
Almanca Yeterlik Sınavı (Temmuz 2021) Hakkında Duyuru 

 

Üniversitemiz Senatosunun 02.06.2021 tarih ve 2021/45 sayılı kararı uyarınca;  

2020- 2021 Eğitim-Öğretim yılı Almanca Hazırlık Eğitimi programı bahar yarıyılı sonunda 

26.07.2021-30.07.2021 tarihleri arasında yapılması planlanan Almanca Yeterlik (TestDaF) 

sınavının Covid Pandemisinin seyri ile birlikte bulaş riski ve alınan korunma tedbirleri dikkate 

alınarak yüz yüze yapılamayacağı, ancak Uluslararası TestDaF sınavının online yapılmasının 

mümkün olmaması nedeniyle Bielefeld Üniversitesi ile ortaklaşa olarak hazırlanacak ve 

değerlendirilecek TestDaF Sınavı formatında 26.07.2021-30.07.2021 tarihleri arasında bir 

Online Almanca Yeterlik Sınavının yapılmasına ve Online Almanca Yeterlik Sınavı ile ilgili 

aşağıdaki hususların belirlenmesine;  

 Online Almanca Yeterlik Sınavının partner üniversitemiz olan Bielefeld Üniversitesi ile 

ortaklaşa olarak yürütülmesine, söz konusu online sınavın TestDaF Sınavı formatında 

olmasına ve dört dil beceresine dayalı dört dil becerisinden oluşmasına, ancak sözlü 

anlatım (konuşma) bölümünün TestDaF Sözlü Sınavı formatında online olarak öğretim 

elemanları tarafından yapılmasına; 

 26.07.2021-30.07.2021 tarihleri arasında yapılacak olan Online Almanca Yeterlik 

sınavının TestDaF not sistemi (TDN 5, TDN 4, TDN 3 ve TDN U3) ile 

değerlendirilmesine; 

 Söz konusu Online Almanca Yeterlik Sınavının TestDaF not sistemi ile 

değerlendirileceğinden Online Almanca Yeterlik Sınavından lisans programına başarı 

ile geçmek için Üniversitemiz Senatosunun 13.11.2019 tarih ve 2019/94 sayılı kararına 

göre sınavın dört dil becerisinden (sözlü anlatım, okuma anlama, dinleme anlama ve 

yazılı anlatım)  her birinden en az TDN 3 almak şartıyla toplamda 13 puan alınması 

gerektiğine; 

 Uluslararası TestDaF sınavı yerine söz konusu Online Almanca Yeterlik Sınavının 

mücbir sebeplerle yapılması gerektiğinden, yapılacak olan Online Almanca Yeterlik 

Sınavının TestDaF gibi uluslararası sınavı niteliği olmadığı ve bu sınavla 

öğrencilerin çift diploma programlarına başvuramayacağına, ancak söz konusu 

Online Almanca Yeterlik Sınavından başarılı olan öğrencilerin lisans eğitimine 

başlamaya hak kazanacağına; 

 26.07.2021-30.07.2021 tarihleri arasında yapılacak olan Online Almanca Yeterlik 

sınavının uluslararası sınav niteliğinde olmadığı ve bu sınav sonucuna göre lisans 

eğitimine başlamaya hak kazanan öğrencilerin çift diploma programlarına 

başvurabilmeleri için gerekli dil belgesinin öğrenci tarafından kendi imkânları ile 

sağlanması gerektiğine (çift diploma programlarına başvuru için Almanya’daki 

partner üniversitelerin talep ettiği uluslararası sınav ve dil yeterliği kapsamında bir çok 

üniversite Uluslararası TestDaF Sınavı 4XTDN 4 talep etmektedir) 

karar verilmiştir.  
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