
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI MESLEKTANIMLARI ÇERÇEVESİNDE  
 TIBBI LABORATUVAR TEKNİSYENİ VE TEKNİKERİNİN  

MESLEK TANIMLARI,GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARIN BELİRLENMESİ 
Tanımı:  
Tıbbi analiz öncesi hazırlıkları yapan, laboratuvar ekipman, makine ve araç-gerecini kullanan, tıbbi materyallerin 
biyokimyasal,mikrobiyolojik,immünolojik, parazitolojik, patolojik, hematolojik analizlerini ve kan merkezi çalışmalarını yapan 
Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Labortauvar Teknisyenliği ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Laboratuavar 
Teknikerliği programlarından,mezun, diplomaları Sağlık Bakanlığınca onaylanan tıbbi analizleri yapma bilgi ve becerisine 
sahip nitelikli sağlık meslek mensubudur. İlgili alan uzmanlar ile ortaklaşa çalışan kişilerdir. 

 
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

 Laboratuvar araç -gereçlerini temizletir, dezenfekte edilmesi gerekenleri dezenfekte ettirir,  

 Laboratuardaki test cihazları ve araçlarının, günlük bakımını, kullanım öncesi kontrollerini yapar (Kalibrasyon 
Kontrol).  

 Klinik materyallerden (katı ve sıvı) yapılacak olan analizler için ön hazırlık işlemlerini (fiziksel şartları,gerekli 
kimyasal sıvıları ve karışımları,reaktifleri,boya ve kültür vasatı v.b) yapar.  

 Kan alma ünitesinde(Kan Bankası ünitelerinde bağışçılardan  laboratuvar teknisyeni ve teknikerleri kan alma 
işlemini yapar) 

 Laboratuvarların numune kabul birimlerinde numuneyi kabul eder.  

 Acil olan testleri ayırarak çalışır ve muhafazası gerekenleri usulüne göre ayırır ve saklar.  

 Red kriterlerine göre red edilmesi gereken örnekleri red ederek yeni örnek ister.Durumu Servis Hemşiresine 
ve/veya hekimine bildirir.  

 Laboratuvara analiz için gönderilen vücut sıvıları ,hücre ve doku örneklerinden hekim tarafından istenilen testler 
için gerekli örnekleri hazırlar(preperat hazırlama,kültür ekimi,boyama,fiksasyon santrifüj etmek,v.b.) çalışır.  

 İşlem sırasındaki gözlemlerini kalite çalışmaları doğrultusunda formlara kaydeder,  

 İnternal ve External kalite kontrol çalışmalarını yapar, kayıt altına alır  

 Laboratuvar istatistik çalışmaları,malzeme ve kit sayımı ile miad kontrollerini yapar,kayıt altına alır  

 Kalite biriminde görev alır  

 Hizmet içi eğitimlere ve kongrelere katılır.  

 Mesleki Bilgi ve Becerisini destekleyen yayınları okur araştırmalara katılır.  

 Laboratuvar Teknisyeni ve Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve 
ekipmanları etkin bir şekilde kullanır ve korur  

 Çalışan/işçi sağlığı, iş güvenliği,hasta,toplum ve çevre sağlığını koruma düzenlemelerine uygun olarak çalışır.  

 Mesleğini verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalışır.  

 Stajer öğrencilerin pratik eğitimlerinde laboratuvar uzmanları ile birlikte laboratuvar teknikeri, olmadığı yerde 
laboratuvar teknisyeni sorumludur.  

 Laboratuvar Teknisyenliğinde Eğitim süresi 4 yıllık Tıbbi Laboratuvar Bölü-mü SML mezunu  

 Laboratuvar Teknikeri Eğitimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2 Yıl Tıbbi Laboratuvar Bölümü  

 Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği ve Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği meslek tanımları tarafımızdan yapılmıştır.  

 İş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır 09.08.2010  
 
Uz.Dr.Feride ALACA COŞKUN      Uz.Dr.Sevilay SEZER  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm        Tıbbi Biyokimya Uzm  
 

Necati EDEK  (Sağlık Meslek Dersi Öğretmeni)  
 

 
Necati OSKAY              Dilek ÖZKASAP                                   Hüseyin AYHAN  
Laboratuvar Teknisyeni             Laboratuvar Teknikeri                                    Laboratuavar Teknikeri(Tıbbi                           
                                                                                                                            Labortauvar teknisyenleri ve 
                                                                                                                             Teknikerleri Derneği Başkanı 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


