
PPG Tedarikçi Portalı

Kayıt ve Hesap Aktivasyonu



1. Adım Giriş yapmak için 

davetiye e-postanızdaki 

bağlantıya tıklayın

• E-postayı yerel dilde görüntülemek için e-

postanın üst kısmındaki tablodan dili seçin 

• Register Now (Şimdi Kaydol) düğmesine 

tıklayın
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2. Adım Kayda Devam Edin
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• Kaydı istediğiniz gibi tamamlamak için sağ 

üstte farklı bir dil seçin

• Continue with Registration (Kayda Devam 

Et) düğmesine tıklayın



3. Adım Bir Hesap Oluşturun
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• Privacy (Gizlilik) bildirimlerini gözden geçirin

• First Name (Adınızı) ve Last Name 

(Soyadınızı) girin

• Phone Number (Telefon Numaranızı) girin

• Preferred Time Zone (Tercih Ettiğiniz Saat 

Dilimini) seçin

• Email (E-postanızı) girin

• Bir Password (Parola) girin

• Password (Parolayı) tekrar girin

• Terms and Conditions (Şart ve koşulları)

okuyun ve kabul edin

• Create Account (Hesap Oluştur) düğmesine 

tıklayın



4. Adım Hoş Geldiniz

• Yeni hesabınıza giriş yapın

• Password (Parolanızı) girin

• Next (Sonraki) düğmesine tıklayın

• Welcome to Supplier Registration (Tedarikçi 

Kaydına Hoş Geldiniz) sayfasında Next 

(Sonraki) düğmesine tıklayın

Not: Sol menüdeki yeşil onay işaretleri bölümde 

tüm gerekli bilgilerin girilmiş olduğunu gösterir. 

Ancak, isteğe bağlı bilgilerin istenildiği gibi 

girildiğinden emin olmak için her zaman kontrol 

edin.

Eğer gri bir üçgen görüntüleniyorsa eksik gerekli 

verileri tamamlamak üzere bölüme geri dönmek için 

bölüm başlığına tıklayın.
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• Sayfada yardım için sağ üstteki ? işaretine tıklayın

• Daha fazla ayrıntı için alan adının yanındaki ? işaretine 

tıklayın



5. Adım Şirkete Genel Bakış

Company Overview (Şirkete Genel Bakış) 
ayrıntılarını doldurun:

• Company Overview (Şirkete Genel Bakış) 
sayfasındaki gerekli alanları doldurun:

o Country of Origin (Menşei Ülke)* -
şirketinizin bulunduğu ülke. Bu, gerekli 
olabilecek ek bilgileri belirler ki Additional 
Questions (Ek Sorular) bölümünde 
görünecektir

o Does your business have a DUNS 
number?* (İşletmenizin bir DUNS 
numarası var mı?*) - İşletme için Dun & 
Bradstreet tarafından verilmiş olan dokuz 
basamaklı bir tanımlayıcı

o Legal Structure* (Yasal Yapı)* - bir 
işletmenin mülkiyet yapısı veya iş biçimi; 
seçeneklere limited şirket, ortaklıklar, şahıs 
şirketleri, anonim şirketler dahildir.

o Tax ID Number* (Vergi Kimliği 
Numarası*) 

• İsteğe bağlı bilgileri istediğiniz gibi doldurun

• Next (Sonraki) düğmesine tıklayın
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• Sayfada yardım için sağ üstteki ? işaretine tıklayın

• Daha fazla ayrıntı için alan adının yanındaki ? işaretine 

tıklayın



6. Adım İş Ayrıntıları

Business Details (İş Ayrıntılarını) girin:

• Business Details (İş Ayrıntıları) alanındaki 

gerekli bilgileri doldurun:

o Commodity Codes* (Ürün Kodları*) -

şirketinizin sağladığı mal veya hizmetlerin 

türünü tanımlayan kod

o Please select any currencies supported 

by your organization* (Lütfen 

kuruluşunuz tarafından desteklenen para 

birimlerini seçin*) - Edit (Düzenle)'ye 

tıklayın ve ardından geçerli olanların 

tümünü seçin

o Is your company involved in any of the 

following activities?* (Şirketiniz 

aşağıdaki faaliyetlerden herhangi biriyle 

iştigal ediyor mu?*) - Edit (Düzenle)'ye 

tıklayın ve ardından geçerli olanların 

tümünü seçin

• İsteğe bağlı bilgileri istediğiniz gibi doldurun

• Next (Sonraki) düğmesine tıklayın
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• Sayfada yardım için sağ üstteki ? işaretine tıklayın

• Daha fazla ayrıntı için alan adının yanındaki ? işaretine 

tıklayın



7. Adım: Adresler

Addresses (Adresler) kısmındaki detayları girin:

• Add Address (Adres Ekle) düğmesine tıklayın

• Gerekli Address Details (Adres Ayrıntılarını)
doldurun:

o What would you like to label this address?* (Bu 
adresi nasıl etiketlendirmek istersiniz?*) - adres adı; 
ör. Merkez, Houston Ofisi

o Which of the following business activities take 
place at this address? (Bu adreste aşağıdaki ticari 
faaliyetlerden hangisi gerçekleşiyor?) (select all 
that apply)* (uygun olanların tümünü seçin)* -
seçenekler: Sipariş Alır, Ödeme Alır vb.

o How would you like to receive purchase orders for 
this fulfillment address?* (Bu gönderim adresi için 
satın alma siparişlerini nasıl almak istersiniz?*) - ör. 
e-posta

o Country (Ülke*) - adresin ülkesi

o Address Line 1 (1. Adres Satırı*) - sokak adı / 
numarası

o City/Town (Şehir / Kasaba*) - adresin şehri / kasabası

o Contact Label (İletişim Etiketi*) - birincil kişi etiketi

o First Name (Adı*) - birincil kişinin adı

o Last Name (Soyadı*) - birincil kişinin soyadı

o Email (Eposta) * - birincil kişinin e-posta adresi

o Phone (Telefon*) - birincil kişinin telefon numarası

• Save Changes (Değişiklikleri Kaydet) düğmesine 
tıklayın

• Next (Sonraki) düğmesine tıklayın
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Tedarikçilerin, aynı olsalar bile dosyada birincil adresleri ve 

havale adreslerini bulundurmaları gerekir.



Contacts (Kişiler) kısmındaki detayları 
tamamlayın:

• Add Contact (Kişi Ekle) düğmesine 
tıklayın

• Contact Details (Kişi Ayrıntıları) 
kısmındaki zorunlu alanları doldurun: 

o Contact Label* (İletişim Etiketi*) -
kişinin üyesi olduğu belirli bir grup (ör. 
servis sağlayıcı)

o First Name* (Adı*) - kişinin adı

o Last Name* (Soyadı*) - kişinin soyadı

o Email (Eposta)* - kişinin e-posta adresi

o Phone* (Telefon No*) - kişinin telefon 
numarası

• Save Changes (Değişiklikleri Kaydet) 
düğmesine tıklayın

• Next (Sonraki) düğmesine tıklayın
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Her adres kaydının kendisiyle ilişkilendirilmiş bir ilgili kişisi 

olmalıdır. Aynı kişi olabilirler.

8. Adım: Kişiler



Diversity (Çeşitlilik) kısmındaki detayları girin:

• Add Diversity Classification (Çeşitlilik 

Sınıflandırması Ekle) düğmesine 

tıklayın

• İlgili Small Business Status and 

Diversity Classification (Küçük İşletme 

Statüsü ve Çeşitlilik Sınıflandırmasını) 

seçin

• Done (Tamam) düğmesine tıklayın

• Next (Sonraki) düğmesine tıklayın
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Seçilen sınıflandırmaya/sınıflara bağlı olarak, geçerli 

sertifikaların yüklenebilmesi için ek alanlar görüntülenecektir.

9. Adım: Çeşitlilik



Insurance (Sigorta) kısmındaki detayları girin:

• Add Insurance (Sigorta Ekle) 
düğmesine tıklayın

• Geçerli Insurance (Sigortayı) seçin

• Zorunlu Insurance (Sigorta) ayrıntılarını 
doldurun:

• Policy Number* (Poliçe numarası*)

• Insurance Limit* (Sigorta Limiti*)

• Expiration Date* (Sona Erme Tarihi*)

• Insurance Provider* (Sigorta 
sağlayıcı*)

• Save Changes (Değişiklikleri Kaydet) 
düğmesine tıklayın

• Next (Sonraki) düğmesine tıklayın
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Ek sigorta türlerini seçmek ve gerekli ayrıntıları tamamlamak 

için Add Insurance (Sigorta Ekle) düğmesini kullanın.

10. Adım: Sigorta



11. Adım Ödeme Bilgileri
Payment Information (Ödeme Bilgileri) kısmındaki 
detayları girin:

• Add Payment Information (Ödeme Bilgilerini 
Ekleyin) düğmesine tıklayın ve seçeneklerden birini 
seçin: Doğrudan Para Yatırma, Kredi Kartı, Çek vb.

• Zorunlu Payment Details (Ödeme Ayrıntıları) kısmını 
seçtiğiniz ödeme türüne göre doldurun (ör. Doğrudan 
Para Yatırma (ACH))

o Payment Title (Ödeme Başlığı*) - ödeme adı

o Country (Ülke*) - ödeme ülkesi

o Payment Type (Ödeme Şekli*) - önceki seçimden 
varsayılan

o Remittance Address (Havale Adresi*) - önceden 
oluşturulmuş adreslerden biri seçilebilir

o Electronic Remittance Email* (Elektronik Havale E-
postası*) - havale bilgilerini almak için e-posta

o Currency (Para birimi*) - ödeme para birimi

• Bank Account (Banka hesabı) kısmındaki gerekli
detayları girin:

o Country (Ülke*) - banka hesabı ülkesi

o Bank Name (Banka Adı*) - banka hesabı banka adı

o Account Holder's Name* (Hesap Sahibinin Adı*) -
hesap sahibinin adı ve soyadı

o Account Type (Hesap Türü*) - ör. Çek hesabı, Birikim 
hesabı

• Save Changes (Değişiklikleri Kaydet) düğmesine 
tıklayın
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Doğrudan Para Yatırma, PPG'nin tercih ettiği ödeme 

yöntemidir.  

Bankanın bulunduğu ülkeye bağlı olarak, ilgili banka hesabı 

bilgileri istenecektir.



11. Adım Ödeme Bilgileri (devamı)

Additional Questions (Ek Sorular) 

kısmındaki gerekli detayları girin:

• Banking / Payment Documentation 

(Bankacılık/Ödeme Belgeleri) ekleyin

o Document 1* (Belge 1*) için Select file 

(Dosya Seç)’e tıklayın ve belgelerinizi 

yükleyin

o Document 2* (Belge 2*) için Select file 

(Dosya Seç)’e tıklayın ve belgelerinizi 

yükleyin

• Next (Sonraki) düğmesine tıklayın
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12. Adım Vergi Bilgisi

Tax Information (Vergi Bilgileri) kısmındaki 

detayları girin:

• Add Tax Document (Vergi Belgesi Ekle) 

düğmesine tıklayın

• Tax Document (Vergi Belgesi) kısmındaki 

gerekli detayları girin:

o Tax Type* (Vergi Türü*) - ör. W-9

o Tax Document Name* (Vergi Belgesi 

Adı*) - belge adı

o Save Changes (Değişiklikleri 

Kaydet) düğmesine tıklayın

• Save Changes (Değişiklikleri Kaydet) 

düğmesine tıklayın
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Vergi belgelerinin varsayılan seçeneklerinin bazıları, 

tedarikçinin adres ülkesine göre görüntülenebilir.



12. Adım Vergi Bilgileri (devamı)

İstediğiniz Vergi Belgesi Add Tax Document 

(Vergi Belgesi Ekle) düğmesinin altındaki 

listede yoksa, Additional Questions (Ek 

Sorular) detaylarını doldurun:

o Other Tax Document Types* (Diğer 

Vergi Belge Türleri*) - Edit (Düzenle) 

düğmesine tıklayın

o İstediğiniz seçeneği/seçenekleri seçin

• Done (Tamam) düğmesine tıklayın

• Belgelerinizi yüklemek için Select file

(Dosya Seç) düğmesine tıklayın

• Next (Sonraki) düğmesine tıklayın
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Vergi belgelerinin varsayılan seçeneklerinin bazıları, 

tedarikçinin adres ülkesine göre görüntülenebilir.



13. Adım Uyum

Compliance (Uyumluluk) ayrıntılarını girin:

• Her bir Policy (Politika) bağlantısına tıklayın, 
onu dikkatlice okuyun ve ardından uyumluluğu 
belirtmek için Yes (Evet) veya No (Hayır)
seçeneklerinden birini seçin

o PPG’s Global Supplier Code of 
Conduct* (PPG’nin Küresel Tedarikçi 
Davranış Kuralları*) 

o PPG’s Supplier Sustainability Policy* 
(PPG’nin Tedarikçi Sürdürülebilirlik 
Politikası*) 

o PPG’s Automotive Coatings Supplier 
Quality Requirements (PPG'nin 
Otomotiv Kaplamaları Tedarikçisinin 
Kalite Gereksinimleri)

• Data Privacy (Veri Gizliliği) ayrıntılarını gözden 
geçirin ve ilgili soruları yanıtlayın

• Certificates (Sertifikalar) ayrıntılarını gözden 
geçirin ve ilgili soruları yanıtlayın

• Next (Sonraki) düğmesine tıklayın
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Tedarikçinin adres ülkesine bağlı olarak bazı politika 

seçenekleri görüntülenebilir.



14. Adım Onayla ve Gönder

Sol menüdeki yeşil onay işaretleri, her bölümde gerekli 

tüm bilgilerin girildiğini gösterir.

• Certify & Submit (Onayla ve Gönder) 

ayrıntılarını girin:

o Preparer’s Initials* (Hazırlayanın Baş 

Harfleri*) - ad + soyadın baş harfleri, ör. BF

o Preparer’s Name (*Hazırlayanın Adı*) - adı 

+ soyadı

o Preparer’s Title* (Hazırlayanın Unvanı*) -

ör. Sahibi

o Preparer’s Email Address* (Hazırlayanın 

Eposta Adresi*) - e-posta adresi

o Certification (Onaylama*) - sağlanan 

bilgilerin doğru olduğunu onaylayan onay 

kutusu

• Submit (Gönder) düğmesine tıklayın

• Onboarding'iniz tamamlandığında bir eposta 

bildirimi alacaksınız
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Bilgiler eksikse, dikkat gerektiren bölümü gösteren bir uyarı 

mesajı görüntülenir.


