
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okula başlamadan iki yıl önce yapılan dil yeterlilik testi Delfin 4  

 

  



Sevgili Veliler, 

 

Dil, her çocuğun gelişim sürecinde merkezi bir yer almaktadır. Dil, okulda ve ileride iş 

hayatında elde edilecek başarıların kilidi ve temelidir. Bu nedenle, dil gelişiminin ve 

dilsel becerilerin erkenden desteklenmesi son derece önemlidir. Okula başlamadan 

iki yıl önce yapılan dil yeterlilik testi ile, her çocuğun ihtiyaç halinde erken dil teşvikine 

erişebilmesi planlanmıştır. Böylece okulda başarılı bir öğrenim için temel koşullar 

yerine getirilmektedir. 

 

Dil gelişiminin tespit edilmesi ve bunun sonucunda gündüz bakımevine giden 

çocukların teşviki, gündüz bakımevine bağlıdır.  

 

Gündüz bakımevine gitmeyen çocuklar ve velilerinin gündüz bakımevinde eğitimin 

belgelendirilmesini onaylamadığı çocuklar, devlet okul müdürlüklerince Delfin 4 

yöntemiyle teste tabi tutulacaktır. Bu, ilkokul öğretmenlerinin veya ilkokullardaki 

sosyal pedagoji uzmanlarının bu çocuklara "Besuch im Pfiffikushaus" (Pfiffikushaus 

ziyareti) testini uygulayacağı anlamına gelir. 

 

İlgili çocukların velileri bununla ilgili bir davet alacak ve çocuklarına teste eşlik 

edebilecektir. Dil yeterlilik testinin sonuçlarına göre ek bir pedagojik dil desteğine 

ihtiyaç duyan çocuklar, bunu çocuk gündüz bakım kurumlarında veya aile 

merkezlerinde alırlar. 

 

Saygılarımla, 

 

Yvonne Gebauer  

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Okul ve Eğitim Bakanı 

 

Dr. Joachim Stamp 

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Çocuk, Aile, Mülteci ve Entegrasyon Bakanı  

  



 

Okula başlamadan iki yıl önce neden bir dil yeterlilik testi yapılır? 

Çocukların okulda başarıyla öğrenim görebilmesi için Almancaya yeterince hakim 

olması gerekir. Dil yeterlilik testiyle bir çocuğun dil gelişiminin yaşına uygun olup 

olmadığı tespit edilir. Dil teşvikine ihtiyacı olan çocukların okula optimum düzeyde 

hazırlanabilmesi için okula başlamadan iki yıl önce yapılır.  

 

Ancak bu dil yeterlilik testiyle çocukların olası bir dil teşvikine tıbbi açıdan ihtiyacı olup 

olmadığı araştırılmaz. 

 

Dil yeterlilik testine kimler katılır? 

 01 Ekim 2017 ila 30 Eylül 2018 tarihleri arası doğan tüm çocuklar, 2022 dil yeterlilik 

testine katılırlar. Dil terapisi veya logopedi tedavisi gören çocuklar da buna dahildir. 

 

Dil yeterlilik testine kimler katılmaz? 

Çocuklar, aşağıdaki durumlarda, dil yeterlilik testine katılamaz: 

 gündüz bakımevine gidiyorsa ve velileri eğitimin belgelendirilmesini 

onayladıysa, 

 tedavi amaçlı eğitim veren gündüz bakımevi gidiyorsa veya engelli bir çocuk 

olarak özel uyum eğitimi alıyorsa ve testin onlar için uygun olmayacağı veya 

ek teşhis konulamayacağı varsayılırsa.  

 

Dil yeterlilik testi ne zaman ve nerede yapılır? 

Dil yeterlilik tesi 2 Mayıs 2022 ve 25 Haziran 2022 tarihlerinde bir ilkokulda 

yapılacaktır. Eğitim müdürlüğünün sorumluluğu altında yürütülür. İlgili çocukların 

velileri bununla ilgili bir davet alacak ve çocuklarına teste eşlik edebilecektir. 

 

  



Çocuğun dil düzeyi nasıl ölçülür? 

Çocuklar ilkokul öğretmenleri veya ilkokulların sosyal pedagojiuzmanları tarafından 

bireysel olarak test edilir. Süreç yaklaşık olarak 30 dakika sürer. Sürecin sonunda 

öğretmen, velilere çocuklarının ek bir pedagojik dil teşvikine ihtiyacı olup olmadığını 

bildirir. 

 

Çocukların dil yeterlilik testine katılımı zorunlu 

mudur? 

Dil yeterlilik testi sürecine katılım zorunludur. 

Sadece bu şekilde, ek bir pedagojik dil teşvikine 

ihtiyacı olan çocuklara yardım edilebilir. Veliler 

çocuklarının dil yeterlilik testine katılımlarını 

sağlamazsa para cezası ödemek zorunda kalır. 

 

Çocuğun ek pedagojik dil teşvikine ihtiyacı 

olduğu tespit edilirse ne olur? 

 

 Çocuk henüz gündüz bakımevine 

gitmiyorsa, 

velilere çocuklarını gündüz bakımevine 

kaydetmeleri tavsiye edilir. Veliler çocuklarını 

gündüz bakımevine kaydetmezse, çocuklarını 

okul öncesi dil teşvikine göndermek 

zorundadır. Bu eğitim örneğin gündüz 

bakımevinde veya aile merkezinde verilebilir. 

 

 Çocuk gündüz bakımevine gidiyorsa,  

çocuk, çocuk gündüz bakımevinde kalifiye uzmanlar tarafından teşvik edilir. Bu 

dil teşviki gündüz bakımevinin günlük programına dahil edilmiştir. 

 

Dil teşviki toplam olarak ne kadar sürer? 

Çocuklar okula başlayana kadar pedagojik dil teşvikine katılır. 

 

Dil teşviki ücretsiz midir? 

"Delfin 4" ne anlama 

gelir? 

Dil yeterlilik test yöntemi 

Dortmund Teknik 

Üniversitesi'nden sayın 

Prof. Lilian Fried 

tarafından geliştirilen 

"Delfin 4" aracına 

dayanmaktadır. Delfin adı 

"Diagnostik, Elternarbeit, 

Förderung der 

Sprachkompetenz In 

Nordrhein-Westfalen bei 4-

Jährigen", yani "Kuzey 

Ren Vestfalya eyaletinde 4 

yaşındaki çocuklarda dil 

yeterliliği diyagnostiği, veli 



Evet, çocuk gündüz bakım kurumlarında ek dil desteği için fonlar eyalet yönetimi 

tarafından sağlanmaktadır. Oluşan ulaşım masrafları karşılanmaz. 

 

  



Yayımlayan: 

Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Kuzey Ren 

Vestfalya Eyaleti Okul ve Geliştirme Eğitimi Bakanlığı) 

Völklinger Straße 49, 40211 Düsseldorf 

Telefon +49 (0)211 5867 - 40 

Faks +49 (0)211 5867 - 3220 

poststelle@msb.nrw.de 

www.schulministerium.nrw.de 

 

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-

Westfalen (Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Çocuklar, Aile, Mülteci ve Entegrasyon 

Bakanlığı) 

Haroldstraße 4, 40213 Düsseldorf 

Telefon +49 (0)211 837 - 02 

Faks +49 (0)211 837 - 2200 

www.mkffi.nrw.de 
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