KATEGORİ STİL REHBERİ
Ayakkabı, Çanta ve Ayakkabı
Aksesuarları Mart 2018
Amazon.com.tr’deki başarınız büyük ölçüde ürün sayfalarınızın kalitesine bağlıdır. Doğru ve detaylı ürün bilgilendirmesiyle tutarlı bir
formatta listelemek sayfanıza gelecek trafiği artıracak ve müşterilerin satın alım kararını pozitif yönde etkileyecektir. Amazon’un
gereklilikleriyle uyum göstermeyen ürünlerin arama sayfa ve sonuçlarından saklanabileceğini ve o kategori için satış ayrıcalıklarınızın
geri alınabileceğini not etmelisiniz. Daha fazla bilgi için lütfen stil rehberindeki ilgili bölüme bakın.

Yukarıdaki ayakkabı Amazon gereklilikleriyle uyumlu bir ürün listelenmesine dair örnek teşkil etmektedir. Aşağıdaki de uyumlu bir
ürün listelemesi yapmak için temel gereklilikleri bulabilirsiniz:
Yakınlaştırma özelliğini kullanabilmek için görseller en veya boy olarak 1,000 piksel veya daha büyük olmalı, saf beyaz arka
zeminde yer almalı, sadece satışı yapılan ürününönden ¾’unu göstermeli, 3:4’e (en:boy) yakın bir orana sahip olmalı, görsel
alanının en az %85’ini doldurmalı, ürünün gerçek halini herhangi bir çizim, yazı veya grafik olmadan göstermelidir. Ana görsel
sola doğru durmalıdır ve her renk varyasyonunda bir görsele ihtiyaç vardır. Görseller .jpg, .png, .tif veya .gif olarak
kaydedilmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen Ayakkabı Stil Rehberi sayfa 2-3 ve 12 devamına bakın.
Bir ürün modelinin tüm varyasyonları ana ürünün altında tek bir listeleme olarak yer almalıdır. Yukarıdaki örnekte iki renk ve
açılan bir beden listesi yer almaktadır. Müşteri sayfayı değiştirmeye gerek olmadan kolayca mevcut tüm renk ve desenleri
görüp seçebilir. Varyasyona yapılan her bir müşteri ziyareti ana ürün altındaki detay sayfasına olacağı için, bu sizin ürünü
satma şansınızı da artıracaktır (arama sonuçlarında yukarıda gözükmeyi belirleyen kriterlerden biri de ana ürün sayfasına
alınan görüntülenme sayısıdır). Daha fazla bilgi için lütfen Ayakkabı Stil Rehberinin 4-7 . sayfasına bakın.
İyi ürün başlıkları sizin satıcı olarak alıcıyla güven bağı kurmanızı sağlar. Başlıklar için format şu şekilde olmalıdır:
Ana Ürün:
[marka_adı] + [departman_adı] + [model_adı] + [stil_adı] + [ürün_adı],
Alt Ürün:
[Ana ASIN Adı] + [renk_adı] + [beden_adı]
150 karakterden uzun başlığa sahip ürünleri baskılamak (gizlemek) için bir uzunluk limiti vardır. Uyumlu bir ana ürün başlığı
olarak “New Look Kadın Melizabeth Kısa-Konçlu Spor Ayakkabı” verilebilir, uyumlu bir alt ürün başlığı örneği olarak ise “New
Look Kadın Melizabeth Kısa-Konçlu Spor Ayakkabı Beyaz 36”. Daha fazla bilgi için lütfen Stil Rehberinde sayfa 8e bakın.
Ürüne özel özellikler ve tanımlar müşterilerin ürüne sahip olma ve dokunmaya dair deneyimi hayal etmesine yardımcı olur.
Yukarıdaki görselde gördüğümüz kısa ürün özellikleri bölümü müşterilerin sayfada aşağı inmeden gördüğü ilk yazılı bölüm
olacaktır. Materyal bilgisi de dahil olmak üzere tüm ilgili bilgiyi dahil ettiğinize emin olun. Ürün tanımı (yukarıki örnekte
gösterilmemiştir) listeleme sayfasında biraz daha aşağıda yer alır. İyi yazılmış bir ürün tanımı için kendinizi müşterinin yerine
koyun: ne hissetmek, neye dokunmak ve ne sormak isterler? Müşterinin hayalgücünü çalıştırabilmek için ürünün verdiği his,
kullanımı ve yararı hakkında bilgi dahil edin. Daha fazla bilgi için lütfen sayfa 8-11e bakın.
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KATEGORİ STİL REHBERİ
Ayakkabı, Çanta ve Ayakkabı
Aksesuarları Mart 2018
Bu rehber kataloğunuzu kolaylıkla oluşturmanıza ve satışlarınızı yükseltmenize yardımcı olmayı hedefler.
Amazon.com.tr’deki başarınız büyük ölçüde ürün sayfalarınızın kalitesine bağlıdır. Doğru ve detaylı ürün bilgilendirmesiyle tutarlı bir
formatta listelemek sayfanıza gelecek trafiği artıracak ve müşterilerin satın alım kararını pozitif yönde etkileyecektir.
Ürün bilgilerinizi sitemizde nasıl sunduğunuz müşterilerimizin ve satıcılarımızın Amazon’daki faydası için çok ciddiye aldığımız bir
konudur. Satıcılardan listeleme esnasında ürün başlıklarını ve görsellerini nasıl oluşturmalarını beklediğimizi öğrenmek için lütfen
aşağıdaki rehberi okuyun. Bu kurallara uyum sağlanmaması, kıyafet listelemelerinizın kaldırılması ve satış ayrıcalıklarınız geri
çekilmesi ile sonuçlanabilir.
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A)

Görseller

İyi görseller ürününüzün satış noktasını ve özelliklerini anlatır, müşterinleri bilgilendirir ve ilgisini çeker ve markanızı güçlendirir.
Bir internet mağazasında ürün görseli en değerli pazarlama araçlarından biridir. Düşük kaliteli veya az sayıda görseller ile listeleme
yapmak, düşük geri dönüş oranıyla ve zamanla daha da azalan arama sonuçları sıralamasıyla karşılaşır. Mağazada en iyi müşteri
deneyiminin görsel olarak temiz ve tutarlı bir görüntü olduğu gibi biz de tüm satıcılardan bu rehberde yer alan standartlara
uymalarını ve bunları sürdürmelerini istiyoruz.
Önemli: Eğer tüm gerekli görsel standartlarına uyulmazsa listelemeler baskılanabilir (gizlenebilir). Bu listelemeler sizin Seller Central
satıcı hesabınızda görünür olmaya devam edecek ve doğru görseli ve bilgiyi yükleyebileceğiniz Envanter Yönetimi sayfasındaki Gizli
Liste Kaydı’ndan erişilebilir olacaktır. Amazon tarafından tespit edilen listelemelerinizin görsel kalitesini geliştirmek için düzenli olarak
Liste Kaydı Kalitesi ve Gizli Liste Kaydı Raporunu kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

1.

Farklı Tipteki Görseller

Amazon.com.tr katalogdaki her ürün için birkaç görsele yer verebilir. Ana ve alt ürünler (her rengin her bedeni) için sadece ana
görselin zorunlu olmasına ragmen eğer birden fazla yüksek çözünürlüklü ürün görseli yüklerseniz müşteriler daha bilgili bir satın alma
kararı verebilir. Görsel dosyaları JPG, GIF, PNG veya TIFF formatlarında olmalıdır (JPG tercih edilir). Ürünlerinizi sergilemek için 4 çeşit
görsel kullanabilirsiniz:

Ana ASIN’in ANA görseli: Ana listeleme için sadece bi rana görsel kullanılır. Ana ürün ana görseli temin etmelisiniz.
Alt ASIN’in ANA görseli: (Bir SKU’ya karşılık gelen) her alt ASIN belirgin bir renk çeşidine sahip bir ANA görsele sahip olmalıdır. Alt
ürünün ana görselini sattığınız her renk ve beden opsiyonu için temin etmelisiniz. Ana görsel arama sonuçlarında gösterildiği için çok
önemlidir.
Alternatif görseller: Bunlar ürünün farklı açılardan gösteren görsellerdir. Her ana veya alt SKU için sekiz alternative görsele kadar
görsel yükleyebilirsiniz. Ayakkabılar için tavsiyelerimiz:
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Ön çekimin direkt ayakkabının önünden yapılması
Arka çekimin direkt ayakkabının arkasından yapılması
Alt çekimin ayakkabının burnu saga bakarken (logo görünür olsa da olmasa da) direkt ayakkabının altından yapılması
Sol çekimin ayakkabı sola bakarken 90 derece açıyla ANA görseldeki gibi biraz daha yüksekten fotoğraflanması
Sağ çekimin ayakkabı saga bakarken 90 derece açıyla fotoğraflanması
Tepeden çekimin ayakkabının burnu sağa bakarken direkt ayakkabının üzerinden fotoğraflanması
Desen görselleri: Bunlar desenlerin ya da kumaşların yakından gösterildiği görseller olarak kullanılabilir. Her alt ürün için bir adet
desen görseli temin edebilirsiniz. Desen görselleri, ürün detay sayfasında renk adının yer aldığı seçimin yanında gösterilir. Desen
görseli olmadığı halde alt ürünün ana görseli gösterilecektir.

2.

Görsel Gereklilikleri






Gerekli

Tercih Edilen

Izin Verilmeyen

ANA
görseller
Için:

Her parça ana ürün ve alt ürünler (renk / beden varyasyonu) için ANA görsele sahip olmalıdır.

ANA görsel saf beyaz arka plan üzerinde olmalıdır (Hex #FFFFFF veya RGB 255-255-255).
Ayakkabı, Çanta ve Ayakkabı Aksesuarları görselleri zeminde çekilmelidir.
Ana görsel sadece BİR tek ve SOL ayakkabıyı içermelidir.
Ana görsel ¾ görünüşle ayakkabı sola bakarken biraz yüksekten çekilmiş olmalıdır.
ANA görsel sadece satışta olan ürünü içermelidir (herhangi bir ekstra aksesuar olmadan).
ANA görsel tüm ürünü göstermelidir (herhangi bir ürün bölümü kesilemez).
ANA görsel 3:4 (En:Boy) ölçüsüne yakın olmalı ve ürünün uzun kenarı görsel alanının en az %85ini
doldurmalıdır.
Görseller yakınlaştırma özelliğini kullanabilmek için en veya boy olarak 1,000 piksel veya daha
TÜM
görseller büyük yüksek çözünürlüklü profesyonel fotoğraflar olmalıdır.
için:
Görseldeki renk satılan ürünün rengi ile eşleşmelidir.
TÜM
Her ana ve alt ASIN ürünün farklı açılar için alternatif görsellere sahip olmalıdır. (spesifik tavsiyeler
görseller için yukarıdaki bölüme bakın)
için:
Ürüne özel beden eşleştirmelerini ve ölçülerini göstermek için alternatif görseller kullanın.
ANA görsel olmadan ya da görsel niyetine kullanılan yer tutucuların (örneğin “geçiçi görsel” ,
ANA
“görsel mevcut değil” uyarıları) kullanımı yasaktır.
ANA görsel saf beyaz olmayan bir görsele ya da manzara görüntüsüne sahip olamaz (aşağı veya
çerçevenin yukarısına uzayan gölgelendirmeler de yasaktır)
görseller
Için:
ANA görsel gerçek bir fotoğraf olmalı, çizim, karalama ya da grafik bir sunum olmamalıdır.
ANA görselde sınırlar, logolar, filigran, yazı, renk blokları, ilave görseller veya grafikler olmamalıdır.
ANA görsel ürünler çoklu paket halinde birlikte satılmadığı sürece birden fazla ürünü ya da renk/
bedeni içermemelidir. (Çoklu paket halinde satıldığı durumda ise paket kendine özgü bir üretici
barkoduna sahip olmalıdır)
ANA görsel görünür bir manken, askı ya da tutucu üzerinde tutulmamalıdır.
ANA görsel canli model ile çekilmemelidir.
ANA görsel herhangi bir paket, etiket, sertifika ya da broşür içermemelidir.
ANA görsel katlanmış ya da kırpılmış ürünler içermemelidir.
ANA görselde ayakkabı çift olarak yer almamalıdır.
ANA görseller ayakkabının sağ tekini içermemelidir.
ANA görsel ürünü yandan, arkadan ya da tepeden göstermemelidir.
ANA görsel siyah & beyaz olmamalıdır.
ANA görsel ürünün bir parçası olmayan parçalar ya da aksesuarlar içermemelidir; yalnızca tam
olarak müşteri ne satın alacaksa o olabilir.
TÜM
görseller Görseller bulanık, piksellerden oluşan, pürüzlü kenarlı olmamalıdır.
için:
Görseller düşük çözünürlüklü veya 1,000 pikselden az boyutlu olmamalıdır.

Lütfen gereklilikler ile uyumlu ANA görsel örnekleri için EK bölümüne bakın.
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B)

EAN (Barkod)

EAN (Avrupa Madde Numarası ya da Uluslararası Madde Numarası), her ürün için verilen ve ürünleri tanımlamak için kullanılan
benzersiz 13 haneli bir koddur.
Amazon her satıcının ürünlerinde üretici tarafından temin edilmesi gereken EAN barkodlarının bulunmasını bekler.
Önemli: Normalde bilinen EANleri olan markalar için eksik veya yanlış EAN ile yapılan listemeler baskılanacak / gizlenecektir. Bu
listelemeler sizin Seller Central satıcı hesabınızda görünür olmaya devam edecek ve doğru görseli ve bilgiyi yükleyebileceğiniz
Envanter Yönetimi sayfasındaki Gizli Liste Kaydı’ndan erişilebilir olacaktır.
Eğer siz ürünlerinde EAN olmayan bir marka sahibiyseniz (üreticiyseniz – özelleştirilmiş ve el yapımı ürünler de dahil, özel marka
(private label) sahibi veya markalı özel marka (white label) ürünlerin üreticisiyseniz), Amazon Marka Tescil’i için başvuruda
bulunabilirsiniz. Tescillenmiş markalar Global Katalog Kimliği (GCID) alır ve Amazon tarafından dünyadaki tüm Amazon
pazaryerlerinde tanınan benzersiz bir # haneli kod yaratılır.
Eğer ürünleriniz Amazon Marka Tescil’ine hak kazanamıyorsa hala EAN muafiyeti için elverişli olabilirler. Daha fazla bilgi için Seller
Central satıcı panelinize girerek anahtar kelime olarak “Marka Tescil”i aratın.
Amazon.com.tr’de zaten satılan ürünler için lütfen katalogda var olan bir ASIN’e listeleme yaptığınıza emin olun. Amazon’da çift
bir giriş olacağından var olan bir ürünü yeni bir barkodla yaratmayın. Bu şekildeki çift girişler, en iyi müşteri deneyimini
amaçlayarak sitenin temiz tutulması için en nihayetinde silinecektir.

C)

Varyasyonlar

Aynı ürünün farklı renk ve boyutları (ayakkabı numarası) “varyasyon” olarak adlandırılır. Varyasyonlar müşterilerin tek bir ürün
sayfasında alternatif renk ya da boyutları bulmasına olanak sağlar.
Varyasyon yaratmak için, önce “ana” ürün olarak tanımlanacak bir ürün yaratmalısınız ve bu “ana” üründe hiçbir renk ya da boyut
bilgisi bulunmamalıdır. Ürünün mevcut renk/boyut kombinasyonlarının her biri “alt” ürün olarak listelenmeli ve bu bilgiler her bir
“alt” ürün için belirtilmelidir. Aynı ürüne ait tüm varyasyonlar aynı ürün sayfasına eklenmelidir.
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Yukarıdaki örnekte “ana” ürün ayakkabı olarak tanımlanmıştır ve varyasyonlar bu ayakkabı için mevcut olan tüm renk ve
boyutlardır (2 renk ve birkaç ayakabı numarası). Tüm beden ve renkler aynı ürün sayfası üzerinde varyasyonlar kullanılarak
yaratılmıştır. Şu iki sebepten dolayı tüm varyasyonları aynı “ana” ürünle eşleştirmek önemlidir:
Müşteri sayfayı değiştirmeden kolaylıkla tüm renk ve bedenleri görebilir. Daha akıcı olan gezinme seçenekleri daha ürünün daha
sık satılmasına öncülük eder çünkü farklı seçenekleri görüntülemek daha kolaydır.
“Alt” ürün sayfasını ziyaret eden her müşteri “ana” ürün sayfasını ziyaret eden müşteri sayısını da arttırmış olur. Bu durum
ürünün satılma olasılığını büyük ölçüde arttırır çünkü ziyaretçi sayısı arama sonuçlarında hangi ürünlerin üst sıralarda
gösterileceğine karar vermek için kullanılan kriterlerden biridir.

Varyasyon yaratma kuralları


Gerekli

“Ana” ürün
için:

-

Satışı yapılamaz, sadece “yer tutucu” olarak kullanılır
Sadece (tüm varyasyonlar için geçerli olan) genel bilgileri içerir
Barkod numarası, fiyatı, bedeni ya da rengi OLMAMALIDIR
Envanter dosyasının ana ürün-alt ürün ile ilgili alanında “Ana” değeri ile tanımlanmalıdır
Envanter dosyasının “Ana ürün stok numarası” alanı boş bırakılmalıdır
Envanter dosyasının "Ürün ilişkisi tipi" alanı boş bırakılmalıdır
Envanter dosyasının "varyant tasarımı" alanında “Boyut”, “Renk” veya "BoyutRenk" değeri ile
tanımlanmış olmalıdır
- Ana Ürün Başlığı Gereksinimleri doğrultusunda tanımlanmış bir başlığa sahip olmalıdır
“Alt” ürün - Bu ürünler satılabilir olan, farklı renk ve/veya numaraları bulunan ürünlerdir
için:
- Farklı renk veya numaraları mevcut olan bir ürünün sadece bir rengini veya numarasını satsanız
dahi ürün varyasyonu (“alt” ürün) yaratmanız gerekir
- Stok numarası, fiyatı, boyutu ve/veya rengi belirtilmelidir. “Boyut (Numara)” varyasyonu
yaratırsanız
ürününüzün “boyut” bilgisi belirtilmelidir. Bu “Renk” ve “BoyutRenk” varyasyonları için de
geçerlidir.
- Envanter dosyasının ana ürün-alt ürün ile ilgili alanında “Alt” değeri ile tanımlanmalıdır
- Envanter dosyasının “Ana ürün stok numarası” alanında bu “alt” ürünün bağlı olduğu “ana” ürünün
stok numarası belirtilmelidir.
- Envanter dosyasının "Ürün ilişkisi tipi" alanında "Varyasyon" değeri ile tanımlanmalıdır
- Envanter dosyasının "varyant tasarımı" alanında “Boyut”, “Renk” veya "BoyutRenk" değeri ile
tanımlanmış olmalıdır
- Alt Ürün Başlığı Gereksinimleri doğrultusunda tanımlanmış olan bir başlığa sahip olmalıdır

Önemli: Varyasyon prensiplerine uymamanız ürünlerinizin silinmesine yol açabilir.
1.

Boyut (Ayakkabı numarası)

Ayakkabılar için uygun numaraları belirtmek çok önemlidir. Eğer ayakkabı numarası net bir şekilde belirtilmezse veya yanlışsa
müşteriler online alışverişlerde güçlük yaşayabilir ve ürünü iade edeilirler. Ayrıca müşteriler aramalarını ayakkabı numaralarını
kullanarak yapabilirler. Eğer ayakkabı boyutları ile ilgili alanlar Amazon sözdizim kurallarına uygun değilse arama sonuçları sayfasında
görüntülenmeyebilir.
Önemli: Boyutla ilgili aşağıda belirtilen gereksinimlerin karşılanmaması durumunda ürünlerinizin arama sonuçlarından kaldırılabilir.

1.1.

Ayakkabı boyutları (numaraları) ile ilgili alanlar
Alan
Gerekli mi?*
Boyut (ayakkabı numarası)
Gerekli
(size_name)

Kullanım
Ürün bilgilerinde gösterilir
Varyasyon yaratmak için
kullanılır
Arama filtrelerinde kullanılır
Arama filtrelerinde kullanılır

Geçerli değerler
Detaylar aşağıda belirtilmiştir

Boyut (ayakkabı numarası)
Gerekli
Envanter dosyasını kontrol ediniz
eşleme
(size_map)
Ayakkabı genişliği
İsteğe bağlı
Envanter dosyasını kontrol ediniz
*Boyut ile ilgili alanlar sadece “alt” ürünler için doldurulmalıdır, “ana” ürün için doldurulmamalıdır.
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Boyut-ayakkabı numarası (size_name) alanı için sadece satış yapılan ülkede kullanılan değerlere ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla
Türkiye için sadece Türkiye’de kullanılan boyutlara göre tanımlama yapın, ABD veya İngiltere’deki farklı ayakkabı numaralarını
kullanmayın.
1.2.

Boyutların uygun şekilde belirtilmemesinden kaynaklanan iadeleri azaltmaya yönelik öneriler

Boyut-ayakkabı numarası için ilgili alanda (size_name) uygun değerleri kullanmanıza rağmen müşterileriniz ayakkabı numarasının
uygun şekilde belirtilmediği gerekçesiyle ürünleri iade ediyorsa ayakkabı numarasını ürün sayfasında olabildiğince net ve görünür
kılmanızı tavsiye ediyoruz. Lütfen şu adımları izleyin:

2.

1.

Markaya/ürüne özel boyutları-ayakkabı numaralarını açıklayan bir çizelgeyi en son görsel olarak ekleyin
a.
Ayak ölçülerini ekleyin
b.
Dünya çapında geçerli olmalıdır (çünkü görseller globaldir ve ülkeye özgü değildir)

2.

Önemli olan boyut bilgilerini açıklamak için madde işaretleri kullanın:
Üreticinin etiketinde belirtilen ayakkabı numarası, genişliği, topuk yüksekliği, gövde çapı, ölçüler, boyut eşlemeleri; şu tip
sorulara cevaplar: Kemerli ayaklara uygun mu? Düztaban ayaklar için mi tasarlandı?

3.

Eğer marka tescili olan bir satıcıysanız, markanıza özel boyut-ayakkabı numaralarını satış yaptığınız tüm hedef kitleler
(kadın, çocuk, vb.) için açıklayan çizelgeleri paylaşın (Satıcı Destek Merkezi’ne ulaşarak).
Renk

Müşterilerin ürün aramalarına yardımcı olmak için ekranın sol bölümünde renk ile ilgili bir filtre bulunur. “Renk grubu (color_map)”
alanına uygun şekilde bilgi girişi yapılan ürünler, müşteri renk filtresini kullanarak arama yaptığında müşteri tarafından bulunur. Bu
alan için kullanılabilecek standart renkler envanter dosyasının geçerli değerler sekmesinde bulunur ve ayakkabıda baskın olan rengi
temsil eder. Ancak üreticiler farklı sezonlarda farklı ve yaratıcı isimler kullanabilir ve bu isimler bu markanın ürünlerini ayırt edici kılar.
Dolayısıyla serbest metin girişi yapabildiğiniz ve üreticinin verdiği renk ismini belirtebileceğiniz “renk (color_name)” alanını da
doldurmanız gerekir.
Önemli: Renk ve renk grubu alanlarının her ikisi de doldurulmalıdır. Aksi takdirde ürünler websitesinden kaldırılır.

Filtrelenebilir renk haritası

Renk (Üreticiye göre)

Gerekli

- "renk grubu (color_map)" ve "renk (color_name)" alanları doldurulmalıdır.
- “renk grubu (color_map)”: ürününüze geçerli bir renk (örneğin “Kırmızı”, “Yeşil”) atayın. Böylece
müşteri renk filtresi kullandığında sizin ürününüz de görüntülenir.
- “renk (color_name)”: üreticinin verdiği rengi kullanın. Düzenli ve standart bir görünüm sağlamak için,
isimlerin ilk harfini büyük, diğer harflerini küçük yazın (örneğin “Koyu Kırmızı”, “Açık Yeşil”).



- "renk grubu (color_map)" ve "renk (color_name)" alanları boş bırakılmamalıdır.
- Üreticinin verdiği renk isimlerinde değişiklik ya da kısaltma yapmayın (örneğin "Mavi" ve "Deniz
Mavisi" bir üretici için iki farklı renk kombinasyonu anlamına gelebilir).

İzin verilmeyen
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D)

Başlıklar

İyi ürün başlıkları müşterinin satıcıya olan güvenini geliştirir.
Ürün başlıkları müşterilerin ürünleriniz hakkındaki ilk izlenimini oluşturur, ancak aynı zamanda müşterinin satıcı olarak kalitenizi ve
profesyonelliğinizi değerlerlendirme araçlarından biridir. Öz, bilgilendirici ve net başlıklar kullanın ve Amazon’un sözdizim kurallarına
uyduğunuzdan emin olun. Uygun bulunmayan başlıklara sahip olan ürünler websitesinden silinebilir.
Birden fazla satıcı o ürünü satsa dahi Amazon’da her bir ürünün tek bir ürün sayfası bulunur. Bu sebeple, ürün başlıklarında tek bir
satıcıya özgü herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Bu kural başlangıçta ürün sayfasını yaratmış olan satıcı için de geçerlidir. Aşağıda
belirtilen gereksinimlere uyulmaması bu ürün kategorisinde listelediğiniz ürünlerin silinmesine ve bu kategorideki satış haklarınızın
sonlandırılmasına yol açabilir.

Başlık yaratma kuralları
- Şu formatı kullanın:


Gerekli

Ana ürün için [marka] + [hedef grup] + [model ismi] + [tarz/biçim] + [ürün ismi],

Alt ürün için [Ana ürün ismi] + [renk] + [boyut/ayakkabı numarası],
















-

[marka] – ürünün markası ya da üreticisi. Alfanümerik dizi; En az 1 ve en fazla 50 karakter uzunluğunda,
örneğin “Adidas”. “bilinmiyor” yazmayın, üretici isminin “Ltd.” kısmını eklemeyin. 
[hedef grup] – Ürünün yaşa ve/veya cinsiyete göre hedef kitlesi. Geçerli değerler için ilgili envanter
dosyasında listelenen geçerli
değerleri kontrol edin (örneğin: “Erkek”).
[model ismi] – üretici tarafından tanımlanan model ismi. Bu alan ürünün daha detaylı açıklaması için
kullanılabilir (ürününüzün en önemli özelliğini vurgulayan bir veya iki kelime, örneğin: “Samba”).
Serbest metin girişi ile en fazla 50 karakter ile doldurulabilir. Numara eklemeyin çünkü bu durum
müşteriler için herhangi bir fayda sağlamaz, değer yaratmaz.
[tarz/biçim] – ürününüz için en uygun olan tarz ismi. Geçerli değerler için ilgili envanter dosyasında
listelenen geçerli değerleri kontrol edin (örneğin: “Postal”).
[ürün ismi] – bir veya iki kelimeden oluşan, marka, cinsiyet, tarz veya renk bilgisi içermeyen ifade. “Ürün
nedir?” sorusunun cevabı olmalıdır. (örneğin: “Tenis Ayakkabısı”). 
Türkiye’de kullanılan ayakkabı numaralarından birini [boyut/ayakkabı numarası] alanında belirtin
(örneğin: “39 TR”)
Eğer etiketteki numara Türkiye’dekinden farklı ise etiketteki numarayı da alt ürün başlığında belirtin
(örneğin: “39 TR (Etiket: 8)

Formattaki her bir parametre için sadece bir terim kullanın.
‘Ana ürün’ başlıklarını 60 karakter, ‘Alt ürün’ başlıklarını 150 karakter ile sınırlandırın
Her sözcüğün başında büyük harf kullanın (aşağıdaki istisnaları kontrol edin)
Rakam kullanın (‘iki’ yerine ‘2’)
Birden fazla ürün içeren paketleri parantez içinde belirtin, örneğin (2’li Paket)
Sadece satışta olan o ürün ile ilgili bilgiler ekleyin
Metin içinde (özel isimler hariç) sadece Türkçe sözcükler kullanın
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İzin
verilmeyen

Gerekli formatın içerdiği parametrelerin dışında başka bir parametre eklemeyin
150’den daha fazla karakter kullanmayın
TAMAMI BÜYÜK harflerden oluşan bir ifade kullanmayın
Hakaret içeren sözcükler kullanmayın
Tekrar eden sözcükler kullanmayın
Format içinde bulunan aynı parametreyi tanımlamak için birden fazla/eş anlamlı sözcük kullanmayın
Anahtar sözcükler eklemeyin
Fiyatı eklemeyin
[boyut/ayakkabı numarası] alanında Türkiye’de kullanılmayan değerler kullanmayın
Birden çok ürün içeren bir paketi tanımlamadığı sürece adet bilgisi eklemeyin
Ana ürün başlığına renk ve ayakkabı numarası eklemeyin
Bağlaçların (ve, veya) ve edatların (için) başında büyük harf kullanmayın
Özel işaretler eklemeyin (örneğin. !, *, £, ?, %, ‘, tırnak işareti “…”, vb.)
Öznel ifadeler veya satıcıya özgü açıklamalar (”Mükemmel Ürün”, ”En Çok Satan”, “İndirim”, “Ücretsiz
Kargo” veya “Harika Hediye” gibi) eklemeyin
- Müşterinin ayrı olarak satın alabileceği ek aksesuarlar veya ürünler ile ilgili açıklama eklemeyin
-



Uygun Ana Ürün Başlığı Örneği:
Uygun Alt Ürün Başlığı Örneği:

E)

Adidas Erkek Samba Bileksiz Basketbol Ayakkabısı
Adidas Erkek Samba Bileksiz Basketbol Ayakkabısı Siyah 39 TR

Keşfedilebilirliği arttırmak

Kesin ve eksiksiz bilgi içeren ürün sayfaları müşteriler tarafından daha kolay bulunur ve dolayısıyla bu ürünler daha çok satılır.
Amazon’daki başarınız ürün görsellerine, varyasyonlarına ve başlıklarına ek olarak, ürün sayfasında sunulan detayların kalitesine
bağlıdır. Bu durum özellikle ayakkabılar için geçerlidir çünkü müşteriler arama sonuçlarını daraltmak için genellikle ayakkabı
numarası, renk ve mevsime göre arama sonuçlarını filtrelerler. Gerekli alanlar ile ilgili detaylı bilgiye ayakkabı envanter dosyaları
içerisinden erişebilirsiniz.
1.

Ürün kategorileştirme (arama yolu)

Arama yolları (kodları) ürünün Amazon kataloğunda sınıflandırılmasına olanak sağlar. Bu arama yolları bir marketteki reyonlara
benzetilebilir.
Her bir kategori Sınıflandırma Listesi (Browse Tree Guide) içinde belirtilen bir arama numarasına sahiptir. Ürününüze bir arama kodu
atamazsanız, websitesindeki aramalarda ürününüz bulunamayacaktır.

Gerekli

- Her zaman Sınıflandırma Listesi (Browse Tree Guide)‘nin en güncel versiyonunu kullanın
- Her bir ürüne sadece bir arama kodu atayın: En uygun kategoriyi belirleyin.
Envanter dosyasının «arama kodu (recommended_browse_nodes)» ile ilgili
alanında belirtilen kodu kullanın
- Her zaman Sınıflandırma Listesi (Browse Tree Guide) içinde mevcut olan en
detaylı arama kodunu atayın, aksi takdirde müşteriler ürün kategorileri üzerinden
filtreleme yaptığında sizin ürünleriniz görüntülenmeyebilir. Bunu yapabilmek için
Sınıflandırma Listesi (Browse Tree Guide) içinde açık gri ile belirtilen arama
kodları yerine siyah ile belirtilen kodları kullanın.
- Sınıflandırma ile ilgili şüpheniz olursa, Satıcı Kontrol Paneli’nizdeki ürün
sınıflandırma aracı karar vermenize yardımcı olabilir. Ayrıca Amazon’da sizin
ürününüze benzer ürünlerin hangi kategoride listelendiğini de inceleyebilirsiniz.
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2. Ürüne özgü alanlar
Lütfen mümkün olduğunca ürüne özgü bilgiler verin. Bu bilgiler websitesinde ürün görselinin sağında madde işareti şeklinde
listelenecektir. Bu alanlara dair örnekler: ana malzeme, iç malzeme tipi, taban malzemesi, bağlama/kapatma tipi, topuk yüksekliği,
topuk tipi, malzeme bileşimi, gövde tipi, ayakkabı genişliği.
3. Anahtar sözcükler
Bazı durumlarda başlık ve arama filtreleri için verdiğiniz bilgiler bile ürününüzün tüm özelliklerini anlatmak için yeterli olmayabilir.
Anahtar sözcükler kullanarak ürününüzle ilgili ek bilgi vermeniz mümkündür. Bu sözcükler ürünün başlıkta belirtilmeyen detaylarını
vurgular.
4. Marka
Bu alan Amazon arama kutusunu ya da diğer arama motorlarını kullanarak arama yapan müşterilere yardımcı olur. Bu sebeple
markanın resmi ismini doğru şekilde belirtmeniz önemlidir. Marka ya da üretici yerine satıcı isminizi kullanmayın. Satıcı ismi ancak
özel markalı (private label) ürünler için kullanılabilir.
5. Ürün Açıklamaları
İyi yazılmış ürün açıklamaları müşterinin o ürüne sahip olma tecrübesini hayal etmesine yardımcı olur. Kendinizi müşterinin yerine
koyun: Ne hissetmek, neye dokunmak, ne sormak isterler? Ürünün yarattığı his, ürünün kullanımı ve sağladığı faydalara dair bilgi
vererek müşterinin hayalgücünü tetikleyin. Fiziksel mağazada gerçekleşen alışveriş tecrübesine en çok yaklaşabileceğiniz alan bu
alandır.
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Gerekli

İzin verilmeyen

-

Bu alanı ürünü tanıtmak ve diğer benzer ürünlerden ayırt edilebilmesi için kullanın.
Ürüne özgü bilgileri marka, malzeme, seri ve model numarası ile belirtin.
Üretici tarafından sağlanan resmi bilgiye bağlı kalarak sade bir dil kullanın.
Dilbilgisi kurallarına uygun ve tamamlanmış cümleler kullanın, liste kullanmayın.
Boyut bilgileri ve bakım talimatlarını belirtin.
Kısa açıklamalar yapın, ancak önemli bilgileri belirttiğinizden emin olun.

- Bu alanı boş bırakmayın, aksi takdirde bir satış fırsatını kaçırabilirsiniz.
- Bu açıklamalarda tek bir tedarikçiye veya teklife dair bilgiler vermeyin çünkü bu alanda verilen bilgiler aynı
ürünü satan tüm satıcılar için gösterilir ve tüm satıcılar için geçerli olmalıdır.
- Bu alanda fiyat ve teslimatla ilgili hiçbir detay belirtmeyin.

Ürün açıklamalarına dair iyi bir örnek:
“Gabor Enfield yumuşak siyah deri tabanlı, tokaları ve ön ucu parlak görünümlü olan şık bir deri çizmedir. Önden derin bir V-şekli
kullanılarak uzatılmıştır ve yanda bulunan fermuarı ile kolay kullanım sağlar. Uzun süreli konfor amacıyla içinde tamamıyla yumuşak
astarlama ve yumuşak taban kullanılmıştır. Makul bir yükseklik sağlaması için 6cm’lik blok topukla üretilmiştir. Dokuma kauçuk ile
üretilen tırtıklı bir tabanı bulunur.
Dar kotlarla, taytlarla veya etekle giyerek şık ve zarif bir görünüme sahip olun.”
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F) Ek: Ayakkabılar, Ayakkabı Aksesuarları ve Çantalar için Uygun Ana Ürün Görseli Örnekleri
Ana ürün görsellerinin uygunluğu konusunda lütfen bu görselleri referans alın:

Babetler

Dans Ayakkabıları

Ev Terlikleri & Patikler

Makosenler (Loafer’lar)

Spor Ayakkabılar
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Takunyalar & Mule

Topuklu Ayakkabılar

Parmak Arası Terlikler & Tokyolar

Sandaletler

Botlar
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El & Omuz Çantaları

İç Tabanlar

Ayakkabı Bağcıkları

Diğer Ayakkabı Aksesuarları

Ayakkabı Bakım Kitleri
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G) Terimler Listesi
ASIN – Amazon Standart Tanımlama Numarası anlamına gelir. Satıcı tarafından barkod kullanılarak ürün tanıtıldığında o ürün için
ASIN Amazon tarafından üretilir. Bu kod Amazon üzerinde aratılabilir. Örneğin: B00NWCIACS
Marka Tescili – Amazon Marka Tescili üretici olan ya da kendi markasını satan satıcılar için yürütülen bir programdır. Programın
amacı satıcılar için markalarının yönetimini ve ayrıca ürünlerini Amazon.com.tr üzerinde listelemeyi kolaylaştırmaktır.
Madde İşareti – Ürünün spesifik bir özelliği hakkında kısa ve tanımlayıcı ifadelere verilen isimdir.
Arama Kodu (Browse Node ID) – Arama kategorilerini sınıflandırmak için Amazon satıcılar tarafından bildirilen ve kataloğa
kaydedilen verileri kullanır. Bu kod doğru arama yolunu ve kategoriyi tespit etmek için kullanılır, böylece müşteriler filtreleme
yaparak ürünlerinizi bulabilir.
Sınıflandırma Listeleri – Sınıflandırma Listeleri (Browse Tree Guide - BTG) satıcı profilinizde ürünleri eşleştirmek için kullandığınız
benzersiz arama kodlarını (browse node ID) belirten ve kategoriye özgü dokümanlardır. Arama kodları Amazon’un geliştirdiği arama
yapısından faydalanır. Lütfen Satıcı Kontrol Paneli’nizdeki sınıflandırma listelerini kontrol ediniz.
Alt ürün – Satışta olan üründür, eşleştiği ana ürünün farklı bir tarz ve/veya renge göre oluşturulan varyasyonudur.
Renk Haritası – Müşteri tarafından filtrelenebilen bir ürünü tanımlamak için kullanılan renklerin listesi. Ürününüzün rengini belirtmek
için her zaman bu alanı kullanın, böylece müşteriler tarafından kullanılan renk filtresi aktif hale gelecektir. Değerler, geçerli değerler
listesinden seçilmelidir.
Global Katalog Tanımlayıcı (GCID) – Global Katalog Tanımlayıcısı (GCID), Amazon tarafından oluşturulan ve dünyadaki tüm Amazon
pazaryerlerinde geçerli olan benzersiz bir sayısal koddur.
Envanter dosyaları – Satıcı Kontrol Paneli’nde arama yaparak bulabileceğiniz ve indirebileceğiniz Microsoft Excel dosyaları.
Ana Ürün – Satışı olmayan üründür, sadece alt ürünleri (varyasyonları) listelemek için kullanılır. Ana ürünün fiyatı ve adeti bulunmaz.
Ürün Sınıflandırma Aracı – Satıcı Kontrol Paneli’nde ‘ürün ekle’ ve ‘çoklu ürün ekle’ menüleri altında bulunan ve müşterilerin
aramalarını filtrelerken kullandıkları sınıflandırmaları seçmenize yardımcı olan araçtır.
Arama Terimi – En az 1 en fazla 50 karakterden oluşan alfanümerik dizi
Stok numarası (SKU) – Satıcı tarafından atanan benzersiz tanımlayıcıdır. Stok numarası (SKU) listelenen her bir ürün için eşsiz
olmalıdır. Bir ürün için stok numarası belirttikten sonra bu numarayı değiştirmek isterseniz, bu değişiklikten önce o ürünü
sistemimizden slime feed’i aracılığıyla silmeniz gerekir.
Geçerli değerler – Envanter dosyasında kullanılan değerlerin listesi. Oluşturulan ürünler için bu değerlerin kullanılması zorunludur.
Envanter dosyasının ilgili sekmesinde bu değerlere erişilebilir.
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