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Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, "DynEd İngilizce Eğitim 

Sistemi, bundan sonra 9 ile 12.sınıflar arasında da 

uygulanacak" dedi. 

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, "DynEd İngilizce Eğitim 

Sistemi, bundan sonra 9 ile 12. sınıflar arasında da 

uygulanacak" dedi. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın SANKO Holding'in katkılarıyla 

daha önceden ilköğretim 4 ile 8. sınıflar arasında 

uyguladığı DynEd İngilizce Eğitim Sistemi'nin 9 ila 12. sınıf arasında uygulanması için 9 ila 12. sınıf 

programlarının yazılımları, SANKO Holding tarafından FuturePrints'ten alınarak Milli Eğitim 

Bakanlığı'na bağışlandı. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı ile SANKO Holding arasında yapılan protokol imza törenine Milli Eğitim Bakanı 

Ömer Dinçer, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, FuturePrints Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Mervan Bayraktaroğlu ile Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları katıldı. 

 

"SÜRECİ İLKOKUL 2'DEN LİSE SONA KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ" 

 

Yabancı dili öğrenmenin Türkiye'nin en müzmin sorunlarından birisi olduğunu ve bu 

zamana kadar bu alanda çok çalışma yapıldığının da altını çizen Milli Eğitim Bakanı 

Ömer Dinçer, "Bugünkü protokolün temel farklılığı lise seviyesindeki bir öğrenimin de 

sürece dâhil edilmesidir. Şimdiye kadar 4 ila 8. sınıflar arasında uygulanan DynEd 

programı, bundan sonra 9 ile 12. sınıflar arasında da uygulanacak, 4 ile 8. sınıflar 

arasında uygulanan protokolün süresini uzatıyoruz, 9 ila 12. sınıflar arasındaki 

programları sürece dahil ediyoruz. Biz İngilizce öğretimini ilkokul 2. sınıfa kadar çektik, 

belki birkaç ay sonra da 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin programları için de ayrıca bir 

protokol yapacağız ve süreci ilkokul 2'den lise sona kadar devam ettireceğiz" diye 

konuştu. 

 

"TEKNOLOJİK GELİŞMELER İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE YENİ İMKANLAR SUNUYOR" 

 

Türkiye'de yabancı dil öğretimine harcanan yoğun zaman, kaynak ve planlama çabalarına rağmen 

istenilen başarının elde edilemediğini ifade ederek, artık bir yabancı dilin yeterli olmadığını, yabancı 

dil bilgisinin uluslar arası alanda bir zorunluluk haline geldiğini belirten Bakan Dinçer, dünya ile 

iletişim kurabilmek için çocuklar İngilizceye hakim olabilmek gibi bir mecburiyetleri olduğunu söyledi. 

Klasik sistemler ve test tipi sınavlarla İngilizcenin öğrenilmesinin mümkün olmadığını açıklayan 

Dinçer, "İngilizceyi herkes öğrenebilir, göz ardı edilmemesi gereken hususlardan birisi öğrencilerin 

bireysel farklılıklarına vereceğimiz önemdir. Bilgisayarların yaygınlaşması, internetin hayatımızın 

vazgeçilmezlerinden birisi haline gelmesi ve geliştirilen yeni teknolojiler uzaktan eğitim anlayışının 

eğitim sistemimize de girmesine neden olmaktadır. Teknolojideki gelişmeler ve yenilikler İngilizce 

eğitiminde de yeni imkanlar sunmuştur" şeklinde konuştu. 
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EN İYİ ÖRNEK MERSİN'İN MEZİTLİ İLÇESİ MUHİTTİN DEVELİ İLKÖĞRETİM OKULU 

 

Bakan Dinçer, bakanlık olarak etkili bir öğretimi konusundaki çalışmalara 2006 yılında başlandığını ve 

SANKO ile Bakanlık arasında DynEd programının bir eğitim aracı olarak okullarda kullanılmasına 

ilişkin bir protokol imzalandığını, bu eğitim programını ilkokul ve orta okullarda uygulamaya 

başladıklarını ve 2007-2008 eğitim yılında 11 bin 152 ilköğretim okulunda önce pilot uygulaması 

yapılan DynEd İngilizce Eğitim Sistemi'nin, 2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren tüm resmi 

ilköğretim okullarının 4,5,6,7 ve 8. sınıflarında uygulanmaya başlandığını altını çizdi.  

Dinçer, pilot uygulamaların, öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunulan bu hizmetin 

yaygınlaştırılması konusunda umut veren sonuçlar içerdiğini söyledi.  

Örnek olarak Mersin'in Mezitli ilçesi Muhittin Develi İlköğretim Okulu'nu gösteren 

Bakan Dinçer, "2011 Eylül 2012 Mayıs ayları içinde yaptıkları çalışmada öğrenciler 

DynEd İngilizce Eğitim Sistemi'ni kullanarak yabancı dil öğrenmiş ve bunu da içeren bir 

proje ile Ulusal Ajansa başvurarak Avrupa Dil Ödülü için aday oldu. Yapılan elemeler 

sonrasında Muhittin Develi İlköğretim Okulu başarı göstererek Avrupa Dil Ödülü'nü 

almıştır. 

 2011-2012 eğitim öğretim döneminde yapılan değerlendirmelerde Mersin, Kastamonu, 

Burdur, Tokat, Tekirdağ, Yalova, Tunceli, Antalya ve Kocaeli sistemi kullanan başarılı 

iller içinde yer alıyor. 

 Örneğin 2011-2012 eğitim öğretim yılında Kastamonu'da DynEd İngilizce Eğitim Sistemi'ni kullanan 

öğrenci sayısı yüzde 98'e çıkmıştır" ifadelerini kullandı. 

 

YABANCI DİL DERS SAATLERİ ARTTI 

Bakan Dinçer, 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren yabancı dil eğitimi ilköğretim kurumlarının 

2. ve 4. sınıflarında 2'şer, 5. ve 8. sınıflarında ise 4'er ders saati zorunlu olarak verildiğini belirterek, 

ders saatlerini artırarak hem çocukların bir yabancı dil üzerinde yoğunlaşmaları hem de ülke çapında 

uygulanacak olan DynEd İngilizce Eğitim Sistemi'nin sağlıklı bir şekilde işlemesinin altyapısını 

oluşturduklarını ifade etti. 

 

Kendisinin İngilizceyi öğrenemediğini, Türkiye'de bunun öğretilmesi için elinden geleni yaptığını 

söyleyen SANKO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Bizim SANKO olarak ana gayemiz 

eğitime katkı. Şuana kadar 18 okul yaptırdık, 2 fakülte, 1 tane de yeni bir fakülte yaptırıyoruz. 

Üniversitede 2 bine yakın talebemiz okuyor" diye konuşurken, FuturePrints Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Mervan Bayraktaroğlu, "Bu proje Türkiye'nin her yerindeki öğrencilere fırsat eşitliği 

sağlaması açısından çok büyük önem taşıyor. Projenin bir özelliği de, dünyanın en büyük bilgisayar 

destekli eğitim projesi olmasıdır" ifadelerini kullandı. – ANKARA 
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MEB, 'Dil eğitim yazılımları protokolü' imzaladı 

Dinçer: Bu sistemle daha etkin bir dil öğretimini gerçekleştirecek ve kronik hale gelmiş bir sorunu 
arkamızda bırakacağız. 24 Ocak 2013 14:22 

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi ile etkin bir dil öğretiminin 
gerçekleşeceğini, kronik hale gelmiş bir sorunun çözüleceğini ifade ederek, ''Sıkıcı olmaktan uzak, 
öğrencilerimizin anlamlı öğrenmelerini geliştirebilecekleri ve tam öğrenmeye doğru büyük bir adım 
atabilecekleri bu sistemi, artık ilkokul dörtten başlayarak 12'nci sınıfa kadar, öğrencilerimizin ve 
öğretmenlerimizin hizmetine sunuyoruz'' dedi. 

DynEd İngilizce dil eğitimi yazılımlarının SANKO tarafından bağışlanarak lisanslanmasına dair 
protokol, Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen törende, Bakan Dinçer, SANKO Holding Yönetim 

http://www.memurlar.net/haber/331973/


Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ve Future Prints Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mervan Bayraktaroğlu tarafından imzalandı. 

Bakan Dinçer, törendeki konuşmasında, yabancı dil öğrenmenin Türkiye'nin en müzmin sorunlarının 
başında geldiğini, bu alanda bugüne kadar pek çok çalışma yapıldığını ifade etti. Dinçer, sonuçlara 
bakıldığında ise Türkiye'de yabancı dil öğretimine harcanan yoğun zaman, kaynak ve planlama 
çabalarına rağmen istenen başarının elde edilemediğinin görüldüğünü söyledi. 

21. yüzyılda, önemi tartışılmayacak hususların başında yabancı dil becerisinin geldiğini vurgulayan 
Dinçer, artık bir yabancı dilin yeterli olmadığına, yabancı dil bilgisinin uluslararası alanda zorunluluk 
haline geldiğine işaret etti. Dinçer, ''Dolayısıyla her alanda ortaya çıkan yenilikleri ve gelişmeleri 
takip edebilmek, dünyayla iletişim kurabilmek için çocuklarımız uluslararası iletişim dili olan 
İngilizceyi konuşmak, anlamak, kısacası bu dile hakim olmak durumundadır'' dedi. 

On yıllar boyunca edinilen tecrübelerin, klasik yöntemlerle ve test tipi sınavlarla İngilizceyi 
öğrenmenin mümkün olmadığını gösterdiğini anlatan Dinçer, ''Halbuki, geliştirilmesi gereken bir 
beceri olan İngilizceyi herkes öğrenebilir. Ancak her ders için olduğu gibi bu alanda da gözardı 
edilmemesi gereken hususlardan biri, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına vereceğimiz önemdir. 
Bunun yanında öğrendikleri bilgi ve kazandıkları becerileri günlük yaşamlarıyla ilişkilendirmeleri, 
öğrencilerimize hem eğlenceli hem de daha kalıcı bir öğrenme ortamı sağlayacaktır'' diye konuştu. 

-''Pilot uygulamaların sonuçları umut verici''- 

Milli Eğitim Bakanı Dinçer, gelişen teknolojinin, uzaktan eğitim anlayışının eğitim sistemine 
girmesine sebep olduğunu, teknolojideki gelişmeler ve yeniliklerin, İngilizce eğitiminde de yeni 
imkanlar doğurduğunu kaydetti. 

Bakanlık olarak etkili bir dil öğretimi konusundaki çalışmalara 2006 yılında başlandığını anlatan 
Dinçer, ''Eğitime yüzde 100 Destek Kampanyası'' kapsamında Sanko Holding AŞ ile Bakanlık 
arasında DynEd İngilizce Dil Eğitim Sitemi'nin eğitim aracı olarak okullarda kullanılmasına ilişkin 
protokol imzalandığını, bu kapsamda yazılımları Bakanlığa, dolayısıyla öğrencilere bağışlanan bu 
eğitim programının ilkokul ve ortaokullarda uygulandığını hatırlattı. 

Dinçer, 2007-2008 eğitim öğretim yılında 11 bin 152 ilköğretim okulunda önce pilot uygulaması 
yapılan DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi'nin, 2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren tüm resmi 
ilköğretim okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında uygulanmaya başlandığını belirtti. 

Pilot uygulamaların, sistemin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi konusunda umut veren 
sonuçlar içerdiğini ifade eden Dinçer, 2011 Eylül - 2012 Mayıs ayları içerisinde, Mersin Mezitli 
İlçesi Muhittin Develi İlköğretim Okulu'nun yaptığı çalışmada, öğrencilerin DynEd sistemini 
kullanarak yabancı dil öğrendiğini ve bir projeyle Ulusal Ajans'a başvurarak, Avrupa Dil 
Ödülü'nü kazandığını anlattı. 

Bakan Dinçer, 2011-2012 eğitim öğretim yılında yapılan değerlendirmelerde Mersin, 
Kastamonu, Burdur, Tokat, Tekirdağ, Yalova, Tunceli, Antalya ve Kocaeli'nin, sistemi 
kullanan başarılı iller arasında yer aldığını belirterek, ''Kullanımı, kurulumu ve işleyişinin yanında 
bu sistem, ilkokul ve ortaokuldaki İngilizce öğretim programına uyumlu ve programın felsefesini, 
yaklaşımını destekler niteliktedir. Sıkıcı olmaktan uzak, öğrencilerimizin anlamlı öğrenmelerini 
geliştirebilecekleri ve tam öğrenmeye doğru büyük bir adım atabilecekleri bu sistemi, artık ilkokul 
dörtten başlayarak 12'nci sınıfa kadar, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sunuyoruz.'' 

-''Sistem evlerdeki bilgisayarlara da kurulabilecek''- 

Sistemin, öğretmenlere dil öğretiminde destek verecek çoklu ortamı da kullanan bir eğitim programı 
olduğunu ifade eden Dinçer, bu programın, dil eğitimini bilgisayarlar üzerine taşıyarak öğretmenlerin 
rehberliğinde, öğrencilerin kendi kendilerine çalışabileceği, İngilizce öğrenebileceği ders araçları 
olduğunu kaydetti. 



Bu programda sadece okuma ve yazmaya yönelik değil aynı zamanda konuşma ve dinlemeye 
yönelik etkinlikler de yer aldığını söyleyen Dinçer, çeşitli animasyonlarla zenginleştirilmiş programın, 
İngilizce öğrenmeyi öğrenciler için anlamlı ve zevkli hale getirdiğini anlattı. 

Bakan Dinçer, ''Sadece sınıf ortamında kullanılma zorunluluğu olmayan, kurulumu ve kullanışı 
oldukça basit ve güvenli bu sistemi, öğrencilerimiz evlerindeki bilgisayarlarına kurarak, kendilerine 
ait şifreyle sisteme girerek çalışma hızlarına uygun şekilde İngilizce öğrenmelerini geliştirebilirler. 
DynEd eğitim yazılımlarında yer alan Kayıt Yöneticisi Sistemi ile öğrencilerimiz çalışmalarıyla ilgili 
adım adım izlenebilmekte ve daha başarılı olmak için öğretmenlerince yönlendirilmektedir. Ayrıca 
öğrencilerimiz becerilere (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) yönelik günlük ne kadar çalışma 
yaptıklarını ve bunun yeterli olup olmadığını sayısal verilerle görebilme imkânına da sahip olabilirler'' 
diye konuştu. 

Dinçer, Düzey Belirleme Sınavı'nın, Öğretmen Eğitimi Yazılımı ve tablet bilgisayarlarda sistemin 
kullanımını sağlayan android yazılımın da kullanılacağını ifade etti. 

Sistemde, ''English for Success'' yazılımında olan 7 üniteye 9 yeni ünite eklendiğini ifade eden 
Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü: 

''Teacher Training programıyla İngilizce öğretmenlerinin sistemin kullanımı konusunda 
bilgilendirilmelerini amaçlıyoruz. Böylelikle öğretmenlerimiz öğrencilerini daha iyi yönlendirmiş 
olacaklar. Ümit ediyoruz ki bu sistem ile daha etkin bir dil öğretimini gerçekleştirecek ve başta da 
söylediğim gibi kronik hale gelmiş bir sorunu arkamızda bırakacağız. Altını çizerek bir kez daha 
ifade etmek istiyorum ki dünyada genel kabul gören görüşe göre yabancı dil öğretiminin başarılı bir 
biçimde yapılamaması en başta uluslararası ortamda rekabet imkanını kısıtlamaktadır. Dolayısıyla 
DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi'ni çocuklarımızın ve gençlerimizin bilgiye ve dünyaya açılacakları 
bir fırsat penceresi olarak görüyoruz.'' 

Sanko Holding'e katkılarından dolayı teşekkür eden Dinçer, projenin hayırlı olmasını diledi. 

-''3 nüsha değil tek nüsha talep etti''- 

Future Prints Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mervan 
Bayraktaroğlu, 12 milyon öğrenciye ulaşılacak projeyle, İngilizce öğreniminde fırsat eşitliğinin 
sağlanacağını söyledi. Bayraktaroğlu, projeyi ''dünyanın en büyük bilgisayar destekli İngilizce 
öğrenim projesi'' olarak nitelendirdi. 

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu da protokole projenin kapsamının 
genişletilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Bizler İngilizceyi öğrenemedik ama 
Türkiye'de bunun öğretilmesi için elimizden geleni hep yapmaya çalıştık'' dedi. 

Yaptıkları eğitim yatırımları ve üniversite öğrencilerine verdikleri burslar hakkında bilgi sunan 
Konukoğlu, ''Bizler bu sıralarda okumadık ama çok kişinin okuması bize zevk veriyor. O yüzden 
mutluyum. O yüzden bu proje de inşallah Türkiye'ye hayırlı olur'' dedi. 

Konuşmaların ardından Bakan Dinçer, Konukoğlu ve Bayraktaroğlu protokolü imzaladı. 

Dinçer, Konukoğlu'nun kendilerinden protokolün 3 nüsha olarak değil tek nüsha olarak 
hazırlanmasını istediğini belirterek, konuyla ilgili ''şaka'' yoluyla bir örnek vereceğini söyledi. Dinçer, 
ABD'deki bir süpermarket zincirine ilişkin şunları anlattı: 

''Bunun sahibi üst düzey toplantılarda bile kendilerine not tutulması için dağıtılan kağıt ve kalemleri 
toplar, israf olmasın diye götürür, kendi yöneticilerine 'bunları kullanın' dermiş. Bu bütün 
yöneticilerimiz için de aslında israfa dair bir duyguyu geliştirir diye umut ediyorum. Abdülkadir Bey, 3 
nüsha yerine tek nüsha talep etti. Biz de doğrusu bunu çok takdir ve saygıyla gördük. Muhtemelen 
bundan sonraki protokollerimizde bize örnek olur diye ümit ediyoruz.'' 

Muhabir: Sarp Özer 
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Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, bir yabancı dil öğrenmenin Türkiye’nin “en müzmin” sorunlarının 
başında geldiğini belirterek, “Kuşkusuz bu alanda bugüne kadar pek çok çalışma yapıldı, hâlen de 
yapılmaktadır. Ancak sonuçlara baktığımızda Türkiye’de yabancı dil öğretimine harcanan yoğun 
zaman, kaynak ve planlama çabalarına rağmen istenen başarının elde edilemediğini görmekteyiz” 
dedi. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu’nda düzenlenen törenle, İnteraktif İngilizce dil eğitimi 
yazılımlarının lisansları, Sanko tarafından bir protokolle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlandı.  
 
Bakan Dinçer, törende yaptığı konuşmada, küresel gelişmenin ve değişimin hızla arttığı 21. 
Yüzyılda, önemi tartışılmayacak hususların başında yabancı dil becerisinin geldiğine dikkati 
çekerek, “Artık bir yabancı dilin yeterli olmadığı günümüzde, yabancı dil bilgisi uluslararası alanda 
bir zorunluluk haline gelmiştir. Dolayısıyla her alanda ortaya çıkan yenilikleri ve gelişmeleri takip 
edebilmek, dünya ile iletişim kurabilmek için çocuklarımız uluslararası iletişim dili olan İngilizceyi 
konuşmak, anlamak, kısacası bu dile hâkim olmak durumundadır” diyerek, yabancı dilin önemini 
vurguladı. 
 
BAŞARILI OLUNMADI  
 
“On yıllar boyunca edindiğimiz tecrübeler bize göstermiştir ki klasik yöntemlerde ve test tipi 
sınavlarla İngilizceyi öğrenmek mümkün olmamıştır” diyen Dinçer, şöyle devam etti:  
 
“Hâlbuki, geliştirilmesi gereken bir beceri olan İngilizceyi herkes öğrenebilir. Ancak her ders için 
olduğu gibi bu alanda da göz ardı edilmemesi gereken hususlardan biri, öğrencilerimizin bireysel 
farklılıklarına vereceğimiz önemdir. Bunun yanında öğrendikleri bilgi ve kazandıkları becerileri 
günlük yaşamlarıyla ilişkilendirmeleri, öğrencilerimize hem eğlenceli hem de daha kalıcı bir öğrenme 
ortamı sağlayacaktır.  
 
Bilgisayarların yaygınlaşması, internetin hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olması ve geliştirilen 
yeni teknolojiler uzaktan eğitim anlayışının eğitim sistemimize girmesine sebep olmuştur. Hâl böyle 
olunca teknolojideki gelişmeler ve yenilikler İngilizce eğitiminde de yeni imkânları doğurmuştur.”  
 
DYNED’İN KATKISI  
 
Bakanlık olarak etkili bir dil öğretimi konusundaki çalışmalara 2006 yılında başlandığını anımsatan 
Dinçer, “Eğitime %100 Destek Kampanyası kapsamında Sanko Holding ile Bakanlığımız arasında 
DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi’nin bir eğitim aracı olarak okullarımızda kullanılmasına ilişkin bir 
protokol imzalanmıştı. Bu kapsamda yazılımları Bakanlığımıza, dolayısıyla öğrencilerimize 
bağışlanan bu eğitim programını ilkokul ve ortaokullarda uygulamaya başladık” diye konuştu.  
 
2007-2008 eğitim öğretim yılında 11.152 ilköğretim okulunda önce pilot uygulaması yapılan DynEd 
İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin, 2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren tüm resmi ilköğretim 
okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında uygulanmaya başlandığını anlatan Dinçer, şunları kaydetti:  
 
“Pilot uygulamalar; öğretmen ve öğrencilerimizin hizmetine sunulan bu sistemin 
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi konusunda bizlere umut veren sonuçlar içermektedir. 
2011 Eylül – 2012 Mayıs ayları içerisinde, Mersin Mezitli İlçesi Muhittin Develi İlköğretim 
Okulu’nun yapmış olduğu bir çalışmada, öğrenciler DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi’ni 
kullanarak yabancı dil öğrenmiş ve bunu da içeren bir proje ile Ulusal Ajans’a başvurarak 
Avrupa Dil Ödülü için aday olmuştur. Yapılan elemeler sonucunda Mezitli İlçesi Muhittin 
Develi İlköğretim Okulu başarı göstererek Avrupa Dil Ödülü’nü almıştır.  
 
2011-2012 eğitim öğretim yılında yapılan değerlendirmelerde Mersin, Kastamonu, Burdur, 
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Tokat, Tekirdağ, Yalova, Tunceli, Antalya ve Kocaeli, sistemi kullanan başarılı iller arasında 
yer almıştır. Örneğin 2011-2012 eğitim öğretim yılında Kastamonu ilinde DynEd İngilizce Dil 
Eğitimi Sistemi kullanım oranı %98 olarak belirlenmiştir.”  
 
SIKICI OLMAYAN BİR PROGRAM  
 
Kullanımı, kurulumu ve işleyişinin yanında bu sistemin, ilkokul ve ortaokuldaki İngilizce öğretim 
programına uyumlu ve programın felsefesini, yaklaşımını destekler nitelikte olduğunu belirten 
Dinçer, “Sıkıcı olmaktan uzak, öğrencilerimizin anlamlı öğrenmelerini geliştirebilecekleri ve tam 
öğrenmeye doğru büyük bir adım atabilecekleri bu sistemi; artık ilkokul dörtten başlayarak 12.sınıfa 
kadar, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.  
 
Sadece sınıf ortamında kullanılma zorunluluğu olmayan, kurulumu ve kullanışı oldukça basit ve 
güvenli olan bu sistemi öğrencilerin evlerindeki bilgisayarlarına kurarak, kendilerine ait şifre ile 
sisteme girip çalışma hızlarına uygun bir şekilde İngilizce öğrenmelerini geliştirebileceklerini bildiren 
Dinçer, “DynEd eğitim yazılımlarında yer alan Kayıt Yöneticisi Sistemi ile öğrencilerimiz çalışmaları 
ile ilgili olarak adım adım izlenebilmekte ve daha başarılı olmak için öğretmenleri tarafından 
yönlendirilmektedir diye konuştu.  
 
SANKO’YA TEŞEKKÜR  
 
Öğrencilerin Çalışma Kayıtları sayesinde kendi çalışmalarını denetleyebileceklerini, becerilere 
(dinleme, konuşma, okuma ve yazma) yönelik günlük ne kadar çalışma yaptıklarını ve bunun yeterli 
olup olmadığını sayısal verilerle görebilme imkânına da sahip olabileceklerini vurgulayan Dinçer, 
sözlerini şöyle tamamladı:  
 
“Ümit ediyoruz ki bu sistem ile daha etkin bir dil öğretimini gerçekleştirecek ve başta da söylediğim 
gibi kronik hale gelmiş bir sorunu arkamızda bırakacağız. Dünyada genel kabul gören görüşe göre 
yabancı dil öğretiminin başarılı bir biçimde yapılamaması en başta uluslararası ortamda rekabet 
imkânını kısıtlamaktadır. Dolayısıyla DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’ni çocuklarımızın ve 
gençlerimizin bilgiye ve dünyaya açılacakları bir fırsat penceresi olarak görüyoruz.  
 
Ülkemizin önemli bir problemine sosyal sorumluluk bilinciyle katkı sağlayan Sanko Holding’in değerli 
temsilcilerine; hem şahsım adına, hem de öğrencilerimiz adına teşekkürü bir borç biliyorum. 
Programın başarılı bir şekilde hayata geçmesi için emek veren tüm öğretmenlerimize de bu 
vesileyle bir kez daha teşekkür ederim. Bizlerin bu çabası ülkemizde etkili bir şekilde dil öğretiminin 
yolunu açarsa, ne mutlu bize.”  
 
ABDULKADİR KONUKOĞLU  
 
SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise Türkiye’de ilk olarak 2001 
yılında Özel Sanko Okulları’nda uygulanmaya başlanan DynEd İngilizce Dil Eğitimi Programı’nın 
öğrencilerin dil öğrenmede çok daha başarılı olmasını sağladığına dikkati çekti.  
 
DynEd lisansını Milli Eğitim Bakanlığı’na armağan etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydeden 
Konukoğlu, “Bugün imzalanan protokolle beraber, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlkokul, Ortaokul ve 
Liselerde öğrenim gören öğrenciler de DynEd programından yararlanabilecek” diye konuştu.  
 
Genç ve eğitimli nüfusun, Türkiye’nin geleceğinde çok önemli rol oynayacağını anımsatan 
Konukoğlu, yabancı dil eğitiminin önemini şöyle dile getirdi:  
 
“Ülke olarak gençlerimizin iyi eğitim almalarının yanı sıra, yabancı dili çok iyi bilerek mezun 
olmalarını sağlamalıyız. Bir yabancı dil bir adam, iki yabancı dil iki adam demektir. Gençlerimizin 
uluslararası dil haline gelen İngilizce’yi iyi öğrenmesi için Sanko olarak eğitime bu katkıyı sunmanın 
gururunu taşıyoruz.” 
 
 
 



 
DYNED NEDİR  
 
DynEd, dil eğitimcileri, bilgisayar programcıları nörologlar ve sanatçılardan oluşan bir ekip 
tarafından tasarlanan dünyadaki ilk ve en etkin çoklu ortam dil eğitimi programıdır. Nöro-bilimsel 
araştırmaların ışığında “anlama” becerisinden “otomatikleşme” durumuna geçmeyi ve İngilizce 
dilinin kalıcı hafızaya yerleşmesini hedefler.  
 
DynEd, dil eğitimini bilgisayarlar üzerine taşıyan ve gerçek hayat benzeri uygulamalarla bireylerin 
kendi kendilerine İngilizce öğrenmelerini sağlayan bir eğitim sistemidir. Bilgisayarları başında 
çalışan kullanıcılar DynEd yazılımları ve eğitmenleri tarafından izlenerek yönlendirilmekte ve 
geleneksel sınıf içi eğitim sisteminden 2-3 misli daha verimli bir eğitim yapabilmektedir.  
 
DynEd İngilizce dil eğitimi sistemi dünyanın en geniş eğitim içeriğine sahip programıdır. Her yaş ve 
her düzeydeki kullanıcının her türlü gereksinimini karşılayan eğitim yazılımları bulunmaktadır. 
Kullanıcılar tüm yazılımlardan faydalanabilirler, ancak en verimli eğitimi alabilmeleri için kişiye özel 
bir eğitim paketi önerisi eğitmenler tarafından sunulacaktır. 
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Sistem ile etkin bir dil öğretimi gerçekleşecek 

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi ile etkin bir dil öğretiminin 

gerçekleşeceğini, kronik hale gelmiş bir sorunun çözüleceğini ifade etti.  

DynEd İngilizce dil eğitimi yazılımlarının SANKO tarafından bağışlanarak lisanslanmasına dair protokol, 

Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen törende, Bakan Dinçer, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Abdülkadir Konukoğlu ve Future Prints Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Mervan Bayraktaroğlu tarafından imzalandı. 

 

Bakan Dinçer, törendeki konuşmasında, yabancı dil öğrenmenin Türkiye'nin en müzmin sorunlarının başında 

geldiğini, bu alanda bugüne kadar pek çok çalışma yapıldığını ifade etti. Dinçer, sonuçlara bakıldığında ise 

Türkiye'de yabancı dil öğretimine harcanan yoğun zaman, kaynak ve planlama çabalarına rağmen istenen 

başarının elde edilemediğinin görüldüğünü söyledi. 

 

21. yüzyılda, önemi tartışılmayacak hususların başında yabancı dil becerisinin geldiğini vurgulayan Dinçer, 

artık bir yabancı dilin yeterli olmadığına, yabancı dil bilgisinin uluslararası alanda zorunluluk haline geldiğine 

işaret etti. Dinçer, ''Dolayısıyla her alanda ortaya çıkan yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilmek, dünyayla 

http://www.akparti.org.tr/site/haberler/sistem-ile-etkin-bir-dil-ogretimi-gerceklesecek/36876


iletişim kurabilmek için çocuklarımız uluslararası iletişim dili olan İngilizceyi konuşmak, anlamak, kısacası 

bu dile hakim olmak durumundadır'' dedi. 

 

On yıllar boyunca edinilen tecrübelerin, klasik yöntemlerle ve test tipi sınavlarla İngilizceyi öğrenmenin 

mümkün olmadığını gösterdiğini anlatan Dinçer, ''Halbuki, geliştirilmesi gereken bir beceri olan İngilizceyi 

herkes öğrenebilir. Ancak her ders için olduğu gibi bu alanda da gözardı edilmemesi gereken hususlardan biri, 

öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına vereceğimiz önemdir. Bunun yanında öğrendikleri bilgi ve 

kazandıkları becerileri günlük yaşamlarıyla ilişkilendirmeleri, öğrencilerimize hem eğlenceli hem de daha 

kalıcı bir öğrenme ortamı sağlayacaktır'' diye konuştu. 

 

''Pilot uygulamaların sonuçları umut verici'' 
 

Milli Eğitim Bakanı Dinçer, gelişen teknolojinin, uzaktan eğitim anlayışının eğitim sistemine girmesine sebep 

olduğunu, teknolojideki gelişmeler ve yeniliklerin, İngilizce eğitiminde de yeni imkanlar doğurduğunu 

kaydetti. 

 

Bakanlık olarak etkili bir dil öğretimi konusundaki çalışmalara 2006 yılında başlandığını anlatan Dinçer, 

''Eğitime yüzde 100 Destek Kampanyası'' kapsamında Sanko Holding AŞ ile Bakanlık arasında DynEd 

İngilizce Dil Eğitim Sitemi'nin eğitim aracı olarak okullarda kullanılmasına ilişkin protokol imzalandığını, bu 

kapsamda yazılımları Bakanlığa, dolayısıyla öğrencilere bağışlanan bu eğitim programının ilkokul ve 

ortaokullarda uygulandığını hatırlattı. 

 

Dinçer, 2007-2008 eğitim öğretim yılında 11 bin 152 ilköğretim okulunda önce pilot uygulaması yapılan 

DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi'nin, 2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren tüm resmi ilköğretim 

okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında uygulanmaya başlandığını belirtti. 

 

Pilot uygulamaların, sistemin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi konusunda umut veren sonuçlar içerdiğini 

ifade eden Dinçer, 2011 Eylül - 2012 Mayıs ayları içerisinde, Mersin Mezitli İlçesi Muhittin Develi 

İlköğretim Okulu'nun yaptığı çalışmada, öğrencilerin DynEd sistemini kullanarak yabancı dil öğrendiğini 

ve bir projeyle Ulusal Ajans'a başvurarak, Avrupa Dil Ödülü'nü kazandığını anlattı. 

 

Bakan Dinçer, 2011-2012 eğitim öğretim yılında yapılan değerlendirmelerde Mersin, Kastamonu, Burdur, 

Tokat, Tekirdağ, Yalova, Tunceli, Antalya ve Kocaeli'nin, sistemi kullanan başarılı iller arasında yer 

aldığını belirterek, ''Kullanımı, kurulumu ve işleyişinin yanında bu sistem, ilkokul ve ortaokuldaki 

İngilizce öğretim programına uyumlu ve programın felsefesini, yaklaşımını destekler niteliktedir. Sıkıcı 

olmaktan uzak, öğrencilerimizin anlamlı öğrenmelerini geliştirebilecekleri ve tam öğrenmeye doğru büyük 

bir adım atabilecekleri bu sistemi, artık ilkokul dörtten başlayarak 12'nci sınıfa kadar, öğrencilerimizin ve 

öğretmenlerimizin hizmetine sunuyoruz.'' 

 

''Sistem evlerdeki bilgisayarlara da kurulabilecek'' 
 

Sistemin, öğretmenlere dil öğretiminde destek verecek çoklu ortamı da kullanan bir eğitim programı olduğunu 

ifade eden Dinçer, bu programın, dil eğitimini bilgisayarlar üzerine taşıyarak öğretmenlerin rehberliğinde, 

öğrencilerin kendi kendilerine çalışabileceği, İngilizce öğrenebileceği ders araçları olduğunu kaydetti. 

 

Bu programda sadece okuma ve yazmaya yönelik değil aynı zamanda konuşma ve dinlemeye yönelik 

etkinlikler de yer aldığını söyleyen Dinçer, çeşitli animasyonlarla zenginleştirilmiş programın, İngilizce 

öğrenmeyi öğrenciler için anlamlı ve zevkli hale getirdiğini anlattı. 

 

Bakan Dinçer, ''Sadece sınıf ortamında kullanılma zorunluluğu olmayan, kurulumu ve kullanışı oldukça basit 

ve güvenli bu sistemi, öğrencilerimiz evlerindeki bilgisayarlarına kurarak, kendilerine ait şifreyle sisteme 

girerek çalışma hızlarına uygun şekilde İngilizce öğrenmelerini geliştirebilirler. DynEd eğitim yazılımlarında 

yer alan Kayıt Yöneticisi Sistemi ile öğrencilerimiz çalışmalarıyla ilgili adım adım izlenebilmekte ve daha 

başarılı olmak için öğretmenlerince yönlendirilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz becerilere (dinleme, konuşma, 

okuma ve yazma) yönelik günlük ne kadar çalışma yaptıklarını ve bunun yeterli olup olmadığını sayısal 

verilerle görebilme imkanına da sahip olabilirler'' diye konuştu. 

 

Dinçer, Düzey Belirleme Sınavı'nın, Öğretmen Eğitimi Yazılımı ve tablet bilgisayarlarda sistemin kullanımını 



sağlayan android yazılımın da kullanılacağını ifade etti. 

 

Sistemde, ''English for Success'' yazılımında olan 7 üniteye 9 yeni ünite eklendiğini ifade eden Dinçer, 

sözlerini şöyle sürdürdü: 

 

''Teacher Training programıyla İngilizce öğretmenlerinin sistemin kullanımı konusunda bilgilendirilmelerini 

amaçlıyoruz. Böylelikle öğretmenlerimiz öğrencilerini daha iyi yönlendirmiş olacaklar. Ümit ediyoruz ki bu 

sistem ile daha etkin bir dil öğretimini gerçekleştirecek ve başta da söylediğim gibi kronik hale gelmiş bir 

sorunu arkamızda bırakacağız.  

Altını çizerek bir kez daha ifade etmek istiyorum ki dünyada genel kabul gören görüşe göre yabancı dil 

öğretiminin başarılı bir biçimde yapılamaması en başta uluslararası ortamda rekabet imkânını kısıtlamaktadır. 

Dolayısıyla DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi'ni çocuklarımızın ve gençlerimizin bilgiye ve dünyaya 

açılacakları bir fırsat penceresi olarak görüyoruz.'' 

 

Sanko Holding'e katkılarından dolayı teşekkür eden Dinçer, projenin hayırlı olmasını diledi. 

 

''3 nüsha değil tek nüsha talep etti'' 
 

Future Prints Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mervan 

Bayraktaroğlu, 12 milyon öğrenciye ulaşılacak projeyle, İngilizce öğreniminde fırsat eşitliğinin sağlanacağını 

söyledi. 

 

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu da protokole projenin kapsamının 

genişletilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından Bakan Dinçer, Konukoğlu ve 

Bayraktaroğlu protokolü imzaladı. 

 

Dinçer, Konukoğlu'nun kendilerinden protokolün 3 nüsha olarak değil tek nüsha olarak hazırlanmasını 

istediğini belirterek, konuyla ilgili ''şaka'' yoluyla bir örnek vereceğini söyledi. Dinçer, ABD'deki bir 

süpermarket zincirine ilişkin şunları anlattı: 

 

''Bunun sahibi üst düzey toplantılarda bile kendilerine not tutulması için dağıtılan kağıt ve kalemleri toplar, 

israf olmasın diye götürür, kendi yöneticilerine 'bunları kullanın' dermiş. Bu bütün yöneticilerimiz için de 

aslında israfa dair bir duyguyu geliştirir diye umut ediyorum. Abdülkadir Bey, 3 nüsha yerine tek nüsha talep 

etti. Biz de doğrusu bunu çok takdir ve saygıyla gördük. Muhtemelen bundan sonraki protokollerimizde bize 

örnek olur diye ümit ediyoruz.'' 

 

 

 
 


