
1. Bölüm Tanıtımı 

Programın amacı; sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında 

hastanın durumu ile ilgili olarak hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan, doğru, 

net ve tekrarlanabilirlik bakımından güvenilir sonuçlar sunabilen, konusu ile ilgili aldığı 

eğitimi ve bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, 

insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, araştırma, iletişim ve sorun çözme 

yeteneği gelişmiş, gelişen çağın gereklerine uygun olarak çalışabilecek “Tıbbi 

Laboratuvar Teknikerleri” yetiştirmektir. Programı başarı ile bitirenlere “Ön Lisans 

Diploması” verilir. 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı olarak hedefimiz, ileri eğitim teknikleri 

kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına 

ulaşmak, ulusal ve uluslararası alanda saygın, tercih edilen, ekip çalışması yapabilen, 

toplumsal gereksinimler doğrultusunda mesleki yeterliliklere sahip ve ülkesine karşı 

sorumluklarını bilen sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesinde lider ve öncü bir eğitim 

kurumu olmaktır. 

Programımızda 2 Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.  

Bu programda, klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında görev yapacak olan teknik 

eleman yetiştirilir. Gelişen teknolojiye ve nüfus artışına paralel olarak mesleğin geleceği 

aydınlık olup, kamu kurumlarında ve özel kurumlarda kolaylıkla istihdam edilebilirler. 

 
2. Puan, Kontenjan, Eğitim Dili ve Eğitim Süresi Tablosu 

Puan Türü Kont. Taban Puan Sıralama Eğitim Dili Eğitim Süresi 

TYT 62 294,962 510.185  Türkçe 2 Yıl 

 

3. Mezuniyet Koşulları 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programından mezun olmak için en az 120 

AKTS (64 ulusal) krediyi tamamlamış olmak, dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel 

akademik ortalama elde etmiş olmak ve 30 iş günü yaz stajını başarıyla geçmiş olmak 

gerekmektedir (ALKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği) 

4. Dikey Geçiş Olanakları 

Program mezunları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek 

ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler. 

Dikey geçiş ile tercih yapılabilecek lisans programları:  

 Biyoloji  

 Moleküler Biyoloji ve Genetik  

 Biyoteknoloji  

 Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji  

 Genetik ve Biyoinformatik  

 Genetik ve Biyomühendislik  

 Biyomühendislik  

 Hemşirelik  

 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 

 


