
 
 

 

 
 

 
 

10 SORUDA DSD 
 
1) „DSD“ nedir? 
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz´in kısaltmış hali olan DSD, Almanya 
Federal Cumhuriyeti´nin resmi tek dil diplomasıdır ve dünya çapında sunulan Almanca dilbilgisi 
yeterlilik belgesidir. Her yıl 65’den fazla ülkede ortalama 75.000 öğrencinin katıldığı sınavlar 
uygulanmaktadır.  
 
2) DSD diplomalarının 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 
üniversite sınavında 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. 
DSD ayrıca Istanbul´da bulunan Türk Alman Üniversitesine özel kontenjandan yararlanarak 
üniversite sınavı harici öğrencilerin kabulune olanak vermektedir. Bunun yanında, işe alımlarda 
önemli bir kriter olarak da öğrencilerimize kolaylık sağlamaktadır. 
 
3) DSD diplomalarının geçerlilik süresi nedir? 
Alman Dil Diploması (DSD) süresiz olarak geçerliliğini korur ve tekrarlanması gerekmemektedir. 
 
4) DSD sınavları Cağaloğlu Anadolu Lisesi‘nde hangi sınıflarda uygulanır? 
Hazırlık sınıfının sonunda, DSD sınavına hazırlık olarak önce Ortak Avrupa Dil Referans 
Çerçevesinin (CEFR) A2 seviyesini esas alan sınav uygulanarak öğrencilerin Hazırlık eğitiminden 
ne derece yararlandıkları tespit edilir.  
DSD I – Birinci kademe Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesinin (CEFR) B1 seviyesini esas alır. 
Sınav 10. sınıf düzeyinde uygulanmaktadır. 
DSD II – İkinci kademe Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesinin (CEFR) B2 - C1 seviyesine 
seviyesini esas alır. Sınav 12. sınıf düzeyinde uygulanmaktadır. 
 
5) Sınavlar ücretli midir? 
Alman Dil Diploması (DSD) Almanya merkezi hükümet ve eyaletlerin ortak bir çalışmasıdır ve 
yalnızca DSD statüsüne sahip okullarda uygulanır ve ücretsizdir. 



6) DSD sınavlarına tüm öğrencilerin katılması zorunlu mudur? 
Okulumuzun eğitim öğretim faaliyetlerinin önemli bir temeli Almanca eğitim ve öğretimidir. 
Almanca programı çerçevesinde öğrencilerin tamamının DSD I ve DSD II sınavlarına katılması 
hedeflenir. Okulumuzda bütün öğrencilerimiz için DSD I sınavına katılım zorunludur. DSD II 
sınavına katılım ise, öğrencinin katılma isteğini beyanı ve Almanca Bölümünün öğrencinin 
seviyesinin DSD II sınavına uygun olduğuna ilişkin kararına dayalı belirlenmektedir. 
 
7) DSD II sınavlarına hangi kriterlere göre katılım sağlanır? 
Öğrencinin sınıf içi performansı ve deneme sınav değerlendirmeleri sonuçlarına göre Almanca 
Bölümü tarafından belirlenir. 
 
8) DSD sınavları için ayrı bir hazırlık dönemi var mıdır? 
DSD sınav hazırlıkları Hazırlık sınıfı itibariyle başlar. DSD hazırlık saatleri haricinde Almanca dersi 
müfredatları, hem sınav bölümleri hem sınav uygulamaları olarak Avrupa Birliği Ortak Başvuru 
Metni referans alınarak hazırlanır.  
 
9) 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. 
 
10) 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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