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Listeleme Yapabilmek için Gereken Bilgiler

Ürün Listelemek İçin
Zorunlu Bilgileri Önceden Tamamlayın!

Amazon’da ürün listeleyebilmek için listeleme esnasında 
• ürün ismi
• markası
• üreticisi
• barkodu
• tanımları
• varyasyonları
• fiyatı
• stoğu gibi birçok bilgiyi temin etmek gerekir. 

Bu listeleme öncesinde ise satıcılar özellikle ürün 
barkodlarının ve görsellerinin Amazon standartlarına uygun 
olduğundan emin olmalıdır.

Amazon pazar yerinde listelediğiniz bütün ürünlerin 
kanunlar, sair yasal ve idari düzenlemeler ile pazar yerinde 
satış yapmak için uyulması gereken Amazon hüküm ve 
şartları ve politikalarıyla uyumlu olması gerektiğini 
hatırlatmak isteriz. 
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Amazon katalog sistemi ile çalışır, bu da ürünlerin tüm dünyada geçerli olan barkodları üzerinden Amazon sistemine 
tanıtılmaları esasına dayanır. Liste kayıtlarında endüstri standardında ürün tanımlayıcılar sunan satıcılar, Amazon kataloğunun 
genel kalitesini yükseltir. 

Uluslararası geçerlilik ile kastedilen, ürünün barkodunun GS1 veritabanına kaydedilmiş olmasıdır. Amazon olarak ürün 
listelerken girilen barkodun doğruluğunu GS1 veritabanını kontrol ederek onaylarız. GS1 tarafından sağlanan bilgilerle 
eşleşmeyen, uluslararası geçerliliği olmayan, lokal olarak basılan fakat GS1 tarafından onaylanmamış olan barkodlar geçersiz 
sayılır. Veritabanında doğru bilgilerin bulunduğundan emin olmak için ürün tanımlayıcılarınızı (barkod lisansları satan üçüncü 
taraflar yerine) doğrudan GS1'den almanızı öneririz.

Kabul edilen barkod çeşitleri 8 ya da 13 haneli EAN, 14 haneli GTIN, 12 haneli EÜK (UPC), kitaplar için ISBN ya da Amazon’un 
kendi kullandığı kodlama sistemi olan ASIN’dir. 

Amazon’da listeleme yapabilmeniz için listeleyeceğiniz ürünlerin uluslararası geçerliliği olan barkodlarının olması 
gerekmektedir.

!
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Eğer ürününüzün UPC, EAN, JAN veya ISBN gibi bir standart ürün 
tanımlayıcısı yoksa: ürün kategorisi için barkod muafiyeti için 
başvuruda bulunabilir ve başvurunuzun onaylanması halinde 
Amazon.com.tr’de ürünlerinizi barkodsuz olarak listeleyebilirsiniz. 

GTIN muafiyetine başvurabileceğiniz bazı durumlar aşağıdaki gibidir: 
• Marka sahibinin veya üreticinin GTIN olmadan temin ettiği ürünler 
(örneğin özel markalı ürünler) 

• GTIN'si bulunmayan markasız ürünler (örneğin toptan satış ürünleri) 

• GTIN'si bulunmayan parça ürünler (örneğin elektronik ürün 
parçaları) 

• GTIN kodu olmayan ürün setleri

Başvuruda bulunabilmek için Seller Central hesabınıza giriş yaptıktan 
sonra marka sahibi, üretici veya yayıncıdan gelen bir destek 
mektubunu sunarak muafiyet başvurusunda bulunabilirsiniz.
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Amazon.com.tr’deki başarınızın büyük bir bölümü ürün sayfalarınızın kalitesine bağlıdır. Doğru ve detaylı ürün bilgilendirmesiyle 
tutarlı bir formatta listeleme yapmak, sayfanıza gelecek trafiği artıracak ve müşterilerin satın alım kararını pozitif olarak 
etkileyecektir. Amazon’un gereklilikleriyle uyum göstermeyen ürünlerin arama sayfalarından ve sonuçlarından saklanabileceğini 
ve o kategori için satış ayrıcalıklarınızın geri çekilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Amazon da 1 adet ANA olmak üzere, 8 adete kadar da tamamlayıcı diğer ürün görsellerini yükleme opsiyonunuz bulunmaktadır. 
Özellikle ana görsel için tüm ürün gruplarında yandaki kriterlere uyulması zorunludur.

• ANA görselin arka planı tamamen beyaz olmalıdır (saf beyaz, renk değerleri 255, 255, 255 RGB olan Amazon arama ve ürün detay 
bilgi sayfalarıyla uyumludur).

• ANA görsel, grafik veya çizim olmamalı ve ürünle birlikte gönderilmeyen aksesuarlar, müşterinin kafasını karıştırabilecek dekorlar, 
ürüne ait olmayan metin veya logolar, filigranlar ya da ek görseller içermemelidir.

• Ürün, görselin %85'ini ya da daha fazlasını doldurmalıdır.

• Görsellerin yüksekliği veya genişliği en az 1000 piksel olmalıdır. Bu sayede web sitesinde yakınlaştırma işlevi kullanılabilecektir 
(yakınlaştırma işlevinin satışları artırdığı kanıtlanmıştır). En uzun kenarı 500 pikselin altında olan dosyaları sistemimiz reddedecektir.

• Amazon, JPEG (.jpg), TIFF (.tif) veya GIF (.gif) dosya biçimlerini kabul eder (JPEG dosyaları boyut olarak küçük oldukları ve daha 
çabuk işlenip yüklenebildikleri için tercih edilir).              

Farklı kategorilerde farklılaşan görsel standartlar ve ilave zorunluluklar olabilmektedir. 
!
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Arka plan tamamen beyaz olmalı. Ek metin olmamalı. Çizim olmamalı.
Ürünün gerçek fotoğrafı olmalı.

Görselin içinde ayrı bir görsel
olmamalı.

Yüksek çözünürlüklü
olmalı.

Filigram, hologram ya da
mağaza logonuz olmamalı.

Sadece ambalajı gösteren bir
görsel olmamalı.

Tek bir görsel içerisinden birden
fazla görünüm olmamalı.

Ürün görseli mevcut alanın
%85’inden az olmamalı.

Aksesuarlar görsele dahil
olmamalı.

Yer tutması için ürünün kendi
görseli dışında bir görsel olmamalı.



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


