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ÇİP KAYIT

Zaten ÇİP üyeliğiniz
varsa vergi numaranızı ve
daha önceden
oluşturduğunuz parolanızı
girerek giriş yapabilirsiniz.
Lütfen "Ben robot değilim"
butonunu işaretlemeyi unutmayınız!
ÇİP üyeliğiniz var ve parolanızı hatırlamıyorsanız, "Parolamı
unuttum" butonundan vergi numaranızı girerek ÇİP'teki yetkili e-posta
adresinize yeni oluşturulan parolanızı isteyebilirsiniz. (Yetkili e-posta
adresinize ulaşamıyorsanız lütfen firma yetkilinizden e-posta bilgilerini
güncellemesini talep ediniz.)
ÇİP'e üye olmak için lütfen "ÜYE OL" butonunu tıklayınız.
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ÇİP KAYIT

Bakanlık (firma) kodunuzu
yazıp devam ediniz. (Ben
robot değilim) butonunu
işaretmeyeli unutmayınız.
Bakanlık Kodu: Çevre ve
Şehircilik İl Müdürğülünden
aldığınız firma kodudur.
Bakanlık kodunuzu yanlış girmeniz durumunda karşınıza farklı
bir firmanın bilgileri gelecektir.
Bakanlık kodunuz yok ise, bağlı bulunduğunuz ildeki Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğü ne başvuruda bulunarak firma kodu ve şifre almanız
gerekmektedir. Başvuru için ilgili dilekçeye bu linkten ulaşabilirsiniz
http://www.csb.gov.tr/iller/istanbul/index.php?
Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=8253
Başvuru formu ekinde firmanızın kuruluş gazetesi ve son gazetesi
eklenmeli (dilekçe örnek olarak paylaşılmıştır, kendi ilinizdeki müdürlüğe
hitaben yazmalısınız) Evrakları hazırladığınızda elden bizzat giderek
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim etmeniz gerekmektedir. Başvuru
esnasında size bir barkod verecekler bu barkod görselini mail olarak
bizimle paylaşmanız gerekmektedir. Firma kodu ve şifreniz 3-4 iş günü
içerisinde formda belirttiğiniz mail adresinize gelecektir.
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ÇİP Üyeliğiniz Var!

Bu ekranı görüyorsanız
ÇİP üyeliğiniz var demektir.
"Parolamı unuttum"
butonundan vergi
numaranızı girerek ÇİP'teki
yetkili e-posta adresinize yeni
oluşturulacak parolanızı isteyebilirsiniz. (Yetkili e-posta adresinize
ulaşamıyorsanız lütfen firma yetkilinizden e-posta bilgilerini
güncellemesini talep ediniz.)

Güvenlik

Güvenlik sorularını eksiksiz
cevaplayınız.

Üye Bilgileri

Üye olacak firma ile Firma
yetkilisinin (ÇİP sistemini
kullanacak kişi) bilgileri
eksiksiz girilmeli ve "KAYIT
OL" butonu tıklanmalıdır.
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Aktivasyon Linki

Firma yetkilisinin e-posta
adresine gönderilen
postadaki link tıklanarak
hesap aktif hale getirilir.

Şifre Atama

Karşınıza çıkan ekrandaki iki
bölmeye de belirleyeceğiniz
şifre girilir.

Yeşil Nokta Sözleşmesi

Yeşil Nokta Sözleşmesi
yapmak için sağ tarafta
bulunan "Kullanmak
istiyorum" butonundan Yeşil
Nokta bilgilendirme
sayfasına geçiniz.
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Yeşil Nokta
Bilgilendirme

Yeşil Nokta bilgilendirme
sayfasının altından "Yeşil
Nokta Markasını Kullanmak
İstiyorum" butonuna
tıklayarak devam ediniz.

Sözleşme Oluşturma

Sözleşme oluşturmadan
önce bilgilerinizin doğru
olduğunu kontrol ediniz.
Eğer gerekiyorsa sipariş
numaranızı (PO)
ekleyiniz. "Marka
Sözleşmesi Oluştur" butonuna basarak sözleşmenizi
oluşturunuz.
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Sözleşme İndir

Oluşturduğunuz
sözleşmenizi ve Ek-1
nüshasını İndirme
butonlarına basarak ayrı
ayrı çıktısını almanız ve
her sayfaya imza kaşe
yapmanız gerekmektedir. İmza sirküleri fotokopisi ile birlikte
asıl nüshaları ÇEVKO Vakfı adresine kargo ile gönderiniz.
ADRES: ÇEVKO VAKFI
Cenap Şahabettin Sokak No:94 Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL
34718

Marka Sözleşmesi

Oluşan sözleşme örneğidir.
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Ek-1 Nüshası

2019 yılı için oluşan Ek-1
Nüsha örneğidir.

8


