
n11’de Nasıl Mağaza Açılır? 

İnternet üzerinden para kazanmayı sağlayan birden fazla yöntem vardır. Bu yöntemlerden en yaygın 

olanı online Pazar platformları üzerinden satış yapmaktır. Online Pazar platformları üzerinde hem 

stoklu hem stoksuz satış yapmak mümkündür. Ancak genel olarak fiziki ortamda mağazası bulunan 

firmalar online piyasada yer almaktadır.  

Online Pazar Platformları Nelerdir? 

Online Pazar platformları, alıcı ile satıcıları bir araya getiren platformlardır. Bu platformların bir 

kısmında bireysel satışlar da yapılabilmektedir ancak çoğunluğunda firma şartı arandığı bilinmelidir. 

Bahsi geçen online Pazar platformlarından bazıları aşağıda verildiği gibidir; 

- n11 

- hepsiburada 

- Gittigidiyor 

- eBay 

n11 Mağa Açma Rehberi 

İçeriğimizin devamında “n11’de nasıl mağaza açılır?” sorusunun cevabı anlatılacaktır. Ancak 

öncelikle şu bilinmelidir ki; bireysel satış yapan kişilerin n11 üzerinden mağaza açması mümkün 

değildir. n11, yalnızca aktif şirketleri bulunan ve fiziki dünyada faaliyet gösteren firmaların 

faaliyet gösterebileceği, satış yapabileceği bir platformdur. Yani n11 üzerinde ürün 

listeleyebilmek için halihazırda bir şirket olmak gereklidir. 

N11 mağazası açık online Pazar koşullarından faydalanmak isteyen kişilerin yapması gereken ilk 

şey hesap açmaktır. Bahsi geçen hesap, normal üyelik hesabını kapsamaktadır. Üyelik kaydını 

yapan kişilerin mevcut sayfanın üst bölümünde bulunan” Mağaza girişi” kısmına tıklamaları 

gereklidir.  

Mağaza girişi kısmına tıklayan kişilerin karşısına bazı bilgileri talep eden bir form çıkacaktır. Bu 

formu doldurup mağaza bilgilerini dolduran kişiler temel itibari ile mağaza açmış sayılacaklardır. 

Ancak mağaza bilgisi girerken e postaya özellikle dikkat etmek gereklidir. Çünkü e postanın “aktif” 

olması zorunludur. Aktivasyonun kodunun ve gerekli yönlendirmelerin e posta adresine 

gönderilmesi bunun temel nedenidir.  

Gerekli bilgileri sorunsuz bir şekilde dolduran şirketlerin daha sonra Hesabım sayfası altında yer 

alan “Evrak Yönetimi” kısmına tıklamaları gereklidir. Evrak yönetimi kısmı gerekli evrakların 

ekleneceği kısımdır. Çünkü n11 üzerinden mağaza açabilmek için bazı belgelerin n11’ iletilmesi 

zorunludur. 

n11’de Mağaza Açmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? 

n11 mağaza açma için bazı belgelerin n11’e iletilmesi gerektiği yukarıda belirtilmiştir. n11 

mağaza açmak için gerekli belgeler aşağıda verildiği gibidir; 

Aiı Ortaklıklar ve Sermaye Şirketleri İçin Gerekli Olan Belgeler 

- Son 6 ayın güncel faaliyet belgesi, 



- İmza sirküleri, 

- Vergi levhası, 

- Şirket kuruluş ticaret sicil gazetesi, 

- n11.com sözleşmesi, diğer adı ile satıcı ilan ve işlem sözleşmesi, 

- Ortaklık sözleşmesi (Yalnızca adi ortaklıklar içindir.) 

- Çalışma mali şar ve prensipleri (Diğer adı ile komisyon anlaşması) 

Şahıs Şirketleri İçin Gerekli Olan Belgeler 

- Son 6 ayın güncel faaliyet belgesi, 

- İmza sirküleri,  

- Vergi levhası, 

- Satıcı ilan ve işlem sözleşmesi ya da diğer adı ile n11.com sözleşmesi, 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

- Çalışma mali şart ve prensipleri, diğer adı ile komisyon anlaşması. 

n11 Mağazası Ne Kadar Sürede Açılır? 

N11 üzerinden açılan sanal mağazanın aktif olarak faaliyet gösterebilmesi için gönderilen evrakların 

Doğuş Planet tarafından onaylanmış olması gereklidir. Söz konusu evraklar gerekli olan yeterlilik 

seviyesine sahip ise n11 tarafından mağaza onaylanır. Onaylanan e mağaza ise, mağaza sahibine 

telefon veya e posta aracılığı ile bildirilir.  

N11 mağaza açma süresi, çoğunlukla mağaza sahibi ile ilgilidir. Mağaza sahibi veya hesabı yönetecek 

olan kişi söz konusu evrakları ne kadar doğru ve eksiksiz gönderirse mağaza o kadar çabuk açılacak, 

satışlara o kadar çabuk başlanacaktır. Bu süreçte asıl görev, anlaşılacağı üzere online mağaza açacak 

olan kişiye düşecektir.  

 


