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1. BİRİM: TıbbiLaboratuvar( Biyokimya/  

2. GÖREVADI :Laboratuvar Teknisyeni 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Laboratuvar Sorumlu Teknisyen /Laboratuvar Sorumlu Hekim /Hast. 

Başmüdürü 

4. YATAY İLİŞKİLER: DiğerLaboratuvar teknisyeni 

5. GÖREVDEVRİ:Laboratuvar Teknisyeni 

6. GÖREVAMACI:Kurumun  belirlediği  politika,  hedef,  kural  ve  düzenlemeler  doğrultusunda  kalite hizmetlerinin 

yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır. 

7. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR 

7.1. Yasalmevzuattatanımlanan (yönetmelik,yönerge,tüzük vb.) emirlere tabiidir 

7.2. Kurumun vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, uygulamaları bu açıdan izler 

ve önerilerde bulunur. 

7.3.Laboratuara gelen muayene materyalini tahlile hazırlamak. 7.4.Acil 

tetkikleri ayırmak ve önce yapılmasınısağlamak. 

7.5. Laboratuar şef ve uzmanın kontrolü altında basit laboratuar tahlilleriniyapmak. 

7.6.tandart solüsyon, kültür vasatları, boyalar ve antikoagülanları formüllerine görehazırlamak. 7.7.Laboratuarda kullanılan 

cam eşya ve aletleri uzmanın direktifine göre temizler ve otoklavdangeçirir. 7.8.Malzeme ve cihazların devamlı kontrol ve 

sayımını yaparak ihtiyaçları zamanında amirine bildirir, defter kayıtlarını tutar. 

7.9.Malzeme ve cihazların devamlı kontrol ve sayımlarını yaparak ihtiyaçları zamanında amire bildirmek, kayıtları ve 

istatistikleri tutmak.Laboratuvarda bulunan her türlü araçları kullanılmaya ve işletmeye hazır 

bulundurmak,kullanmak,işletmek ve gerekli bakımını sağlamak. 

7.10. Laboratuar daimhası gereken artık malzemenin, gazların bertaraf edilmesine nezaret etmek ve laboratuarların 

çevreye zararlı olmasını önlemek için gereken tedbirleri almak.Devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlamak. 

7.11. Laboratuvar hizmetlerinin her sürecinde etkin ve güvenilir şekilde yönetilmesi amacıyla, Laboratuvar Güvenli Test 

Rehberi basamaklarına uyar. 

7.12.Analiz öncesi süreçte kimlik doğrulama işlemi ( numunenin kabulü gibi)yapar. 

7.13.Numuneler, numune alımı ile ilgili kayıt ve laboratuvara kabul kaydı olmadan çalışmayabaşlamaz. 7.14.Numunelerin 

laboratuvara kabulü ve analize hazırlanmasına yönelik süreçte numune kabul ve ret kriterleri belirlenen ölçütlere 

uygunluk açısından değerlendirir ve bu değerlendirmeye göre kabul veya reddeder. 
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7.15.Numunenin reddedilmesi durumunda en kısa zamanda klinik sorumluya elektronik ya da sözlü olarak ret 

işlemi hakkında geribildirimyapar. 

7.16.Test sürecinde kullanılacak cihazlara ilişkin temizlik, bakım, onarım ve kalibrasyon süreçlerini yapar / 

takipeder. 

7.17.Kullanılacak kit ve/veya malzemelerin hazırlığı ve kontrolündensorumludur. 

7.18. Laboratuvarda bulunan her test cihazının güvenli kullanımından sorumludur. Varsa test veya cihaza ait 

kalibrasyon kayıtları veya sertifikaları güncelliği kontrol ederek cihaz çalıştırır, Cihaz bakım formlarını (Günlük, 

haftalık, aylık gibi) takipeder. 

7.19.Etüv, derin dondurucu, su banyosu, buzdolabı gibi cihazlara yönelik sıcaklıktakibiyapar. 

7.20.Hastayı sonuç verme süreleri hakkındabilgilendirir. 

7.21. Test  sonucu  Panik  değer  fark  edildiğinde,  belirlenen  kurallara  göre,  hastanın  sorumlu  hekimi  ya  da 

hemşiresine en kısa zamanda bilgiverir. 

7.22. Görevi teslim alacak teknisyen gelmeden ve gerekli bilgi ve belgeleri sözlü ve yazılı olarak teslim 

etmeden, doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise Laboratuvar teknisyenine olan ihtiyaç ortadan 

kalkmadan kurumdanayrılamaz. 

7.23.Mesai saatleri dışında önemli ve acil hallerde yapılan çağrıya uyarak hastaneyegelir. 

7.24.Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, 

mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önündebulundurur. 

7.25.Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek 

veya üretilmesinisağlamak. 

7.26.Mesleği ile ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklerekatılır. 

7.27.Eğitim Hemşiresi ve Sorumlu Laboratuvar Teknisyeni ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik 

önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerinekatılır. 

7.28.Hastane yönetimi ve Laboratuvar Sorumlu Hekimi tarafından istenen toplantılar ile mesleki ilerleme ve gelişimi 

için kurum içi/kurum dışındaki seminer ve toplantılarakatılır. 

7.29.Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek benzeri diğergörevleriyapmak, 

7.30.Mevzuatça belirlenen diğer görevleriyapmak. 

 

8.YETKİLER:: Laboratuvar hizmetlerinin süratli, etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak. 
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ETİK İLKELER: 

  

  TC. Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sağlık Meslek Mensupları için Temel Etik İlkeler; 

Sağlık meslekleri; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, optisyen ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 

San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da belirtilen tüm meslekleri kapsamaktadır. 

  

İnsan ve toplum sağlığı ile ilgili olmaları bu mesleklerin ortak özelliğidir. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin verdiği 

yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği etik ilkelerin amacı; Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip sağlık 

meslek mensuplarının meslek icrası sırasında hastalarıyla, toplumla ve meslektaşlarıyla ilişkilerini belirleyen tutum, davranış 

ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. Etik ilkeler belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları 

ve etik belgeleri ile meslek örgütlerinin etik çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur. Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal 

gelişimle birlikte değişebilir olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.  

 

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER  

 

1. BİREYLERİN VE TOPLUMUN SAĞLIĞINI BİRİNCİ ÖNCELİĞİ SAYAR  

• Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar. • Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, 

beceri ve imkânlarının tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapar.  

2. DAİMA EN ÜST DÜZEYDE HİZMET VERMEYE GAYRET EDER  

3. HİZMET VERDİĞİ BİREYLERİN KİŞİLİK HAKLARINA VE MAHREMİYETİNE SAYGI GÖSTERİR  
• Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, sağlık durumu hakkında, 

hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme yapar. • Hastanın; ırkı, etnik 

kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, yaş ve sağlık durumu, doğduğu 

yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz. • 

Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, adalet, eşitlik ve 

tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar. • Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm 

tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların 

bilgi, beden ve düşünce mahremiyetine saygı gösterir.  

4. MESLEĞİNİ MEŞRUİYET VE DÜRÜSTLÜK ÇERÇEVESİNDE UYGULAR  

• Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda sosyokültürel değerleri 

dikkate alarak yürütür. Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz. Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, 

bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak 

kullanmaz.   

 

 GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA; 

 Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu 

genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda 

dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır 

varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 
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