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GENÇLİK KONSERVATUVARI 

BAŞVURU KOŞULLARI 

❖ Gençlik Konservatuvarına Ortaokul 5. Sınıf öğrencileri başvurabilir. 

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ: 

Tarih: 12 Eylül–23 Eylül 2022 

Başvuru Adresi: Konservatuvar Şube Müdürlüğü (Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür 

Merkezi-Kurtuluş Mah. 1017 Sok. No:2 Eyyübiye/ŞANLIURFA) 

İletişim Numarası: (0414) 318 51 00 Dâhili: 2170 

ÖN KAYIT  İÇİN GEREKLİ BELGELER:  

1. Kayıt-başvuru Formu. (Ön kayıt sırasında adayın velisi tarafından doldurulacak). 

2. İki adet, son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6,0 cm boyutlarında aday öğrenciyi açık 

bir şekilde tanıtan ( kılık – kıyafet yönetmeliğine uygun) vesikalık fotoğraf. 

3. Özel kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi ( Nüfus cüzdanı, pasaport vb. adayın soğuk 

damgalı fotoğrafının bulunduğu resmi belgeler özel kimlik belgesi olarak kabul edilir). 

4.Veli Muvafakatnâmesi (Ön kayıt sırasında adayın velisi tarafından doldurulacak) 

5. Halen okumakta oldukları ortaokuldan getirecekleri öğrenci belgesi. 

 

KABUL SINAV TARİHİ: 

Kabul Sınavı Tarihleri: 24-25 Eylül 2022  

Sınav Yeri: Konservatuvar Şube Müdürlüğü (Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi-

Kurtuluş Mah. 1017 Sok. No:2 Eyyübiye/ŞANLIURFA) 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR: 

1. Konservatuvar Şube Müdürlüğü hafta içi 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında 

başvuru-ön kayıt kabul etmektedir. 

2. Kabul sınavı 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 09.00–17.00 saatleri arasında 

Konservatuvar Şube Müdürlüğü salonunda yapılacaktır. 

3. Ön kayıtlar için başvuru adayın velisi ya da noter onaylı vekâletname ile belirlenen vekil 

aracılığı ile yapılır; posta ya da faks yolu ile kayıt kabul edilmez. 

4. Eksik evraklı ve zamanında getirilmeyen formlar işleme konulmaz. 

5. Aday Kayıt Formuna yanlış beyan verenler ileride hiçbir hak iddia edemezler. 

6. Ön kayıt sırasında, aday öğrenciye, üzerinde fotoğrafı bulunan, sınav giriş belgesi 

verilir. Sınav giriş belgesini göstermeyen aday sınava alınmaz. 

7. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’na girmeye hak kazanan adaylar kesin 

kayıt için istenen evraklarını konservatuvar Şube Müdürlüğüne teslim etmek 
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zorundadır. Eksik evraklı ve zamanında kayıt yapmayan adaylar kayıt hakkını 

kaybetmiş sayılır. 

8. Öğrenciler kabul kayıt sınavını kazandıkları takdirde, girdikleri sanat dalının 

enstrümanını (çalgı) kendileri almakla yükümlüdürler. 

9. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü önceden ilan etmek 

kaydıyla sınav tarihleri ve kayıt için istenilen belgelerde değişiklik yapma hakkını saklı 

tutmaktadır. 

10. Başvurusunu yapan adaylar koşulları kabul etmiş sayılırlar. 

11.  Öğrencilerin ulaşımı velileri tarafından sağlanacaktır. 

12. Temel Müzik bölümlerinden oluşan Konservatuvara bu yıl 20 öğrenci kabul edilecektir. 

13. Konservatuvar eğitimi, cumartesi-pazar günleri yüz yüze gerçekleştirilecektir. 

14. Konservatuvarımızın Temel Müzik bölümlerinden oluşan eğitim süresi 8 dönem 4 

yıldır. Öğrencilerimiz hafta sonu bölümlerine göre değişen toplam 8 ders saati eğitim 

göreceklerdir.  

15. Her yıl süreyle dönem sonu sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimize 

“Konservatuvar Erken Müzik Eğitimi Sertifikası” verilecektir. Ayrıca 4. Yılsonunda 

tüm dönemlerde başarılı olan öğrencilere “Konservatuvar Mezuniyet Sertifikası” 

verilecektir. 

 

Not: Konservatuvarın eğitim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 

belirlenmektedir. Her dönem başlangıcının ilk hafta sonu ile eğitim başlar, her dönem sonunun 

son haftasından önceki hafta sonu eğitim biter. 

*Konservatuvar Şube Müdürlüğü ders müfredatında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 

 


