Amazon Avrupa’da Hesap Açmak
İçin İzlenmesi Gereken Adımlar

Amazon Avrupa’da satış yapmak mı istiyorsunuz?
Bu doküman, Amazon Avrupa hesabınızı açmak için izlemeniz gereken adımları açıklamaktadır.

Belirtilen bilgiler Gizli Bilgi kapsamında olup, imzalamış olduğunuz NDA (Gizlilik Sözleşmesi)
uyarınca bu bilgilerin paylaşılmamasını önemle rica ederiz.

Amazon Avrupa’ya kaydolmadan önce Türkiye Satıcı Merkezi (Seller Central) oturumunuzu kapatmanız gerekir.

Bu aşamadan sonra Amazon Avrupa hesabınızın kayıt işlemine başlamak amacıyla https://services.amazon.com.tr
adresine gidiniz ve açılan sayfanın sağ alt kısmında bulunan “Amazon Avrupa'da Satışa Başla” seçeneğine tıklayınız.

1

Açılacak sayfada karşınıza çıkacak “Hesap Aç” butonuna tıklayarak kayıt işleminize başlayabilirsiniz.

Daha önce Amazon’da kullanmadığınız bir e-posta adresi ile hesap oluşturmanız gerekmektedir. Hesabınızı tanımlamak
için “Amazon hesabınızı oluşturun” butonuna tıklayın.
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Açılan ekranda isim soyisim, e-posta adresi ve şifre tanımlaması yaparak “İleri” butonuna tıklayın.

Bu adımdan sonra e-posta adresinizin doğrulanması için bir e-posta alabilirsiniz. Bu durumda e-postanıza gelen
doğrulama kodunu ekranda belirtilecek olan alana girmeniz gerekir.

3

Bu aşamadan sonra açılacak ekranın dilini çevirmek amacıyla sayfanın sol alt kısmında bulunan dil seçeneği üzerinden
Türkçe’yi seçebilirsiniz.

“İşletmeniz nerede bulunuyor?” alanı için firmanızın kayıtlı olduğu ülkeyi seçmeniz gerekmektedir. Kayıtlı adresi
Türkiye’de bulunan firmanız için “Türkiye” seçeneğini seçin.

4

“İşletmenizin türü nedir?” alanında firma tipinizi seçmeniz beklenmektedir.






Esnaf ve Sanatkarlar için “Esnaf ve Sanatkarlar”,
Şahıs/Gerçek Kişi İşletmesi için “Gerçek Kişi İşletmeleri”,
Kamuya Ait Ticari İşletme, Döner Sermaye için “Devlete ait işletme”,
Halka açık şirket için “Halka açık işletme”
Kollektif Şirket (Koll.Şti.) / Komandit Şirket (Komm.Şti.) / Limited Şirket (Ltd.Şti) / Anonim Şirket için “Özel
İşletme”

seçilmelidir.

5

“İşletmenin Yasal Adı” alanında firmanızın unvanı resmi belgelerde belirtildiği şekilde, eksiksiz olarak yazılmalıdır.

NOT: İşletme Adı kısmı en fazla 50 karakter kabul etmektedir fakat şirket isminizi girerken herhangi bir kısaltma
kullanmamanız ve şirket belgelerinizde yazdığı şekilde giriş yapmanız gerekmektedir. Şirket isminizin bu alana
sığmaması durumunda şirket belgelerinizde yazan ismi bu alana sığdığı kadar girmeniz yeterlidir.

Gerekli bilgiler doldurduktan sonra “Kabul Et ve Devam Et” butonuna tıklayarak bilgileri onaylayabilir ve bir sonraki
ekrana geçebilirsiniz.

6

Açılan ekranda firmanız ile ilgili kayıtlı adres, telefon numarası, ticaret sicil numarası, vergi numarası ve öncelikli irtibata
geçilecek kişinin (Amazon Hesap Yetkilisi) bilgilerini girmeniz gerekmektedir. İrtibat kişisinin ismi kimlik veya pasaportta
belirtildiği şekilde yazılmalıdır.

NOT: Öncelikli irtibat kişisi firmanızda %25’ten fazla paya sahip değilse ve imza sirkülerinde belirtilmiş olan yetkili olan
isimlerden biri değilse, ilerleyen adımlarda bu irtibat kişisi için firmanın yetkilisi tarafından onaylanmış olan bir
yetkilendirme mektubu yüklenmesi gerekecektir.

“Kaydet ve Devam Et” butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

7

Açılan ekranda, bir önceki adımda belirtilmiş olan irtibat kişisi için vatandaşı olunan ülke, doğduğu ülke, doğum tarihi
girilmelidir.
Kimlik kanıtı için pasaport veya kimlik seçilmelidir ve ilgili dokümanın numarası girilmelidir.

NOT: İkamet adresi alanında
varsayılan adres olarak iş
adresiniz görüntülenecektir.
“Başka adres ekle” seçeneğine
tıklayıp, irtibat kişisinin
ikametgah adresini resmi
dokümanlarda belirtildiği şekilde
girmeniz gerekmektedir.

Kimlik

Bu adımda bir cep telefonu numarası girerek onay kodu almanız gerekecektir. Numaranızı girip “SMS” seçeneğini
seçmenizin ardından “Bana şimdi mesaj gönder” butonuna tıklayarak onay kodunun cep telefonuna gönderilmesini
sağlayabilirsiniz.
NOT: Doğrulama kodunun tarafınıza başarılı bir şekilde ulaşabilmesi için hattınızın yurtdışına açık olması gerekmektedir.
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Onay kodunun belirtilmesinin ardından “Doğrulama Başarıyla Tamamlandı” bildirimi görüntülenecektir.
Bunun ardından “Şunun hakkında daha fazla bilgi” kısmında, belirttiğiniz irtibat kişisi için iki seçenek daha ekrana
gelecektir.


İrtibat kişisinin (Amazon Hesap Yetkilisi) firmanızdaki payı %25’ten fazla ise “işletmenin intifa hakkı
sahibidir” seçeneği işaretlenmelidir

ve/veya


İrtibat kişisinin ismi imza sirkülerinde firma yetkilisi olarak belirtilmiş ise “işletmenin yasal bir
temsilcisidir” seçeneği işaretlenmelidir.

Eğer belirtilen irtibat kişisi %25’ten fazla pay sahibi ve yasal yetkili değilse hiçbir seçenek işaretlenmemelidir.

Kimlik

Eğer firmanızda %25’ten fazla pay sahibi olan tek bir kişi varsa ve bu kişi bu adımda öncelikli irtibat kişisi olarak
belirtilmişse “İşletmenin tüm intifa hakkı sahiplerini eklediğimi onaylıyorum.” seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bu durumda
aktif hale gelecek olan “Kaydet ve Devam Et” butonuna tıklayarak bir sonraki ekrana geçebilirsiniz.
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Eğer firmanızda %25’ten fazla pay sahibi olan başka kişiler varsa “İntifa hakkı sahibi ekle” seçeneğine tıklayarak diğer
kişilerle ilgili bilgileri girebileceğiniz alanları görüntüleyebilirsiniz.

Tüm pay sahipleri için vatandaşı olunan ülke, doğduğu ülke, doğum tarihi girilmelidir.
Kimlik tipi için pasaport veya kimlik seçilmelidir ve ilgili dokümanın numarası girilmelidir.
“İkamet adresi” alanında her pay sahibi için ikametgah adresi resmi dokümanlarda belirtildiği şekilde girilmelidir.

Kimlik

10

11

Tüm pay sahipleri ile ilgili bilgileri belirtmenizin ardından “İşletmenin tüm intifa hakkı sahiplerini eklediğimi
onaylıyorum.” seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bu durumda aktif hale gelecek olan “Kaydet ve Devam Et” butonuna
tıklayarak bir sonraki ekrana geçebilirsiniz.
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“Ödeme Bilgileri” adımında geçerli bir kredi kartı için kart numarası, geçerlilik tarihi, kart sahibinin ismi soyisimi ve fatura
adresi girilerek “Kaydet” butonuna tıklanmalıdır.

Kart bilgilerinizi girmenizin ardından ekranda görüntülenecek olan bilgilerinizi onaylamak için “Kaydet ve Devam Et”
butonuna tıklayabilirsiniz ve bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

NOT: Bu süreçte hata almamanız adına kredi kartınızın internet ve yurtdışı kullanımına açık olması ve yeterli kredisinin
bulunması gerekmektedir.

13

“Ek Bilgiler” alanında firma, irtibat kişileri ve pay sahipleri ile ilgili doğrulama dokümanlarını sisteme yüklemeniz
beklenmektedir.

“Kayıt belgesi” alanına tescil belgesi, “İşletme belgesi” alanına ortaklık durumunu gösteren belge (örneğin; güncel
ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi), “Noter onaylı imza sirküleri” alanına imza sirküleri dokümanını
yüklemeniz gerekmektedir. Belgeleri yüklemenizin ardından “Kaydet” butonuna tıklayarak belgeleri kaydedebilirsiniz.

14

Bu ekranda firma bilgileri ile ilgili bölümün altında, daha önceki adımlarda belirtilmiş olan kişiler için ayrı alanlar
görüntülenecektir. Her bir kişi için ilgili alanın sağ kısmındaki ok işareti tıklanarak yüklenmesi gereken dokümanlar ile ilgili
detaylar görüntülenebilir.

15

“Kimlik kanıtı” alanında daha önce pasaport seçilmişse “Pasaport Yükle”, kimlik seçilmişse “Ulusal Kimlik Yükle” butonu
görüntülenecektir. Bu butona tıklayarak ilgili dokümanı yükleyebilirsiniz.

16

“Doğduğu Ülkeyi Gösteren Belge” alanına doğum yerini gösteren belge yüklenmelidir.




Nüfus kayıt örneği yüklenecekse “Çevrimiçi Nüfus Kayıt Örneği”
Sürücü belgesi yüklenecekse “Sürücü Belgesi”
Pasaport yüklenecekse “Pasaport” (Kimlik kanıtı için pasaport yüklediyseniz
bu alana da tekrar aynı belgeyi yüklemeniz beklenmektedir)

seçilmelidir.

17

“Adres kanıtı” alanına ilgili kişinin ikamet adresini gösteren bir doküman yüklenmesi gerekmektedir.



Eğer ikametgah belgesi yüklenecekse “Nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi”
seçeneği
Ev adresini gösteren bir fatura yüklenecekse diğer seçenekler arasından ilgili olanı

seçilmelidir.

“Kaydet” butonuna tıklayarak ilgili kişi için yüklediğiniz dokümanları kaydedebilirsiniz.

18

Hem firmanız hem de tanımlanmış olan kişiler ile ilgili tüm dokümanları yüklemenizin ardından “Doğrulama için gönder”
butonunun aktif hale geldiğini göreceksiniz. Bu butona tıklayarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

“Mağaza Adı” adımında Amazon Avrupa hesabınız için kullanacağınız mağaza isminin belirtilmesi gerekmektedir. Burada
Türkiye’de veya farklı pazaryerlerinde daha önce kullanılmamış olan bir isim tanımlanmalıdır.

Mağaza ismini tanımlamanızın ardından “Ürünlerinizi listelemeye başlayın” butonuna tıklayarak kaydınızı
tamamlayabilirsiniz.

Bu aşamada “İki Adımda Doğrulama” ekranına yönlendirileceksiniz. Daha önce belirttiğiniz cep telefonu numarasını
tekrar girerek ve ikinci bir cep telefonu numarası tanımlayarak bu adımları geçebilirsiniz.

19

“İki Adımda Doğrulama” adımlarını geçmenizin ardından sizin için oluşturulan Seller Central hesabınızı ve ihtiyacınız olan
menüleri görebilirsiniz.

ÖDEME ALMA YÖNTEMİNİ TANIMLAMA
Ayarlar/Hesap Bilgisi/Ödeme Alma Yöntemi menüsüne girdiğinizde aşağıdaki ekranı göreceksiniz. Burada satış
yapacağınız her pazaryeri için ayrı bir ödeme yöntemi girmeniz gerekir. Örneğin; İngiltere’de satış
yapacaksınız Amazon.co.uk satırındaki “Ata” (“Assign”) butonuna tıklayınız.

Eğer AB ülkeleri içinde bir banka hesabınız bulunuyorsa bu ekranda “Banka Konumu” (“Bank Location”) için ilgili ülkeyi
seçip gereken bilgileri girmeniz gerekmektedir.
Avrupa’da bir banka hesabınız yoksa ve Türkiye’deki banka hesabınızı kullanmayı tercih ediyorsanız kayıt esnasında
Hyperwallet uygulamasını kullanarak Avrupa’da bir sanal banka hesabı açmaya yönlendirilirsiniz. Hyperwallet,
ödemelerinizi Türk Lirası olarak almanızı sağlayan 3. Parti bir ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Hyperwallet ile bir hesap
oluşturduğunuzda Avrupa’daki ödemeleriniz Euro veya Pound olarak Hyperwallet hesabınıza aktarılır ve oradan da sizin
tanımlayacağınız Türkiye’deki banka hesabınıza Türk Lirası olarak aktarabilirsiniz. Hyperwallet ile ilgili daha fazla bilgi
almak için buraya tıklayınız.
Türkiye’deki banka hesabınızı ödeme almak için kullanmak istiyorsanız bu ekranda “Banka Konumu” (“Bank Location”)
için Türkiye’yi seçmeniz gerekmektedir.

20

Türkiye’deki banka bilgileriniz direkt olarak ödeme alma yöntemi şeklinde tanımlanamaz. Bu sebeple Türkiye’yi
seçmenizin ardından Hyperwallet ile ilgili bilgilendirme ekranı gösterilir. Bu ekrandan “Sign up for Hyperwallet” seçilir.

Bunun ardından aşağıdaki ekrana yönlendirilirsiniz. Bu ekranda “Login with Amazon” seçeneğine tıklayın.

21

Amazon hesabınız için kullandığınız isim ve e-posta adresi görüntülendikten sonra “Allow” butonuna tıklayın.

Bunun ardından açılan ekranda “I am a Business” seçeneğini tıklayın. Diğer seçeneği tıklamanız ödeme alma
yönteminizin onaylanmamasına sebep olacaktır.
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Açılan ekranda Business Type için
Esnaf ve sanatkarlar ile şahıs şirketleri “Partnership”
Diğer şirketler “Corporation” seçeneğini
seçmelidir.
“Business Name” ve “DBA (Doing Business As) / Tradename” için yasal/resmi firma isminizi girmeniz gerekir.
“Business Reg Number” alanında ise ticaret sicil numarası belirtilir.
Company Address başlığı altındaki alanlar ise iş adresi girilerek doldurulur.
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Gereken bilgileri gimenizin ardından “Continue” butonuna tıklayarak bir sonraki ekrana geçebilirsiniz.

24

Ticaret Sicil No

“Contact Role” kısmında “pay sahibi” (owner), “direktör/yönetici” (director) ve “diğer” (other) seçeneklerinden pay
sahibinin (“owner”) seçilmesi tavsiye edilir. Burada belirtilecek kişinin firmayı temsil yetkisinin bulunması gerekmektedir.

25

İstenen diğer bilgiler şu şekilde doldurulur:
“First Name” kısmına isim,
“Last Name” kısmına soyisim,
“Date of Birth” kısmına Ay-Gün-Yıl şeklinde doğum tarihi
girilir.

26

Adres kısmında ise firma adresi değil, firmayı temsil yetkisi bulunan kişinin adresi belirtilir.
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“Continue” butonuna tıklamanızın ardından güvenlik soruları seçip cevaplarını girmeniz, ayrıca “Legal Agreements”
başlığı altından Hyperwallet’ın kullanım koşulları ile ilgili metinleri okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamanız gerekir.
Bunun ardından “Confirm” tuşu tıklanır.

28

Açılan ekranda “Add Transfer Method” butonunu göreceksiniz. Bu butona tıklayarak Türk banka bilgilerinizin girişini
yapabilirsiniz.

Açılan ekranda ülke Türkiye ve para birimi TRY olarak görüntülenecektir. “Continue” ile bir sonraki adıma geçebilirsiniz.
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Açılan ekranda BIC/SWIFT, IBAN numarası ve hesabınız için vereceğiniz isim sorulmaktadır. Bu ekranda
IBAN numaranızın TRY para birimi için olduğundan
BIC/SWIFT numaranızın uluslararası para transferlerinin TRY cinsinden yapıldığında kullanılan numara olduğundan
emin olmanız önem arz etmektedir.

Bu bilgileri girmenizin ardından özet ekranını göreceksiniz. Eğer tüm detaylar doğru ise “Confirm” tuşuna basarak bu
bilgilerin girişini onaylayabilirsiniz.
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Onayın ardından sizin için Hyperwallet tarafından “Bank Sort Code” ve “Bank Account Number” oluşturulacaktır. Bu
numaraları kaydetmeniz ve “Download” tuşuna basarak Hyperwallet Hesap Doğrulama Formu’nu indirmeniz
gerekmektedir.

Hyperwallet üzerindeki bu işlemleri tamamladıktan sonra Seller Central hesabınızın Account Info menüsüne geri
dönmeniz gerekir. Başlangıçta Amazon.co.uk’de banka bilgisi tanımlamayı seçtiğiniz ve Hyperwallet’ta İngiltere için
hesap numaraları ürettiğiniz için Amazon.co.uk altında “bank location” kısmında “United Kingdom” seçmeniz gerekir.
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United Kingdom seçeneğinin seçilmesinin ardından 6 haneli (2+2+2) “Bank Sort Code” ve daha sonra “Bank Account Number”
sorulacaktır. Bu alanlara Hyperwallet tarafından üretilen sayılar girilir. “Re-type Bank Account Number” kısmına tekrar banka
hesap numarası (“bank account number”) girilir. Daha sonra “Set Deposit Method” butonuna tıklanır.

Bunun ardından hesap bilgisinin güncellendiğine dair bir bildirim göreceksiniz.
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Bildirimdeki “View deposit methods” linki tıklandığında doğrulama gerektiğine dair bir bildirim göreceksiniz. Bu ekranda
“Verify account” butonu tıklanıp açılan ekrana “Hyperwallet Hesap Doğrulama Formu” (Hyperwallet üzerinden
indirdiğiniz doğrulama dokümanı) yüklenmelidir.

Aynı Hyperwallet hesabı üzerinden İngiltere için bir adet GBP para biriminde sanal hesap, diğer pazaryerleri için bir adet
EUR para biriminde sanal hesap oluşturulması yeterlidir.
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