Önlisans eğitimi veren Marmara Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 19.04.1990 tarihinde, Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedeflerine
yönelik hizmet için kurulmuştur.
Yüksek Okulumuzun amacı; sağlık alanında,
dünyada ve ülkemizde hızla gelişen teknolojiyi anlayan
ve uygulayabilen ara insan gücünü yetiştirmektir. Ülkemizin hemen hemen bütün üniversitelerinin bünyesinde farklı programları ile yer alan, 4 yarı yıllık bu programlar, Yükseköğretim Kurulu çatısı altında kurulduğu
ve programlandığı için aynı amacı taşır.
Bugün itibarı ile bünyesinde 6 farklı program
(bölüm) bulunan Yüksekokulumuz 1. ve 2. Eğitimde toplam 1120 öğrenciye hizmet vermektedir. Yüksekokulumuzda Bologna süreci çerçevesindeki, ISCED
(International Standard Clasification of Education)’de
vurgulanan standart eğitim kalitesinde eğitim ve öğretim çalışmaları yürütülmetedir. Bu eğitim mezunlarımıza, hem sağlık sektörünün tercih ettiği düzey, hem de
uluslar arası dolaşabilirlik sağlayacaktır. Yüksekokulumuz diğer taraftan da, İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitimle Geliştirilmesi) programını uygulamaya başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu’muzun programında yer
alan ISCED 97, Temel alanı sağlık, kodu 72 olan önlisans
programlarının sayısı 30’a yakındır.
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S.H.M.Y.O. Bünyesinde yer alan 6 program dan
2010-11 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenci sayıları: Anestezi Bölümünden 61, Diş Protez Teknolojisi Bölümünden 59, İlk ve Acil Yardım Bölümünden 65, Patoloji
Laboratuar Teknikleri Bölümünden 37, Tıbbı Görüntüleme
Teknikerliği Bölümünden 62, Tıbbı Laboratuar Teknikleri
Bölümünden 57 olmak üzere toplam 341 öğrencidir. Yüksekokulumuzda birinci ve ikinci eğitimde öğrencilerimizin
devam zorunluluğu vardır. Başarı notu; ara sınav notunun
% 40’ı ile, dönem sonu sınavının % 60’nın toplanması ile
elde edilir. ECTS=AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)
120 olmak zorunludur. Öğrencinin birinci sınıftan ikinci
sınıfa geçebilmesi ve 4. yarı yıl derslerini seçebilmesi için,
GANO’nun (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) en az 2 olması
gerekmektedir.

S.H.M.Y.O. programlarından mezun olan öğrencilerin kalifiye eleman olarak yetiştirilmesi ve de mezunların özlük haklarının iyileştirilmesi için yoğun çalışmalarımız devam etmektedir Ön lisans olarak isimlendirilen,
kısa süreli yüksek öğretim uygulamaları ile ara insan gücü yetiştirmek dünyada pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yaygındır.
2002-2003 eğitim ve öğretim yılından itibaren,
4702 sayılı yasa gereğince, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından Meslek Yüksek Okullarına sınavsız
geçiş sistemi ile öğrenci alınmıştır. Bu yasa ile ilgili olarak; mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri taktirde, bitirdikleri programların devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak
yerleşebilmektedir. Her bir bölümün kontenjanı 1. ve 2.
eğitim için 40 ‘ar öğrencidir.
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