
 

 

 

 

UNIVERSITY OF WEST LONDON - LONDON COLLEGE OF MUSIC 

SINAV KURALLARI VE ŞARTLARI 

(2022 Summer Recorded Exams) 

 
1. Sınav kayıt tarihleri 17.01.2022 – 31.05.2022 tarihleri arasındadır. Recorded exams’e girecek adaylar 

videolarını 15.06.2022 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir. 

2. Sınav tarihleri ve saatleri sınavdan 10 gün önce Özel Yeşilköy Yıldız Şimşek Müzik Kursu tarafından 

kurumun sosyal medya hesaplarında veya web sitesinde yayınlanır ve liste kurum içine asılır. Öğrenci 

sınava “Recorded Exams” formatında katılacaksa sınav takviminde belirtilen tarihlere uyarak sınav 

videolarını teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde sınav hakkı geçersiz olacaktır. 

3. Sınav gün ve saatleri kayıt süreci biter bitmez oluşturulmaya başlanır. Şahsi isteklerin adaylar 

tarafından kayıt formlarına kayıt esnasında yazılması gereklidir. Sisteme giriş yapılması nedeni ile daha 

sonradan yapılan bildirimler hususunda değişiklik yapılmayacaktır. Ayrıca, sınav takvimi London 

College of Music tarafından belirlenip, Özel Yeşilköy Yıldız Şimşek Müzik Kursu’nun inisiyatifinde 

olmadığından, talep edilen her istek olumlu sonuçlandırılamayabilir. 

4. Aday, LCM sınavına kaydını yaptırıp ciddi bir sağlık sebebiyle sınava katılamayacağını tam teşekküllü 

hastaneden aldığı sağlık raporu ile kanıtladığı takdirde LCM tarafından ücret iadesi yapılmamakta fakat 

adayın sınav hakkı sadece 1 sene sonraki sınav tarihine ertelenebilmektedir. 

5. Olağan üstü durumlarda London College of Music Kurumu sınavları süresiz erteleme hakkına sahiptir. 

(savaş ortamı - ohal -  afet - pandemi durumu vs.) Bu gibi durumlarda ücret iadesi yapılmamaktadır 

ancak adayın sınav hakkı bir diğer sınav takviminde geçerli olacaktır. 

6. Sınav gün ve saatinde sınav yerinde hazır olmayan aday sınava girmedi sayılır. Sınav hakları yanar. 

Sınav ücreti iade edilmez. 

7. Adaylar sınavda orijinal London College of Music kitaplarını kullanmak zorundadır. Fotokopi veya 

herhangi bir kopya yayın ile sınava gelen adaylar İngiltere’den gelen sınayıcı tarafından sınava 

alınmazlar. Ayrıca, orijinal kitapların üzerinde hiçbir yazı, işaret ve kopya benzeri figürlerin olmaması 

gerekmektedir. 

8. Uygulama sınavları sabah 09.00 akşam 17.30 saatleri arasında yapılır. 

9. Sertifikalar London College of Music tarafından yollanır ve Özel Yeşilköy Yıldız Şimşek Müzik Kursu 

tarafından bir sonraki eğitim – öğretim dönemi başında dağıtılır. Kış dönemi sınavlarında ise sonuçların 

açıklanmasından itibaren 3 ay içerisinde sertifikalar dağıtılır. 

10. Her aday kayıt esnasında sınava giriş için gerekli tüm evraklarını teslim ettiğini ve ödemeyi eksiksiz 

yaptığını kabul eder. Eksik evrak ile kayıt tamamlanamaz. Aday, sınav harcını, bu sözleşmenin 1. 

maddesinde belirtilen sınav kayıt tarihleri içerisinde ödemeyi kabul eder. 

11. Öğrencilerini sınavlara hazırlayan öğretmenler veya veliler “başvuru formuna öğrencinin adı - soyadı, 

sınava girmek istediği branşı, sınav formatını ve öğrencinin seviyesini” doğru yazmakla yükümlüdür. 

Bu bilgilerin hatalı doldurulmasından dolayı meydana gelebilecek yanlışlıklardan Özel Yeşilköy Yıldız 

Şimşek Müzik Kursu sorumlu değildir. Esas olan başvuru formunda yazılan bilgilerdir. Başvuru 

formları kesinlikle eksiksiz doldurulmalıdır. (Örnek: Ayşe Alkan/Piyano/Grade5/Recital Grade) 

12. Sınav kaydının tamamlanabilmesi için; “fotoğraf (1 adet), başvuru formu (eksiksiz doldurulmuş), 

kimlik fotokopisi, sınav şartları ve kuralları belgesi (imzalanmış) ve sınav harcı ödeme dekontu” 

belgelerinin eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

Yukarıda bahsi geçen tüm şartları okudum, anladım ve kabul ediyorum. 

 

         Ad – Soyad  

        Tarih - İmza 


