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E N  İ Y İ  S A T I C I  U Y G U L A M A L A R I 

Amazon Türkiye’de satış yaparken başarılı 

olmanıza yardımcı olabilecek on ipucu 
 

 

1. Doğru ürün verileri sağlayın 

Ürün detay sayfalarını oluştururken veya eşleştirirken özgün standart tanımlayıcılar (UPC/EAN/ISBN  

gibi barkod numaraları) kullanın. Ürün açıklamanızın ve ürüm durum bilgisinin net ve alıcılar için 

faydalı olduğundan emin olun. Alıcıların satın aldıkları ürünün, listelediğiniz ürünün detay sayfasında 

yer alan açıklamalar ile birebir eşleşmesi önemlidir. 

 

2. Siparişlerinizi günlük olarak takip edin 

Hızlı bir şekilde gönderim yapmak için siparişler hakkında vaktinde bilgi edinmeniz gerekir. Sipariş 

bildirimleri için kaydolduysanız, satışınız gerçekleştiğinde size e-posta gönderilir, ancak e-postalar 

güvenilir değildir ve spam filtrelerine yakalanabilir. 

Bu nedenle, Seller Central'dan siparişleri günlük olarak kontrol etmenizi öneririz. Siparişler bağlantısı 

altında siparişlerin listesini görüntüleyebilir ve otomatik sipariş raporları ayarlayabilirsiniz. 

Sipariş kontrolü hakkında daha fazla bilgi edinin  

 

3. Gönderilerinizi onaylayın 

Amazon, yalnızca gönderi satıcı tarafından onaylandıktan sonra alıcının kredi kartından tahsilat yapar. 

Bir sipariş verildikten sonra, gönderim ayarlarınızda belirttiğiniz süre içinde gönderimi onaylamaktan siz 

sorumlusunuz (varsayılan gönderi onay süresi iki iş günüdür.) Bunu yapmak için, Siparişler linkinden 

Gönderiyi Onayla bağlantısına tıklayın. 

Gönderi onayı hakkında daha fazla bilgi edinin   

 

4. Envanterinizi düzenli olarak kontrol edin 

Özellikle birden fazla kanalda satış yapıyorsanız, stokta bulunan envanter miktarına dikkat edin. Müşterilerin 

stokta olmadığı sonradan anlaşılan ürünler için olumsuz geri bildirim bırakması muhtemeldir. Bu durumla 

karşılaştığınız takdirde, yapılacak en iyi şey alıcıyı hızlı bir şekilde bilgilendirmek ve uygunsa sıkıntısını telafi 

etmeyi teklif etmektir. 

Envanter yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin   

 

 

https://sellercentral.amazon.com.tr/gp/help/help.html?itemID=200200040&language=tr_TR&ref=pt_200200040_cont_69025
https://sellercentral.amazon.com.tr/gp/help/help.html?itemID=200200040&language=tr_TR&ref=pt_200200040_cont_69025
https://sellercentral.amazon.com.tr/gp/help/help.html?itemID=200197960&language=tr_TR&ref=pt_200197960_cont_200259170
https://sellercentral.amazon.com.tr/gp/help/help-page.html?itemID=551
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5. Fiyatlandırmayı her zaman doğru tutun 

Daha Fazla Satın Alma Seçenekleri sayfası, önce en düşük fiyatlı ürünleri görüntüler. Amazon 

müşterileri her zaman en iyi fırsatları arar ve Daha Fazla Satın Alma Seçeneği sayfasının en üstünde 

görünen ürünleri satın almaya daha yatkındırlar. 

Otomatik fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi edinin   

6. Gönderim ve depolama politikalarınızı uyumlu hale getirdiğinizden emin 
olun. 

Alıcıları hayal kırıklığına uğratmaktan kaçınmanın en iyi yolu, beklentileri belirlemek ve sonra onları 

karşılamaktır. Gönderim politikanızı oluştururken, müşterilere siparişlerin ne sıklıkta işlendiğini, ne 

sıklıkla gönderi yaptığınızı, kullandığınız taşıyıcıları ve gönderiyle ilgili sorular için sizinle nasıl iletişime 

geçeceklerini açıkça belirtin. Ürünlerin geç ulaşması veya hasarlı olması alıcıları hayal kırıklığına 

uğratacaktır; bu, olumsuz geri bildirimlere, ürün iadesine veya A'dan Z'ye Garanti taleplerine yol açabilir 

ve bunların tümü hesabınız için olumsuz sonuçlar doğurabilir. 

 

7. Müşteriler için erişebilir olun 

Bir alıcı için siparişinin durumunu bilmemekten daha sinir bozucu bir şey olamaz. Alıcılara hızlı bir şekilde 

yanıt verin ve bir siparişin gönderisi geciktiğinde onları bilgilendirin. Müşterilerin size nasıl ulaşacaklarını 

bilmelerini kolaylaştırın, böylece satış deneyimlerini sorunsuz bir şekilde ilerleteceğinize dair güven 

oluşturun. 

 

8. İyi bir değerlendirme puanı oluşturun 

Müşteriler değerlendirmelere çok dikkat eder ve aynı şekilde bizler de mağaza performansınızı 

gözlemlerken müşteri değerlendirmelerini çok önemseriz. İyi bir değerlendirme puanının anahtarı, 

ürünlerinizi doğru bir şekilde tanımlamak, ürünleri alıcılara hızlı bir şekilde ulaştırmak ve alıcı 

sorularına hızlı yanıt vermektir. 

Değerlendirmeler hakkında daha fazla bilgi edinin   

9. İadeleri ve geri ödemeleri kolay bir şekilde ele alın 

Hiç kimse iade almayı ve geri ödeme yapmayı dört gözle beklemez, ancak bu satışın bir parçasıdır ve Amazon 

satış sürecinin bir gereğidir. İadeleri incelikle almak, müşteri hizmetleriniz hakkında daha iyi geri 

bildirimlere yol açabilir. Çoğu ürünü teslimattan sonraki 30 güne kadar iade almanız gerekir ve politikanız 

en az Amazon'un mevcut politikası kadar elverişli olmalıdır (daha fazla bilgi için İş Çözümleri Sözleşmesine 

bakın). 

10. Cevapları nerede arayacağınızı bilin 

Seller Central'daki tüm araçları, yasal sözleşmenizi ve diğer politikalarımızı incelemek için zaman ayırın. 

Sorularınız varsa, herhangi bir Seller Central sayfasının sağ üst köşesindeki Yardım bağlantısı ve 

Performans altında yer alan Satıcı Eğitim Programı başlamak için iyi bir yerdir. 

Yardım merkezini ziyaret edin   

Satıcı Eğitim Programını ziyaret edin  

https://sellercentral.amazon.com.tr/gp/help/help-page.html?itemID=201994820&ref=pt_201994820_bred_G202015620
https://sellercentral.amazon.com.tr/gp/help/G761
https://sellercentral.amazon.com.tr/gp/help/help.html?itemID=201190440&ref=pt_201190440_cont_home
https://sellercentral.amazon.com.tr/gp/help/home
https://sellercentral.amazon.com.tr/learn

