
Amazon
Lojistik Gönderi
Planı Oluşturma
Amazon’a Gönder



Amazon Lojistik’i kullanmak için atmanız gereken ilk adım satıcı panelinizde  Amazon Lojistik 

listelemenizi oluşturmaktır. Bu adımı tamamladıktan sonra ürünlerinizi Amazon.com.tr’nin 

anlaşmalı lojistik merkezine yönlendirmek için Amazon Lojistik Gönderi Planı oluşturmanız 

gerekir. Gönderinizi oluşturmak için Amazon’a Gönder adımlarını izleyebilirsiniz. 

₂

Amazon’a Gönder

Amazon
Lojistik Gönderi
Planı Oluşturma



İlk adım olarak, Amazon Lojistik Envanter yönetimi sayfasından, göndermek istediğiniz 

tüm ürünleri seçiniz. Ardından “Seçilen 1 Öğeye Uygula” açılır menüsünden “Envanter 

Gönder/Yenile” seçeneğini seçiniz. 

₃

Amazon’a Gönder



Açılan sayfada menşe adresinizi girmek için “Başka adresten gönder” tuşuna basınız. 

Menşe adresiniz, ürününüzün depolandığı ve buradan Amazon Lojistik’e kargolanacağı 

adrestir. Bu adres ev veya iş adresiniz olabilir. Tedarikçilerle çalışıyorsanız bu adres, 

tedarikçinizin deposu olabilir. 

₄

Amazon’a Gönder



Açılan sayfada “+” tuşuna basarak adres ve iletişim bilgilerinizi ekleyiniz.  

₅

Gerekli tüm alanları eksiksiz doldurduktan sonra “Add contact/İletişim bilgilerini ekle” 

tuşuna basarak ilerleyiniz.

Amazon’a Gönder



Menşe adresi olarak kullanmak istediğiniz adresin yer aldığı kutucuğun içerindeki 

“Select/Seçiniz” tuşuna basarak ilerleyiniz. 

Açılan sayfada belirlediğiniz ürünlerin paketleme detaylarını girmek için “Aynı birimler” 

yazan kısmın yanında yer alan kalem işaretine tıklayınız.

₆

Amazon’a Gönder



Gelen bir sonraki adımda “Paketleme detayları”nı tamamlamanız gerekir.

₇

Ürünlerin hazırlık kategorisini seçiniz ve Amazon 

Türkiye’den ek hazırlama talep ediyorsanız 

“Birimleri kim hazırlıyor?” alanında Amazon’u 

seçiniz (Ek ücrete tabidir.).  Eğer ürünleriniz için ek 

hazırlama talep etmiyorsanız “Satıcı tarafından” 

seçeneğini seçiniz ve tüm ürünler için seçeneklerinizi 

belirledikten sonra “Kaydet” tuşuna tıklayınız. 

Amazon’a Gönder



Benzer şekilde “Ürünleri Etiketleme” adımını da tamamlamanız gerekir. Burada ürünün Amazon 

Lojistik tarafından etiketlenmesini isteyebilir (Ek ücrete tabidir.) veya kendiniz etiketleme 

seçeneğini tercih edebilirsiniz.

a. Ürünlerinizi Amazon.com.tr’nin etiketlemesini talep ediyorsanız Amazon’u seçiniz ve

“Devam Et” tuşuna tıklayınız. Etiketleme bedeli ürün başına ek ücrete tabidir.

b. Eğer ürünlerinizi kendiniz etiketlemek istiyorsanız “Satıcı tarafından” seçeneğini seçiniz ve

“Kaydet” tuşuna basınız. Açılan sayfada “SKU etiketlerini yazdırın” yazısına tıklayınız.

₈

Amazon’a Gönder



₉

Açılan pencerede etiket adedinizi seçerek “Yazdır” tuşuna tıklayınız. Ürünlerinizin üzerinde yer 

alan barkod alanlarını kapatacak şekilde etiketlerin yapıştırılmasını sağlayınız. Unutmayınız ki 

Amazon Lojistik’e göndereceğiniz her ürün için ürün etiketlemesinin yapılması zorunludur. 

Etiketleri kaydettikten sonra pencereyi kapatabilirsiniz. 

Bir sonraki sayfada Gönderilecek Envanter’in adet belirleme aşamasına yönlendirilirsiniz. 

Belirlediğiniz ürünlerin göndereceğiniz adetlerini ilgili alana girdikten sonra 

“Paketlemeye hazır” tuşuna basınız. 

Amazon’a Gönder



Bir sonraki adımda ürün adetlerinizi kontrol ettikten sonra 

“Birimleri tek tek paketle” tuşuna basınız. 

₁₀

Amazon’a Gönder



Bir sonraki adımda “Paketleme” kısmına aktarılırsınız. Paketleme bilgilerini,

koli adet ve ölçü bilgilerini girdikten sonra “Onayla” tuşuna tıklayınız. 

₁₁

Amazon’a Gönder



Eğer ürünlerinizi kargo firmaları ile gönderecekseniz “Küçük paket teslimatını” seçiniz ve kargo-

ya veriliş tarihini giriniz. Şayet ürünleriniz 75 kg’dan ya da 1 m³’ten fazla ise Euro paletli olacak 

şekilde parsiyel tır yükü ile gönderim yapmanız gerekir ve bunun için ayrı bir kayıt süreci mevcut-

tur, bu gönderi türü için detayları bu linkte bulabilirsiniz.

Kargo yönteminizi belirledikten sonra taşıyıcı firma seçin kısmından “Diğer” seçeneğini seçiniz 

ve “Ücretleri ve kargoyu onayla” tuşuna basınız.

₁₃₁₂

Amazon’a Gönder

https://sellercentral.amazon.com.tr/gp/help/help.html?itemID=200280270&


₁₃

Koli etiketleri bölümünde kolilerinize yapıştırılması zorunlu olan etiketler oluşacaktır. “Yazdır” 

tuşuna basarak kolilerin dışına yapıştıracağınız etiketleri yazdırdığınızdan ve kolilerin dışına 

yapıştırdığınızdan emin olunuz. Ürünlerinizin doğru teslimatını sağlayabilmemiz için bu adım 

önem taşır. Son olarak “Tümünü kargoya verildi olarak işaretle” tuşuna basarak işlemlerinizi 

tamamlayınız.

Amazon’a Gönder



Daha Fazla Bilgi
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

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



