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Sayı

: 69543144-914-E.17518386

Konu

: Alman Dil Diploması II. Kademe
Yazılı Sınavı (DSD II)

01.12.2020

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi

: a) 12/11/2020 tarihli ve 16623824 sayılı Makam Onayı.
b) 19/11/2020 tarihli ve 16964289 sayılı yazı.
c) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 25/11/2020 tarihli ve 17236681 sayılı yazısı.
d) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 27/11/2020 tarihli ve 17378841 sayılı yazısı.
e) Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin 26 Mayıs 1986 tarihli “Türk-Alman Kültür Anlaşmasına Ek Anlaşma”
hükümleri çerçevesinde; Alman Dil Diploması II. kademe (DSD II) yazılı sınavının 24/11/2020 tarihinde, sözlü sınavlarının ise 09/11/2020
ve 08/01/2021 tarihleri arasında yapılmasına ilişkin talebi, ilgi (a) Makam Onayı ile uygun görülmüştü. Ancak, Covid-19 salgını sebebi ile
Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar gereği, Bakanlığımızca yayımlanan
ilgi (b) yazıda; “…04 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır…” hükmü yer
almaktadır. Bu doğrultuda, 24.11.2020 tarihinde yapılacak olan Alman Dil Diploması II. kademe yazılı sınavının yapılması mümkün
olamamıştır.
İlgi (c) yazı eki Nota'da Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğince; Dünya çapında geçerli olan ve Alman Eğitim Bakanları
Konferansı (KMK) tarafından belirlenen, Alman Dil Diploması II. Kademe yazılı sınavı için ön görülen 24.11.2020 tarihine alternatif olarak
09.12.2020 tarihinin de belirlenmiş olduğu, bu sınavların belirtilen tarihlerde yapılamaması halinde sınava katılmayan öğrencilerin en erken
2021 yılının sonunda DSD II sınavına tekrar girebilecekleri ve bu durumun diplomayı almak isteyen öğrenciler için büyük olumsuzluklar
doğuracağı, 2021 yaz dönemi sonunda Almanya’da lisans eğitimi başvuru koşulları arasında DSD sınavınında yer aldığı ifade edilmektedir.
Bu kapsamda, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Türk öğrencilerinin mağduriyetini önlemek amacı ile istisnai olarak
ilgili okullarda, 09.12.2020 tarihinde DSD II diplomasının yazılı sınavına katılmaları için izin verilmesini ilgi (c) ve (d) yazı eki Notalar ile
talep etmektedir.
Teklif Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde; Alman Dil Diploması II. kademe (DSD II) yazılı sınavının, Covid-19 salgınıyla
ilgili verilen mücadele doğrultusunda başta maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirler ile bu
konuda, ilgi (e) kılavuzda yer verilen hususlara titizlikle uyulması koşuluyla Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda 09.12.2020 tarihinde
yapılmasını, ilgi (d) yazı eki listede adı geçen öğretmenlerin de belirtilen tarihte görevli sayılmalarını ve sınav için il dışından gelecek
öğrencilerin gerekli tedbirler alınarak okul pansiyonlarında barınmalarının sağlanmasını olurlarınıza arz ederim.
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