
Aynı anda 1’den fazla dil
çalışmak istiyorum, ne 
yapmalıyım?



Bilgisayar üzerinden dil 
değiştirme



Erişim ve 
Giriş

• Erişim linkine tıklayarak giriş yapın. 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?autht
ype=ip,uid&site=rosettrial&groupid=main

• Rosetta Stone’a ilk girişinizde belirlediğiniz 
kullanıcı adınızı (e-posta adresi) ve şifrenizi 
giriniz ve çalışmak istediğiniz ikinci dili seçiniz.

• Not: Üniversite internet ağından bağlanmanız
ya da uzaktan erişim ayarları yaparak giriş
yapmanız gerekmektedir.

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&site=rosettrial&groupid=main


Rosetta Stone’a 
Bağlanma

“Launch Rosetta Stone Foundations” 

bağlantısına tıklayınız ve Rosetta 

Stone’un uygulamada açılmasına izin

veriniz.



Yeni bir dil seçimi ve 
diller arası geçiş

Daha önce çalıştığınız tüm diller

hesabınıza eklenecektir. “Switch 

Languages” seçeneğini kullanarak

istediğiniz zaman dil değişikliği

yapabilirsiniz.



Mobil cihazdan dil değiştirme



Erişim ve 
Kullanıcı Adı / Şifre 

Oluşturma

• Erişim linkine tıklayarak giriş yapın. 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?autht
ype=ip,uid&site=rosettrial&groupid=main

• Rosetta Stone’a ilk girişinizde belirlediğiniz 
kullanıcı adınızı (e-posta adresi) ve şifrenizi 
giriniz ve çalışmak istediğiniz ikinci dili seçiniz.

• Not: Üniversite internet ağından bağlanmanız
ya da uzaktan erişim ayarları yaparak giriş
yapmanız gerekmektedir.

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&site=rosettrial&groupid=main


Farklı Dil Seçimi

• Rosetta Stone’a ilk girişinizde

belirlediğiniz kullanıcı adınızı (e-

posta adresi) ve şifrenizi giriniz ve 

çalışmak istediğiniz ikinci dili

seçiniz.



Uygulamaya Giriş

• “Launch Rosetta Stone 
Foundations” bağlantısına 
tıklayınız ve Rosetta Stone’un 
uygulamada açılmasına izin 
veriniz.

• Doğrudan Rosetta Stone 
uygulamasına yönlendirme 
yapılacaktır ve ünitelerin olduğu 
ekran açılacaktır. Artık Rosetta 
Stone’a giriş yapmış ve cihazınızı 
yetkilendirmiş olacaksınız.



Uygulamaya Giriş

• Yeni seçtiğiniz dil ile her zaman ve her yerden dil

öğrenmeye başlayabilirsiniz. Bundan sonraki

girişleri doğrudan mobil uygulama üzerinden

gerçekleştirebilirsiniz.

• Sırasıyla “Sign In” ve “Work or School” butonlarına

bastıktan sonra 3. adımda oluşturduğunuz

kullanıcı adınız ve şifrenizi giriniz. Eğer cihazınız

otomatik olarak kaydetmediyse bir de namespace 

bilgisine ihtiyacınız olacaktır. Deneme 

sürümlerinde namespace alanına (sales) yazınız

ve ‘Sign In’ butonuna tıklayınız..



TEŞEKKÜRLER!
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