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Merhabalar,

Bu dokümanda MyEnglishLab öğrenci
kayıt işlemini inceleyeceğiz.

Kayıt işlemi her bir erişim kodu için
bir kez yapılmaktadır.

Kayıt işlemine başlamak için;
www.myenglishlab.com
bağlantısına tıklayın.

Böylece sağ tarafta görünmekte olan
sayfaya erişmiş olacaksınız.

Kayıt işlemine başlamak için Register
bölümünde bulunan Student 
Registration butonuna tıklayınız.
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Kayıt işlemine başlamadan önce 
kontrol etmeniz gerekenler var. 

Hesap oluştururken ihtiyacınız 
olanları ekranda görebilirsiniz. 

1. E-posta adresi kayıt onayı ve 
sistem güncelleme bildirimlerini 
almanız için gerekmektedir.

2. Erişim Kodu kitabınızın kapak 
sayfasında bulunmaktadır.

3. Course ID sanal sınıfınıza kayıt 
olmanız için öğretmeniniz sizinle 
paylaşacaktır. 

Bu üçüne sahipseniz, başlamak için 
Register butonuna basınız. 
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Kayıt işleminin ilk adımında dilerseniz dilini 
değiştirebilirsiniz. Change Language 
butonuna tıklayarak, istediğiniz dili 
seçebilirsiniz. 

Erişim kodu, “Student’s Book” kitabınızın ön 
kapağının iç kısmında bulunmaktadır. 
Erişim kodunuzu görmek için Access Code 
bölgesini hafifçe kazıyınız.

Soldaki ekranda görünen koda benzer 
bir kod göreceksiniz. Eğer bu kod, 
kazıma esnasında okunamaz hale 
gelmişse, lütfen öğretmeninize 
başvurunuz.

Erişim kodu yalnızca Latin alfabesi 
karakterlerinden oluşur. İçinde rakam veya 
Türkçe karakter bulunmaz.

Kitabınızın kapağından edindiğiniz erişim 
kodunuzu sayfaya yazın ve Next butonunu
tıklayınız.
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Bu sayfada bir önceki sayfada 
yazmış olduğunuz erişim kodunun 
karşılık geldiği kitabı 
görüntülemektesiniz. 

Ürünüzün doğruluğunu kontrol 
ederek Next butonu ile bir sonraki 
sayfaya ilerleyiniz.
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Erişim kodunuzu hesabınıza eklemeniz için iki farklı 
yöntem bulunmaktadır.

1.Hesap oluşturmak

Eğer daha önceden bir MyEnglishLab hesabınız yoksa, 
ekranın sol tarafında bulunan Create butonunu tıklayarak 
devam edebilirsiniz.

Bu şekilde, yeni bir kullanıcı adı ve şifre 
oluşturabilirsiniz.
2.Oturum Açmak

Eğer daha önceden bir MyEnglishLab hesabınız varsa, 
ekranın sağ tarafında bulunan kullanıcı adı ve şifre 
alanlarını doldurup Sıng In butonunu tıklayınız.

Bu yöntemle daha önceden oluşturmuş olduğunuz 
hesaba yeni bir erişim kodu ekleyerek, tüm erişim 
kodlarınızı tek bir kullanıcı adı ve şifre ile kullanabilirsiniz.

Bir hesabınız olmasına rağmen, bilgilerini 
hatırlamıyorsanız, Forgot your username or password? 
bağlantısını tıklayarak, önceki hesabınız için yeni bir şifre 
oluşturabilirsiniz.
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Bu sayfada kullanıcı lisans 
sözleşmesi yer almaktadır. Bu 
sözleşmeyi onaylamak için I agree 
to the license agreement
seçeneğini işaretleyiniz ve Next
butonunu tıklayınız.
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Bu sayfada kişisel bilgilerinizi yazmanız 
gerekmektedir.

Email Address alanına, geçerli ve kalıcı bir e-posta 
adresi yazınız.

Adınız ve Soyadınızı yazdıktan sonra Institution
alanına okulunuzun ismini yazmaya başlayın. 
Sistem size kayıtlı okullar arasından öneride 
bulunacaktır.
Okulunuz bu listede varsa okulunuzu seçin, 
yoksa tamamını yazarak hesap bilgilerine
ilerleyiniz.

Bir Kullanıcı adı ve Şifre belirleyiniz.

Belirleyeceğiniz şifre, en az 8 karakterli olmalı ve
en az bir harf ile bir rakam içermeli.

Bilgilerinizi doldurduktan sonra Next
butonunu tıklayınız. Eğer kayıtlı okullar
arasından seçim yapmamışsanız, okul adınızı
doğru yazıp yazmadığınızı soran bir pencere
çıkacaktır. Bu pencerede OK butonunu
tıklayarak devam edebilirsiniz.
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Bu sayfada özet bilgileri 
görmektesiniz. Daha önceki 
ekranlarda yazmış olduğunuz 
bilgileri kontrol edip, Finish
butonunu tıklayarak kayıt işlemini
tamamlayınız.

Eğer Finish butonunu tıklamadan 
bu sayfadan çıkarsanız, erişim 
kodunuzu hesabınıza eklememiş 
olacaksınız. Bu şekilde oturum 
açabilir, ancak herhangi bir içerik 
görüntüleyemez ve bir derse 
katılamazsınız.

Bu durumda, tekrar kayıt işlemi
başlatmalı, oturum aç seçeneğine 
burada  oluşturduğunuz kullanıcı 
adı ve şifreyi yazarak devam
etmelisiniz.
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Tebrikler!

Kayıt işlemini başarıyla tamamladınız. 
Artık MyEnglishLab‘e giriş yapabilirsiniz. 
Oturum açmak için Go to your product 
butonunu tıklayınız.
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Kayıt işlemi sonrasında ilk yapılması 
gereken Profil bilgilerinizin 
tamamlanmasıdır. Bu nedenle 
oturum açtığınızda soldaki ekranı 
görüntüleyeceksiniz. Burada ülke ve 
dil seçeneğini seçerek Save
butonuna tıklayınız.  
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MyEnglishLab hesabınız artık kullanıma hazır ! 

Sağ üst köşede bulunan dil seçeneği ile dilerseniz dilini değiştirebilirsiniz.

Şimdi dersinize kayıt olabilirsiniz.
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Dersinize kayıt olmak için Settings bölümüne geçiniz. My Courses sekmesi 
altında bulunan Join a Course butonuna tıklayınız. 

Açılan ekranda öğretmeninizin paylaşmış olduğu Course ID’yi girerek Join
butonuna tıklayınız. 

Artık dersinize kayıtlısınız. 
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Tüm yardım talepleriniz için;

Destek merkezimiz, Pazartesi - Cuma günleri
09:00-17:00 saatleri arası hizmet vermektedir.

Size daha sağlıklı hizmet verebilmemiz için, 
kullandığınız ürünün adını ve seviyesini, erişim
kodunuzu, kullanıcı adınızı, okul ve şube
kodunuzu iletmeyi unutmayınız.

yardim.pearson.com.tr adresi üzerinden destek 
talebi oluşturabilir veya canlı destek 
hizmetimizden Pazartesi-Cuma günleri 10:00 –
17:00 saatleri arasında yararlanabilirsiniz.




