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VALİLİĞİNE

İlgi : Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Örgün Okullara DynEd İngilizce Dil Eğitimi 
Yazılımlarının Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından Bağışlanarak 
Lisanslanmasına İlişkin 24 Ocak 2013 tarihli Protokol,

2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren tüm resmi ilköğretim kuramlarının 4, 5, 6, 7 ve 8. 
sınıflarında uygulanan DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi’ne ilişkin güncellemeler yapılarak sistem, 
ilgi Protokol kapsamında ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde 
kullanıma sunulmuştur.

Bakanlığımız, Sanko Tesktil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Future Prints Bilgisayar 
Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında 24 Ocak 2013 tarihinde imzalanan bahse konu protokol ile sistemde 
English for Success yazılımında var olan 7 üniteye 9 yeni ünitenin eklenmesi, öğrencilerin 
seviyelerinin belirlenmesi amacıyla kullanılacak olan Placement Test, öğretmenlerin kullanımına 
yönelik Teacher Training ve tablet bilgisayarlarda sistemin kullanımını sağlayan Android yazılımı da 
geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.

Ayrıca DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi'ne dair her kademede raporların alınmasına imkân 
sağlayan DynEd Analytics programı geliştirilmiştir. Bu sayede okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde DynEd 
kullanımlarına yönelik Eylül 2014 tarihinden sonraki bilgilere yönelik detaylı raporlar 
alınabilmektedir. DynEd Analytics programı ile il, ilçe ve okul sıralamasına da imkân verecek şekilde 
kaydedilen öğrenci sayısı, aktif öğrenci sayısı, aktif öğrenci yüzdesi, verim ortalaması vb. bilgiler 
alınabilmektedir. İl, ilçe ve okul koordinatörleri Records Manager (Kayıt Yöneticisi) sistemine girişte 
kullandıkları kullanıcı adı ve şifre ile "https://mone3.records.dyned.com/cgi-binAVebObjects/ 
ServerSideReports" linkinden il, ilçe ve okul düzeyindeki detaylı raporlara ulaşabilmekte ve farklı 
formatlarda (PDF, Excel) raporların dökümlerini alabilmektedirler.

En az bir yabancı dili iyi bilmenin gereklilik haline geldiği günümüzde öğrencilerin bireysel 
çalışarak kendi gelişim hızında ilerlemelerine imkân veren ve İngilizce iletişim becerilerinin 
artırılmasına katkı sağlayan DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi 2015-2016 eğitim öğretim yılında da 
uygulanmaya devam edecektir. Bu bağlamda söz konusu sistemin etkili ve verimli şekilde 
kullanılmasını sağlamak için gerekli bilgilendirmelerin yapılması, okullardaki alt yapı ve donanım 
eksikliklerinin giderilerek, öğretmen ve öğrencilerin sistemi kullanmalarının sağlanması ve 
öğrencilerin DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi’nden azami derecede faydalanmalarını sağlamak için 
Valiliğinizce gerekli tüm tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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