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Amazon Lojistik nedir?
Amazon Lojistik, Amazon.com.tr güvenilir ve hızlı teslimatından faydalanarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Bu hizmeti  

kullanarak Amazon.com.tr’nin anlaşmalı lojistik sağlayıcılarından ve takdir edilen müşteri hizmetlerinden faydalanırsınız.
Amazon Lojistik kapsamında sağlanan hizmetlerin temel süreçleri aşağıdaki şekildedir:
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Amazon Lojistik nedir?

1.Ürünler, Amazon.com.tr satıcı panelinizde gönderi planı  

oluşturduktan sonra Amazon.com.tr’nin anlaşmalı  

depolarına sevkirsaliyesi ile beraber gönderilir.

2.Gönderilen ürünler teslim alınarakanlaşmalı  

depolarımızda güvenli şekilde saklanır.

3.Müşteriler, ürünlerinizin Amazon Lojistik tarafından

gönderilme seçeneği bulunduğunu görerek satın alma

siparişi verir.

4. Siparişiniz hazırlanır, paketlenir ve güvenlegönderilir.

5.Müşteriler Amazon Lojistik’e özelmüşteri  

hizmetlerinden 7/24 yararlanabilir.

6.Müşteriden gelen iade talebine ilişkin süreçler de sizin  

adınıza yönetilir.
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Amazon Lojistik’in Avantajları Nelerdir?

Amazon Lojistik'i kullanarak aşağıda belirtilen tüm avantajlardan faydalanırsınız:

•Amazon Lojistik rozetinikazan:

Amazon.com.tr, Amazon Lojistik ürünlerinin listelemesinde “Amazon Lojistik tarafından gönderilir.” ifadesine yer verir.  

Amazon müşterileri hızlı teslimat, müşteri hizmetleri ve kolay iade süreci nedeniyle bu ifadenin yer aldığı ürünlere  

öncelik verir ve ürünlerinizin satışa dönme olasılığı artar.
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Amazon Lojistik’in Avantajları Nelerdir?

•Hızlı Teslimat seçeneğiekle:

Amazon Lojistik ürünlerinin listelemesinde, Amazon.com.tr anlaşmalı lojistik kaynakları ile İstanbul’da aynı gün, diğer  

büyük şehirlerde 2 günde teslimat gibi hızlı teslimat imkanı sunarak müşteri memnuniyeti sağlar.
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Amazon Lojistik’in Avantajları Nelerdir?

•Satın Alma Kutusunu kazanma olasılığını arttır:

Bir ürünü birden fazla satıcı sattığında en iyi teklif Satın Alma kutusunu kazanır ve teklifler arasında ürün detay sayfasında  

ilk sırada yer alır. Alıcılar genelde bu ilk sırada yer alan teklifi sepetlerine eklerler. Amazon Lojistik ürünleri,  

Amazon.com.tr’nin anlaşmalı hızlı teslimat kaynaklarından faydalanacağından Satın Alma kutusunu kazanma ihtimali artar.
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Amazon Lojistik’in Avantajları Nelerdir?

Amazon Lojistik Nedir?

•7/24 müşteri hizmetlerinden yararlan ve satıcı performansını arttır:

Amazon Lojistik ile Amazon.com.tr’nin 7/24 müşteri hizmetlerinden faydalanırsınız. Müşteri soruları, kargo bilgisi, iade  

talebi gibi birçok süreci Amazon.com.tr sizin adınıza yönetir. Bu sayede satıcı performansınız hep en üst seviyede olur.

•Satışlarını arttır:

Amazon Lojistik'e katıldığınızda teklifleriniz daha görünür ve daha rekabetçi hale gelir. Amazon Lojistik’in yukarıda aktarılan  

avantajları, müşteriler tarafından öncelikli olarak tercih edilmenizde büyük rol oynar. Türkiye’de Amazon Lojistik’in faaliyete  

geçmesinden bu yana, 6 ay boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmamıza göre Amazon Lojistik ürünlerinin satışlarında, Amazon  

Lojistik öncesine kıyasla ortalamada %60’a varan bir artış olduğu gözlemlendi.

• İşini büyütmeye odaklan:

Amazon Lojistik ile ürünlerinizi anlaşmalı lojistik merkezinde depolarsınız ve Amazon.com.tr bu merkezde ürünün teslim  

alınması, sipariş geldiğinde paketlenmesi ve müşteriye gönderilmesi süreçlerinin yönetilmesini sağlar. Gönderiminiz  

Amazon.com.tr’nin anlaşmalı ve güvenilir dağıtım ağı ile gerçekleştirileceği için gelen siparişler hakkında endişelenmek  

durumunda da kalmazsınız. Tüm bu süreçleri Amazon.com.tr sizin için yönetirken siz zamanınızı operasyonel işler yerine  

işinizi büyütmeye odaklanarak değerlendirebilirsiniz.

Amazon Lojistik kapsamında, satış komisyonuna ek olarak sadece ürünlerinizin Lojistik Merkezi'nde depolanması için  

gereken alan için aylık ödeme yaparsınız ve yalnızca ürünler sipariş edildiğinde müşteriye gönderimi kapsayan Amazon  

Lojistik ücreti ödersiniz.



Amazon Lojistik Nasıl Ücretlendirilir?
Amazon Lojistik ile yalnızca kullandığınız hizmetler için ödeme yaparsınız. Abonelik ücreti, sözleşmeler veya minimum  

envanter gereksinimleri yoktur. Amazon Lojistik ücreti, temel ücretler ve diğer isteğe bağlı ücret kalemlerini içerir.

1. Temel Ücretler:

a)Amazon Lojistik ücretleri: Bu ücretlendirme; ürün türüne, boyutuna ve ağırlığına bağlı olarak birim başına ödenen sabit  

bir ücrettir. Ürünün hazırlanıp müşteriye sevkiyatını, müşteri hizmetlerini ve varsa iade talebini karşılamayı içerir.

b)Depolama ücreti: Bu ücretlendirme ise Amazon Lojistik’in anlaşmalı merkezinde depolanan tüm ürünler için döneme ve  

envanterin günlük ortalama hacmine göre belirlenir. Ücretler, düşük sezonda (Ocak-Eylül arası ve bu aylar dahil olacak  

şekilde) ve yüksek sezonda (Ekim-Aralık arası ve bu aylar dahil olacak şekilde) aşağıdaki şekilde, ürünlerinizin depoda  

kapladığı metreküp alana göre hesabınıza aylık olarak yansıtılır.
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Amazon Lojistik Nasıl Ücretlendirilir?

2. Diğer isteğe bağlı ücretler:

•Hazırlama ücreti (Elleçleme ve Paketleme): Hava kabarcıklı ambalajlamayı içerir.

•Etiketleme: Dilerseniz ürün başı ücret karşılığında ürün etiketleriniz anlaşmalı lojistik merkezimizde yazdırılıp  

yapıştırılabilir.

•Ürünlerinin İadesi (Kaldırılması): Ürünlerin Amazon Lojistik’in anlaşmalı depolarından size iadesidir.

Servisler
Ölçü  

Birimi

Fiyat (TL)

Özel Hazırlık Gerektiren  

Ambalajlama
TL/Adet 0,60

Ürünlerin Kaldırılma Hizmeti TL/Adet
Dizilebilen birim başına 0,30  

Dizilemeyen birim başına 1,40

Etiketleme TL/Adet 0,60
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Amazon Lojistik Nasıl Ücretlendirilir?

Dilerseniz Amazon.com.tr'deki aktif liste kayıtlarını kullanarak belirli ürünlerin ücretlerini Amazon Lojistik hasılat  

hesaplayıcısıyla yaklaşık olarak hesaplayabilirsiniz. Detaylı bilgiyi Ücretlendirme sayfasında bulabilirsiniz.

Örnek Ürünlere Göre Amazon Lojistik Maliyet Hesaplaması:
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Daha FazlaBilgi
ve

Sorularınız İçin

Konuyla ilgili sorularınızı dilerseniz aşağıdaki link üzerinden  

Amazon Satıcı Destek Ekibimize destek talebi veya telefon  

üzerinden sorabilirsiniz:

sellercentral.amazon.com.tr/cu/contact-us


