
 
 

F a t u r a  O n a y  G e r e k s i n i m l e r i  

 

 

 

 

 

Fatura Onay 

Gereksinimlerine 

Giriş 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fatura nedir? 

 Fatura, alıcı ve tedarikçi arasındaki mal işlemlerini kaydeden ve tipik olarak 

alınan malların ayrıntılı bir listesini ve satış şartlarını gösteren bir belgedir.

FATURA 
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Onay Gerektiren Ürünler İçin Fatura 

Gereksinimleri 

Amazon mağazalarında belirli ürünleri satmak için, öğelerinizi listelemeden önce 

onay almanız gerekir. Satış başvurunuzun bir parçası olarak, inceleme için bir fatura 

sağlamanızı isteyebiliriz. Bu sayfa, sağladığınız faturada ne görmeyi beklediğimizi 

anlamanıza yardımcı olacaktır. 

 
 

 

Amazon'un fatura gereksinimleri nelerdir? 
 

Gönderdiğiniz faturanın aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: 

• Fatura PDF veya JPEG dosya formatında olmalıdır. 

• Tüm bilgiler net ve okunması kolay olmalıdır. Ancak dilerseniz, fiyatlandırma 
bilgilerini çıkarabilirsiniz. 

• Fatura, başvurunuzu yaptığınız günden itibaren 180 gün içinde kesilmiş olmalıdır. 

• Fatura, satış hesabınızdaki bilgilerle eşleşen adınızı ve tam adresinizi içermelidir. 

• Fatura, üretici veya distribütörün adını içermelidir. 

• Fatura, üretici veya distribütörün tam iş adresini, web sitesi URL'sini veya telefon 
numarasını içermelidir. 

• Fatura, satmak için başvurduğunuz ürünün en az 10 biriminin toplu alımını 
göstermelidir.
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Hangi faturalar kabul edilmez? 

Aşağıdaki koşullardaki faturalar inceleme için kabul edilmez: 
 
 

• Perakende makbuzlar, çevrimiçi sipariş onayları, sevk irsaliyeleri, konşimento 

belgeleri veya ürün üreticisinden veya yetkili distribütörden alınan fatura 

olmayan herhangi bir satın alma belgesi. 

• Satış teklifleri, satış siparişleri, proforma faturalar veya kesinleşmiş faturadan 

önce gönderilen herhangi bir belge. 

• Kendi kendine düzenlenen faturalar veya tedarikçinin alıcı ile aynı ticari 

kuruluş gibi göründüğü faturalar. 

• Word veya Excel gibi düzenlenebilir biçimlerde sunulan faturalar. 

 
 
 
 

Not: Başvurunuzda belirttiğiniz ürün satıcılarıyla iletişime geçerek faturanızı 

doğrulayabiliriz. Politikalarımıza uygun olarak, bir ürünü satmak için yapılan her 

talep onaylanmayacaktır. Onay için doğru belgelere sahip olduğunuzdan emin 

olmak için lütfen talebinizi göndermeden önce Başvuru Satış sayfasından başvuru 

şartlarını gözden geçirin. 


