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Eşleşme Hatalarını Giderme

Eşleşme Hataları Nedir?

Amazon.com.tr kataloğu birçok satıcı tarafından satılan ürünlere 
sahiptir.

Aynı ürünün birden fazla kez katalogda yer almasını engellemek ve 
müşteri memnuniyetinin olumsuz yönde etkilenmemesi adına 
Amazon ürün eşleşmesini kullanarak birden fazla ürün kopyasının 
oluşmasını engeller.

Birçok kategoride yeni bir ürün kaydı 
oluşturulurken satıcılardan ürün kimliği bilgisi 

istemektedir. Ürün detay sayfası ve eşleşme için 
gerekli olan spesifik GTIN (Global Ticaret Ürün 

Numarası) türü kategoriden kategoriye 
değişmektedir, en sıklıkla kullanılan ürün kimliği 

türü EAN ve UPC’dir. Her kategoriye ait 
gereklilikleri “Kategorilerde UPC gerekliliklerinin 

özeti” sayfasında bulabilirsiniz

!



Eşleşme Hatalarını Giderme

Eşleşme Hatası İle Karşılaştığınızı
Nasıl Anlarsınız?

Seller Central’da “Ürün Ekle” linkinden listeleme yapmaya çalıştıysanız 
ancak sistem karşınıza kırmızı bir üçgen içerisindeki ünlem işareti 
çıkarıyorsa bu hata ile karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda size daha 
önce katalogda yaratılmış olan ürün ile çelişen değeri gösterir ve 
“Kaydet ve Tamamla” butonu aktif olmaz.
Örneğin çelişen değerler “Renk” bilgisi olsun. Eğer siz “B0XXXXXXXX” 
kodlu ASIN için renk bilgisi olarak “Kırmızı” yazdıysanız ama Amazon 
kataloğundaki listelemede bu “Mavi” olarak geçiyorsa girmiş olduğunuz 
“Kırmızı” değeri için Amazon kataloğundaki değer ile çakıştığından 
kullanılamaz. Bu ASIN gerçekten katalogda yer alan “B0XXXXXXXX” ise 
değeri ASIN verileriyle eşleşecek şekilde güncelleyin. Bu farklı bir ürünse 
tanımlama bilgilerini (UPC/EAN/Parça Numarası/vb.) güncelleyin.

Seller Central’da “Çoklu Ürün Ekle” linkinden listeleme yapmaya 
çalıştıysanız ancak “8541” hatasını alıyorsanız bu hata ile karşılaşıyor 
olabilirsiniz.
Tekli ürün listelemesinde olduğu gibi burada da eklediğiniz ürün kimliği 
bilgisi katalogda var olan bir ASIN’ine karşılık geliyor ama girmiş 
olduğunuz bilgilerden bir kısmı var olan ürün bilgisi (başlık, marka, renk, 
beden, vs.) ile eşleşmiyor olabilir.

1. Eklemek istediğiniz ürün kimliği halihazırda
Amazon kataloğunda yer alan bir ürünle eşleşmektedir.
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Eşleşme Hatası İle Karşılaştığınızı
Nasıl Anlarsınız?

1. Sağlamış olduğunuz ürün kimliğinin doğruluğundan emin olun. Eğer girmiş olduğunuz ürün kimliği tipi hatalı ise doğru ürün kimliği 
bilgisini sağlayın ve şablonunuzu yeniden yükleyin.

2. Ürününüz için girmiş olduğunuz önemli bilgilerin doğruluğunu kontrol edin (örneğin ürün kimliğinize karşılık gelen parça numarası 
bilgisini ürün paketi ve/veya üretici web sitesinden doğrulayabilirsiniz).

3. Yazım hatalarını kontrol edin. Özel karakterlerin, noktalama işaretleri (nokta ve virgül), boşuk, çizgi ve alttan çizgi, kullanımı 
konusunda dikkatli olun. Girmiş olduğunuz tüm karakterler sistemdeki bilgilerle bire bir eşleşmelidir.

4. Amazon kataloğunda yer alan bilgilerin hatalı olduğunu düşünüyorsanız Bize Ulaşın sayfasında yer alan “Detay sayfası sorunları” 
bölümünden sorun yaşadığınız özelliği seçerek Satıcı Destek Ekibimize ulaşabilirsiniz.

1. Eklemek istediğiniz ürün kimliği halihazırda
Amazon kataloğunda yer alan bir ürünle eşleşmektedir.

Bu hata
nasıl

çözülür?

Önemli bilgi olarak nitelendirilen bilgiler (marka veya model numarası) Amazon incelemesi ve onayı olmadan 
değiştirilememektedir. Bu özellikler satıcılar tarafından değiştirilmeye çalışıldığında hata mesajları ile karşılaşılmaktadır.

!

Satıcı Destek Ekibimizin size daha hızlı çözüm sunabilmesi için Destek Taleplerinizde aldığınız hata mesajının ekran 
görüntüsüyle beraber ürün tanımlayıcı (UPC, EAN, ISBN vb.) kodunun ve değiştirmeniz gereken özelliğin veya özelliklerin 

gösterildiği ürünün orijinal paketinde yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını iletin.

!
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Eşleşme Hatası İle Karşılaştığınızı
Nasıl Anlarsınız?

Amazon ürün kimliklerinin uluslararası geçerliliği olup olmadığını GS1 
veri tabanından kontrol etmektedir. GS1 veri tabanında kaydı 
bulunmayan ürün kimlikleri geçersiz olarak nitelendirilmektedir.

2. Ürün Kimliği Bilgisi “geçersiz” olarak nitelendirilmekte veya 
sistem tarafından kabul edilmemektedir.

Satıcılarımızın ürün kimliklerini, ürün kimliği 
bilgilerinin GS1 veri tabanından 

doğrulanabilmesi adına, GS1 üzerinden 
(üçüncü parti EAN/UPC satıcılarından değil) 

satın almalarını tavsiye ederiz.

!

Bu hata
nasıl

çözülür?
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Eşleşme Hatası İle Karşılaştığınızı
Nasıl Anlarsınız?

1
Hatalı değer veya
bilgi girişi yaptınız:

Excel dosyasındaki ürün kimliği girişi yaptığınız 
kolona ait format tipini “Metin” olarak seçin. 
Ürün Kimliğindeki (UPC/EAN/ISBN) ilk 
rakamdan önce kesme işareti ekleyebilirsiniz. 
Dosya düzenlendikten sonra dosyayı kaydedin 
ve yeniden yükleme yapın.

Bu hata nasıl çözülür?

Hata: Geçersiz EAN/UPC. Hata kodu “99002”

Çoklu Ürün Ekle seçeneğini kullanırken benzer 
bir hata alırsanız bu hata ürün kimliğinin hatalı 
formatta girildiği (örneğin sayı yerine tarih 
olarak) anlamına gelebilir. 

Alacağınız hata mesajı: 

Girilen değeler GS1 veri tabanıyla 
karşılaştırıldığından rastgele girilen sayı 
değerleri kabul edilmeyecektir bu nedenle 
geçerli ürün kimliği bilgisi girilmelidir.

Bu hata nasıl çözülür?

Ürün Kimliği:  Belirtilen değer geçersiz

Bu ürün için girilen Ürün Kimliği bilgisinin 
geçersiz olduğunu veya hatalı ürün kimliği 
tipinin seçildiğine işaret eder. Örneğin ürün 
kimliği tipi olarak EAN yerine UPC seçilmiş 
olabilir.

Alacağınız hata mesajı: 
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Eşleşme Hatası İle Karşılaştığınızı
Nasıl Anlarsınız?

2
“Eklemek istediğiniz ürün numarasına 
karşılık gelmeyen bir EAN/UPC/JAN 
kullanmaya çalışıyorsunuz.”

Çoklu Ürün Yükle seçeneğinden “8572” hata 
kodunu almış da olabilirsiniz. Ürün kimliği 
satın aldınız ve bunları markalı ürünler için 
kullanmak istiyorsunuz.

Orijinal EAN değerleri her zaman 
kullanılmalıdır. Markalı ürünler için satın 
almış olduğunuz barkodları kullanmak marka 
sahibi tarafından izin verilmediği sürece 
yasaktır.

Ürün paketini inceleyerek orijinal ürün kimliği 
bilgisini kullandığınızdan emin olun. Eğer 
paket üzerinde basılı barkod bilgisi 
bulunmuyorsa üretici/tedarikçi ile geçin.

Bu hata nasıl çözülür?

Markaya sahip bir
ürünü Amazon
tarafından kabul
edilmeyen bir ürün
kimliği ile yüklemeye
çalıştınız:

Alacağınız hata mesajı: 
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Eşleşme Hatası İle Karşılaştığınızı
Nasıl Anlarsınız?

2

Üretici ürünlerin ürün kimliğine
sahip olmadığını belirtti.

Markaya sahip bir
ürünü Amazon
tarafından kabul
edilmeyen bir ürün
kimliği ile yüklemeye
çalıştınız:

?

Bu hata nasıl çözülür?

• Markadan/Üreticiden kendi ürün 
kimliklerinizi kullanmak için izin isteyin.

• Markadan/Üreticiden iletişim bilgileriyle 
beraber resmi bir belge temin edin.

• Elde ettiğiniz bu bilgileri Satıcı Destek 
Ekibine bir destek talebi ile iletin. Böylelikle 
destek ekibimiz sizin için kendi EAN 
bilgilerinizi kullanabilmeniz için izinde 
bulunacaktır. Bu bilgilere ek olarak ürün 
başlığı, üretici, marka ve UPC/EAN 
detaylarını da iletin.

Eğer marka/üretici size kendi ürün 
kimliklerinizi kullanabileceğinize dair bir 
resmi bir izin vermezse bu ürünleri Amazon 
kataloğunda listeleyemezsiniz.
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Eşleşme Hatası İle Karşılaştığınızı
Nasıl Anlarsınız?

2

Marka zaten kendi EAN’lerinizi
kullanmanıza izin vermiştir.

Markaya sahip bir
ürünü Amazon
tarafından kabul
edilmeyen bir ürün
kimliği ile yüklemeye
çalıştınız:

?

Bu hata nasıl çözülür?

• Almış olduğunuz onay mektubunu Satıcı 
Destek Ekibine destek talebi aracılığıyla 
iletin. Böylelikle ekibimizin sizin için gerekli 
onay taleplerinde bulunacaktır.

• Bu bilgilere ek olarak ürün başlığı, üretici, 
marka ve barkod detaylarını da iletin. Satıcı 
Destek Ekibimiz ürün kimliklerinizi 
kullanarak listeleme yapabilmeniz için ilgili 
gerekli onaylar alındığında sizi konuyla ilgili 
bilgilendiriyor olacaktır.
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Eşleşme Hatası İle Karşılaştığınızı
Nasıl Anlarsınız?

3
Kısıtlandırılmış GTIN barkodları

aşağıdaki gibidir:

• 13 haneli her EAN, JAN, veya 2 veya 04 
veya 02 ile başlayan herhangi bir ISBN

• 14 haneli ?2 veya ?04  veya ?02 ile başlayan 
“?”nin herhangi bir rakam olduğu ürün GTIN

Amazon’da
kullanılamayan ve
kısıtlandırılmış bir
GTIN kullanıyorsunuz.
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Eşleşme Hatası İle Karşılaştığınızı
Nasıl Anlarsınız?

4
Bu durum yüklemeye çalıştığınız
özel markaların veya ürünlerin
GTIN’i bulunmadığı durumlarda
ortaya çıkar. 1973’ten önce basılan
kitaplar için de geçerlidir.

Listelemeye çalıştığınız
ürünün ürün kimliği
bulunmamaktadır.

! Bu hata nasıl çözülür?

Bu sorunu çözmek için yeni bir GTIN 
alabilirsiniz veya barkod muafiyetini 
başvurabilirsiniz.



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


