
DYNED DİL EĞİTİM SİSTEMİ 
SIKÇA SORULAN SORULAR 



SORU 1. Yeni kayıt sisteminin eskisinden 
farkı nedir? 



CEVAP 1: 

A. Yeni sistemde artık öğrenci bilgileri otomatik olarak 
EBA üzerinden getirilmemektedir. 

B. Öğrenci ve öğretmen kayıtları bakanlığın sağladığı 

http://dynedkayityonetimisistemi.meb.gov.tr/

adresi üzerinden el ile sağlanmaktadır. 

C. Dyned Sistemine EBA veya E OKUL gibi bakanlık 
merkezi bilişim servislerinden kurumsal bilgi akışı 
artık gerçekleşmeyecektir.

D. Her kurum, kendi kurum şifresi ile sisteme giriş 
yaparak, öğretmen ve öğrencilere kullanıcı adı ve 
şifre belirleyecek ya da var olan kullanıcı bilgilerini 
güncelleyecektir.

http://dynedkayityonetimisistemi.meb.gov.tr/


2. DynEd Programını nereden elde 
edebiliriz?

CEVAP: 
http://web2.dyned.com/download/s
tudent.shtml.en linki üzerinden 
direk indirebilirsiniz. 

http://web2.dyned.com/download/student.shtml.en


SORU 3. Yeni Dyned Courseware
Yazılımda ne gibi değişiklikler var?



CEVAP 3.

• First English (FE) ve English for Success (EFS) 
yazılımına ek olarak “Placement Test” ve 
“Teacher Training” yazılımları eklenmiştir. 

• EFS yazılımındaki ünite sayısı 8’den 20’ye 
çıkarılmıştır. 



SORU 4. DynEd Programı nasıl kurulur? 

CEVAP 4: Dyned kurulumu, kayıt 
güncelleme vb. konularla ilgili kılavuz ve 
bilgi notlarını pdf formatında İlçe Milli 
Eğitim Müdürlükleri DynEd sorumlu şube 
müdüründen ulaşabilirsiniz.



SORU 5. Öğrencilere program 
kurulumu nasıl yapılır?



CEVAP 5: 

A. Aşağıdaki linkten öğrenci bilgisayarlarına 
indirilip, kurulum yapılabilir:

http://web2.dyned.com/download/student.sht
ml.en

http://web2.dyned.com/download/student.shtml.en


ÖĞRENCİ TABLETLERİ İÇİN;

• GooglePlay üzerinden ücretsiz program 
indirilebilir.

• Dikkat: Tabletlere kurulum sırasında tabletteki 
mevcut Antivirüs vb programların kurulumu 
engellemediğinden emin olunuz.

• Mevcut yazılıma altyapı oluşturan Quick Time 
programını da kurmalısınız.(Sistem otomatik 
önerecektir.)



C. Android işletim sistemli telefon ve tabletlerde 
Google play, IOS Uyumlu telefon ve 
tabletlerde ise AppStore üzerinden Dyned 
programı arattırılarak program ücretsiz temin 
edilmektedir.

• NOT: Kurulum yaparken mutlaka internet 
bağlantısı olması ve güncelleme işlemlerinin 
tamamlanması gerekmektedir.



SORU 6.
Okulun DYNED (Records Manager) şifresi 
nasıl alınır? 



CEVAP 6: 
https://mebbis.meb.gov.tr/login1.a
spx sitesinden okul idarecisi 
MEBBİS şifresini kullanarak sol alt 
köşede bulunan girişten almaktadır.



SORU 7. Okul İdaresinin ne 
yapması gerekiyor? 



CEVAP 7/1: Bakanlıkça Mart 
2017’de geliştirilen
“dynedkayityonetimisistemi.meb.gov.tr” 
bağlantısından, kurum kodu,kurum 
dyned şifresi ve geçerli bir eposta 
adresiyle giriş yaparak,ekrana 
eposta adresine sistemce 
gönderilen DOĞRULAMA KODU’NU 
yazarak giriş yapmalı,



CEVAP 7/2: Sınıf ekleme-silme,
Öğrenci ekleme,öğrenci nakletme 
veya sınıf bilgileri güncelleme 
işlemlerinden kurum için 
gerekenleri yapacak,



CEVAP 7/3: Sınıflara ilgili İngilizce 
öğretmenini atayacak,



CEVAP 7/4: Öğretmenlerin e-posta 
ve şifrelerini belirleyecek ,
(Öğretmenler dilerse kullandıkları 
gerçek e-posta adreslerini ve kendi 
tercih ettikleri bir şifreyi 
yazdırabilirler.)



CEVAP 7/5:
Sınıflara öğrenci kullanıcı epostası 
ve şifre bilgileri tanımlama işlemini 
gerçekleştirecek. 
(Excel dosya formatındaki 
OTOMATİK TANIMLAMA programı  
ile toplu kayıt yapılabilir.)



CEVAP 7/6:
•Öğretmen ve öğrencilerin kullanıcı     
e-posta ve şifrelerinin dağıtımını 
sağlayacaktır.



SORU 8. İngilizce Öğretmeninin 
ne yapması gerekiyor? 



CEVAP 8/1: 

Okul idarecisinden aldığı, şahsına ait Dyned 
Records Manager kullanıcı e postası ve şifresi ile 
“Records Manager” yazılımına giriş yapacak.
Bu e posta ve şifre Sınıf ve Öğrenciler üzerinde 
Records Manager üzerinden düzenleme yapmaya 
yetkili TEK şifredir.
Kurum Kodu ve sifresi ile Records Manager’a
girdiğinizde yalnızca Gözlemci girişi yapmış 
olursunuz.Yetkiniz raporlama ile sınırlıdır.



CEVAP 8/2: 

Öğrencilerin çalışmaya başlaması için 
sınıflara girerek öğrencilere Placement Test’i 
açacaktır.



CEVAP 8/3:

DynEd İngilizce Uygulama kılavuzuna göre;

- Aynı kimliği ve şifreyi kullanarak

DynEd Teacher Training Yazılımına öğrenci

olarak girecek,

- Yazılımı çalışacak

- Yazılımın içindeki sınavlarda 85 veya

üstünde geçer not alacak.



SORU 9. Kurulum ve 

/dynedkayityonetimisistemi.meb.gov.tr/ 

adresindeki işlemlerden sonra ne yapılmalı? 

CEVAP 9: 

Öğrencilerin sisteme tanımlama ve şifre dağıtım 
işlemleri bittikten sonra tüm sınıfların 
sınavlarının açılması gerekmektedir.



• SORU10. Okulumuzda Kadrolu İngilizce 
öğretmeni yok, sınıfları sisteme nasıl 
tanımlayabilirim? 



• CEVAP 10:

• Okulunuzda kadrolu İngilizce öğretmeni yok 
ise İngilizce dersine giren geçici görevli 
öğretmen sisteme tanımlanarak kullanıcı 
epostası ve şifresi belirlenir.

• Getirilen yeni kayıt sisteminde öğrenci ve 
öğretmen bilgilerini istediğiniz an değiştirme 
olanağı vardır.



SORU 11. 
/dynedkayityonetimisistemi.meb.gov.tr

Dyned Kayıt Yönetimi Sistemi Linkine girişte 
“Güvenli Değil” hatası veriyor.

Ne yapmalıyım?



• CEVAP 11. 

Sayfanın altında göreceğiniz Güvenli Değil-
Yine de İlerle butonuna tıklayarak giriş 
yapabilirsiniz. Bu sistemden kaynaklı bir 
hatadır. Bakanlıkça en kısa zamanda çözüme 
kavuşturulacaktır.



SORU 12.

/dynedkayityonetimisistemi.meb.gov.tr

Dyned Kayıt Yönetimi Sistemi sayfasında işlem 
yaparken sayfa yüklenmiyor, zaman aşımı ya 
yüklemede hata sinyali veriyor.

Ne yapmalıyım?



• CEVAP 12. 
/dynedkayityonetimisistemi.meb.gov.tr/ 
linkinde bu tür hatalar çıkması durumunda 

• Varsa sayfada belirtilen hata kodunu, yoksa (FN 
ve PrintScreen tuşlarına aynı anda basarak 
alacağınız ekran görüntüsünü Dyned Merkez 
Koordinasyon Whatsapp Grubundan konu ile 
ilgili paylaşımda bulunabilirsiniz.En kısa sürede 
dönüş sağlanacaktır.



• Bazen,  Merkez Sunucudan ve sistemden  
kaynaklanan durumlardan dolayı sayfa 
açılması ile ilgili işlemler hata verebilir. 

• Birkaç kez işlemi tekrar denemek gerekir. 

• Yine de hata devam ediyorsa sistemin rahat 
olabileceği diğer zamanlarda denemek 
gerekmektedir. 



• SORU 13. 
/dynedkayityonetimisistemi.meb.gov.tr/ 
linkine tüm tarayıcılardan giriş yapılabiliyor 
mu? 

• CEVAP 13: Evet, tüm tarayıcılar tarafından 
sisteme giriş yapılabilmektedir. 



• SORU 14. Öğrencileri hangi yazılımdan 
başlatmalıyım? 

• CEVAP 14: Sistem öğrencileri önce sınava alıyor 
ve öğrencinin sınavda göstermiş olduğu 
performansa göre seviyesine uygun yazılım ve 
ünitelerden otomatik olarak başlatıyor. 



SORU 15. Öğrencilerin sınavları nasıl açılıyor? 

CEVAP 15: 

- “Düzenleme” yetkisi bulunan kullanıcı adı ve şifre (Sınıfa 
Atanmış Öğretmen Şifresi) ile kayıt yöneticisinde ilgili sınıfa 
girilir.

- Sayfanın üst bölümünde bulunan “ Tüm Eğitim Yazılımları” 
başlığının altında bulunan “ Placement Test” seçilir.

- CTRL A ( Tümünü seç- öğrencilerin tümü seçilmiş olacak); 

- “düzenle “ seçilip

- CTRL tuşuna basılı iken “Practice Test – Part 1” seçilecek

- -- “kilit aç” – “tamam” adımlarını takip ederek sınavları 
açabilirsiniz. 



SORU 16. Öğrencilerin sınavları neden açılmıyor? 

CEVAP 16 : Sınıf ekranında iken sayfanın üst 
bölümünde bulunan “ Tüm Yazılımlar “ 
başlığının altında bulunan “Placement Test” 
seçili olması gerekmektedir. Eğer bu işlem 
yapılmazsa kilit aç ve tamam butonları pasif 
görünür ve işlem yapılamaz. 



SORU 18. DYNED COURSEWARE YAZILIMINDA; 
Çevrim dışı çalışma ne anlama geliyor? 

CEVAP 18: İnternet bağlantı problemi veya 
sunucuya erişimlerde yaşanan problemlerden 
dolayı öğrenciler DynEd courseware’den
çevrimdışı giriş yapıp 15 gün offline sistemi 
çalışabilmektedirler. Ancak Kayıt Yöneticisi ( 
Records Manager) bilgisayarına çevrim dışı giriş 
yapılamamaktadır. 



SORU 19. Yazılımlar ile ilgili tüm kılavuz kitaplara 
nasıl ulaşabilirim? 

CEVAP 19: Kayıt Yöneticisine (Records Manager) 
giriş yapılarak “Yardım “ menüsünden 
ulaşabilmektedir. 



SORU 20. Öğrencilerin çalışmaları hakkında aylık 
rapor düzenlemem gerekiyor mu? 

• CEVAP 20: 

• Öğrencilerin tüm çalışmaları sistem tarafından 
kayıt altına alındığı için öğretmenin tekrar haftalık 
ve aylık rapor düzenlemesine gerek yoktur. 

• Tüm kayıtlar sistemden rapor halinde 
alınabilmektedir.

• İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri belirli bir 
takvim doğrultusunda bu raporların 
düzenlenmesini isteyebilir.



Çiğdem ÖZDEMİR

Ardahan DynEd İl Koordinatör Yardımcısı 

cgdmozdmr27@hotmail.com


