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Merhabalar,

Pearson MyLab dinamik ve interaktif bir e-öğrenme platformudur. 

Platform içerisinde size atanmış ödevlere erişebilir, bireysel öğrenme çalışmaları 
yapabilir, kitabınıza dijital ortamda ulaşabilir veya zengin materyal içeriklerine erişim 
sağlayabilirsiniz.
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Bu dokümanda Pearson MyLab platformuna kayıt işlemini ve kullanımını inceleyeceğiz.

Kayıt işlemine başlamak için; www.pearsonmylab.com adresine gidiniz.

Register bölümü altında bulunan Student butonuna tıklayınız.

Not: Kayıt işlemi her bir erişim kodu için bir kez yapılmaktadır.
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http://www.pearsonmylab.com/


Açılan sayfada belirtildiği gibi hesabınızı oluşturabilmek için 3 şeye ihtiyacınız 
bulunmaktadır. 

Geçerli bir email adresi, ders eğitmeninizin paylaştığı MyLab ders kodu (Course ID) ve 
kitabiniza ait erişim kodu (access code). Bunları edindikten sonra OK! Register Now 
butonuna tıklayınız.
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Açılan sayfada ders eğitmeninizin paylaşmış olduğu Course ID’yi giriniz ve Continue
butonuna tıklayınız.

MyLab : Kayıt 



Dersinize erişim sağlayabilmek için iki farklı yöntem bulunmaktadır. 

1. Oturum Açmak

Eğer daha önceden bir MyLab hesabınız varsa, ekranın sol tarafında bulunan kullanıcı adı ve 
şifre alanlarını doldurup Sign In butonuna 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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2. Hesap oluşturmak

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

Bu şekilde, yeni bir kullanıcı adı ve şifre oluşturabilirsiniz.
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Bu sayfada kişisel bilgilerinizi yazmanız 
gerekmektedir.

• Email Address alanına, varsa okul uzantılı 
mail adresinizi yazınız.

• Bir Kullanıcı adı ve Şifre belirleyiniz.

Not : Belirleyeceğiniz şifre, en az 8 karakterli 
olmalı ve  en az bir buyuk harf, bir kucuk harf ile 
bir rakam içermeli.

• Adınız ve Soyadınızı yazdıktan sonra
güvenlik sorusunu ve cevabını belirleyiniz.

• Bilgilerinizi doldurduktan sonra Kullanıcı 
Lisans Sözleşmesini kabul etmek için I 
accept the license agreement 
seçeneğini işaretleyiniz.

Tüm gerekli alanları doldurduktan sonra 
Create Account butonuna basınız.
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Dersinize kayıt işlemini tamamlamak için Access Code butonuna tıklayınız. 
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Bu sayfada ders kitabınıza ait Erişim Kodunuzu (Access Code) girmeniz gerekmektedir. 
Girdikten sonra Finish butonuna tıklayınız.

Erişim kodu yalnızca Latin alfabesi karakterlerinden oluşur. İçinde rakam veya Türkçe 
karakter bulunmaz.
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Tebrikler! 
Kayıt işlemini başarıyla tamamladınız.

Go to My Courses butonuna tıklayarak, dersinize erişebilirsiniz.
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My Courses sayfasında kayıtlı olduğunuz tüm dersleri görebilirsiniz. 

Erişmek istediğiniz dersinizin üzerine tıklayarak, dersine erişebilirsiniz.
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Açılan sayfa MyLab platformunun Course Home sayfasıdır. Sayfanın sol tarafında sayfalar 
arasında geçiş yapmanızı sağlayan menü bulunmaktadır. Sağ tarafında ise menü üzerinde 
tıkladığınız bölümler açılmaktadır. 

Not : Sol menüde bulunan alanlar kullandığınız kitaba göre değişiklik gösterebilmektedir. 
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Course Home sayfasında dersinizin genel durumunu takip edebilirsiniz. Paylaşılan 
duyurular, atanan ödevler ve yaptığınız aktiviteler sonucu aldığınız puanların ortalaması bu 
sayfada görüntülenmektedir.
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Assignmets sayfasında eğitmeniniz tarafından atanmış olan tüm ödevleri görebilirsiniz.

Do Homework sekmesine tıkladığınızda tarafınıza atanmış Homework’lere,
Take a Quiz/Test sekmesine tıkladığınızda tarafınıza atanmış Quiz ve Test’lere 
erişebilirsiniz. Ek olarak bu sekmede sistem tarafından hazırlanmış örnek quiz ve test’lere 
erişebilirsiniz.
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Study plan sayfasında bireysel öğrenme çalışmaları yapabilirsiniz. Practice butonu 
konularla ilgili bilgilerinizi pekiştirebilir, Quiz me butonu ile konuların uzmanlığını 
alabilirsiniz. 

Study Plan üzerinde yaptığınız çalışmalarınız ilerledikçe sistem doğru ve yanlışlarınıza göre 
size bir yol haritası çizecektir. Konular üzerinde eksikliklerinizi takip ederek, size 
yönlendirme yapacaktır. 
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Results sayfasında yapmış olduğunuz tüm aktivitelerin sonuçlarını görebilirsiniz.
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Pearson eText sayfasında kitabınızın etext’ine erişim sağlayabilirsiniz. Erişmek için 
Complete Pearson eText linkine tıklayınız.

Yeni sekmede etext’iniz açılacaktır.
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Yeni sekmede açılan eText görünümü bu şekildedir. Sol üst köşede bulunan                   
butonuna bastığınızda kitabınızın bölümlerini görebeileceğiniz menü açılacaktır.



Kitabınıza mobil cihazlarınız üzerinden erişim 
sağlayabilir, çevrimdışı olarak kullanabilirsiniz. 

Bunun için uygulama mağazanızdan Pearson eText 
uygulamanızı indirmeniz gerekmektedir. 

Uygulama arayüzü sağ tarafta bulunan görseldeki 
gibidir.
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Document Sharing sayfasında ders eğitmeninizin paylaşmış olduğu dosyalara 
ulaşabilirsiniz. Bunun için ilgili dökümanı seçerek Download Documents linkine tıklayınız.

Ek olarak sizler de burada ders eğitmeninize veya sınıfınıza dosya paylaşımında 
bulunabilirsiniz. Bunun için Upload Document sekmesine tıklayarak adımları 
izleyebilirsiniz.
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Multimedia Library bölümünde ise zengin içeriklere ulaşabilirsiniz. 

Dersiniz ile ilgili animasyonlara, ders sunumlarına, simülasyonlara erişebilirsiniz. Media 
Type bölümünden erişmek istediğiniz içeriği seçerek Find Now dediğinizde içerikler 
listelenecektir.
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Chapter Resources bölümünde chapter bazlı olarak içeriklerinize ulaşabilirsiniz.

Her chapter ile ilgili ödevlerinize, study plan çalışmalarınıza, ek materyallere geçiş 
yapabilirsiniz.
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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, erişim kodunuzu, 

kullanıcı adınızı ve ders 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.

yardim.pearson.com.tr



