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Etkin Müşteri İletişimi



Etkin Müşteri İletişiminin Önemi
• Seller Central’da bulunan Alıcı-Satıcı Mesajlaşması, Amazon.com.tr'de

alıcılarla iletişime geçmenin onaylanmış tek yöntemidir. Özellikle talebin
normalden yüksek olduğu yoğun alışveriş dönemlerinde, müşteri iletişimi
büyük önem kazanıyor.

• Alıcılar öncelikle siz satış ortaklarına ulaşarak sorunlarını çözüme ulaştırma
fırsatı elde eder. Amazon.com.tr, yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak sizi
uyarmaları için alıcıları sorunun türüne göre Alıcı-Satıcı Mesajları veya İade
Talebi seçeneğini kullanmaya yönlendirir.

• Sizlerin satıcı performansınızı arttırmanız ve bu sayede daha iyi satıcı puanı
alarak satışlarınızın artmasına katkıda bulunmanız için gelen alıcı mesajlarına
en geç 48 saat içinde dönüş yapmanız gereklidir.



Etkin Müşteri İletişiminin Önemi
• Alıcı sorularını doğrudan alıcıyla çözüme ulaştırmak, satıcı performansınızı ve 

kusurlu sipariş oranınızı korur. Eğer bir çözümde anlaşamıyorsanız alıcı, 
Amazon.com.tr’nin sağladığı A'dan Z'ye Garanti kapsamında bir talep 
oluşturabilir. Amazon.com.tr’nin araştırması sonucu talep alıcı lehine 
sonuçlanırsa talebin tutarı satıcı hesabınıza borç olarak yansıtılır ve bu durum 
hesap performansınızı veya kusurlu sipariş oranınızı etkiler.

 
• Daha fazla bilgi için Amazon.com.tr’nin İade Politikaları’nı ve Satıcı Eğitim 

Programında yer alan Satıcı Performansı Dokümanları’nı inceleyebilir, Seller 
Central’da yer alan Satıcı Performansı sayfanızdan performans metriklerinizi 
takip edebilirsiniz.

https://sellercentral.amazon.com.tr/gp/help/help.html?itemID=27951&language=tr_TR&ref=ag_27951_cont_Q6762Y9AB2FYDY8
https://www.amazon.com.tr/gp/help/customer/display.html?nodeId=GKM69DUUYKQWKWX7&language=tr_TR&ref=ag_home_cont_27951&ie=UTF8&psc=1&th=1&tag=spydrop-20
https://sellercentral.amazon.com.tr/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=79551a88-7a7f-4c7a-9b08-c32ffc5dfeb9&courseId=cf06a881-4115-4ce2-b0c2-52e0c70ce2d3&modLanguage=Turkish&videoPlayer=airy
https://sellercentral.amazon.com.tr/performance/dashboard


Etkin Müşteri İletişimi Nasıl Yapılmalıdır?
Alıcıya bir mesaj göndermek için izlemeniz gereken adımlar: 

1. Siparişler menüsüne gidiniz ve Sipariş Yönetimi seçeneğini seçiniz.

2. Alıcıyla iletişime geçmeyi istemenizin nedeni olan siparişi bulunuz.

3. Sipariş Detayları sütununda alıcının adına tıklayarak Alıcıya Ulaş sayfasını 
açınız.

4. Sonraki sayfada, bir iletişim nedeni seçip mesajı tamamlayınız ve ardından 
Gönder seçeneğine tıklayınız.

Daha fazla bilgi için Alıcı-Satıcı mesajlarını kullanarak alıcılarla iletişim 
kurma yardım sayfasını inceleyebilirsiniz.

https://sellercentral.amazon.com.tr/gp/help/help-page.html?itemID=200389080&ref=ag_200389080_bred_RZ5Y5YEN9J84NAC
https://sellercentral.amazon.com.tr/gp/help/help-page.html?itemID=200389080&ref=ag_200389080_bred_RZ5Y5YEN9J84NAC


Etkin Müşteri İletişimi için Tavsiyelerimiz
Amazon.com.tr’nin sağladığı alıcı bilgilerinin doğru şekilde kullan-
dığınızdan emin olmalısınız.

Aşağıdaki tavsiyelerimizi takip ederek en doğru şekilde müşteriniz ile 
iletişime geçebilirsiniz.

Müşteri telefon numaralarının uygun şekilde kullanımı:

• Müşterilerin siparişlerini işleme aldıktan sonra elinizde bulunan tüm 
müşteri bilgilerini (telefon numarası, adres, vb.) verilerini siliniz.

• Kurumunuz içerisinde müşteri telefon numaralarına kimlerin eriştiğini 
gözlemleyiniz. Bu verileri korumak sizin sorumluluğunuzdadır.



Müşteri İletişiminde Uygunsuz Durumlar
Müşteri telefon numaralarının uygunsuz kullanımı: 

Bir müşteriyle telefon numarasını kullanarak asla iletişime geçmeyiniz ve 
müşteri bilgilerini asla kimseyle paylaşmayınız. 

Daha fazla bilgi için Alıcı-Satıcı Mesajlaşması SSS bölümümüze 
bakabilirsiniz.

Müşteri kişisel bilgileri politikasını içeren Satıcı Sözleşmesini bu linkten 
inceleyebilirsiniz. 

https://sellercentral.amazon.com.tr/gp/help/G200383320
https://sellercentral.amazon.com.tr/gp/help/201190440?language=tr_TR&ref=ag_201190440_cont_G200386250


Etkin Müşteri İletişimi için Amazon Seller App

‘dan indirin ‘den indirin

Müşteri iletişim sürecini en etkin ve hızlı şekilde yönetebilmek için Amazon.com.tr’nin birçok pratik çözüm sunduğu “Amazon 
Seller App” isimli mobil uygulamamızı indirebilir, bu uygulamayla satıcı hesabınızı doğrudan iOS veya Android işletim 
sistemleri içeren mobil cihaz ya da tabletlerinizden yönetebilirsiniz. 

Bu uygulama içinde müşterilerinizle çok daha pratik bir şekilde iletişim kurma imkanı elde edebilir, dilerseniz müşteriniz 
bildirim gönderdiğinde bilgilendirilirsiniz.

https://apps.apple.com/tr/app/amazon-seller/id794141485?l=tr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.sellermobile.android&hl=tr


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

