
 

 
 

 

PTE Academic Sınavı Kullanıcı Hesabı Oluşturma Kılavuzu 
 
 
 
 
 

*PTE Academic sınavına girecek adayların sınava başvurusu ve sınav   sonrası 

süreçlerini yönetmeleri için kullanıcı hesabı oluşturması gerekmektedir. Bu 
kılavuz, adayların kullanıcı hesabı oluşturmasına  yardımcı olmak amacıyla 

hazırlanmıştır. 



• https://pearsonpte.com/ adresinden aşağıda gösterilen “Sign In” seçeneğine 

tıklayınız.  

 
 

 
• Ardından, aşağıdaki görüntü karşınıza gelecektir. “Sign In” seçeneğine tıklayınız. 

 

 
 

 

 

https://pearsonpte.com/


• Kullanıcı hesabı oluşturmak için “Sign Up Today” seçeneğine tıklayınız. 

 

 
 

 
• “Sign Up Today” butonuna tıkladıktan sonra aşağıdaki görselde belirtilen ilgili 

boşlukları doldurmalısız. Ekran görüntüsünde işaretlenmiş kutucuklara sizden 

sırasıyla istenen   bilgileri giriniz. (ÖNEMLİ: İsim/Soyisim kutucuklarını 

doldururken lütfen sadece  İngilizce harf karakteri kullanınız.) Bilgileri girdikten 

sonra “Next” butonuna tıklayabilirsiniz. 



        

 

        
 

 
• Bir sonraki adımda, aşağıdaki ekran görüntüsü bulunan sayfa karşınıza 

çıkacaktır.  Aşağıdaki ekran görüntüsünde çerçevelenmiş 1 ve 2 nolu kutucukları 

seçtikten sonra, “Register Account’’ butonuna tıkladığınızda Kullanıcı Hesabı 

oluşturma  işleminiz tamamlanacaktır. 

Kullanıcı adınızı giriniz 

E-mail adresinizi giriniz 

E-mail adresinizi tekrar giriniz 

İsim (İngilizce harf karakteri kullanarak) 

Soyisim (İngilizce harf karakteri kullanarak) 

İkamet edilen ülke 

En az 8 haneli bir şifre giriniz 

Belirlediğiniz şifrenizi tekrar giriniz 



 
 

 

• Hesabınızı oluşturduktan sonra aşağıda bulunan görseldeki sayfaya 

ulaşacaksınız. Kayıt işleminden önce kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. 

Kişisel bilgilerinizi düzenlemek için görselde işaretli olan isim ve soyisminizin 

yazılı olduğu sol üstteki butona tıklayınız. 
 



• Daha sonra aşağıdaki görselde işaretlenmiş “Complete Full Profile’’ butonuna 

tıklayınız. 
 

• Aşağıdaki görselde karşınıza kayıt olurken paylaştığınız bilgiler çıkacaktır. “Next’’ 

butonuna tıklayarak bir sonraki sayfaya geçebilirsiniz. 

               



• “Next’’ butonuna tıkladıktan sonra karşınıza aşağıdaki bildirim çıkacaktır. 

Görselde işaretlenmiş olan “Proceed’’ butonuna tıklamalısınız. 
 

• İlerlediğinizde karışınıza çıkacak olan Personal Information sayfasında 

aşağıdaki  görselde işaretli kutuları İngilizce karakter kullanarak 

doldurmalısınız. Alanları doldurduktan sonra “Save’’ butonuna tıklayarak 

bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. 

NOT: Sağlık durumunuzdan dolayı sınava esnasında ihtiyacınız olacak özel bir 

ekipman yoksa sayfanın altında bulunan “Yes’’ kutucuğuna, ihtiyacınız olan özel 

bir ekipman varsa sayfanın en altında bulunan “No’’ kutucuğuna tıklayınız. 
 



 
 

 

 

 

• Bilgilerinizi girdikten ve kaydettikten sonra “OK’’ butonuna tıklayınız. PTE 

Academic kullanıcı hesabınızı başarılı bir şekilde oluşturdunuz.  

              


