
• DYNED İLE İLGİLİ SIRASIYLA HANGİ İŞLEMLER YAPACAĞIZ 
 

1. Bilgisayarımızda İnternet Explorer yani tarayıcı penceresini 
açtığımızda; ilk yapacağımız şey Tüm Resmi Okullar ve İlçe ve İl 
Milli Eğitim Müdürlükleri MEBBİS sayfasına ulaşacaktır. Ve 
burada ‘’ Yönetici Modülüne’’ giriş yapacaklardır. 

 
 https://mebbis.meb.gov.tr/  

 
 

 





  
 Yönetici Modülüne giriş yapıldığında; İlgili yerler 

doldurulacak ve açılan pencere de sağ kısımda 
kuruma ait olan DynEd şifresi almak için uyarı 
yazısının üzerine gelinecek ve ardından işlem 
gerçekleşecektir. 



• Kurum şifresini aldınız.  

• Elinizdeki şifre İl veya İlçe şifresi ise sadece bu 
kısımlarda gözlem ve değerlendirme yapmak için 
kullanabilirsiniz herhangi bir müdahalede 
bulunamazsınız.  

• Bu şifreyi sadece ilgili kişiler ile paylaşımı mümkündür. 

 

• Okul şifresi ile ilgili şu anda hiçbir işlem yapmıyoruz. 
Sadece kurum sistemde yer alıyor mu diye kontrol 
ediyoruz. Sistemde ise size aşağıdaki ekran gelecektir; 



• Sistem de olmadığını görüyor iseniz ya da kurum işlemi yaptığınızda DynEd 
Şifreniz tanımlanmamış ise; Öncelikle yapmanız gereken 

 
• İlin adı; 
• İlçe adı; 
• Kurum Kodu; 
• Kurum Adı; 
• TC (Öğretmen olarak sorun var ise) 
• Ad Soyad ;  
• İletişim Bilgileri;  
 
 Öncelikle İl veya İlçe Koordinatör Yardımcısına ulaşıp sorunun çözümü için 

yardım alıyoruz. Sorun çözülemediği taktirde, 
  
 Yukarıdaki bilgiler yazılarak ivedi olarak yaşadığınız problemin neden ve 

sebebini ekleyebiliyorsanız ekran görüntüsünü de paylaşarak aşağıda 
bulunan e-posta adresine gönderiyor ve cevabını bekliyoruz. 

  

   mebdynedteknikdestek@meb.gov.tr  
 
 

 
 

mailto:mebdynedteknikdestek@meb.gov.tr
mailto:mebdynedteknikdestek@meb.gov.tr
mailto:mebdynedteknikdestek@meb.gov.tr
mailto:mebdynedteknikdestek@meb.gov.tr


DynEd Uygulama Kılavuzunda  
• İl ve İlçe Milli Eğitimlerimizin, Uygulama Kılavuzunda yer 

alan; 

 Ç.11 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları 

 Ç.13 DynEd İlçe Koordinatörlerinin Görev ve Sorumlulukları 
kısımlarını incelemeleri ve gereği konusunda önlem almaları.  

 

 Okullarımızın öncelikle DynEd Uygulama Kılavuzunda yer alan 
Ç.15 DynEd Okul Sorumlularının Görev ve Sorumlulukları ve 
Ç.16.DynEd İngilizce Sınıf Temsilcilerinin Görev ve 
Sorumlulukları” bölümlerini incelemesi, 

 DynEd Okul dosyası oluşturarak yapılan çalışmaların ve gelen-
giden yazıların bu dosyada bulundurması, öğrencilerin sisteme 
dâhil edilmesi konu ile ilgili veli ve öğrenci bilgilendirmelerinin 
yapılması sistemin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için önem 
arz etmektedir. 

 



• Öğretmen bilgilerini güncelleme, 

 

 

• Öğrenci bilgilerini güncelleme,  

 

 Aşamalarının ekran görüntülerini sizler ile 
paylaşarak yapacağız. 



Öğretmen bilgilerini güncelleme 

Tarayıcınızın adres çubuğuna  
 
http://dyned.eba.gov.tr/EBA_Dyned/eba/index.xhtml     adresini yazın, 
 
Karşınıza EBA DynEd giriş ekranı açılacaktır. 
 

http://dyned.eba.gov.tr/EBA_Dyned/eba/index.xhtml  



EBA girişten giriş yapmak için; 
 
Kullanıcı adı kısmına TC Kimlik Numaranızı girin ardından Şifre kısmına EBA şifrenizi girin. 
 
EBA şifrenizi bilmiyorsanız MEBBİS girişi üzerinden giriş yaparak EBA şifrenizi alabilirsiniz.  



Karşınıza DynEd kullanıcı bilgileri güncelleme ekranı açılır. 
 
Dersine girdiğiniz sınıfların bilgilerini güncellemek için Sınıflarımı Güncelle düğmesine tıklayın.  



Dersine girdiğiniz sınıfların bilgilerini güncellemek için 
Sınıflarımı Güncelle düğmesine tıklayın.  

 









• Bu ekrana yani Öğretmen bilgilerini güncelleme 
kısmı size açılmıyorsa işlem basmaklarınızı lütfen 
kontrol ediniz. 

 

• Yeniden giriş yapmak istediğinizde öncelikle EBA 
girişinizi İnternet Explorer üzerinden yaptıktan 
hemen sonra çıkış yapmadan yeni bir pencere 
açarak ; 

 Tarayıcınızın adres çubuğuna  
 

http://dyned.eba.gov.tr/EBA_Dyned/eba/index.xhtml     
 
 adresini yazın, Karşınıza EBA DynEd giriş ekranı açılacaktır. 
 



Tüm bu işlemlerin ardından;  
Resmi Kurumlarımızda veya kişisel 

bilgisayarlara DynEd Kurulum 
basamaklarını inceleyelim. 



 MEB DynEd Bilgisayar Destekli 
İngilizce Dil Eğitim Sistemi 

Uygulaması 

 

 Android Cihazlara Kurulum Kılavuzu 
 





 



Bütün bu işlemlerin ardından  
‘’Google Play Store’’ içerisinden DynEd 

aratılarak ulaşılacak ve ardından da 
sistem yüklenmesi için seçim 

yapacaklardır. 
 

Bu işlem basamağı,öğrencilerin 
çalışma yapması içindir.  











Elinize DynEd DVD’si bir şekilde ulaşmamış ise 
aşağıdaki basamaklardan kurulum yapabilirsiniz; 

 http://www.dyned.com/download/student  
adresinden 

 



Turkey (Sadece Resmi Okullar seçiyoruz) (1)  
 Ardından işletim sistemi seçimi yapıyoruz. (2) 

1 

2 



Sol  alt köşede öğrencilerin ev, okul  veya kişisel bilgisayarlarına indirilmiş olan  DynEd programının  

çalışması için AÇ seçeneğini seçerek kurulumun tamamlanmasını bekliyor ardından da girişi sağlıyoruz. 



Ekrana Gelen uyarılara SETUP tıklayıp ardından da yazılımı kurulması için onay veriyoruz. 



Gelen ekran programın nereye kurulacağı gösteriliyor, ardından da KUR diyerek işlemi  bitiriyoruz 



Gelen ekran da ‘’KABUL EDİYORUM’’ diyerek işlemi  bitiriyoruz 



Bu arada önemli bir uyarı da Quick Time ara 
yüzüdür. Sistem de bu yüklü değil ise otomatik 

olarak karşınıza gelir ve yükleme için size uyarıda 
bulunur bununla ilgili uyarıları dikkate alarak 

kurulumu gerçekleştiriyoruz. 
 



Quick Time gerekir ise yükleme yapacağınız 
kendi sitesini de ekrana getirerek yüklemenin 

gerçekleşmesine yardımcı olur. 



Kurulum tamamlandıktan sonra kısa yolları görebilirsiniz. 
 



• Herhangi bir kısa yol DynEd Courseware ya da  DynEd 
Records Manager üzerine gelerek sağ tıkladığınızda 

Dosya konumu AÇ diyerek klasör içerisine girip 
kurulumunuzda problem olup olmadığını da Analyzer 

kısa yolunu tıklayarak görebilirsiniz. 



• Bu basamak size kurulumunuzu denetleyerek 
varsa problemli olan satırı kırmız ile göstererek 
yardımcı olacak ve kurulumunuzun tam 
olmasına olanak sağlayacaktır. 





Bütün bu işlemlerin ardından DynEd Records 
Manager kısa yolunu tıklayarak önümüze gelen 

ekranda ilgili kısımları dolduruyoruz. 



Okulun içerisindeyiz. Öğretmen olduğumuz için 
sistem de bizi hemen TEACHERS sınıfı içerisine 

otomatik olarak ekledi. 



Daha öncesinden seçtiğimiz ve güncellemesini EBA üzerinden 
yaptığımız sınıflarda artık sistemde ve bizler için tanımlanan 

öğrencilerde otomatik olarak sınıflarda yer almakta.  



Sınıfların içerisinde öğrencilerimizi görüyoruz.  
Unutmamız gereken en önemli basamak öğrencileri sisteme dahil ettikten sonra 

PLACEMENT TEST’ in önemini anlatmak ve sınavı almalarını sağlamaktır. 



Öğrencilerin adlarını dışarı aktararak şifrelerini öğrencilere artık 
ulaştırabilir ve çalışmalarına olanak sağlayabiliriz. İşlem basamakları 

resimde görüldüğü gibidir. 



Önümüzdeki ekrandan tüm öğrencilerin adlarını dışarı aktarıp masa 
üstüne kayıt eder ve ardından çıktı alabiliriz. 



Masa üstüne kayıt ettik 



Bu ekranı yazdırarak şifreleri kesip 
öğrencilere iletebiliriz. 



Artık tüm işlemler yapıldıktan sonra Öğrenci 
olarak girmek için sisteme DYNED COURSEWARE 

simgesini çift tıklayıp önümüze gelen ekrana 
bilgileri girip sistemi açıyoruz. 

 



Ardından da kendimiz için ilgili modülü 
seçiyoruz. 



Tüm İngilizce öğretmenleri ve de tüm öğrenciler Placement 
Test e girmek zorundadırlar.  

Öğrenciler bu sınavın ardından seviyelerine göre kur ve 
ünite açılışı otomatik olarak gerçekleşecektir. 

 



İster öğrenci ister öğretmen olarak girin her zaman 
çalışma kayıtlarına erişebilir ve geri dönüt alabilirsiniz. 



Tüm yapılan çalışmalar, her işlem kayıt altındadır.   



Tüm yapılan çalışmalar, her işlem 
çalışma ilerlemesi kayıt altındadır.  



Tüm yapılan çalışmalar, her işlem ve 
çalışma ilerlemesi kayıt altındadır.  

Hiç 
Bilmeyen 

Başlangıç Temel 
Orta 
Altı 

Orta 
Orta 
Üstü 

İleri 
Öncesi 

İleri 

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Çalışmaların devamlılık ve sıklık göstermesi gerektiğini unutmayalım ancak bu şekilde 
dilde kazanımlar mümkündür 



Unutulmaması gereken en önemli unsurda öğrenci velilerine mutlak 
suretle sistem hakkında bilgi verilmesidir.   

Hazırladığımız bu broşürler bu konuda bizlere yardımcı olacaktır. 





DynEd İle ilgili çözümler için; 

 Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz resmi sayfasında sol kısımda 

DYNED başlığı altından duyuru, sunu ve bilgilere ulaşabilirsiniz, 

http://mersin.meb.gov.tr/www/dyned/dosya/37 

Burada öncelikle bilmeniz ve incelemeniz gerekenler;  

DynEd Sistemi Uygulama kılavuzu 

Bakanlık Kullanıcı Bilgileri Güncelleme Sunusu 

 

Ayrıca daha geniş bilgi ve paylaşım için;  

http://dyned33.wordpress.com/  
   adreslerinden yararlanabilirsiniz. 

 

 

 



İl veya İlçelerinizde DynEd ile ilgili 
sorularınızda öncelikle; 

 
 İl veya İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerinde çalışan DynEd 
Koordinatör Yardımcılarına ulaşınız. 


