


Sevgili Öğrencilerimiz   

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Lisans düzeyinde Anasanat/Sanat dallarına 
alınacak Uluslararası öğrencilerde aranacak genel ve özel koşullar ile kayıt-kabule ilişkin esaslara 
ilişkin bilgilendirmeler bu rehberde yer almaktadır.  

Eg ̆itim öğretime ilişkin tüm duyurular http://iso.cu.edu.tr/index.html ve https://
devletkonservatuvari.cu.edu.tr adresinde paylaşılmaktadır. İnternet sayfamız ve sosyal medya 
hesaplarımızın takip edilmesini önemle rica ederiz.  

Konservatuvarımız kabul sınavlarına girecek tüm uluslararası öğrencilerimize başarılar diler, 
sınavlarda görev alan tüm öğretim elemanlarımıza da katkıları ve desteklerinden dolayı teşekkür 
ederim.  Öğrencilerimiz ile birlikte tüm mensuplarımıza sağlıklı ve başarılı bir sınav dönemi 
dilerim.  

Tüm hijyen kurallarını dikkate alarak  hareket edeceğinizi umar ,bu zor günlerde önce sağlık , 
sabır ve iyi çalışmalar dileriz.  

 

DOÇ. ÜLVİYYE GÜLER   
ÇUKUROVA DEVLET KONSERVATUVARı MÜDÜRÜ 

 



ÖNEMLİ BİLGİLER 

•  Müzik Bölümü 2021-2022 Akademik Yılı için; 

•  Piyano Anasanat Dalı’na, 

•  Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı’na (Keman,Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas), 

•  Üflemeli Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı’na (Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, 
Korno, Trompet, Trombon ve Vurmalı) öğrenci kabulü yapılacaktır. 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na 
hangi bölümlere Uluslarası Öğrenci kabul edilecek? 

 
 
 
 
 

  

�  Sahne Sanatları Bölümü’ne ise 2021-2022 Akademik Yılı için;  
�  Oyunculuk Anasanat Dalı’na, 
�  Opera Anasanat Dalı’na, öğrenci kabulü yapılacaktır. 

 Not: Sahne Sanatları Yüksek Lisans Programı için kontenjanı 
bulunmamaktadır. 
 
 



ÖNEMLİ BİLGİLER 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na Uluslararası 
Öğrenci olabilmek için hangi adımları takip etmem gerekir.? 

 
 
 

 
  

�  Kısa adı ile ÇUÖS olarak anılan Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı, 
üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına yönelik uluslararası öğrenci başvurularının 
kabulü için 2012 yılından beri yapılan bir seçme sınavıdır. Sınav, gerek yurt içinde ve gerekse 
yurt dışında faaliyet gösteren çeşitli merkezlerde her yılın nisan ya da mayıs ayları içerisinde 
yapılmaktadır. IQ ve matematik testlerinden ibaret olan ÇUÖS; 40'ı IQ (mantık), 35'i 
matematik ve 5'i geometri alanlarından olmak üzere çoktan seçmeli şekilde hazırlanmış 
toplam 80 sorudan oluşmaktadır. 

�  Sınav süresi 120 dakika olan ÇUÖS'de her soru Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, 
Arapça ve Rusça dillerinde hazırlanarak adaylar bu dillerden herhangi birinde sınava girebilir. 
Sınav puanı hesaplanmasında 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürür. Bu sınavdan alınan 
sonuçların değerlendirilmesi ile sınavdan başarılı sayılan adayların Üniversite tercih dönemi 
başlar. 

�  Çukurova Üniversitesi uluslararası öğrenci sınavı başvurusu internet üzerinden çevrimiçi 
olarak alınmaktadır.  

 (http://iso.cu.edu.tr/tr/announcement-lis.html)  
       (http://iso.cu.edu.tr/documents/CUOS_kilavuz_TR.pdf) 



ÖNEMLİ BİLGİLER 

•  http://iso.cu.edu.tr/tr/programs.html

• 

Not: Yüksek Lisans Başvuruları için 
http://iso.cu.edu.tr/tr/programs-ylis.html  bağlantısını takip ederek 
başvuru koşullarını inceleyiniz. 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na Uluslararası 
Öğrenci olabilmek için hangi adımları takip etmem gerekir.? 

 
 
 

 
  



ÖNEMLİ BİLGİLER 

https://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na Uluslararası 
Öğrenci olabilmek için hangi adımları takip etmem gerekir.? 

 
 
 

 
  

 



ÖNEMLİ BİLGİLER 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Anasanat/Sanat 
dallarına alınacak öğrencilerde aranacak 
nelerdir? 

 

 
 

 

  

�  Sağlık durumu (fiziksel ve ruhsal açıdan)  ilgili Anasanat/Sanat dalı için gereken 
ölçütlere uygun olmak. 

�  İlgili Anasanat / Sanat Dalı için gerekli yeterliliğe sahip olmak. 
�  Herhangi bir resmi veya özel okuldan disiplin suçuyla ilişkisi kesilmemiş olmak. 
�  Tabi olduğu ülkenin Devlet Konservatuvarları, Sanat Akademileri, Müzik ve 

Sahne Sanatları Liselerinin ilgili Anasanat/Sanat dallarından mezun olmak veya 
lise veya dengi okul mezunu olmak. 

�  Müzik Bölümü (Piyano Anasanat Dalı, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Üflemeli-
Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı) iki aşamalı seviye tespit sınavlarına 
başvurabilmek için; en çok 22 yaşında olmak. (Devlet Konservatuvarlarının 
Müzik ve Sahne Sanatları Liselerinden mezun olan ve öğrenimine iki yıldan fazla 
ara vermeyen adaylarda 22 yaş koşulu aranmaz.) . (Yaş hesaplaması yapılırken 
yıl/ay/gün dikkate alınır.) 



ÖNEMLİ BİLGİLER 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Anasanat/Sanat 
dallarına alınacak öğrencilerde aranacak 
nelerdir? 

 

 
 

 

  

�  Sahne Sanatları Bölümü (Opera-Şan Anasanat Dalı ve Tiyatro-Oyunculuk Anasanat Dalı) 
kabul sınavlarına başvurabilmek için; en çok 25 yaşında olmak. (Yaş hesaplaması yapılırken 
yıl/ay/gün dikkate alınır.) 

�  Rektörlük tarafından ilan edilen süre içinde ön kayıt ile ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak 
tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak. 

�  Rektörlük tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda 
başarılı olmak.  



Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü 
alınacak Öğrencilerde aranacak Nelerdir? 

•  Müzik Bölümü (Yaylı Çalgılar ASD., Piyano ASD., Üflemeli-Vurmalı Çalgılar 
ASD.) için Devlet Konservatuvarlarının Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri 
dışında kalan okullardan mezun olan adaylara iki aşamalı Seviye Tespit Sınavı 
yapılır. ; müracat ettikleri Anasanat Dalının 
gerektirdiği müfredat programından  puan  almak 
zorundadırlar. Müziksel işitme-okuma-yazma-müzik teorileri-
basit çok seslendirme sınavına katılırlar. Bu aşamadan da Müziksel işitme %20-
okuma %20-yazma %40- müzik teorileri %10- basit çok seslendirme %10 olarak 
değerlendirilerek toplam 100(yüz) üzerinden 70(yetmiş) puan almak 
zorundadırlar. Her iki aşamada da 100(yüz) üzerinden 70(yetmiş) ve üzeri puan 
alan adaylar kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. 

•  Devlet Konservatuvarlarının Müzik ve Sahne Sanatları Liselerinden mezun olan 
adaylar bu sınavdan 100 (yüz) üzerinden 
70 (yetmiş) puan  alan adaylar kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. 

ÖNEMLİ BİLGİLER 



Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano 
Anasanat Dalına Alınacak öğrencilerde aranacak 
Nelerdir? 

•  Birinci Aşama Sınavında adaylar; (Fr. Chopin, 
Lizst, Rachmaninoff, Scriabin, Debussy), J.S. Bach: Das Wohltemperiertes 
Klavier’den bir , Klasik döneme ait bir sonat 
(Haydn, Mozart, Beethoven vb. ), Romantik döneme ait bir eser ile Çağdaş 
bir yapıtı Komisyona ezber olarak icra etmek, çalmak, dinleti olarak sunmak 
ve çalacağı eserlerin notalarını sınavda yanında bulundurmak zorundadır. 

•  İkinci Aşama sınavında adaylar Müziksel işitme %20-okuma %20-yazma 
%40- müzik teorileri %10- basit çok seslendirme %10 olarak 
değerlendirilerek toplam almak 
zorundadırlar. 

ÖNEMLİ BİLGİLER 



Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı 
Çalgılar Anasanat Dalına (  Sanat 
Dalları) Alınacak Öğrencilerde aranacak Nelerdir? 

•  Birinci Aşama Sınavında adaylar; tüm gamlar, arpejler ve çift sesler (üçlüler, 
altılılar ve oktavlar), , J.S.  Bach solo sonat/suite 
veya partitalarından iki bölüm veya G. Ph.  Telemann veya M. Reger’in solo 
yapıtlarından en az iki bölüm, piyano eşlikli 2 parça (birisi virtüöz 
karakterli), herhangi bir konçertonun I. bölümü (kadanslı ) veya II. ve III. 
bölümlerini Komisyona icra etmek, çalmak, dinleti olarak 
sunmak ve eserlerin eşlik partilerini sağlayarak 
girmek zorundadır  

•  İkinci Aşama sınavında adaylar Müziksel işitme %20-okuma %20-yazma 
%40- müzik teorileri %10- basit çok seslendirme %10 olarak 
değerlendirilerek toplam almak 
zorundadırlar. 

ÖNEMLİ BİLGİLER 



Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü 
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalına(Flüt, Obua, Klarnet, 
Fagot, Korno, Trompet, Trombon ve Vurmalı Çalgılar Sanat 
Dalları)  Alınacak öğrencilerde aranacak Nelerdir? 

•  Birinci Aşama Sınavında adaylar; bütün majör ve minör gamlar ve arpejleri 
(iki oktav içinde), , piyano eşlikli sonat formunda 
veya varyasyon formunda ve  (konçerto 
ve sonatlar farklı dönemlere ait olmalıdır) Komisyona icra etmek, çalmak, 
dinleti olarak sunmak ve eserlerin eşlik partilerini sağlayarak  

 girmek zorundadır.    

•  İkinci Aşama sınavında adaylar Müziksel işitme %20-okuma %20-yazma 
%40- müzik teorileri %10- basit çok seslendirme %10 olarak 
değerlendirilerek toplam  almak 
zorundadırlar. 

ÖNEMLİ BİLGİLER 



Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları 
Bölümü Opera Anasanat Dalına Alınacak Öğrencilerde aranacak 

Nelerdir? 

•  Ön Eleme Sınavında adayların müzikal işitme yeteneği değerlendirilir. 
Adaylar tek ses, iki ses, üç ses, ritim ve melodi tekrarlarında başarılı olmak 
zorundadır.  

•  Baraj Sınavında adaylar  komisyon tarafından belirlenen şan egzersizlerini 
uygulamak ve lied, aria-antiche, aria, napoliten tarzlarında hazırlamış 
oldukları şarkıları icra etmek zorundadır. 

•  Kesin Kabul Sınavında adaylar hazırlamış oldukları 1 şiir ve 1 tiradı (tiyatro 
eserinden seçilmiş küçük parça) Komisyona sunmak, yapılacak 
doğaçlamalarda ve mülakatta başarılı olmak zorundadır. 

•  Tüm sınavlarda adaylar bir sonraki aşamaya geçebilmek için toplam 100 
(yüz) üzerinden 70 (yetmiş) puan almak zorundadırlar. 

ÖNEMLİ BİLGİLER 



Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları 
Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalına Alınacak Öğrencilerde aranacak 

Nelerdir? 

•  Adaylar ikisi komedya, ikisi tragedya olmak üzere en az dört serbest parça 
ve bir adet şiir hazırlamak zorundadır.  

•  Ön Eleme Sınavında adaylar hazırlamış oldukları serbest parçalardan ikisini 
Komisyona sunmak zorundadır.  

•  Baraj sınavında adaylar yapılacak Genel Kültür, Genel Tanıma, Ses-Kulak, 
Ritim-Dans, Hareket sınavlarında başarılı olmak ve hazırlamış oldukları 
serbest parçalardan Komisyona sunmadığı iki parçayı Komisyona sunmak 
zorundadır. Komisyon gerekli bulursa adaylara zorunlu parça verebilir, 
doğaçlama ve toplu çalışma yaptırabilir; ayrıca adayların kulak-burun-
boğaz-göz, ortopedi (genel beden) konularında muayene edilmesini ve 
psikolojik testlere tabi tutulmasını isteyebilir.  

•  Kesin kabul sınavında adaylar yapılacak doğaçlamalarda ve mülakatta 
başarılı olmak zorundadır. 

•  Tüm sınavlarda adaylar bir sonraki aşamaya geçebilmek için toplam 100 
(yüz) üzerinden 70(yetmiş) puan almak zorundadırlar. 

ÖNEMLİ BİLGİLER 



•  Okulun kesin kabul sınavlarında başarılı olan adayların, ilgili sanat dalına, 
Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırması gerekmektedir. 
Konservatuvarımıza kabul edilen öğrenciler ilk yıl üniversitemiz “Türkçe 
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Türkçe eğitimi alacaklardır. 
Yılsonu sınavları neticesinde yeterliliği sağlayan öğrenciler normal eğitim 
programına dahil edileceklerdir. 
 
 
Konservatuvara kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını şahsen veya zorunlu 
hallerde noter tarafından düzenlenen vekaletname ile tayin edilen vekil 
aracılığıyla yaptırırlar. Eksik belge ile kayıt yapılamaz. Süresi içinde kesin 
kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. 
 

KESİN KAYIT 



İLETİŞİM 

Herhangi bir sorunuz olduğunda bizlere her zaman okulumuzda ya da e-posta ile 
devletkonservatuvari@cu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. İşbirliğiniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.  

 

Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı 01330 Adana/Türkiye 

Telefon: +90 322 338 62 64 

https://devletkonservatuvari.cu.edu.tr 

https://www.facebook.com/groups/1629740797298643 

Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi: 

•  Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi 
Dış İlişkiler Binası 2. Kat, Sarıçam, Adana/Türkiye 

Telefon: +90 (322) 338 7289 

http://iso.cu.edu.tr/index.html 

Mail: iso@cu.edu.tr 

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: 

https://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/ 

•  Telefon: +90 322 3386084-88 (5 hat) 

•  Fax: +90 322 3386947 

•  Email: sosbil@cu.edu.tr 

 

 

 

 


