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1. Öğrenci bilgi formu
2. Adayın mezun olduğu ortaöğretim 
 kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da  
 yeni tarihli mezuniyet belgesi
3.  Nüfus cüzdanının aslı 
 (Kayıtta fotokopisi çekilerek onaylanacak)
4.  6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf 
5.  Sabıka kaydı (Adli sicil) beyan formu 
 (1995 ve daha önce doğumlular için 
 Askerlik Beyan Formu)
6. Yurt bursundan yararlanma beyan formu

İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın amacı öğrencilerin bölümlerinde başarılı olabilmeleri için İngilizce 
dilinde yeterli bir düzeye ulaşmalarını sağlamaktır. İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda üniversitemizin 
akademik programlarında okumaya hak kazanmasına karşın İngilizcesi yeterli olmayan 
öğrencilere eğitim verilecektir.

Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilerin 
İngilizce yeterliliklerini ölçme amacıyla akademik 
yılın başında İngilizce Yeterlik Sınavı yapılacaktır. 
İngilizce Yeterlik sınavı 3 kademeden oluşmaktadır:
• Yazılı Sınav
• Konuşma Sınavı
• Dinleme Sınavı

Yazılı Sınav
İki aşamadan oluşmaktadır. 
• Birinci aşama, kelime bilgisini ölçen 10, 
okuduğunu anlamayı test eden 20 ve İngilizce 
yeterliği ölçen 20 soru olmak üzere toplam 50 
sorudan oluşan çoktan seçmeli bir sınavdır. 
• İkinci aşamada ise verilecek olan bir konu 
başlığı ile ilgili olarak öğrencilerden en az 150 
kelimeden oluşan bir kompozisyon yazmaları 
istenecektir.

Sözlü Sınav
İki aşamalıdır.
• Birinci aşamada öğrencinin kendisi hakkında 
genel bilgi vermesi istenecektir.
• İkinci aşama, öğrencinin gelecekteki planları ve 
hedeflerine yönelik sorulan sorulardan 
oluşacaktır. 

Dinleme Sınavı
İki aşamayı içerir.
• Birinci aşamada öğrenciye İngilizce bir parça 
dinletilecek ve bu parçayla ilgili boşluk doldurma 
çalışması yaptırılacaktır. 
• İkinci aşamada ise yarım bırakılmış İngilizce bir 
hikâye dinletilerek, hikâyenin geri kalanının 
tahmin edilmesi ve yazılması istenecektir.

18 Eylül 2017 • Saat: 10:00
Dil Bilgisi + Okuma (Test) + Yazma (Kompozisyon)

19 Eylül 2017 • Saat: 10:00
Konuşma 

19 Eylül 2017 • Saat: 13:30
Dinleme 

Sınav Yeri: Dedekorkut Mah. Beyşehir Cad. No:9 
42080 Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Meram/KONYA

İngilizce Yeterlik Sınavı 
Değerlendirme Ölçütleri
• Yazılı sınav birinci aşama 25, ikinci aşama 25 
olmak üzere toplam 50 puan üzerinden 
değerlendirilecektir.
• Sözlü sınav birinci aşama 5, ikinci aşama 20 
olmak üzere toplam 25 puan üzerinden 
değerlendirilecektir.
• Dinleme sınavında birinci aşama 10, ikinci 
aşama 15 olmak üzere 25 puan üzerinden 
değerlendirilecektir.
• İngilizce Yeterlik sınavında toplam başarı 
puanı en az 70 olan öğrenciler başarılı 
sayılacaklardır.
• TOEFL-iBT sınavından 84 ve üzeri puan alanlar 
İngilizce hazırlık sınıfından muaf olacaklardır.

KAYIT İÇİN İSTENEN 
BELGELER

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

İNGİLİZCE DİL ÖLÇME SINAVI

İNGİLİZCE YETERLİK SINAV 
TARİHLERİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

2017-2018 
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 
KAYIT TARİHLERİ

Tüm Fakülteler

14-17 Ağustos 2017
08:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00 arası

Mazeretli Kayıt

18 Ağustos 2017
08:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00 arası

Teşvik ve Burslar

Üniversite giriş sınavındaki başarı sırasına göre aylık burslar*
(Programa yerleştiği puan türünde)

Yurt (Barınma) Bursu**,***Tam burslu olarak
ilk 3 tercihinden yerleşmek

Üniversitede yarı-zamanlı çalışma 
bursu

Başarılı öğrencilere
üniversitenin ihtiyaç durumuna göre

KGTÜ Teknokent’te yer verilmesiMezuniyet sonrası 
şirket kurmak isteyenler

Bir sefere mahsus 
10.000 TL, 5.000 TL veya 
3.000 TL nakit destek

Ürünleşme potansiyeli olan 
bitirme ve/veya araştırma projeleri

ARANAN KOŞUL TEŞVİK / BURS*

Bölümünü ilk 5 sırada bitirmek

Yerleştiği puan türünde
ilk 50.000 içerisinde 

olmak koşuluyla,
KGTÜ’yü ilk 3 sırada tercih etmek

İş garantisi

Bir defaya mahsus;
1. Tercih  1.000 TL
2. Tercih     750 TL
3. Tercih     500 TL

(Aylık burs ödemeleri yılda 8 ay süreyle geçerlidir.)

1-100

101-250

251-500

501-750

751-1000

1001-2000

2001-3000

6.000 TL

5.000 TL

4.000 TL

3.000 TL

2.000 TL

1.500 TL

1.250 TL

3001-4000

4001-5000

5001-10.000

10.001-20.000

20.001-30.000

30.001-50.000

1.000 TL

750 TL

650 TL

500 TL

300 TL

200 TL 

*    Halihazırda bir lisans programından mezun olanlar hariç.
**    Konya merkezde (Karatay, Meram ve Selçuklu) ikamet edenler hariç.
***   2017-2018 eğitim-öğretim yılında yurt bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin 
 kayıt dönemi içerisinde yurt başvurularını yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde 
 yurt bursundan yararlanılması mümkün olmamaktadır.

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bilgi insanlığın her zaman en büyük varlığı 
olmuştur. Savaş alanını “bilen” komutanlar 
savaşları kazanmıştır. Piyasayı daha iyi “bilen” 
tüccarlar zenginliklerini artırmışlardır. Daha çok 
bilgiye sahip toplumlar daima daha ileri 
gitmişlerdir. Günümüzde ise bilgi tarihte hiç 
olmadığı kadar etkili ve güçlü bir hale gelmiştir.

Küreselleşen günümüz dünyasında ticarette, 
sosyal ve kültürel paylaşımlarda, uluslararası 
ilişkilerde kısacası sınırlar ötesi bütün 
iletişimlerde yabancı dil kullanımı oldukça 
önemlidir. Uluslararası olabilmenin en önemli 
şartlarından biri de günümüz dünyasında en az 
bir yabancı dili ve özellikle de İngilizceyi çok iyi 
kullanabilmektir. Bu bağlamda % 100 İngilizce 
eğitimiyle öğrencileri, uluslararası standartlardaki 
İngilizce dil bilgisi ve becerisiyle donatmayı 
amaçlayan üniversitemiz mesleki anlamda da 
İngilizcenin önemini öne çıkararak siz değerli 
öğrencilerimize her türlü imkânları sunmak için 
hazırdır.

Geleneksel dil öğretim metotlarından farklı bir 
şekilde üniversitemizde “Beyin Temelli Dil 
Öğretim” metodu benimsenerek dil öğretim 
sürecinde bütün duyu organlarına hitap eden  
“Yaparak ve Yaşayarak” dil öğrenme felsefesi 
benimsenmektedir. 

Sanal Sınıf uygulamalarımızla, teknolojinin 
tamamen etkin kılındığı dil laboratuvarlarımızla, 
yaşamın içinden tiyatrosal uygulamalarla sizlere 
keyifli ve verimli bir öğrenme süreci tasarladık.

Üniversitemizde uygulanan İngilizce öğretim 
programının en önemli özelliklerinden birisi de 
Avrupa Dil Portfolyosuyla eşdeğer olmasıdır. 
İngilizce Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlayan 
siz değerli öğrencilerimiz Avrupa Dil Pasaportuna 
sahip olma imkânı bulacaksınız. Dil pasaportu 
sayesinde Avrupa seyahatlerinde vize işlemleri, 
vatandaşlık veya Avrupa Birliği ülkelerinde 
eğitim için başvurularda öncelik sahibi olacaksınız. 
Ayrıca, Avrupa Dil Pasaportu sayesinde Avrupa 
Birliği ülkelerinde serbestçe seyahat etme, 
oturma ve çalışma hakları gibi imkânları edinmede 
kolaylıklar yaşayacaksınız.

Üniversitemizde öğrenim görmenin ayrıcalığını 
hissedecek olan siz değerli öğrencilerimizi 
aramızda görmek için sabırsızlanıyor öğrenim 
hayatınızda başarılar diliyoruz.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Yabancı Diller Koordinatörlüğü
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• İkinci aşamada ise verilecek olan bir konu 
başlığı ile ilgili olarak öğrencilerden en az 150 
kelimeden oluşan bir kompozisyon yazmaları 
istenecektir.

Sözlü Sınav
İki aşamalıdır.
• Birinci aşamada öğrencinin kendisi hakkında 
genel bilgi vermesi istenecektir.
• İkinci aşama, öğrencinin gelecekteki planları ve 
hedeflerine yönelik sorulan sorulardan 
oluşacaktır. 

Dinleme Sınavı
İki aşamayı içerir.
• Birinci aşamada öğrenciye İngilizce bir parça 
dinletilecek ve bu parçayla ilgili boşluk doldurma 
çalışması yaptırılacaktır. 
• İkinci aşamada ise yarım bırakılmış İngilizce bir 
hikâye dinletilerek, hikâyenin geri kalanının 
tahmin edilmesi ve yazılması istenecektir.

18 Eylül 2017 • Saat: 10:00
Dil Bilgisi + Okuma (Test) + Yazma (Kompozisyon)

19 Eylül 2017 • Saat: 10:00
Konuşma 

19 Eylül 2017 • Saat: 13:30
Dinleme 

Sınav Yeri: Dedekorkut Mah. Beyşehir Cad. No:9 
42080 Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Meram/KONYA

İngilizce Yeterlik Sınavı 
Değerlendirme Ölçütleri
• Yazılı sınav birinci aşama 25, ikinci aşama 25 
olmak üzere toplam 50 puan üzerinden 
değerlendirilecektir.
• Sözlü sınav birinci aşama 5, ikinci aşama 20 
olmak üzere toplam 25 puan üzerinden 
değerlendirilecektir.
• Dinleme sınavında birinci aşama 10, ikinci 
aşama 15 olmak üzere 25 puan üzerinden 
değerlendirilecektir.
• İngilizce Yeterlik sınavında toplam başarı 
puanı en az 70 olan öğrenciler başarılı 
sayılacaklardır.
• TOEFL-iBT sınavından 84 ve üzeri puan alanlar 
İngilizce hazırlık sınıfından muaf olacaklardır.

KAYIT İÇİN İSTENEN 
BELGELER

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

İNGİLİZCE DİL ÖLÇME SINAVI

İNGİLİZCE YETERLİK SINAV 
TARİHLERİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

2017-2018 
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 
KAYIT TARİHLERİ

Tüm Fakülteler

14-17 Ağustos 2017
08:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00 arası

Mazeretli Kayıt

18 Ağustos 2017
08:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00 arası

Teşvik ve Burslar

Üniversite giriş sınavındaki başarı sırasına göre aylık burslar*
(Programa yerleştiği puan türünde)

Yurt (Barınma) Bursu**,***Tam burslu olarak
ilk 3 tercihinden yerleşmek

Üniversitede yarı-zamanlı çalışma 
bursu

Başarılı öğrencilere
üniversitenin ihtiyaç durumuna göre

KGTÜ Teknokent’te yer verilmesiMezuniyet sonrası 
şirket kurmak isteyenler

Bir sefere mahsus 
10.000 TL, 5.000 TL veya 
3.000 TL nakit destek

Ürünleşme potansiyeli olan 
bitirme ve/veya araştırma projeleri

ARANAN KOŞUL TEŞVİK / BURS*

Bölümünü ilk 5 sırada bitirmek

Yerleştiği puan türünde
ilk 50.000 içerisinde 

olmak koşuluyla,
KGTÜ’yü ilk 3 sırada tercih etmek

İş garantisi

Bir defaya mahsus;
1. Tercih  1.000 TL
2. Tercih     750 TL
3. Tercih     500 TL

(Aylık burs ödemeleri yılda 8 ay süreyle geçerlidir.)

1-100

101-250

251-500

501-750

751-1000

1001-2000

2001-3000

6.000 TL

5.000 TL

4.000 TL

3.000 TL

2.000 TL

1.500 TL

1.250 TL

3001-4000

4001-5000

5001-10.000

10.001-20.000

20.001-30.000

30.001-50.000

1.000 TL

750 TL

650 TL

500 TL

300 TL

200 TL 

*    Halihazırda bir lisans programından mezun olanlar hariç.
**    Konya merkezde (Karatay, Meram ve Selçuklu) ikamet edenler hariç.
***   2017-2018 eğitim-öğretim yılında yurt bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin 
 kayıt dönemi içerisinde yurt başvurularını yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde 
 yurt bursundan yararlanılması mümkün olmamaktadır.

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bilgi insanlığın her zaman en büyük varlığı 
olmuştur. Savaş alanını “bilen” komutanlar 
savaşları kazanmıştır. Piyasayı daha iyi “bilen” 
tüccarlar zenginliklerini artırmışlardır. Daha çok 
bilgiye sahip toplumlar daima daha ileri 
gitmişlerdir. Günümüzde ise bilgi tarihte hiç 
olmadığı kadar etkili ve güçlü bir hale gelmiştir.

Küreselleşen günümüz dünyasında ticarette, 
sosyal ve kültürel paylaşımlarda, uluslararası 
ilişkilerde kısacası sınırlar ötesi bütün 
iletişimlerde yabancı dil kullanımı oldukça 
önemlidir. Uluslararası olabilmenin en önemli 
şartlarından biri de günümüz dünyasında en az 
bir yabancı dili ve özellikle de İngilizceyi çok iyi 
kullanabilmektir. Bu bağlamda % 100 İngilizce 
eğitimiyle öğrencileri, uluslararası standartlardaki 
İngilizce dil bilgisi ve becerisiyle donatmayı 
amaçlayan üniversitemiz mesleki anlamda da 
İngilizcenin önemini öne çıkararak siz değerli 
öğrencilerimize her türlü imkânları sunmak için 
hazırdır.

Geleneksel dil öğretim metotlarından farklı bir 
şekilde üniversitemizde “Beyin Temelli Dil 
Öğretim” metodu benimsenerek dil öğretim 
sürecinde bütün duyu organlarına hitap eden  
“Yaparak ve Yaşayarak” dil öğrenme felsefesi 
benimsenmektedir. 

Sanal Sınıf uygulamalarımızla, teknolojinin 
tamamen etkin kılındığı dil laboratuvarlarımızla, 
yaşamın içinden tiyatrosal uygulamalarla sizlere 
keyifli ve verimli bir öğrenme süreci tasarladık.

Üniversitemizde uygulanan İngilizce öğretim 
programının en önemli özelliklerinden birisi de 
Avrupa Dil Portfolyosuyla eşdeğer olmasıdır. 
İngilizce Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlayan 
siz değerli öğrencilerimiz Avrupa Dil Pasaportuna 
sahip olma imkânı bulacaksınız. Dil pasaportu 
sayesinde Avrupa seyahatlerinde vize işlemleri, 
vatandaşlık veya Avrupa Birliği ülkelerinde 
eğitim için başvurularda öncelik sahibi olacaksınız. 
Ayrıca, Avrupa Dil Pasaportu sayesinde Avrupa 
Birliği ülkelerinde serbestçe seyahat etme, 
oturma ve çalışma hakları gibi imkânları edinmede 
kolaylıklar yaşayacaksınız.

Üniversitemizde öğrenim görmenin ayrıcalığını 
hissedecek olan siz değerli öğrencilerimizi 
aramızda görmek için sabırsızlanıyor öğrenim 
hayatınızda başarılar diliyoruz.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Yabancı Diller Koordinatörlüğü



Sevgili Öğrenciler,
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ailesine hoşgeldiniz.

Ülkemizin sayılı kuruluşlarından olan, Torku markasının mimarı Anadolu Birlik Holding ve
Konya Şeker A.Ş. desteği ile kurulan üniversitemiz, sizleri 

Türkiye'nin en kapsamlı burs programlarından biri ile karşılıyor. 
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yıl da üniversitemize yerleşen tüm öğrencilerimiz 

eğitimlerini %100 burslu olarak alma ayrıcalığına sahip olacaklar.

“Bilgiyi ürüne dönüştürmek” hedefiyle çıktığımız bu yolda, 
sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. 

Prof. Dr. Cumhur Çökmüş
Rektör

Dr. Mikdat Çakır
Mütevelli Heyet Başkanı

YOL TARİFLERİ VE ULAŞIM KROKİLERİ

www.gidatarim.edu.tr

Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 
42080 Meram Konya

Konya Otogarından Ulaşım Krokisi ve Yol Tarifi

Karayolu Ulaşım Krokisi

Konya Havalimanından Ulaşım Krokisi ve Yol Tarifi

Yüksek Hızlı Tren Garından Ulaşım Krokisi ve Yol Tarifi
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