Oturum Açma

UWC Başvuru Formu Doldurma Kılavuzu
www.uwc.fluidreview.com sitesine giriniz.

‘’Need An Account’’ kısmındaki ‘’Üye ol’’ tuşuna basarak üye olma işlemlerini tamamlayınız.
E-mail adresinize gelen onay linkine bastığınızda tekrar siteye yönlendirileceksiniz.
Önemli not: ilerleme sırasında fareyi tıkladığınızda yüklenme (dönme işareti) durmuyorsa
beklemeniz gerekiyor gibi algılamayın, dönme devam etse bile tıkladığınızda bir sonraki komuta
ulaşacaksınız.
Adınızı Soyadınızı ve E-mailinizi girip kendi şifrenizi yaratıp hesap oluşturun. E-mail Hesabına gelen
onaylama linkine bastığınızda, tekrar başvuru sitesine yönlendirileceksiniz.

Başvuru Kriterlerine Uygunluk

UWC Türk Milli Komitesine ile başvuruda bulunabilmeniz için, ‘’Country
of Residence’’ ve ‘’Nationality’’ bölümlerini Turkey olarak işaretlemeniz
ve doğum tarihinizin uygun aralıkta olması gerekmektedir. Başvuru
Kriterlerini lütfen sitemizden inceleyiniz.
Eğer sadece Türk vatandaşı değilseniz ama başvuru kriterlerimize
uygunsanız gene de her 2 bölümü ‘Turkey’ olarak işaretleyiniz
Örnek: İtalyan vatandaşı olup Türkiye’de ikamet ediyorsanız ve ebeveynlerinizden biri
Türk ise, ‘’Nationality’’ kısmına Italy yazıp ‘’Country of Residence’ bölümüne Turkey
yazdığınızda İtalyan komitesinin başvuru kriterlerine uygunsa, başvuru yapabileceğiniz
Milli Komiteler bir sonraki sayfada görüntülenecektir. Türk komitesi sadece her 2 bölümde
de Turkey olarak işaretlenmesi durumunda başvuru kabul etmektedir

‘’Save and Exit’’ düğmesine basıp İlerleyin
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‘’View Applications’’ tuşuna basıp ilerleyin

UWC Türkiye Application Form’un yanında bulunan yeşil
tuş.
‘’Apply Now’’ ‘a basıp ilerleyin

Önemli not: Bu bölümde başka Milli Komitelerin isimleri gözükebilir
lütfen diğer komiteleri dikkate almayınız. Diğer komiteler üzerinden
başvuruyu sadece onların başvuru kriterlerine uygunsanız
yapabilirsiniz (uygunluk için diğer komitelerin sitelerini incelenmeniz
gerekmektedir).Bu durumda Türk Milli Komitesi üzerinden başvuru
yapamazsınız. Çifte başvuru kabul edilmemektedir.

Başvuru Doldurma
Bu ekranda, başvuru formunu ve resim yükleme
alanını görüntülemekteyiz.
Başvuru sahibi, form tamamlanmadan ve resim
yüklemeden formu gönderemez.
Başvuru sahibi, başvurusunu sağ alt köşedeki
‘’withdraw application’’ tuşu ile geri çekebilir.
Bu işlem, genellikle başvuru doldurulmaya
başlandıktan sonra uyruğunu yada ikametini
taşıdığı ve uygunluk kriterine uyduğu farklı bir
komiteden başvurmak için kullanılır.
UWC Başvuru Formu ‘nun satırında yer alan Gri
renkli
‘’Start’’
tuşuna basıp başvurunuzu doldurmaya başlayın
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Birinci başvuru sayfasında genel bilgiler istenmektedir.
Bilgilerinizi doldurmaya başladıktan sonra ‘’Sonraki adım’’ tuşu ile bir sonraki sayfaya yönlendirileceksiniz.
Verilerinizi her aşamada ‘’Kaydet ve düzenlemeye devam et’’ tuşu ile kaydetmeyi unutmayın.
Başvurunuzun herhangi bir kısmında sağ üst kısımdaki hesap bilgilerinizin bulunduğu ikondan oturumu
kapatabilir ve daha sonra tekrar siteye log in yapmak sureti ile devam edebilir, Geri tuşu ile bir önceki sayfaya
gidip bilgilerinizi yenileyebilirsiniz.

Tekrar login yaptığınızda aşağıdaki sayfa görüntülenecektir. ‘’Düzenle’’ tuşu ile formu doldurmaya devam
edebilirsiniz.

En son sayfada karşınıza aşağıdaki ekran çıkacaktır ‘’Save and exit tuşu’’ ile başvuru doldurma (gönderme
değil) işleminizi tamamlarsınız . Başvurunuz daha sonraki sayfalarda karşınıza çıkacak ‘’Formu Gönder’’
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(Submit) tuşuna basana kadar düzenlemeye ve değiştirilmeye açıktır. Sadece ‘’Formu Gönder’’ (Submit) tuşuna
basıldığında Milli Komitemize gönderilmiş olur.

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi başvuru doldurma işlemi TAMAMLANMIŞ gözüküyor ama ‘’Formu Gönder
tuşu’’ aktif değil çünkü resmin yüklenmesi gerekiyor . Resim yüklendikten sonra ‘’Formu Gönder’’ tuşu aktif
hale gelecek ve Türk Milli Komitesine ulaştırabileceksiniz ama bu aşamada dahi değişiklik yapmak istiyorsanız
Formun yanındaki ‘’Devam et’’ tuşuna basıp tekrar formunuza dönebilirsiniz.
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Resmi yüklemek için ‘’Submit’’ tuşuna basınız. Resim Yükleme sayfasındaki ‘’Submit’’ tuşu resmi Milli
Komitemize göndermez, sadece başvurunuza ekler.

Formu Göndermek
Aşağıdaki ekranda ‘’Continue’’ ile ilerlediğinizde , Formunuzu Milli Komitemize gönderebilirsiniz

Bu ekranla başvurunuz komitemize
gönderilmiş olur. UWC Türk Milli Komitesine
ulaştığına dair onay e-postası da tarafınıza
gönderilir.
Başarılar dileriz
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