
SCAE YE NASIL ÜYE OLUNUR?  

HAZIRLAYAN: Kerem Küçükoğlu 

Merhabalar, aşağıda resimli olarak  SCAE ye nasıl üye olunur anlatmak istedim. Umarım yardımcı 
olur. 

1)  
Yukarıda gördüğünüz açılışı sayfasında ,sağ üstte “kırmızı yuvarlak içine alınmış 
login/join us a itinayla tıklanır. 
 

2)  
Yeni üye olacagımız için yukarı daki çember içinde  “bende üyelik yok/dont have an 
account” şeklinde gıcık link e tıklanır. 



3)  
Baktınız internet çalışmaya devam ediyor ve yukarıdaki formun olduğu sayfaya 
geldiniz.İsminizi ve soyadınızı “name” e yazıyorsunuz. Bundan sonrası onemli zira 
“username/kullanıcı ismi” sizin login/giriş isminiz olacak. Burayı unutmayacaganız bir 
şey yazın. Şifrenizi onayladıktan sonra email adresinizi girin, buraya aktivasyon maili 
gelecek. Ve tıklamanızı isteyecek.  

4) 
 bunu gördüyseniz her şeyi doğru yapıyorsunuz demektir. Şimdi maile gelen linkie 
tıklama vakti. 



5) 
 buraya biraz önce dikkat etmenizi söylediğim kullanıcı isminizi girip şifrenizi yazmanız 
gerekmekte. 

6) 
 Kırmızıyla işaretlenmiş yere tıklayalım. Şimdi form dolduracagız. 



7) 
Şimdi gelelim son aşamaya.  
Contact name:burası sizin isminizin olması gereken yer 
Title: iş ünvanınız  
Business name: İş/Marka isminiz. (bu sizin plaketinize işlenecek isim ,eğer 
gerekiyorsa,yani şirket veya marka    olarak üye olursanız. – Para konuşur) 
Street & Number: adres bilgileri şehir ismi hariç 
City / Country: şehir ve ülke ismi 
Phone / Mobile (opsiyonel): telefon ve cep telefonu bilgileriniz 
Mail: mail adresiniz 
Website: web siteniz varsa  
Vat: sizin olayınız değil 
Facebook/Twitter/Google+:  Burada üyelikleriniz varsa girebilirsiniz. Zorunlu değil 
Membership Category: Buradan listedeki , işinizle alakalı bir tanesini seçebilirsiniz. 
 
“ Please select your member types” yazısının aşağısındaki  listede bulunan iş 
tanımlarından birini seçebilirsiniz. Eğer İngilizce terimler size yabancı ise 
www.zargan.com dan çeviri için yardım alabilirsiniz. Tek tıklamayla yanında bulunan 
boş kutucuğa ekleme yapabilir, yaptıgınız eklemeyi sağ kutuda belirdikten sonra üstüne 
tekrar tıklayarak iptal edebilirsiniz. 
“business short description” yazısının altındaki kutu ise kendinizi takdim ve referans 
etme baloncuğu. Opsiyoneldir, gavurca yazmanızı beklemektedir. “Onu yazabiliyorsam 
bunu neden okuyorum” dedirtebilir.  

http://www.zargan.com/


8) 
 “paramı ver aga” / “pay now” tıklayarak ,karşınıza “pay with sage” yazan sayfa 
gelecek.  
Aramıza hoş geldiniz. 
 
 

 

 

 




