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10 SORUDA DSD

1- DSD diplomaların öğrenciler için önemi nedir?
Alman Dil Diploması (DSD) Almanya´da üniversite eğitimi için yapılan başvurularda
avantaj sağlamaktadır. DSD I ve DSD II Alman üniversitelerinde bir dil belgesi olarak kabul
görmektedir. Ancak üniversitede öğrenim görebilmek için Alman Dil Diplomasının yanı sıra
Türkiye’de bir Üniversitede bir bölüm kazanmış olmak gerekmektedir.
DSD I Almanya’daki yüksek öğretime hazırlanmak üzere üniversiteye bağlı olan hazırlık
sınıfına girme hakkı kazandırmaktadır.
DSD II Almanya’daki Üniversitelerde eğitim görebilmek için gerekli dil yeterliliği
belgesidir.
2- DSD sınavları ALKEV Lisesinde hangi sınıflarda uygulanır?
DSD I– Birinci kademe Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesinin (CEFR) B1 seviyesini
esas alır. Sınav 9. veya 10. sınıf düzeyinde uygulanmaktadır.
DSD II– İkinci kademe Birinci kademe Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesinin (CEFR)
B2 - C1 seviyesine seviyesini esas alır. Sınav 11. veya 12. sınıf düzeyinde uygulanmaktadır.
3- DSD sınavlarına tüm öğrencilerin katılması zorunlu mudur? Sınavlar ücretli
midir?
Alman Dil Diploması (DSD) Almanya merkezi hükümet ve eyaletlerin ortak bir çalışmasıdır
ve yalnızca DSD statüsüne sahip okullarda uygulanır ve ücretsizdir. Okulumuzun eğitim
öğretimin faaliyetlerinin önemli bir temeli Almanca eğitim ve öğretimidir. Almanca
programı çerçevesinde öğrencilerin tamamının DSD I ve DSD II sınavlarına katılması
hedeflenir. Okulumuzda 11. ve 12. Sınıfta IBDP’ ye devam edecek öğrencilerimiz için DSD
I diploması kayıt kabul koşulları arasında yer almaktadır.
4- DSD sınavlarına hangi kriterlere göre katılım sağlanır?
Öğrencinin hangi sınıf düzeyinde sınava katılım sağlayacağı öğrencinin sınıf içi performansı
ve deneme sınav değerlendirmeleri sonuçlarına göre DSD koordinatörü tarafından belirlenir.
5- DSD sınavları için ayrı bir hazırlık dönemi var mıdır?
DSD sınav hazırlıkları hazırlık sınıfı itibariyle başlar. DSD hazırlık saatleri haricinde
Almanca dersi müfredatları Avrupa Birliği Ortak Başvuru Metni referans alınarak hazırlanır.
6- DSD sınavlarına kaç kez katılma imkanı vardır? ( DSD sınavında başarılı olmayan
öğrenci sınavı tekrarlama şansına sahip midir?)
DSD I sınavında öğrenci sınavın herhangi bir bölümünde B1 seviyesi puanın altında kaldığı
taktirde bir sonraki sınav döneminde sınavın tamamını tekrarlama imkanına sahiptir.
DSD II sınavında öğrenci sınavın herhangi bir bölümünde B2 seviyesi puanın altında
kaldığında bir sonraki sınav döneminde sınavın tamamını tekrarlama imkanına sahiptir.
Ancak DSD II sınavında öğrenci sınavın bazı bölümlerinde B2 seviyesinde, bazı
bölümlerinde C1 seviyesinde olduğu takdirde sınavın C1 seviyesine yükseltmek için sınavı
tekrarlama şansına sahip değildir.
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7- DSD sınavları ne şekilde değerlendirilir?
DSD sınavı merkezi bir sınavdır ve sınavın yazılı bölümü Almanya´da
değerlendirilmektedir. Sınavın sözlü bölümü ise Almanya tarafından görevlendirilmiş sınav
komisyonu başkanı ve okulumuzda yetkilendirilmiş öğretmenler eşliğinde gerçekleşir.
8- DSD diplomalarının geçerlilik süresi nedir?
Alman Dil Diploması (DSD) süresiz olarak geçerliliğini korur ve tekrarlanması
gerekmemektedir.
9- Almanya’da yüksek öğrenime DSD ile geçiş ile ilgili alınan karar nedir?
Kultusministerkonferenz’in (KMK) 02.06.1995 yılında yayınlanan ve 24.03.2016 yılında
güncellenen “Zugang zu ausländischen Studienbewerberinnen und Studienbewerbern mit
ausländischem Bildungsnachweis zum Studium an deutschen Hochschulen: Nachweis der
deutschen Sprachkenntnisse“ kararının üçüncü maddesinde ifade edildiği üzere Almanya ya
da Almanca konuşulan ülkelerde yüksek öğrenime doğrudan devam edebilmek için
başvurularda DSD II diplomasına sahip olmak gerekmektedir.
“…3.Die für ein Studium an einer deutschen Hochschule erforderlichen deutschen
Sprachkenntnisse werden durch das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Zweite Stufe - oder ein von der Kultusministerkonferenz als gleichwertig anerkanntes
Sprachzeugnis nachgewiesen…”
10- Alman Dil Diploması DSD’nin GIB’ten farkı nedir?
Alman Dil Diploması -DSD:
Okulumuz 2015-2016 yılı itibariyle Alman hükümeti tarafından lisanslı DSD Okulu statüsüne
sahiptir. “Deutsches Sprachdiplom-DSD” lise düzeyi öğrencilerin yalnızca bu statüye sahip
okullarda katıldıkları sınavlar sonucunda elde edebilecekleri ömür boyu geçerliliği olan
Almanya Kültür Bakanları Konferansı (KMK - Kultusministerkonferenz) Onaylı Almanca Dil
Diplomasıdır. Öğrencilerimiz Alman Dil Diploması DSD I ve DSD II ile başta Almanya
olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerde yükseköğrenim görme imkanına sahip olurlar.
Öğrencilerimizin başvuruları yabancı öğrenci kontenjanından gerçekleşir ve DSD II
diplomasına sahip öğrenciler okumayı hedefledikleri bölümleri hazırlık okumadan doğrudan
okuma olanağına sahip olurlar. Yurt dışında yükseköğrenimlerine devam edebilmek için bazı
başka şartlar ayrıca yerine getirilmelidir (okumayı hedefledikleri bölümleri YKS ile kazanmak
ve lise diploma notu başarısı vb.).
GIB (Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureate):
GIB diploması yalnızca 11. ve 12.Sınıf düzeyinde okutulan, iki yıllık geniş kapsamlı ve
oldukça yoğun bir programdır. Ders gerekliliklerini yerine getiren ve diploma puanı en az 24
puan olan öğrenciler GIB diplomasını almaya hak kazanırlar. Programa katılım sağlayan
öğrenciler YKS sınavlarına girmeden doğrudan başta Almanya olmak üzere Almanca
konuşulan ülkelerde ve tüm dünyada IB’nin geçerli olduğu üniversitelerde yüksek öğrenim
görme ve bazı yurtiçi üniversitelerde burs alma imkanına sahip olurlar.
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