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DYNED NEDİR 

Dynamic (Dinamik) ve Education (Eğitim) kelimelerinin ilk harfleri 

kullanılarak üretilmiş bir kelimedir. Türkçe karşılığı olarak Dinamik Eğitim 

anlamına gelmektedir. Bilgisayar temelli, görsel ve işitsel bir programdır. 

Programın temel amacı İngilizce’nin kalıcı hafızaya yerleştirilebilmesini 

sağlamaktır. Bilgisayar başındaki kullanıcılar program eğitmenleri tarafından 

yönlendirilmekte ve sınıfta işlenerek alınan bilginin 2-3 katı bilgi edinilmektedir.  

Amerika menşeili DynEd International Inc. firmasının desteği, Oxford 

University Press, Longman, Prentice Hall, BBC ve Stanford University gibi eğitim 

kurumları ile Apple, IBM, SONY, and NEC gibi teknoloji firmalarının katkısı ile 

alanında uzman eğitimciler, bilgisayar programcıları ve sanatçılardan oluşan bir 

ekip tarafından hazırlanan DynEd ingilizce Eğitim Sistemi ile Sınıf eğitimi yerine, 

kişisel çalışma süresini esnek tutarak, öğrenmenin etkin bir şekilde 

gerçekleşmesini sağlamaktadır.  

Dersler otomatik olarak kilitlenir veya açılır, her öğrencinin verilen kavramı 

öğrenme ve anlama hızına göre programın zorluk derecesi otomatik olarak 

arttırılır veya azaltılır. Öğrencilerin öğrenme davranışları 100’den fazla kritere 

göre değerlendirilir ve anında yazılı geribildirim verilir. Öğrenciler, sınıflar ve 

okullar için ayrı ayrı çalışma verim notu belirlenir. 

Öğrencinin herhangi bir soruya yanlış bir cevap vermesi durumunda 

öğrenciye cevabın yanlış olduğu bildirilir ve cevabın yenilemesi istenir. Eğer 

öğrenci hatasında ısrar ederse program öğrenciye ´bugün bu kadar yeter´ der ve 

öğrencinin başka bir programa devam etmesini ister. Ayrıca öğrencinin 

cevaplandırdıklarında doğruluk ve yanlışlık oranına göre soru zorluk seviyesini 



ayarlar. Dyned, hemen hemen bütün yabancı dil öğrencilerinin büyük sorunu 

durumundaki aksan, diksiyon ve tonlama ile ilgili problemlerini de çözmeye 

yönelik donatılara sahiptir. Düzenli ve sık tekrar çalışmalar için önem arz 

etmektedir 

Tüm öğrenciler Placement Test’e girmek zorundadırlar. Öğrenciler bu 

sınavın ardından seviyelerine göre ünite açılışı otomatik olarak gerçekleşecektir. 

Tüm yapılan çalışmalar, her işlem internet üzerinden kayıt altına alınır. 

DYNED KURULUMU RESİMLİ ANLATIM 

Dyned´i çalıştırabilmeniz için bilgisayarınızda Quicktime isimli programın olması 

gerekir. Dyned programını kurmadan önce Quicktime programını indirip 

kuruyoruz. Google’da Quicktime indir yazarak arama yapıyoruz ve gezginler 

sitesinden Quicktime programını indiriyoruz. 

 

 

Google’de arama yapıp gezginler sitesinde bulunan quictime indirme sayfasına 

girdikten sonra karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir. Şekildeki gibi quicktime 

indir yazan yere tıklayıp indiriyoruz. (Not: Şu an ki son sürüm 7.7.9 ancak sürekli yeni sürümler 

çıkacaktır daha sonra yeni sürümler çıksa da önemli değil hepsi de olur, hangisi olursa onu indirin) 



 

İndirme işlemi bittikten sonra bilgisayarımıza İndirmiş olduğumuz Quicktime 

programına çift tıklayıp yüklemeye başlıyoruz.  

 

 

Daha sonra ise aşağıdaki resimlerde gösterildiği şekilde sırasıyla karşımıza gelen 

adımları takip ediyoruz. 



 

 

 



 

 

Quicktime programını başarılı bir şekilde kurmuş olduk. Şimdi ise asıl amacımızı 

olan Dyned yükleme işlemine geçiyoruz. 

İnternet tarayıcımızı açıp Google’da Dyned indir yazarak arama yapıyoruz ve 

gezginler sitesinden Dyned programını indiriyoruz. 



 

Google’de arama yapıp gezginler sitesinde bulunan dyned indirme sayfasına 

girdikten sonra karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir. Şekildeki gibi Dyned indir 

yazan yere tıklayıp indiriyoruz. 

 

İndirmiş olduğumuz Dyned programı aşağıdaki resimdeki gibidir. 

STUDENT_MONE.EXE dosyasının üzerine çift tıklayıp Dyned kurulumuna 

başlıyoruz.  



 

 

 



 

Bilgisayarımıza Dyned programı yüklenmiştir.  

Bilgisayarımızın masaüstüne aşağıdaki resimde görmüş olduğumuz DynEd 

Courseware kısayolu eklenmiştir.  

 

DynEd Courseware’ye çift tıklayıp programımızı açıyoruz ve kullanıcı adı ve şifre 

yazan bölüme okuldan almış olduğumuz kullancı adı ve şifre bilgilerini yazıp 

Tamam’a tıklıyoruz.  

1: @meb.edu.tr li kullanıcı e-posta adresi 

2:Şife 



 

Tamam’a tıklayınca karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda Placement 

Test’i seçip çift tıklayınız. Placement dosyasına ait veriler internetten 

bilgisayarınıza indirilecektir. 

 

Tamam’a tıkladıkıktan sonra aşağıdaki ekran karşımıza çıkacaktır. %100 olmasını 

bekleyiniz.  

 



Tamamlandıktan sonra Yükleme tamamlandı uyarısı gelir, Tamam’a tıklayınız. 

 

Şimdi Placement Test yüklendi ve çalışmaya başlayabiliriz. Placement Test yazan 

bölüme çift tıklayıp testimize başlıyoruz. 

 

Placement Test öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyesini ölçmektedir. Ve 

burada belirlenen düzeye göre öğrencilerimize çalışabilecekleri üniteler 

açılacaktır. Öğrenciler ilk Dyned girişlerinde  Placement Test’ e girmeden DynEd 

içerisinde çalışma gerçekleştiremezler. Placement Test bittikten sonra program 

bizi çalışma yapacağımız bölüme yönlendirdirecektir. Dyned genellikle First 

English bölümüne yönlendirme yapmaktadır.  

 

 



Placement Test bittikten sonra otomatik olarak kapanacaktır ve sizi First 

English bölümüne yönlendirme yapacaktır. Yeni gelen ekranda Placement Test 

değil bu sefer First English bölümünü çift tıklıyoruz. 

 

First English bölümü dosyaları bilgisayarımızda yüklü olmadığı için programımız 

internetten bilgisayarımıza yüklemeye başlayacaktır. Yükleme ekranı karşımıza 

çıkacaktır. %100 olmasını bekleyiniz.  

 

Tamamlandıktan sonra Yükleme tamamlandı uyarısı gelir, Tamam’a tıklayınız. 



 

Artık First English bölümü’de bilgisayarımıza yüklenmiş durumdadır. Bu yükleme 

sadece ilk sefer için geçerlidir başka yükleme istemeyecektir (Yalnızca 

güncelleme gerektiği durumlarda güncelleme istenebilir). First English’te 

genellikle Ünite 1’den itibaren çalışmaya devam ediniz. 

İyi Çalışmalar… 

 

Dyned’de yapmış olduğunuz tüm çalışmalar ve aldığınız notlar İngilizce 

Öğretmenleri, Müdür Yardımcıları, Okul Müdürü, Müfettişler, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takip 

edilmektedir. 
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