
T.C. 


MU~ vALiLiGi 

il Milli Egitim Miidfuliigii 


SaYI : 32026198-30.03-E.8562145 08.06.2017 
Konu : DynEd Kaytt Yonetimi Sistemi 

................................................ KAYMAKAMLIGINA 
ilye Milli Egitim Miidfuliigii 

.......................... iLKOKULU/ORTAOKULU MUnORLUGUNE 


BakanhgtmlZ Teme1 Egitim Genel Miidfuliigiiniin ekli 06/06/2017 tarih ve 8364376 
yazllannda; 2008-2009 egitim ogretim ytlmdan itibaren tUm resmi ilkogretim kurumlannm 4, 
5, 6, 7 ve 8. smlflannda uygulanan DynEd ingilizce Dil Egitim Sistemi'ne ili:?kin 
gUncellemeler yapllarak Sistem, ortaogretim 9, 10, 11 ve 12. smlfogrencilerini de kapsayacak 
:?ekilde kullamma sunulmu:? ve sistemde English For Success yazlhmmda var olan 7 iiniteye 9 
yeni iinitenin eklenmesi, ogrencilerin seviyelerinin belirlenmesi amaclyla kullanllacak olan 
Placement Test, ogretmenlerin kullammma yonelik Teacher Training ve tablet bilgisayarlarda 
sistemin kullammmi saglayan Android yazlhml da geli:?tirilmi:? ve uygulanmaya ba:?lanmt:?ttr. 
Aynca DynEd Analytics Raporlama programl da kullamma sunuldugu be1irtilmektedir. 

Soz konusu sisteme ogrencilerin kullanlcl olmalanna yonelik kayltlar 
dynedkayityonetimisistemi.meb.gov.tr adresi iizerinden yapIlmaktadrr. Bu baglamda, yeni 
okul kaYltlanmn ve okul gUncellemelerinin yapllmasma yonelik K11avuz gUncellenmi:?tir. 

Sistemin etkili ve verimli bir :?ekilde uygulanabilmesinin saglanmasmda i1 ve ilye 
koordinatOrlerinin onemli gorev ve sorumluluklan bulunmaktadrr. DolaYlslyla illerimizde 
gorev yapan DynEd ingilizce Dil Egitimi Sistemi'nden sorumlu DynEd i1 koordinatorU ile 
DynEd i1 koordinatOr yardlmcllan degi:?ikligi oldugunda Genel Miidfuliigiimiize ivedilikle 
bildirilmesi gerekmektigi de aynca belirtilmektedir. 

Bu baglamda; ilimizdeki DynEd ingilizce Dil Egitim Sisteminin etkili ve verimli bir 
:?ekilde uygulanmasl iyin Temel Egitim Genel Miidiirliigiine bagh okullanmlzca gerekli 
tedbirlerin almarak, ingilizce ogretmenlerine yonelik tamtIm ve bilgilendirmelerin 
geryekle:?tirilmesi ve tUm ogrencilerin Sistem'e kayltlanmn tamamlanmasl hususunda; 

Bilgi ve geregini rica ederim. 

MetiniLCi 
Vali a. 

Milli Egitim Miidiirii 

EKLER: 
1- Yazl ve ekleri ( ... sayfa) 

DAGITIM: 

Dye Kaymakamhklanna 

Tiim Dkokul ve Ortaokul Miid. 


Bu evrak gfivenli elektronik irnza He irnza1anrnl~trr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden a717-9102-3c5d-aaf4-9dc2 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.rneb.gov.tr


· T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Teme1 Egitim Gene1 Miidiirliigii 


SaYl : 43769797-30.03-E.8364376 06.06.2017 
Konu: DynEd KaYlt Yonetimi Sistemi 

... V ALiLiGiNE 

(il Milli Egitim Miidiirliigii) 


iIgi: a) Milli Egitim Bakanhgma Bagh Resmi 6rgiin Okullara DynEd ingilizce Dil Egitimi 
Yazlhmlannm Sanko Tekstil i~letmeleri Sanayi ve Ticaret A.S. Tarafmdan 
Bagl~lanarak Lisanslanmasma ili~kin 24.01.2013 tarihli ProtokoL 

b)Temel Egitim Genel Miidiirliigiiniin 29.03.2017 tarihli ve 43769797-30.03-E. 4255824 
saYlh yaZlsL 

c) Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanhgmm 05.06.2017 tarihli ve 65968543-30.03-E.8231639 
saYlh yazlsL 

2008-2009 egitim ogretim ytlmdan itibaren rum resmi ilkogretim kurumlanmn 4, 5, 6, 7 
ve 8. smIflannda uygulanan DynEd ingilizce Dil Egitim Sistemi'ne ili~kin giincellemeler 
yapdarak Sistein, ilgi Protokol kapsammda ortaogretim 9, 10, 11 ve 12. smlf ogrencilerini de 
kapsayacak ~ekilde kullamma sunulmu~ ve'sistemde English For Success yazlhmmda var 
olan 7 iiniteye 9 yeni iinitenin eklenmesi, ogrencilerin seviyelerinin belirlenmesi amaclyla 
kullamlacak olan Placement Test, ogretmenlerin kullanlmma yonelik Teacher Training ve 
tablet bilgisayarlarda sistemin kullanlmInl saglayan Android yazlhml da geli~tirilmi~ ve 
uygulanmaya ba~lanml~tIr. Aynca DynEd Analytics Raporlama program! da kullanlma 
sunulmu~tur. 

ilgi (b) yazlda belirtildigi iizere soz konusu sisteme ogrencilerin kullamcl oimalanna 
yonelik kaYltlar dynedkayityonetimisistemi.meb.gov.tr adresi iizerinden yaptlmaktadu. Bu 
baglamda, yeni okul kaYlt1armm ve okul giincellemelerinin yaptlmasma yonelik Ktlavuz 
giincellenmi~ ve ilgi (b) yazl ekinde ve Ek-l 'de gonderilmi~tir. 

AYflca DynEd ingilizce Dil Egitimi Sistemi'nin etkili ve verimli bir I}ekilde 
uygulanabilmesinin saglanmasl amaclyla DynEd uygulamasmm bilgisayara yiiklenme siireci 
ve . verimli c;ah~ma yontemlerinin ac;ooanrugl Ek-2'de yer alan Kullamm KIlavuzu 
hazlrlanml~tlr. DynEd ingilizce Dil Egitim Sisteminin onemi ve kullanlmma yonelik Rize 
ilinde DynEd il koordinatorlerine yonelik 15-17 MaYls 2017 tarihlerinde gerc;ekle~tirilen 

hizmet ic;i egitimde DynEd uygulamasl ve hazulanan kIlavuzlar katIltmcllara aC;lklanml~t1r. 
Diger taraftan i1 ve ilc;e koordinatorleririin DynEd uygulamasml takip edebilmeleri ic;in 

gerekli olan Records Manager (KaYlt Yoneticisi) ~ifrelerinin il ve ilc;e Milli Egitim 
Miidiirliiklerinin kurumsal MEBBis sistemlerine yerle~tirildigi ilgi ( c) yazl ile Genel 
Miidiirliigumiize bildirilmi~tir. 

Atatilrk Elv. 06648 KlZllayi ANKA.RA Aynntlh bilgi i<;in: Emine DEMiREL MiHi Egitim Uzman Y rd. 
Elektronik www.meb.govJr Tel: (0312) 413 39 23 

e-posta: edemirel@meb.gov.tr Faks; (0312) 41805 59 

Bu evrak gUvenli elektronik imza iie imzalamm~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden Od41-2dca-3d 57-91a4-53ee kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
www.meb.govJr


Sistemin etkili ve verimli bir ~ekilde uygulanabilmesinin saglanmasmda il ve ilye 
koordinatOrlerinin onemli gorev ve sorumluluklan bulunmaktadrr. DolaylSlyla illerimizde 
gorev yapan DynEd ingilizce Dil Egitimi Sistemi'nden sorumlu DynEd il koordinatOrii ile 
DynEd il koordinatOr yardlmcllan degi~ikligi oldugunda Genel Miidiirliigumiize ivedilikle 
bildirilmesi gerekmektedir. 

Bu baglamda ilinizdeki DynEd fugilizce Dil Egitim Sistemi'nin etkili ve verimli bir 
~ekilde uygulanmasl iyin Valiliginizce gerekli tedbirlerin alInmasl, ingilizce ogretmenlerine 
yonelik tamtIm ve bilgilendirmelerin geryekle~tirilmesi ve ilinizdeki mm ogrencilerin 
Sistem'e kayttlannm tamamlanarak okullardaki DynEd yah~malannm izlenmesi hususunda 
bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Dr. Cem GEN<::OGLU 

Bakan a. 


Genel Miidiir 


EKLER: 

1-DynEd Kaylt Y onetimi Sistemi Kullanlm Kllavuzu (12 Sayfa) 

2-DynEd ingilizce Dil Egitimi Kullamm Kllavuzu (44 sayfa) 


DAGITIM: 
Geregi: Bilgi: 

B Planl - Ortaogretim Genel Miidiirliigune 
- Din Ogretimi Genel Miidiirlugune 
- Mesleki ve Teknik Egitim Gene Mudiirliigune 
- Bilgi i~lem Dairesi B~kanhgma 

Atatiirk Blv. 06648 KlZllay/ANK.ARA AyrmtJh bilgi ic;:in: Emine DEMiREL Milli Egitim Uzman Yrd. 
ElektronikAg: www.meb.gov.tr Tel: (0 312)4133923 
e-posta: edemirel@meb.gov.tr Faks: (0 312) 41805 59 

Bu evrak giivenli elektronik irnza ile imzalanU11l}trr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden Od41-2dca-3d57-91a4-53ee kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr

