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İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURU SİSTEMİ 

ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURUSU: https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/konservatuar/basvuru/ 

 

1.Adım : Aday No ve Şifre Al  

Başvuru tarihlerinde aktif olacaktır. 

 

Önkayıt için öncelikle Aday No ve Şifre alınması gerekmektedir. Aday No ve Şifre almak için adı, varsa 

orta adı, e-mail ve sistem tarafından oluşturulan güvenlik kodunu yazıp ayrıca e-mail ile ilgili beyanın 

yanındaki  onay kutusunu işaretleyip Gönder butonuna tıklayınız. Sistem tarafından otomatik Aday 

No ve Şifre verilip e-mail adresinize gönderilecektir.  

2.Adım : Başvuru Formu 

E-mail adresinize gönderilen Aday No ve Şifre bilgilerini girerek başvuru formuna giriş yapınız.  

 

Aday no ve şifre doğru girildiğinde başvuru sistemi açılacaktır. 

 

 

https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/konservatuar/basvuru/
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Ön kaydınızı tamamlamak için aşağıda belirtilen işlemleri yapmanız gerekmektedir. 

1- Aday Bilgi ve Tercih Formu 
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- Öncelikle Fotoğraf Ekle linkine tıklayarak vesikalık resminizi yükleyiniz. 

- Formda istenilen kişisel, iletişim, mezuniyet ve diğer bilgilerinizi giriniz. Yanında * işareti bulunan 

alanlar zorunlu alanlardır. Kimlik numaranızın doğru olup olmadığı sistemden kontrol edilmektedir. 

Kişisel bilgilerinizi kimliğinizde yazıldığı gibi yazınız. 

- Tercih etmek istediğiniz programı/programları seçiniz. 

- Kaydet butonuna tıklayınız. 

İstenilen bilgileri eksiksiz girmişseniz “Bilgiler Kayıt Edildi.” Mesajı yazılacaktır.  

 

Başvuruyu Tamamla aşamasına geçiniz. 

2- Başvuruyu Tamamla 

 

Konservatuvar lisesinden mezun olan adaylardan Ortaöğretim Başarı Puanı girilmesi 
istenilmeyecektir. Başvurunuzu tamamlamak istiyorsanız istenilen bilgileri girip "Başvuruyu 
Tamamla" butonuna tıklayınız. Başvuru başarıyla gönderildikten sonra başvuru bilgilerinizde veya 
tercihlerinizde değişiklik yapamazsınız. 

Başvurunuz başarıyla gönderildiğinde “Başvurunuz Gönderilmiştir. Eleme Sınavı Sınava Giriş Bilgileri 
Aşağıya Çıkarılmıştır.” mesajı yer alacaktır. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bu sayfada Eleme Sınavı 
sınava giriş tarihi, saati ve komisyon bilgileri de yer alacaktır. Belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde 
hazır bulunmanız gerekmektedir. Formu yazdır linkinden formu çıktı alınız. Eleme sınavında formu 
yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. 
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Önemli Uyarı: 
Aday Bilgi ve Tercih Formunu doldurup Başvuruyu Tamamla aşamasını yapmayan adayların başvurusu 
kabul edilmeyecektir. 
 
TYT Puanı 
Konservatuvar liselerinden mezun olanlar dışındaki adayların TYT puanı ÖSYM web servisinden 
otomatik alınacaktır. İlan edilen TYT puan şartını sağlamayan aday öğrencilerin başvurusu kabul 
edilmeyecektir. 


