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İstanbul’un 1000 yıllık yaşam bulmuş tarih ve kültür semti Galata’da kurulmuş olan
İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, öğrencilerimizi diş hekimliği mesleğine
en iyi şekilde hazırlamak amacıyla güçlü akademik kadrosuyla 2020-2021 eğitim-öğretim
yılında kurulmuştur. Lisans eğitimi veren Fakültemizin İngilizce dilde eğitim sunan
Diş Hekimliği Bölümü ise 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrencilerine kapılarını açmıştır.

Uluslararası düzeyde eğitim kalitesi ile diş hekimliği faaliyetini her yerde sürdürebilecek
diş hekimleri yetiştirilmeyi hedeflemektedir.

Öğrencilerimizin bilimsel verilere dayalı güncel gelişmeler ışığında eğitim alması ve mezun
olduktan sonra donanımlı diş hekimleri olması esas ilkelerimizin başında gelmektedir.
Bu nedenle, hizmet verme usullerini sürekli geliştiren ve iyileştiren Üniversitemizde yer alan
laboratuvarlarımızda, diş hekimliği uygulamaları ideal bir şekilde yerine getirilmektedir.
Maketler üzerinde pratik yapma deneyimine sahip olan öğrencilerimiz, ağız boşluğunun
ve diş sağlığının korunması, diş ve diş etleri hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları
ile ağız içi protez yapımı konularında tedavi etme yetkinliğine sahip olabilmektedir.





--
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2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerine kapılarını açmış olan Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik bölümleri
olmak üzere 3 ayrı dalda lisans eğitimi vermektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi; genç ve dinamik olmanın verdiği avantaj ile etik ve
kültürel değerlere önem veren, insan haklarına saygılı, bilgi birikimini etkin
bir şekilde uygulayabilen, bilimsel ve mesleki alanda donanımlı, geleneksel ve
çağdaş bilgi ışığında teknolojiyi etkin kullanabilen sorgulayıcı, araştırmacı sağlık
profesyonelleri yetiştirme misyonunu benimsemiştir. Bu bağlamda, sağlık alanına
hizmet etmeyi ilke edinmiş olan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin vizyonu; insan sağlığını
korumak, sağlığı tehdit eden durumlarda etkili önlem ve yöntemler geliştirmek;
sağlık alanında kanuni düzenlemelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak;
uluslararası seviyede ve üst düzey sağlık standartlarına ulaşılmasını;
modern bilimin gerektirdiği şekilde akademik ve teknik imkanların en iyi şekilde
kullanılmasını sağlamaktır.

-
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 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültemizin misyonu; sanat ve bilimi sentezleyerek alanında
uzmanlık seviyesinde bilgi sahibi, uluslararası standartlara uygun nitelikte eğitim almış
ve uygulamaya yönelik faaliyetler ile tecrübe kazanmış estetik anlayışa sahip
bireyler yetiştirmektir.

Fakültemiz dünyada değişen küresel, teknolojik ve çevresel yenilikleri takip edebilen,
bağımsız düşünebilen, çevreye ve topluma katkı sağlayabilecek, bilim ve sanat alanlarında
kendini geliştirmiş öğrenciler yetiştirerek yükseköğretim kurumları arasında öncü olmayı
vizyon olarak belirlemiştir.

Sektör geçmişi de olan güçlü akademik kadromuz ve alanında uzman profesyoneller
tarafından gerçekleştirilen eğitim içeriği sayesinde öğrencilerimiz mezun olduklarında
sektöre uyum sağlama noktasında başarılı olabileceklerdir.

Üniversitemiz bünyesinde teorik eğitimin yanında pratik eğitimin de oldukça önemli
olduğu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin kullanımına sunulmuş
ve son teknoloji bir restoranın mutfağında olması gereken tüm ekipmanlarla donatılmış
uygulama derslerinin gerçekleştirildiği bir uygulama mutfağı bulunmaktadır.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerinin de aynı şekilde uygulama derslerini
yürüttüğü bilgisayar laboratuvarında tam donanımlı bilgisayarlar öğrencilerimizin
kullanımına sunulmuştur.
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Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans eğitimi verilmektedir.
Fakültemizin misyonu; spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedefleyen spor insanları
yetiştirmek, özgün ve etik değerlere sahip evrensel bir spor eğitimi vermek, alanında elde ettiği 
bilgi birikimini araştırma ve topluma hizmet amacıyla kullanmaktır. Fakültemizin vizyonu ise;
spor eğitim ve öğretim kalitesi yüksek, takım ruhuna sahip ve katılımcı tarafı güçlü, spor bilimleri
alanına uluslararası düzeyde saygın, akademik ve mesleki açıdan yetkin, yenilikçi ve özgür düşünce
tarzını benimsemiş, alanında öncülük eden bir kurum olmaktır.

Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunlarımız; Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı spor federasyonlarında,
spor kulüpleri ve spor alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarda, her yaş grubu ile
sağlık için egzersiz ve spor uygulamaları yaptırabilecek donanıma sahip antrenör, kondisyoner ve
spor araştırmacıları olarak istihdam edilebilmektedirler.
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Meslek Yüksekokulu programlarımız; Ağız ve Diş Sağlığı, Anestezi, Eczane Hizmetleri,
Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri gibi sağlık alanlarının
yanı sıra Aşçılık programımızın da bulunduğu 7 ayrı ön lisans programından oluşmaktadır.
Meslek Yüksekokulumuzun misyonu, ulusal seviyede ve uluslararası standartlarda eğitim
veren, alanında gerekli tecrübeye ve bilgi birikimine sahip, teknolojiyi yakından takip eden
ve değişime uyum sağlayan bireyler yetiştiren saygın bir yükseköğretim kurumu olmaktır. 

Vizyonumuz ise; ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve alanında uzman,
liderlik vasfına sahip ve iyi eğitimli alanında uzman elemanların yetişmesini sağlamaktır.
Meslek Yüksekokulumuzun tüm programları için Üniversitemizin bünyesinde uygulama
alanları mevcuttur. Öğrencilerimiz teorik derslerinin yanında sağlık laboratuvarlarında ve
mutfak eğitimlerinde uygulamalı olarak da eğitimlerini tamamlamaktadır. 
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İstanbul Galata Üniversitesi Kütüphanesi; modern, son teknoloji ve donanımlı alt yapısı bulunan
bir alanda hizmet vermektedir. Amacımız; eğitim-öğretim ve araştırma programlarını
destekleyerek öğretim elemanları, öğrenci ve çalışanlarımızın her türlü ortamdaki bilgi ve
belge ihtiyaçlarını karşılayarak, ulusal alanlarda bilgi birikimi kullanımına ve transferine
destek olmaktır.

Koleksiyonumuzda bulunan yayınlar, Anglo Amerikan kataloglama kurallarına göre
kataloglanmakta, açık raf düzeninde Library of Congress (LC) sınıflama sistemi kullanılarak
raflara yerleştirilmektedir. Kütüphanede mevcut bütün materyallerin bibliyografik kayıtları
Yordam Kütüphane Otomasyon programı kullanılarak elektronik ortama aktarılmakta ve
internet üzerinden kullanıcılarımızın hizmetine sunulmaktadır. Kütüphane üyelerimiz
https://katalog.galata.edu.tr/vetisbt/ adresinden e-kaynaklara 7 X 24 ulaşabilmektedir.

Basılı kaynaklarımız ödünç verilmektedir.

3800 + basılı kitap

47 veri tabanı

136.531 e-kitap, dergi, tez,
konferans bildirileri
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Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü olarak misyonumuz, öğrenci ve öğretim görevlilerinin
insanlığa faydalı olma konusunda kararlı, global liderler olarak gelişimine katkıda bulunacak
yenilikçi programlar geliştirilmesi, uluslararası partnerlik oluşturulması ve büyütülmesidir.
Birim hedeflerimiz ise uluslararası programlar ile öğrencilerin toplumsal sorumluluklarını
güçlendirmelerini gerek yerel gerekse evrensel zorluklara göğüs germelerini sağlayan
deneyimler kazandırmaktır. Ana hizmetlerimiz; uluslararası değişim programları, uluslararası
öğrenci temin ve danışmanlığı, uluslararası yaz okulları, kısa süreli sertifika programlarıdır.

Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü, uluslararası alanda yükseköğretim kurumları ve diğer
organizasyonlar ile iş birliği, anlaşma ve protokoller yapmak adına hazırlık ve yürütme 
çalışmalarına devam etmektedir. Bu süreç dahilinde Uluslararası Ofis tarafından,
farklı ülkelerden birçok üniversite ile irtibata geçilmiş olup yeni iş birlikleri için süreç devam
ettirilmektedir. İş birliği yapılacak olan üniversiteler ile bir sonraki aşama olan daha detaylı
öğrenci değişim, ortak proje, personel değişim gibi anlaşmaların yapılması adına stratejik
planlamalar yapılmakta ve sürecin en kısa süre içerisinde hayata geçmesi amaçlanmaktadır.
Anlaşmalar /protokoller kapsamında değişimde bulunacak öğrencilerin/personellerin
belirlenmesi için uygulanacak kural ve prensipler, ilgili kurumların yayınladığı sınırlar
içerisinde belirlenecektir. 2021-2027 Dönemi Erasmus+ Proje başvurumuz kabul edilmiş olup,
Üniversitemiz öğrencilerine, Erasmus+ programı kapsamında, Avrupa Birliği'ne üye olan
ülkelerdeki üniversitelerde eğitimlerinin 1 yarıyıl ya da 1 yılını geçirebilme imkânı sunmaktadır.
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ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BURSU
1- ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre YKS Kılavuzu’nda
yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır. 
Bunlardan;
a- Tam Burs : Öğrenim ücretinin tamamını,
b- % 50 İndirim : Öğrenim ücretinin yarısını kapsar.
2- İndirim ve burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.
3- Üniversiteye giriş bursu öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans ve lisans programlarında
normal öğrenimleri süresince devam eder.
4- Zorunlu hazırlık sınıflarında eğitim almak isteyen öğrenciler, ÖSYM giriş bursu ve
diğer burslardan yararlanır. (İsteğe bağlı Hazırlık Sınıfı, kayıt döneminde gelecek talebe
bağlı olarak açılmakta ve burs uygulanmamaktadır.)

ö l
t

a

1- İlk 500’e giren kız öğrencilere, Üniversitemizin programlarından herhangi birini
tercih etmeleri halinde tam burs verilir.
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y
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4- Akademik Başarı Bursu, yukarıda ilk üç maddede sıralanan şartları sağlayan ve
sınıf başarı sıralamasında birinci sırada yer alan öğrencilere verilir.

5- Akademik Başarı Bursu, yalnız öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerlidir.
Sonraki yıllarda da yukarıda belirtilen şartları karşılaması durumunda normal öğrenim süresi
içerisinde Akademik Başarı Bursu alma hakkına sahip olacaktır.

6- Akademik Başarı Bursu, Üniversitemizde öğrenime fiilen devam edilmesi halinde verilir.
Bursun ödeneceği eğitim öğretim yılında geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme,
kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapılması halinde ödeme yapılmaz.

2- Akademik Başarı Bursu, Üniversitemiz programlarında bir önceki yılda elde edilen başarı
durumuna bakılarak, sınıf bazında hesaplanır.

3- Akademik Başarı Bursu alacak öğrencilerde, ilgili yıl içinde en az 50 AKTS kredilik ders alması ve
ilgili yılın (Bir akademik yıl sonundaki akademik not ortalaması) GANO’sunun 4.00 üzerinden
en az 3.75 olması şartı aranır.

1- Akademik Başarı Bursu, Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda 8 ay boyunca
verilecek nakit burslardan oluşur.

î

-

-



Normal öğrenim süresi aşıldığında (ÖSYM Bursu hariç) öğrencinin kazandığı
tüm burslar iptal edilmektedir. Ancak GALATA Garanti Bursu ile sahip olunan burslar
garanti altına alınmakta ve normal öğrenim süresi aşılması durumunda sahip olunan burslar
belirlenen süre boyunca devam etmektedir.

GALATA Garanti Bursu, ön lisans ve lisans programlarının normal öğrenim
süresi bittikten sonra ilave bir yıl daha devam etmekte ve İstanbul Galata Üniversitesi güvencesi
ile korunmaktadır. “Akademik Başarı Bursu” ve “Sporcu Bursu” GALATA Garanti Bursuna
dahil değildir. Bu burslar Mütevelli Heyeti tarafından her yıl değerlendirilmektedir.

GALATA GARANTİ BURSU
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1- Merkezi Yerleştirme puanıyla veya Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurum içi ya da
kurumlar arası; yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrenciler, başvuru yaptığı programın
puan türünde Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden %50 burslu taban puanına eşit puanı
olması durumunda %50 burs, %100 burslu taban puanına eşit olması durumunda %50 burs
ve tercih bursu oranlarından faydalanırlar.

2- Kurum içi geçiş yapmak isteyen öğrencinin başvurduğu programın ücreti, önceki kayıtlı olduğu
programın öğrenim ücretinden düşük ise aradaki fark öğrenciye ödenmez. Başvurduğu programın
ücreti, önceki kayıtlı olduğu programın ücretinden yüksek ise aradaki fark öğrenci tarafından ödenir.

3- Yatay Geçiş Bursu öğrenim gördüğü süre dikkate alınarak normal öğrenim süresince geçerlidir.



Yukarıda açıklanan burslar Üniversitemizde öğrenime fiilen devam edilmesi halinde verilir.
Bursun ödeneceği eğitim öğretim yılında geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme,
kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapılması halinde ödeme yapılmaz.

1- Disiplin soruşturması sonucu kınama veya uzaklaştırma cezası alan öğrencinin
Üniversiteye Giriş Bursu hariç tüm bursları bir daha verilmemek üzere iptal edilir.

2- Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için burs başvuruları kayıt haftasında yapılır.
Sonraki dönemlerde Burslardan yararlanmak için kayıt / kayıt yenileme haftasında ilgili
birimlere başvuru yapılması gerekmektedir.

3- Normal öğrenim süresi içerisinde geçici ayrılan (kayıt donduran) öğrencilerin hakları izinli
sayıldıkları süre kadar saklı kalır.

4- Mütevelli Heyet tarafından yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde bir önceki yıl için belirlenen
burs miktarları, takip eden akademik yıllarda uygulanmaya devam eder. Ayrıca Mütevelli Heyeti
tarafından burs miktarları, oranları, süreleri ve koşulları her akademik yıl için yeniden belirlenebilir,
kaldırılabilir, değiştirilebilir, ilave uygulamalar, şartlar getirilebilir.

4- Üniversitemiz öğrencisi iken Merkezi Yerleştirme ve ya AGNO ile başka bir üniversiteye
yatay geçiş yapan ve en az bir dönem öğrenim gördükten sonra tekrar yatay geçiş yolu ile
üniversitemize geri dönüş yapan öğrenci hak kazandığı Üniversiteye Giriş Bursundan yararlanabilir,
Tercih Bursu ve (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) YKS Derece Bursundan yararlanamaz.
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