
Trendyol Ürün Listeleme Kuralları 
 
Trendyol’da ürünlerinizin girişini yaptıktan sonra tüm ürünleriniz ve yayın durumları 
“Ürün”sekmesinde yer alacaktır.  
 
Satıştakiler: Ürün onay sürecinde geçen kampanya/arama ekranlarında yer alan ve aktif 
olarak satışta olan ürünler bu sekmede yer alır. 
 

1. Ürünlerin satışa sunulması için stok ve fiyat bilgisi girilmelidir. 
 

2. Fiyat ve stok bilgisi girilmeyen ürünler satışa açılmaz Trendyol müşteri memnuniyeti 
ilkeleri gereği, fiyat bilgisi yanlış girilen ya da stok yetersizliği olan ürünlerin satışı 
durdurulabilir ya da bu ürünler süreli ve süresiz olarak satışa kapatabilir.  
 

3. Ürün için belirlediğiniz perakende satış fiyatı ile Trendyol için girmiş olduğunuz satış 
fiyatı arasında %50’den fazla fark bulunması halinde, girmiş olduğunuz perakende satış 
fiyatı Trendyol tarafından kontrol edilerek yayından kaldırılabilir. Perakende satış 
fiyatının kaldırılması ürünlerin satış statüsünü engellemez,bu ürünlerin site içerisinde 
satışına devam edilir.  

 
4. Satıştaki ürünlerin içerikleri ve görselleri güncellenebilir ancak güncelleme sonrası 

ürünler, ürün onay sürecine tabi olacaktır.  
 
 
Tükenenler: Bu sekmede daha önce satışta olan ancak stokları tükenmiş ürünler yer alır.  
Ürünlerin tekrar satışa çıkabilmesi için stok bilgisi güncellenmelidir. Stok bilgisi güncellenmeyen 
ürünler satışa kapalı kalır.  
 
Yanlış stok beslenmesi ve bir ay içerisinde ürün tedarik edilememe oranının %3’ten fazla olması 
durumunda Trendyol, ürünlerin satışını süreli/süresiz olarak durdurur. 
 
Reddedilenler: Ürün onay sürecinde satışa açılmayan ürünler bu sekmede yer alır.  
 
Ürününün reddedilme sebepleri; 

1. Görsel kalitesi ve içeriği:  
a. Yüklenilen ürünün görselleri 1200-1800 px ve 76/96 dpi çözünürlükte olmalıdır. 
b. Ürün için kullanılan görseller ürün ile aynı boyut/renk/marka özellikleri taşımalıdır. 

Görselde yer alan marka/boyut/renk kriterlerini sağlamayan ürünler satışa açılmaz. 
c. Ürün için kullanılan görseller, marka/satıcı tarafından çekilmiş ya da kamuya açık olarak 

kullanılabilen görsellerden seçilmelidir. Başkası tarafından çekilen görsellerin izinsiz 
olarak kullanılması durumunda, ürünler satışa açılmaz ve Trendyol görsellerin izinsiz 
kullanımı sebebiyle ürünler süreli/süresiz olarak satışa durdurulur. 

d. Ürün görsellerinde ya da açıklamasında kişi/toplum ve toplulukları aşağılayan, inciten, 
hakaret eden ırkçı ve dışlayıcı semboller/ifadeler kullanılması; sağlığa zararlı, kişinin 



vücut bütünlüğüne zarar veren/zarar vermeyi teşvik eden semboller/ifadeler kullanılması; 
cinsel içerikli semboller/ifadeler, kullanılması durumunda ürünler satışa açılmaz, satışa 
açıldığı tespit edilen ürünler yayından süresiz olarak kaldırılır.  

 
       2. İçerik Yeterliliği ve Kalitesi:  

a. Ürün içerikleri, ürüne ait özelliklerden ve kullanım detaylarından oluşur.  
b. Ürün içeriklerinde, müşterinin ürünün kullanım detaylarını ve ürün içeriğini görebildiği 

bilgilere yer verilmelidir.  
c. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine göre bazı 

ürün bilgilerinin açıklanarak girilmesi gerekmektedir. Yönetmelik gereği; 
a) Gıdanın adı, 
b) Bileşenler listesi, 
c) Ek-1’de yer alan Alerjiye veya İntoleransa Neden Olan Belirli Madde veya Ürünler, 
ç) Belirli bileşenlerin veya bileşen gruplarının miktarı, 
d) Gıdanın net miktarı, 
e) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi, 
f) Özel muhafaza ve/veya kullanım koşulları, 
g) Gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi, 
ğ) 12 nci maddede belirtilen işletme kayıt numarası veya tanımlama işareti, 
h) Menşe ülke, 
ı) Kullanım bilgisi olmadığında gıdanın uygun şekilde tüketimi mümkün değilse, gıdanın 
kullanım talimatı, 
i) Hacmen % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde hacmen gerçek alkol derecesi, 
Bilgileri ürün detay kısmında yer almalıdır.  
Bu bilgileri içermeyen gıda ürünlerinin Trendyol kontrolleri veya müşteri memnuniyet 
ilkeleri gereği satışı süreli/süresiz olarak durdurulabilir. 
 

d. Elektronik ürünlerde ürüne ait garanti koşulları, kurulum hizmet bilgileri ürün içerik 
bilgisinde yer almalıdır.  

e. Ürün içerik bilgisi kurallara uygun olmayan veya yasal olarak açıklaması gereken bilgileri 
içermeyen ürünlerin satışı süreli/süresiz olarak durdurulabilir.  

 
 Reddedilen ürünlerinizin görsel ve içerik güncellemesini yaptığınızda ürünleriniz tekrar satışa 
açılır. 
 
Satışta Olmayanlar: Bu bölümde daha önceden satışı olan ancak güncel fiyatı “0” görünen 
ürünler ile içeriği onaylanan ve satışa çıkması beklenen ürünler yer almaktadır.  
 
Satışa çıkması beklenen ürünleriniz, Trendyol ekipleri tarafından komisyon-vade tanımlaması 
yapıldıktan ve aktif bir kampanyaya eklendikten sonra satışa açılacaktır.  
 
Aksiyon Bekleyenler: Bu bölümde satışı Trendyol tarafından durdurulan ürünleriniz yer 
almaktadır.  
 



Ürünlerinizin satışı aşağıdaki sebeplerle durdurulabilir:  
 

1. Yüksek Tedarik Edememe Oranı: Müşteri memnuniyeti göz önüne alınarak bir önceki 
ayda tedarik edilemeyen ürün oranı (tedarik edilemeyen ürün/toplam sipariş) %3’ü 
geçtiğinde ürünlerinizin satışı durdurulabilir. Güncel stok bilgisi paylaşılana kadar, 
ürünleriniz Trendyol tarafından süreli olarak satışa kapatılabilir.  
 

2. Yüksek Kusurlu İade Oranı: Bir önceki ayda aldığınız siparişlerden, müşterilerimizin 
kusurlu/yanlış ürün sebepli iade talebi oluşturduğu ve tarafınızdan kusurlu/yanlış olduğu 
kabul edilen iade ürün oranının %2’den fazla olması sebebiyle ürünlerinizin satışı 
durdurulabilir. Operasyonel metriklerinizi iyileştirene kadar ürününüz Trendyol tarafından 
süreli olarak satışa kapatılabilir. 
 

3. Düşük Ürün Puanı: Müşterilerimizin satın alıp, tecrübe ettiği ürünlerinize trendyol.com 
üzerinden puan vererek değerlendirmesiyle hesaplanır. Oylanan 1 ve 2 puanlar düşük 
(olumsuz) puan olarak değerlendirilir. Düşük ürün puanlarınızın %60 ve üzeri olması 
sebebiyle ürünlerinizin satışı durdurulabilir. Ürün puanı iyileşene kadar ürününüz 
Trendyol tarafından süreli olarak satışa kapatılabilir. 
 

4. Düşük Paketleme Puanı: "Müşterilerimize ürün teslim edildikten sonra ""Satıcı 
Memnuniyet Anketi"" iletilir. Bu ankette değerlendirilen ""Paketleme Özenliydi"" 
maddesine verilen olumsuz oy adediniz %60’ın üzerinde olduğunda ürünlerinizin satışı 
durdurulabilir. Operasyonel metriklerinizi iyileştirene kadar ürününüz Trendyol tarafından 
süreli olarak satışa kapatılabilir.  
 

5. Marka Hakkı İhlali: Trendyol'dan satışa sunduğunuz ürünlerle ilgili marka hakkı sahibi 
tarafından bildirim gönderilebilmektedir. Trendyol, 5651 sayılı Kanun yer sağlayıcı ve 
aracı hizmet sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir. Hukuka aykırı olduğu belirtilen 
ürünlerle ilgili Trendyol, 5651 sayılı Kanun'un 5/1 maddesi gereği hukuka aykırı içeriği 
internet sitesinden kaldırmakla yükümlüdür. Hak sahibi olduğunuz belgeleri (marka 
sahibi tarafından verilen yetki, ürünleri marka sahibinden satın aldığınızı gösterir fatura 
silsilesi) iletmeniz halinde ürünleriniz tekrar satışa açılabilecektir. Ancak bu belgelerin 
iletilmemesi halinde bu marka altında ürünleriniz satışa kapalı kalacaktır. 
 

6. Tasarım Hakkı İhlali: Trendyol'dan satışa sunduğunuz ürünlerle ilgili tasarım hakkı 
sahibi tarafından bildirim gönderilebilmektedir. Trendyol, 5651 sayılı Kanun yer sağlayıcı 
ve aracı hizmet sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir. Hukuka aykırı olduğu belirtilen 
ürünlerle ilgili Trendyol, 5651 sayılı Kanun'un 5/1 maddesi gereği hukuka aykırı içeriği 
internet sitesinden kaldırmakla yükümlüdür. Trendyol'dan satışa sunduğunuz ürünlerle 
ilgili tasarım hakkı sahibi tarafından bildirim gönderilmiştir. Hak sahibi olduğunuz 
belgeleri (tasarım hakkı sahibi tarafından verilen yetki, ürünleri tasarım hakkı sahibinden 
satın aldığınızı gösterir fatura silsilesi) iletmeniz halinde ürünleriniz tekrar satışa 
açılabilecektir. Ancak bu belgelerin iletilmemesi halinde bu ürünleriniz satışa kapalı 
kalacaktır. 
 



7. Faydalı Model/Patent İhlali: Faydalı model/patent sahibi tarafından bildirim 
gönderilebilmektedir. Trendyol, 5651 sayılı Kanun yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı 
olarak faaliyet göstermektedir. Hukuka aykırı olduğu belirtilen ürünlerle ilgili Trendyol, 
5651 sayılı Kanun'un 5/1 maddesi gereği hukuka aykırı içeriği internet sitesinden 
kaldırmakla yükümlüdür. Hak sahibi olduğunuz belgeleri iletmeniz halinde ürünleriniz 
tekrar satışa açılabilecektir. Ancak bu belgelerin iletilmemesi halinde bu ürünleriniz 
satışa kapalı kalacaktır. 
 

8. Görsellerin İzinsiz Kullanımı: Trendyol'a yüklediğiniz görsellerle ilgili hak sahibinden 
bildirim gönderilebilmektedir. Görseller yürürlükteki mevzuat uyarınca eser kabul 
edilebilmektedir. Trendyol, 5651 sayılı Kanun yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı 
olarak faaliyet göstermektedir. Hukuka aykırı olduğu belirtilen ürünlerle ilgili Trendyol, 
5651 sayılı Kanun'un 5/1 maddesi ve 5846 sayılı Kanun Ek Madde 4 gereği hukuka 
aykırı içeriği internet sitesinden kaldırmakla yükümlüdür. Görselleri hak sahibinden 
aldığınız yetkiye istinaden kullandığınızı ispat etmeniz halinde ürünleriniz tekrar satışa 
açılabilecektir. Dilerseniz görsel çekimi yaparak veya yaptırarak yeni görselleri 
Trendyol'a yükleyerek satışlarınıza devam edebilirsiniz. 
 

9. Eser Hakkı İhlali: Trendyol'dan satışa sunduğunuz ürünlerle ilgili eser sahibi tarafından 
bildirim gönderilebilmektedir. Trendyol, 5651 sayılı Kanun yer sağlayıcı ve aracı hizmet 
sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir. Hukuka aykırı olduğu belirtilen ürünlerle ilgili 
Trendyol, 5651 sayılı Kanun'un 5/1 maddesi gereği hukuka aykırı içeriği internet 
sitesinden kaldırmakla yükümlüdür. Hak sahibi olduğunuz belgeleri (eser sahibi 
tarafından mali hakların kullanılması için verilen yetki, eseri hak sahibi kişiden satın 
aldığınızı gösterir fatura silsilesi) iletmeniz halinde ürünleriniz tekrar satışa açılabilecektir. 
Ancak bu belgelerin iletilmemesi halinde ilgili ürünleriniz satışa kapalı kalacaktır. 
 

10. Orijinallik Şüphesine İlişkin Belgeleri Yüklememe/Reddetme: Orijinallik kontrolü 
sebebiyle sizden talep edilen belgeleri zamanında yüklemediğinizde ya da yüklenen 
belgeler kabul edilmediğinde ürününüz satışa durdurulabilir. Ürün satışa durdurulduktan 
sonra belgelerinizi yükleyerek ürününüzü yeniden satışa açabilirsiniz. Ancak belli bir süre 
sonra belge yüklemesi yapmazsanız, ürününüz tamamen kapatılabilir.  
 

11. Operasyonel Kapasite Problemi: Çıkış kapasitenize göre termin süreniz içersinde 
bekleyen siparişlerinizi kargolayamayacak kadar fazla siparişiniz olması durumunda, 
daha fazla gecikmeyi önlemek için geçici süreyle ürünleriniz satışa kapatılabilir. Ayrıca 
bölgesel kargo sorunları, kampanya dönemi kaynaklı kapasite problemleri, depo sayımı, 
entegratör kaynaklı operasyonel hatalar(yanlış kod besleme, yanlış stok besleme, yanlış 
fiyat besleme vb.) gibi durumlarda da ürünleriniz geçici ya da kalıcı olarak satışa 
kapatılabilir. 
 

12. Yüksek Müşteri Şikayeti Oranı: Satış adedinize göre müşterilerimizden gelen 
şikayetler yükseldiğinde ürünleriniz incelemeye alınabilir. Bu şikayet oranları(toplam 
şikayet/toplam sipariş adedi) ürünleriniz/mağazanız geçici veya kalıcı şekilde satışa 
kapatılabilir. 



 
13. Sözleşmeye Uymama:  Müşteri ile direkt iletişim, müşteriyi yanlış yönlendirme, tanıtım 

veya kampanya amaçlı broşür, doküman vb. gönderimi, Trendyol iade prosedürü dışında 
müşteriyi iade sürecinde yanlış yönlendirme gibi durumlarda ürünleriniz-mağazanız 
geçici veya kalıcı olarak satışa kapatılabilir. 

 
14. Görsel/içerik Uygunsuzluğu: Trendyol’a yüklenen ürün görsellerinin/içeriğini ürünü 

açıklar nitelikte ve yalnızca ürünü ön plana çıkaran nitelikte olmalıdır.  Farklı 
marka/e-ticaret sitesi/model logosu bulunan, internet satışı kapatılmış ya da 18+ yaş 
grubuna sunulan uygunsuz içerikleri barındıran görseller Trendyol görsel politikasına 
uygun değildir. Bu uygunsuzluklardan bir ya da birden fazlasını barındıran görsele sahip 
ürünler Trendyol kontrolü ya da müşteri şikayeti sonucu süreli olarak kapatılabilir. 
 

15. İnternet Satışına Yasaklı Ürün: Listelemiş olduğunuz ürünün internet satışına açık 
olmaması sebebiyle ürünlerinizin satışı durdurulabilir. Bir ürünün internet satışına açık 
olma durumu kanunlar ve yönetmelikle belirlenmektedir. İnternet satışına yasaklı bir ürün 
listediğinizde ürünleriniz satışı süresiz olarak durdurulabilir.  


