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Her şeyi müşterilerimizi düşünerek 
yapıyoruz. Güvenlerini kazanmak ve 
korumak için de çok çalışıyoruz

Amazon Marka Koruması tam da burada 
devreye giriyor.
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Her şey 
müşteriler için



Marka Korumasının Etkisi
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2017'deki lansmanından 
bu yana Marka Kaydı 
programı dünya çapında 
500.000'den fazla 
markaya kaydı yapıldı.

Marka Koruması ile 6 milyondan fazla
sahte ürün satış girişimini önleyerek 
kötü niyetli kişilerin satış için tek bir 
ürün bile yayınlamasına izin vermeden 
onları durdurduk. 
Amazon'da satılan tüm ürünlerin 
%0,01'inden daha azı müşterilerden 
sahte ürün şikayeti aldı.

Project Zero'ya 
18.000'den fazla marka
kaydoldu.



Amazon’da Marka Koruması
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Otomatik
marka korumaları

İhlal 

Bildir
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2017'de piyasaya sürülen Marka 
Kaydı programı dünya çapında kayıtlı
500.000'den fazla markayı içeriyor.

Amazon Marka Kaydı, fikri mülkiyetinizi korumanıza
ve Amazon'daki müşteriler için doğru ve güvenilir bir 
deneyim oluşturmanıza yardımcı olur.

✓ ✓ ✓

Proaktif
Doğrulama süreçlerimiz, 6 milyondan 

fazla kötü niyetli satış girişimini 
önleyerek kötü niyetli kişilerin satış için 

tek bir ürün bile yayınlamasına izin 
vermeden onları durdurdu.

Etkili
Kayıtlı markalar, Marka Kaydı’nın 

kullanıma sunulmasından bu 
yana şüpheli ihlallerde ortalama 

olarak %99'luk bir azalma 
olduğunu bildirmektedir.

Özel
Global araştırmacı ekibimiz, 

potansiyel ihlalleri değerlendirmek 
için haftada 7 gün 24 saat 

hizmetinizdedir..

Sürece https://brandservices.amazon.com.tr/ adresi üzerinden başlayın

https://brandservices.amazon.com.tr/


Neden Amazon Marka Kaydı?

7

1

2

3

Doğru marka temsili

Marka Kaydı, markanızın Amazon'daki ürün liste kayıtları üzerinde daha fazla 
etkiniz olmasını sağlar. Ürün detay sayfalarınızda değişiklik talep etmek için 
Marka Kaydı Destek sayfasını kullanın.

Güçlü arama araçları

Görseller, anahtar kelimeler veya bir ASIN listesi kullanarak İhlal Bildir aracımızla 
içerik arayın. Basit, rehberli bir iş akışı aracılığıyla şüpheli ihlalleri bildirin. 

Proaktif marka koruması

Otomatik korumalarımız, şüpheli ihlallerde bulunan veya doğru olmayan içeriği 
proaktif olarak kaldırmak için markanızla ilgili bilgileri kullanır. Ne kadar çok bilgi 
sağlarsanız Marka Kaydı, marka deneyiminizi o kadar daha iyi korumanıza ve 
iyileştirmenize yardımcı olabilir.
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Marka Kaydı kayıt süreci

Adım 1. 
Uygunluk gereksinimlerini 

gözden geçirin

Markaların tescilli (veya onay 
bekleyen) bir metin veya 

görsele dayalı ticari markası 
olmalıdır.

Adım 2. 
Amazon Marka Kaydı’na giriş 

yapın

Marka Kaydı’na katılmak için yalnızca 
ticari marka sahipleri başvuru yapabilir 

Bir satış ortağı, tedarikçi veya yetkili 
acenteyseniz ticari marka sahibi 

markayı kaydettirdikten sonra sizi ek bir 
kullanıcı olarak ekleyebilir.

Adım 3. 
Markanızı kaydedin

Ticari marka bilgilerinizi 
girin ve kaydolun.

YENİ
Onay bekleyen 
ticari markaları 
kabul ediyoruz
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Marka Kaydı Hakkında SSS

YENİ
Onay bekleyen 
ticari markaları 
kabul ediyoruz

Bir markayı temsil eden acentelerin ve ek kullanıcıların Amazon Marka Kaydı’na erişmesi mümkün müdür?

Evet. Hak sahibi, Marka Kaydı’na bir marka kaydettikten sonra Marka Kaydı hesabındaki Kullanıcı İzinleri işlevi aracılığıyla acenteler de dahil 
olmak üzere markanın ek temsilcilerini eklemek için talepte bulunabilir. Ek kullanıcıların, brandservices.amazon.com.tr adresindeki mevcut 
Vendor veya Seller Central kimlik bilgileriyle oluşturulabilecek kendi Marka Kaydı hesabına ihtiyacı olacaktır. Marka Kaydı rolleri hakkında daha 
fazla bilgi için lütfen Marka Kaydı panelinde bulunan Yardım bölümünü ziyaret edin.

Kayıtlı bir marka için nasıl yeni bir ticari marka ekleyebilirim?

Otomatik korumalarımızın etkinliğini artırmak üzere kayıtlı markalarınız için tüm aktif ve kayıtlı ticari markaları Amazon Marka Kaydı hesabınıza 
eklemenizi öneririz. Hesabınıza giriş yaparak ve Marka Kaydı Destek sayfasını ziyaret ederek aynı marka adına sahip kayıtlı bir marka için yeni 
bir ticari marka ekleyebilirsiniz. Sayfanın sol tarafındaki menüde bulunan “Marka profilinizi güncelleyin” bölümünün altındaki “Ek ticari 
markalar ekleyin” seçeneğine tıklayın ve belirtilen adımları izleyin. 

Amazon'da satış özellikleri hakkında kiminle iletişime geçebilirim?

Amazon satış özellikleriyle (A+ İçerik, Mağazalar, Analizler ve diğerleri gibi) ilgili sorular için Satıcı Ortağı Destek ekibi ile iletişime geçin.



İhlal Bildir
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Bu güçlü araç, aşağıdakiler gibi yenilikçi özelliklerle 
potansiyel ihlal vakalarını bulma ve raporlama 
sürecini basitleştirir:

• ASIN, ifade ve görselle arama yapma

• Tek tıklamayla global arama 

• Temel ürün özelliklerine (fiyat, konum, puan) 
göre özel filtreleme

• Gönderim geçmişi

İhlal Bildir aracına Marka Kaydı hesabınızın ana 
giriş sayfasından erişilebilir.

İhlal Bildir 
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Bir marka, bir fikri mülkiyet ihlali tespit eder ve 
bunu bildirmeye karar verir.

İhlal Bildir aracı, fikri mülkiyet hakları sahiplerinin 
ve acentelerinin Amazon'u potansiyel fikri 
mülkiyet hakları ihlalleri konusunda 
bilgilendirmesine olanak tanır.

Marka Kaydı'ndaki Yardım bölümü potansiyel bir 
ihlale ilişkin doğru ve eksiksiz bir raporun nasıl 
gönderileceğine ilişkin talimatlar sağlar.

İhlal Bildir
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Gönderim Geçmişi
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Gönderim geçmişi
İhlal Bildir aracı aracılığıyla 
gönderilen ilgili durumun ve 
raporlarınızın bir günlüğünü
sağlar. 

Aşağıdakiler gibi ayrıntıları 
içerir:
• Şikayet Numarası
• İhlal türü
• Durum
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Amazon IP Accelerator, işletmelerin fikri 
mülkiyet (IP) haklarını daha hızlı elde 
etmesine ve Amazon mağazalarında marka 
korumasına yardımcı olur.

• Güvenilir fikri mülkiyet hukuku firmalarıyla 
rekabetçi fiyatlarla çalışın

• Marka korumasına daha hızlı erişim sağlayın

“Amazon'un ticari marka konularında bize tavsiyede bulunabilecek bir hukuk firması listesine sahip 
olmasından dolayı çok heyecanlıyız. Sınırlı bütçelere sahip küçük bir şirket olarak ticari marka 
konusunda sorularımız için danışman bulmakta zorlandık. Amazon'un bu firmaları incelediği ve bizim 
için fiyat pazarlığı yaptığı konusunda içimizin rahat olmasının yanı sıra bizim için daha da önemlisi 
markamızı oluşturmaya odaklanabiliyoruz.”

Sürece https://brandregistry.amazon.com.tr/ adresinden başlayın

https://brandregistry.amazon.com.tr/
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Otomatik Marka 
Korumaları
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Otomatik korumalarımız, şüpheli ihlallerde bulunan veya doğru olmayan içeriği proaktif olarak 
kaldırmak için markanızla ilgili bilgileri kullanır. Ne kadar çok bilgi sağlarsanız Marka Kaydı, marka 
deneyiminizi o kadar daha iyi korumanıza ve iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Marka Kaydı, her marka için otomatik olarak özel kurallar ve mantık oluşturmak üzere markaya 
göre benzersiz verileri kullanan makine öğrenimi yaklaşımımızı geliştirir. 

Otomatik Marka Korumaları

Marka ürün kategorileri

Üretim ve dağıtım 
konumları

Ticari marka ve telif 
hakkı koşulları

Görseller ve logolar
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2019'da başlatılan Project Zero, dünya 
çapında yaklaşık 18.000 kayıtlı markayı
içeriyor.

Project Zero’ya uygun olmak için şu kriterlere sahip olmalısınız:

Devlet tarafından tescilli bir ticari 
marka ile Amazon Marka Kaydı'na 
kayıtlı bir markaya sahip olmak.

✓

Ticari marka sahibi 
olmak.

Son altı ayda en az %90 kabul oranına 
sahip potansiyel ihlal raporları 
göndermiş olmak

✓ ✓

Uygun olup olmadığınızı kontrol etmek için Marka Kaydı hesap kimlik bilgilerinizi kullanarak https://brandregistry.amazon.com.tr/ adresinde 
oturum açın.

Project Zero, self servis sahte ürün 
kaldırma, otomatik korumalar ve ürünleri
serileştirme yoluyla sahte ürünlerin satışını 
önler.

https://brandservices.amazon.co.uk/

