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A m a z o n    L  o  j  i  s  t  i  k   ( F B A ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amazon Lojistik (FBA) 

Sıkça Sorulan Sorular 

 
 

Hoşgeldiniz 

Neler öğreneceksiniz? 

Bu döküman, Amazon Lojistik (FBA) ile ilgili sık sorulan soruları yanıtlar. 
 

Genel Bakış 
 

Amazon Lojistik süreçlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için bu kılavuz şunları kapsayacaktır: 
 

 

1. Amazon Türkiye, Amazon Lojistik siparişlerim için iadeleri ve müşteri hizmetlerini nasıl 
yönetiyor?  

2. Bazı Amazon Lojistik envanterim neden atıl olarak görünüyor? 

3. Amazon Lojistik kargom lojistik merkezine teslim edildiğinde ne olur?  

4. Amazon Lojistik gönderim pasif ise ya da birimler eksikse ne yapmalıyım?



Amazon Lojistik SSS 

3 

 

 

Başa Dönün 
 
 
 

Amazon, Amazon Lojistik siparişlerim için iadeleri ve müşteri hizmetlerini nasıl yönetiyor?  

 

Amazon, Amazon Lojistik ile müşteri hizmetleri sağlar ve sizin adınıza tüm Amazon Lojistik 
siparişleriniz için iade işlemlerini gerçekleştirir. Sonuç olarak, Amazon'un müşteri iade 
politikaları, satın alınan bir Amazon Lojistik ürününün iade veya para iadesi için uygun olup 
olmadığını belirlemek için kullanılır. 

İadeler 
 

Bir müşteri siparişleri bir lojistik merkezine geri gönderdiğinde, ürünün satılabilir mi yoksa 
satılamaz mı olduğunu belirlemek için her bir ürünün durumu değerlendirilir. Bir ürün satılabilir 
ise, envanterinize iade edilir ve tekrar satın alınabilir hale getirilir. Bir ürün satılamazsa, hasara 
kimin neden olduğunu değerlendirir ve geri ödeme için uygun olup olmadığınızı belirleriz. 

İade edilen bir ürün, aşağıdaki nedenlerle satılamaz olarak sınıflandırılabilir: 

• Ürün daha önce listelenenle aynı durumda değil. 
• Ürün kusurlu, hasarlı, açılmış, gerekli etiketler eksik, yasaklanmış veya son kullanma tarihi 

geçmiş. 
• Ürün, lojistik merkezi çalışanları veya onu satın alan bir sonraki müşteri için sağlık veya 

güvenlik riski oluşturuyor. Bu öğelere örnek olarak şunlar verilebilir, ancak bunlarla sınırlı 
değildir: sarf malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve son kullanma tarihi olan ürünler. 

İade Kabul Süresi 
 

Çoğu durumda, müşteriler ürünü aldıktan sonra 30 gün içinde iade etmeyi talep edebilir. Amazon, 
duruma göre istisnalar yapabilir ve bu 30 günün ötesinde iade taleplerini kabul edebilir. 

Para İadeleri 
 

Para iadesi, satın alınan bir ürünün maliyetinin tamamı veya bir kısmı için müşteriye yapılan 
alacaklandırmadır. Bazı durumlarda, müşterilere "iadesiz geri ödeme" yapılır, yani müşterinin 
ürünü lojistik merkezine geri göndermesi gerekmez. İade için uygun olmayan bazı ürünler para 
iadesi için uygun olabilir. 

Daha Fazla Bilgi 

Yardım sayfalarımıza bakın: Amazon Lojistik müşteri iade politikası, Amazon'un müşteri iade 
politikaları

https://sellercentral.amazon.com.tr/help/hub/reference/G200379860
https://www.amazon.com.tr/gp/help/customer/display.html/ref=orc_hp_i_rr?ie=UTF8&nodeId=201819200
https://www.amazon.com.tr/gp/help/customer/display.html/ref=orc_hp_i_rr?ie=UTF8&nodeId=201819200
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Başa Dönün 
 
 

 

Bazı Amazon Lojistik envanterim neden atıl olarak görünüyor? 

 
 

Atıl envanter, ilişkili bir etkin teklifi olmayan Amazon Lojistik envanteridir, yani Amazon 

mağazasında satışa açık değildir. Envanter atıl kaldığında, listelemenin yeniden etkinleştirilmesini 

veya envanterin kaldırılmasını gerektirir. 

 
Bir liste kaydını sildiğinizde veya kapattığınızda ya da Amazon Lojistik'ten Gönderim'e 

değiştirdiğinizde, envanterde aksamalara neden olabilir. Ürün listeleme sorunları, ihlal endişeleri 

veya sistem hataları da envanterin atıl kalmasına neden olabilir. 

 
Atıl kalan envanter konusunda aşağıdaki yollar ile bilgilendirilirsiniz: 

 
• E-posta yoluyla 
• Envanter Yönetimi sayfasındaki sekmeden de erişilebilen Atıl envanteri düzeltme sayfasında 
• Envanter gösterge panelindeki Bildirim bölümünde bulunan Atıl envanteri düzeltme seçeneği 

altında 

 
Atıl envanteri düzeltin sayfasında, tüm atıldaki envanteri, atıla alındığı tarihi ve atıl kalma nedenini 

görüntüleyebilirsiniz. Atıl durumdaki her bir öğe için, atıl envanterinizi çözmek ve listelemenizi aktif 

hale getirmek için gerçekleştirebileceğiniz eylemleri sağlayan bir açılır menüye erişiminiz olacak. 
 
 

 
 

 

Daha Fazla Bilgi 
 

Yardım sayfalarımıza bakın: Atıl envantere genel bakış, Atıl envanter sorunlarını çözme

https://sellercentral.amazon.com.tr/inventory
https://sellercentral.amazon.com.tr/inventoryplanning/stranded-inventory
https://sellercentral.amazon.com.tr/inventoryplanning/dashboard
https://sellercentral.amazon.com.tr/help/hub/reference/G201436600
https://sellercentral.amazon.com.tr/help/hub/reference/GEYJTVJPWRYUTADQ
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Başa Dönün 
 
 

 

Amazon Lojistik kargom lojistik merkezine teslim edildiğinde ne olur? 

 

Amazon Lojistik gönderiniz lojistik merkezine gönderildikten sonra, gönderilerin durumunu Amazon 

Lojistik Kargo Yönetimi altındaki Kargo Kuyruğu sayfasından takip edebilirsiniz. 

 

 
Gönderi durumları: 

 
Teslim Edildi: Gönderiniz lojistik merkezine teslim edildi, ancak gönderi henüz kontrol edilmedi. 
 
Giriş Yaptı: Kargonuzun üzerinde bulunduğu römork, tesis sahasından Yükleme-boşaltma alanı 
kapısına taşınmıştır ve boşaltılmaya hazırdır. Giriş yapan envanter henüz teslim alma sürecinden 
geçmemiştir. 

 
Alınıyor: Amazon, kargo numarası etiketlerinizi taramaya başlamıştır. Birimler teslim alınır alınmaz 

satışa sunulur. Ancak birimler müşterilere daha yakın olan diğer lojistik merkezlerine 

gönderilebileceğinden, alınan birimlerin hemen kargoya verilebilir hale gelmesi 14 gün sürebilir. 

 

Kapatıldı: Amazon, kargonuzla alınan tüm birimlerin gönderdiğiniz adetle aynı olduğunu doğruladı 

veya kargonuzun, oluşturulduğu tarihten itibaren 90 günden daha uzun süredir açık olduğu belirlendi 

(hangisi daha önceyse). Ürünleriniz, kargo kapatılmadan önce bir lojistik merkezine nakledildiyse, 

kargonuz alınmaya devam edecektir. Ancak kapalı bir gönderide envanter göndermeyin, çünkü bu, 

fazla kullanım ücretlerine ve envanterin lojistik merkezi tarafından gerektiği gibi alınmamasına 

neden olabilir. 

 
Daha fazla bilgi 
Yardım sayfamıza bakın: Kargonuzu takip etme (Kargo Kuyruğu) 

https://sellercentral.amazon.com.tr/help/hub/reference/G201022330
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Başa Dönün 
 
 

Amazon Lojistik gönderim pasif ise ya da birimler eksikse ne yapmalıyım? 

 
 

Amazon Lojistik gönderileriniz için beklenen birimlere ve alınan birimlere Kargo Kuyruğundan 
erişebilirsiniz. 
 

 
 

Kargo Mutabakatı adımları: 

 
1. Envanter sekmesinde, Amazon Lojistik Kargo Yönetimi'ne tıklayın. 

2. Gönderiyi bulun ve Kargoyu takip et seçeneğine tıklayın. 

3. Kargo iş akışınızda İçerik sekmesine tıklayın. 

 

Kargonuz Amazon lojistik merkezine ulaştıktan sonra, Özet sayfasındaki Kargo içeriği sekmesinde, 

teslim alınan birimlerin durumu görüntülenir. Gönderdiğiniz kargo ile teslim alınan kargo arasında 

herhangi bir fark varsa İçerik sekmesindeki araçları kullanarak şunları yapabilirsiniz: 

• Kargo planınız ile lojistik merkezinde teslim alınan kargo arasındaki tutarsızlıklar hakkında 
ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 

• Kargo içeriği hakkında daha fazla bilgi verebilirsiniz. 

• Kayıp veya beklenmeyen ürünler hakkında soruşturma talebinde bulunabilirsiniz. 

 

Gönderiniz, aşağıdaki nedenlerden dolayı mutabakat için uygun olmayabilir: 

 

• Kargo, lojistik merkezi tarafından işlenmeye devam ediyor. 

• Kargo, lojistik merkezine teslim edilmedi. 

• Kargo içeriği tam olarak alındı veya mutabakatı yapıldı. 
 
Envanteriniz bir lojistik merkezine alındığında satışa hazır hale gelir. Sevk edilen envanterin 
mutabakatı genellikle 16 ila 30 gün sürer, ancak 60 güne kadar da sürebilir. Kargonuzun durumunu 
Kargo Kuyruğu bölümünden takip edebilirsiniz. Kargonuz sırasıyla "Taşınıyor", "Teslim edildi", "Giriş 
yaptı", "Alınıyor" ve son olarak da "Kapatıldı" aşamalarından geçer. 
 

Daha fazla bilgi 
Yardım sayfamıza bakın: Kargo mutabakatını sağlama, Amazon Lojistik kayıp veya hasarlı envanter 
ücret iadesi politikası 

https://sellercentral.amazon.com.tr/help/hub/reference/G201214140
https://sellercentral.amazon.com.tr/help/hub/reference/G200213130
https://sellercentral.amazon.com.tr/help/hub/reference/G200213130

