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DİKKAT! Öncelikle bilgisayarımızın internete 
bağlı olması gerekir. Bu, en güncel yazılımları 

edinmemizi sağlayacaktır. 



DynEd DVD’si elinize ulaşmamış ise 
aşağıdaki basamaklardan kurulum 

yapabilirsiniz; 
http://www.dyned.com/download/student 



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



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 QuickTime 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. 



Kurulum tamamlandıktan sonra kısa yolları 
görebilirsiniz. 



Bu işlemlerin ardından DynEd Records Manager’ı 
tıklayarak ilgili kısımları dolduruyoruz. 

Oturum açma kimliği bölümüne kullanıcı adına 
@meb.edu.tr eklenerek yazılır. 



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. 
Öğrencilerin PLACEMENT TEST’ i almalarını 

sağlamak bir sonraki adımdır. 

Öğrencilere “Placement Test” i atama 



Placement Testi açmak istediğimiz sınıf seçilir. 

(Eğer mevcut «0» görünüyorsa EBA üzerinden girilerek sınıflar 
güncellenmemiş demektir. Düzeltmek için EBA’ya dönerek 

işlemleri tekrar yapınız.) 







 



Sınıfı seçip, öğrenci isimleri geldikten sonra Ctrl+A ile 
tüm öğrencileri seçiyoruz. Üst menüden “Dosya” dan 
“Öğrenci adlarını dışa aktarma”yı tıklıyoruz. 

Öğrencilere Kullanıcı Adı ve Şifre atama 



Tüm öğrencilerin adlarını dışarı aktarıp masa 
üstüne kayıt eder ve ardından çıktı alabiliriz. 



Gelen ekranda sınıfın adını (ör, 10a) yazıp kaydetmek 
istediğimiz klasörü seçiyoruz. »Kaydet» i tıklayıp 

öğrenci kullanıcı adı ve şifresini belirleyip kaydetmiş 
oluyoruz. 



Bu ekranı yazdırarak şifreleri kesip 
öğrencilere iletebiliriz. 



Öğrenciler sisteme DYNED COURSEWARE 
simgesini çift tıklayıp verilen şifrelerle girebilirler. 



Giriş yapıldığında aşağıdaki ekran gelecektir. 
Placement Tests sekmesi seçilerek Tamam 

butonu tıklanır . 



Öğrenci yerleştirme sınavına girmeye hazırdır. İlk 
olarak Practice Test yapılır. Ardından asıl test 

başlar ve bu 2 bölüm halindedir. Öğrenciler, ilk 
oturum açtıklarında yerleştirme sınavına 

girecekleri, bunun için yeterli zaman ve sessiz 
ortam ile kulaklık-mikrofon gibi araçları 

sağladıktan sonra başlamaları konusunda mutlaka 
uyarılmalıdır.  



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. 
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