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Empower ödevlerimi yapmak için CLMS’te nasıl hesap 
oluşturabilirim?
How can I register for CLMS to do my Empower homework? 

• https://www.cambridgelm
s.org/main/p/splash
adresine gidin. Register’a
tıklayın. 

• Go to
https://www.cambridgelm
s.org/main/p/splash. Click

Register.

https://www.cambridgelms.org/main/p/splash
https://www.cambridgelms.org/main/p/splash


• Açılan sayfada hızlı bir şekilde Facebook, 
Google veya Apple hesaplarınızla giriş 
yapabilirsiniz ya da formu doldurabilirsiniz 

Student’ı seçmeyi unutmayın.

• On the opening page, you can register with
your Facebook, Google or Apple accounts
quickly or you can fill in the form. Don’t

forget to choose Student.



Kitap Kodunu nasıl aktifleştirebilirim? 
How can I activate Book Code ?

• Ana sayfanızdaki Activate a new product
butonuna tıklayın.

• Açılan sayfadaki kutuya kitabınızın 
kapağındaki kodu yazın. Activate’e tıklayın.

• On your page click on Activate a new
product .

• In the box type the code which is inside 
your book, then click on Activate.



Sınıfa nasıl katılabilirim? 
How can I join the class?

• Ana sayfanızdaki Join a class butonuna 
tıklayın.

• Açılan sayfadaki kutuya öğretmeninizden
aldığınız Sınıf Kodunu yazın. Join a class’a
tıklayın.

• On your page click on Join a class.

• In the box type the Class Code which your
teacher gives you, then click on Join a class.



Online Workbook
Content – Content’e ve daha sonra Online Workbook’a tıklayıp ödevlerinizi yapabilirsiniz.
Content - You can do your homework after clicking Content and then Online Workbook.



Online Workbook
Web Browser – Online workbook ödevlerinizi bilgisayarlarınızda Mozilla Firefox browser’ını 

kullanarak yapınız.
Web Browser - You can do your online homework on your computers via Mozilla Firefox browser.



DESTEK
SUPPORT

Please go to bookshop.gordionakademi.com and click
Support Requests if you need assistance.



Teşekkürler.
Thank you.
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