri plağı kullanılmış, 7862 bakteri kolonisi ve 909 mikrofungus kolonisi 
sayılmıştır. Sık rastlanan funguslar sırasıyla; Aspergillus spp. (%37), Penicillium spp. (%26), 
Cladasporium spp. (%18), mayalar (%13) ve mycelia sterilia (%6) olarak belirlenmiştir. İç ortamlarda 
bulunan fungal ve bakteriyal flora geniş ölçüde dış ortamlarda bulunan florayı yansıtmaktadır. 

Öğrencilerde mikroorganizma farkındalığının geliştirilmesine yönelik olarak yapılan etkinlikler 
sonucunda; etkinlik öncesinde A ilköğretim okulu (%23, n=14) ve B ilköğretim okulu (%40, 
n=12) çalışma grubu öğrencileri mikroorganizmaların yararlı olup olmadıkları hakkında “fikrim 
yok” derken, etkinlikler sonrasında; her iki ilköğretim okulundaki öğrenciler mikroorganizmaların 
“yararlı” (M

A,B
= 2.93) olduğu yönünde görüş geliştirmişlerdir. Mikroorganizmaların zararlı olup 

olmadığı konusunda ise; her iki ilköğretim okulu öğrencileri (M<1.4) mikroorganizmaların hastalık 
yapıcı özellikleri nedeniyle zararlarının olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca etkinlikler sonrasında 
öğrencilerin dezenfeksiyon yöntemleri ve hijyen konularındaki farkındalıklarının arttığı görülmüştür. 
Öğrencilerin çoğu mikroorganizmaları, yalnızca basit yapılı canlılar olarak tanımaktadır ve bu 
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olgu öğrenci çizimlerinden açıkça anlaşılmaktadır. Etkinlikler sonrasında ise öğrenci çizimlerinde 
mikroorganizmalar hakkındaki kavramsal tanımlamaların bakteri, virüs, fungus, protistalar (kök 
ayaklılar, kamçılılar, silli, amip, euglena vb.) şeklinde daha da belirginlik kazandığı görülmektedir. 

Sonuç: Öğrencilerin mikroorganizmalar hakkındaki kavram algılarına araştırmamız boyunca 
yapılan biyoaerosol örneklemeleri yoluyla oluşan öğrenme yaşantıları ve kişisel deneyimleri 
olumlu yönde etkiler yapmıştır. Öğrenciler mikroorganizmalar hakkında daha geniş bir 
içerikte bilgi edinmek istediklerini ifade etmişlerdir. Benzer şekilde, ilköğretim öğrencilerinde 
mikroorganizmaların genellikle hastalık yapıcı olduğu yönündeki kavram yanılgılarını gidermek 
amacıyla, mikroorganizmaların madde döngüleri, gıda üretimi ve biyoteknolojik uygulamaları 
gibi ekolojik ve endüstriyel önemini vurgulayan, sınıf seviyelerine uygun ders etkinlikleri 
tasarlanmalıdır. 
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Objectives: Moderately halophilic and halotolerant bacteria were isolated from two different 
regions of Izmir Bird Paradise sea water ponds and commercial salt samples obtained from 
Çamaltı Saltern, Izmir for the determination of fatty acid methyl ester (FAME) profiles in order to 
identify and differentiate the bacterial isolates. The analysis of fatty acid methyl ester (FAME) was 
performed by gas chromatography with sixty nine (69) selected bacterial isolates, and it was aimed 
to determine the bacterial species showing the different fatty acid profiles that could help to identify 
the microorganisms by the chemotaxonomical examination.

Materials and Methods: The isolation and purification of moderately halophilic and halotolerant 
bacteria were performed by using conventional microbiological techniques. The Gram staining, 
colony morphology, EPS production, the growth on Cetrimide Agar, Phenol Red Mannitol Salt 
Agar and Mac Conkey Agar with a supplementation of total sea salt solution of 7.5%(w/v), the 
reduction test of nitrate to nitrite and denitrification test, the extracellular protease activity, the 
growth properties in different salinities such as 0, 0.5, 1, 2, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25% (w/v) total 
salt containing MH media were performed in order to select the different isolates. Sixty nine (69) 
isolates were selected depending on their different characteristics as a result of the phenotypical 
and biochemical tests. After incubation the cultures in 7.5%(w/v) total sea salts containing MH 
media in flasks at 37°C for 2 days in orbital shaker, the cells were harvested for the FAME analysis. 
The pellets were prepared according to TS 4664 EN ISO 5509 prior to analysis and the fatty acid 
composition of isolates was determined in accordance with TS 4664 EN ISO 5508 by an Agilent 
6890 gas chromatography operated with an injector. 


