İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI VE
GİRİŞ SINAVI DOSYA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
SIKÇA SORULAN SORULAR
Konservatuara başvurmak için ilk olarak ne yapmam gerekiyor?
Adayın 09-12 Ağustos 2021 tarihleri
arasında http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/konservatuar/basvuru/ web adresinden ön
kayıt yaptırması gerekmektedir.
Ön kayıt yaptıktan sonra çıktı almam gerekiyor mu?
Ön kaydı bitirdikten sonra formdaki “yazdır” butonuna tıklayarak çıktı alınacaktır.
Çıktı alınan evrak imzalanıp taşınabilir bellek ile birlikte Konservatuara yollanacaktır.
Sınav içeriğine nereden ulaşabilirim?
Aday 09-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında ön kaydını yaptıktan sonra, yukarıda
linki verilen İTÜ Öğrenci İşleri başvuru sistemindeki hesabında verilecek linkten,
tercih ettiği bölümün sınav içeriğini indirecektir.
Sınav içeriğini nereye ve nasıl yollayacağım?
Aday tercih ettiği bölümün kriterlerine göre hazırladığı dosyaları yüklediği taşınabilir
belleği ve ön kaydı bitirdikten sonra imzaladığı kayıt formunu, 12 Ağustos 2021
tarihine kadar Konservatuara ulaştırmak üzere PTT kargoya verecektir.
Konservatuarın açık adresi nedir?
İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Maçka Kampüsü,
Müdürlük Binası, 34357, Beşiktaş
Sınav içeriğini PTT kargo ile son yollayabileceğim tarih nedir?
12 Ağustos 2021 mesai saatinden sonra kargoya verilecek dosyalar kabul
edilmeyecektir.
PTT kargo dışında bir kargo şirketi ile yollayabilir miyim?
Adaylar dosyalarını sadece PTT kargo ile yollayacaklardır.
PTT kargo takip numarasını nereye yazacağım?
PTT kargo tarafından verilecek 13 haneli takip numarasının (barkod numarası),
aday tarafından yukarıda linki verilen İTÜ başvuru sistemindeki hesabına 13 Ağustos
2021 mesai bitimine kadar yazılması zorunludur.
PTT kargo yerine Konservatuara elden teslim edebilir miyim?
Konservatuarda elden teslim edilen dosyalar kabul edilmeyecektir.

Başvurumun tamamlandığına nasıl emin olacağım?
Adaylar tarafından PTT kargo ile taşınabilir bellek (USB) içinde gönderilen dosyalar,
Konservatuara ulaştıktan ve kontrol edildikten sonra, aday yukarıda linki verilen İTÜ
Öğrenci İşleri başvuru sistemindeki hesabında “başvurunuz alınmıştır” ibaresini
gördüğünde başvurusu tamamlanacaktır. Aday öğrenciye başvurusunun alındığı bilgisi
ayrıca e-posta olarak gönderilecektir.
Taşınabilir belleğin üzerine ne yazmam gerekiyor?
Yollanacak taşınabilir belleğin (USB) üzerine adayın adı soyadı, aday no ve
başvurduğu bölüm yazılmalıdır.
Birden fazla bölüme başvurabilir miyim?
Aday öğrenciler sadece 1 (bir) bölüme başvurabilirler.

