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CANLILAR ALEMİ 

• Hayvanlar 

• Bitkiler 

• Protistler 

 



Prokaryotlar: 

 ilkel tek hücreli 

• bakteriler 

• mavi algler 



Ökaryotlar: 

• hücre yapısı hayvan ve bitkilere benzer 

• algler 

• mantarlar 

• protozoalar 



Prokaryotlar: 

 

• çekirdek membranı 

• endoplazmik retikulum 

• mitokondri  

• içermezler. 

• Prokaryotlar dünya üzerinde en fazla 

bulunan organizmalardır. 



Prokaryotlar genel olarak (biyolojide): Bakteriler 

(eubacteria) ve Archae (archaebacteria) 

Bakteriler Archae 

Toprak 

Su  

Yaşayan organizmaların 

üstünde 

Ekstrem çevre koşullarında: 

Çok tuzlu 

Çok sıcak 

Bataklıklar 

Çok soğuk (okyanus dipleri) 

Sulfur metan bakterileri de bu 

gruptadır. 
 



Prokaryotlar 

 

• 0.1-10 μm boyutunda 

• değişik şekillerde 

– küresel (cocci) 

– çubuk benzeri (bacilli) 

– spiral (spirilla) 



 



Mikroorganizma ve koloni  

• Mikroorganizma çıplak gözle 
görülemeyecek kadar küçük ve tek hücreli 
canlılardır. 

• Koloni ise çıplak gözle görülebilen 
yapılardır. 

• Ekmeğin, yoğurdun üzerideki küfler 

• Reçelin üzerindeki mayalar 

• Sivilceler ve çıbanlar  

• Birer kolonidir. 



Dünyadaki toplam türleri 

• 500.000-6.000.000  farklı türde 

mikroorganizma olduğu sanılmaktadır. 

• % 5’inden azı (3500 bakteri, 90.000 fungi: 

mantar, küf, şapkalı mantar, 100.000 

protist: protozoa ve alg tanımlanabilmiştir. 



Mikroorganizmaların yararları  

• Gıda maddelerinin elde edilmesinde: yoğurt, 
kefir, kımız, peynir, tüm alkollü içecekler, sirke, 
boza, soy sos, ekmeğin mayalanması 

• Endüstriyel ürünlerin elde edilmesinde: alkol, 
aseton, butanol 

• Biyolojik atık su arıtımında 

• Biyogaz reaktörlerinde 

• Maden yataklarının ıslahında 

• Biyolojik gübre ve biyoinsektisit üretiminde 

• C, N, P, S döngüsel çevriminde 

• Genetik çalışmalarda 

 



zararları 

• İnsan, bitki ve hayvanlara hastalık yapıcı 

etmen 

• Gıdaları bozan ekonomik kayıp etmeni 



Mikroorganizmaların gelişmesi 

• Besin maddeleri 

• Ortam sıcaklığı 

• Su 

• Ortam asitliği 

• Oksijen  

 



Besin maddesi farklılığı  

• Gıdalar pek çoğu için yeterli besin 

kapsamında 

• İçme suyunda az olduğundan sadece alg 

(yosun) 

• Reçellerde mayalar 



Ortam sıcaklığı  

• Sıcaklık isteklerine göre düşük, orta, 

yüksek değişim gösterirler. 

• Buzdolabındaki gıdayı 

• Oda sıcakılığındaki gıdayı 

• Sütün mayalanarak yoğurda 

dönüşümündeki 



Tolerans  

• Ilık ortamları sevmekle beraber; soğuk 

sevenlerin veya sıcak sevenlerinde de 

gelişme toleransına sahip olabilirler. 



Optimum 

• İdeal sıcaklık derecesi: optimum 

• Bu sıcaklık derecesinde mikroorganizma 

en aktif, en dayanıklı ve en çabuk gelişme 

gösterir. 

• Bu sıcaklıktan aşağıya doğru inildikçe; 

aktivitede, dayanıklılıkta ve çoğalma 

hızında azalma olmaya başlar. 

 



minimum 

• En az gelişmenin görülebildiği sınır 

noktadaki sıcaklık derecesi: minimum 

• Bu seviyenin altında gelişme olmaz ancak 

canlı ölmez. 

• Donma sıcaklığında ise birçok 

mikroorganizma ölür fakat bir kısmı canlı 

kalır. 

 

 



ve maksimum 

• Optimum sıcaklığın üstündeki sıcaklıklara 

çıkıldıkça aktivitede, dayanıklılıkta ve 

gelişme hızında bir azalma olur. 

• Gelişmenin sürdürülebileceği en üst 

sıcaklık maksimum 

• Maksimum sıcaklığın üstünde ise, gelişme 

durur ve daha yüksek sıcaklıklarda 

mikroorganizmalar ölmeye başlar. 



Mikroorganizmaların yüksek 

sıcaklığa dayanıklılığı 

• Farklıdır. 

• Bazı mikroorganizmalar 70-80 oC de 

birkaç dakikada ölürken, bazıları kaynama 

sıcaklığının çok üzerinde ancak ölürler. 



Su  

• Kuru gıdalar çok daha fazla dayanırken, 

yüksek nemli gıdalar daha çabuk 

bozulurlar. 

• Gıdaların suyunun azaltılmasında 

• Kurutma 

• Yüksek şeker ilavesi 

• Yüksek tuz ilavesi 



Ortam asitliği 

• pH’da seçicilik; asitli, nötr, bazik 

• Mikroorganizmaların büyük çoğunluğu nötr 

veye nötre yakın 

• Genel olarak düşük asitli gıdaların 

bozulması daha kolaydır. Niçin? 



Oksijen 

• Oksijen:isteyenler, istemeyenler,az oksijen 

isteyenler, hem oksijenli hem de oksijensiz 

ortamda gelişenler 

• Oksijen isteyenler: küfler ve bakterilerin 

büyük kısmı 

• hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda 

gelişenler: koli basili 


