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Mağaza Kullanımı ve Toplu 
Ürün Yükleme | Bizim Muhit'ten

📌 Bu belge, Vicosa Store (www.vicosastore.com) mülkü için Emir Güzel 
adına Bizim Muhit (tr.bizimuhit.com) tarafından hazırlanmıştır. İthaf 
edilen marka amacı dışında izinsiz kullanımı/fiziki ve dijital ortamda 
çoğaltılması/yayını tümüyle yasaktır. 
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Wix Partner Uzman 
Hizmeti

Wix Türkiye uzman hizmeti sağlayıcı 
olarak operasyonlarınızda 
yanınızdayız. Tüm hizmet 
taleplerinizde aşağıdaki bağlantıdan 
bize ulaşabilirsiniz. 

https://tr.bizimuhit.com/request

Kaynak Kütüphanesi 
(beta)

Güçlü işletmeler güçlü kaynaklara 
ihtiyaç duyar. Özelleştirilmiş 
kitapçıklar, video rehberler, makaleler 
ve görsellerle daha karlı 
operasyonlara davetlisiniz.

https://tr.bizimuhit.com/resources

Toplu Yükleme İşlemine Hazırlık

XML Dosyası ile Çalışma
.xml dosya uzantısı ile Wix mağaza uygulamasında (bu belgenin yayınlandığı 
tarihlerde) çalışmak mümkün değildir. Wix mağaza uygulaması ile toplu içe ve 
dışa aktarma işlemlerince virgülle ayrılmış dosya olarak açıklanan bir uzantı olan 
.csv kullanılmalıdır. 

İnternet üzerinde ulaşılabilir dönüştürme araçları ile dönüşüm sırasında hatalar 
meydana geldiğinden .xml dosyası .csv sürümünde doğru değerleri 
görüntüleyememektedir. Bu yüzden doğrudan Excel uygulaması kullanılarak bu 
işlem tamamlanmalıdır. 

 

➡ Daha iyi Excel bilgisi takip eden başlıklarda anlatılanların/görevlerin 
daha hızlı tamamlanmasını sağlayacaktır. Yine de başlangıç seviyede 
de bu işlem sorunsuz şekilde bu rehber dikkatle takip edilerek 
tamamlanabilir. 

XML Dosyası ile Excel'de Çalışma

https://tr.bizimuhit.com/request
https://tr.bizimuhit.com/resources
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XML dosyasını Excel ile açmak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu rehber, 
geliştirici araçlarını temel alan yöntemi takip etmiştir. Ekran görüntüleri ve 
işaretlerin Excel uygulamasının sürümünden kaynaklı farklılar göstermemesi için 
Excel'in en son sürümünü edinin.

➡ Örnekler boyunca kullanılan .xml dosyası aşağıdadır. Bu rehber, 
aşağıda sağlanan belge üzerine hazırlanmıştır. Farklı .xml belgeriyle 
de benzer adımlar takip edilerek sonradan çalışılınabilinilir. 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/d1cd0d
1408d246468920-d5e5f78d514c/index.xml

Geliştirici Araçlarını Excel'de Etkinleştirme
Ribbon (üst bar)'da tüm araçlar varsayılan olarak etkinleştirilmemiş olabilir. 
Aşağıdaki adımları takip ederek Excel üst barında geliştirme araçlarını açın 
(eklentiler de açılabilir).

1 Excel üst menüsünde File kısmına gidin.

2 Options sekmesine tıklayın. 
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3 Açılan ekranda "Customize ribbon" sekmesini bulun.
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4 Bu ekranda Developer seçeneğini işaretleyin ve tamam diyerek kapatın (var 
ise eklentiler de etkinleştirilebilir). 
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5 Üst barda Geliştirici sekmesine artık erişiminiz var. 

XML Dosyasını Görüntüleme
XML dosyasında yer alan verileri Excel'de düzenli şekilde görmek, belgenin 
içeriği hakkında hızlı bir şekilde fikir sahibi olmayı kolaylaştırır. Aşağıdaki 
adımlarda XML dosyasını Excel'de görüntüleme için gerekli işlemler adım adım 
verilmiştir. 

1 Üst barda yer alan geliştirici sekmesine girin. 
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2 Kaynak kısmına tıklayın. 

3 Ekran sağ kısmında bir 
yeni sekme otomatik 
açılacak. Varsayılan olarak 
bir dosya içermemektedir. 

4 Bu sekmeyi sol kenarından tutup sola 
sürükleyerek genişletin. Sonraki adımlarda 
içerisine eklenen dosyaları daha net biçimde 
göreceksiniz. Ardından XML MAPS düğmesine 
tıklayın.
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5 XML Maps düğmesine tıklamak XML Maps ismindeki pencereyi açacaktır. 
Add diyerek .xml dosyasını bulacağız. 
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6 .xml dosyasının bulunduğu klasörü taradıktan sonra dosyayı seçin ve aç 
deyin. 

7 Çalışma boyunca verisinden yararlanacağımız .xml dosyasını Excel'de 
görüntülemek için hazırız. 
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8 XML Maps sekmesi ,artık, .xml uzantılı dosyanın içeriklerini bir şema olarak 
görüntüleyebiliyor. Bu sekmeyi kapatmayın. 
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Ürün Listesini Hazırlamaya Giriş
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Bu aşamada, .xml dosyasında yer alan verilerden hangilerini Excel dosyamızda 
da görüntülemek istiyorsak başlıklarına göre seçim yapmalıyız. 

Şema içerisinde Products olarak oluşturulmuş ilk klasörün içerisinde Product, 
ProductCombinations, Pictures, Categories, Manufacturers klasörleri 
bulunmaktadır. 

Wix mağaza uygulamasında listeyebileceğimiz ve ihtiyaç duyabileceğimiz şema 
dosyaları şunlardır:

ProductID: Ürün ID'si. Dosyadan aktarılan değeri kullanmak bazı hatalara 
yol açabilir. Ürün ID'lerinin el ile girilmesi tavsiye edilir. Devam eden 
sayfalarda nasıl yapılacağı anlatılmıştır. 

Name: Ürün adı. Ürünler varyantları olarak listelendiğinden 1012 satır 
boyunca tek bir ürünün bir varyantı listelenebilir. 

SKU Stop takip numarası. Şemada 2 tane bulunmaktadır. Şemanın şu 
kısmında konumlanan SKU  kullanılacaktır: "Products >> Product >> Product 
combinations >> product combination >> SKU".

Color: Bu veriyi şemadan Excel'e aldığımızda doğru olarak 
görüntüleyememekteyiz. Bu yüzden bu veri tipi gerekli olmasına rağmen 
kullanılmayacaktır. Ürün renk varyantları üzerine devam eden aşamalarda 
gerekli bilgilendirmeye yer verilmiştir. 

Price: Ürün fiyatı.

StockQuantity: Stok miktarıdır. Şemanın şu kısmında konumlanan 
StockQuantity  kullanılacaktır: "Products >> Product >> Product combinations 
>> product combination >> StockQuantity".

Name: "Beden" kelimesini tekrar eder. Doğrudan gerekli bir alan 
olmamasına karşın belgede çalışırken ürün görsellerine ait bağlantıları daha 
hızlı ayırt etmemizi sağlaması için bu alanın eklenmesi faydalı olacaktır. 
Şemanın şu kısmında konumlanan Name  kullanılacaktır: "Products >> 
Product >> Product combinations >> product combination >> 
ProductAttributes >> ProductAttribute >> Name"

Value: Beden ölçüleri. Şemanın şu kısmında konumlanan Value  
kullanılacaktır: "Products >> Product >> Product combinations >> product 
combination >> ProductAttributes >> ProductAttribute >> Value".
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PictureUrl: Ürün görselleri. Ürünlerin varyantları olarak listelendiğini 
belirtmiştik. Ürün görselleri tüm varyantlar için 

Şemadan Hücrelere Dosya İçeriğini Taşıma

Şemada yer alan dosyalardan birini bir sütun boyunca çıkartmak için: 

 A1, A2, A3 gibi ilk satırda yer alan hücrelerden birisini seçin (). 

 Ardından şema içerisinden çıkartmak istediğiniz öğeye çift tıklayın. 

 Şemadaki dosya ismi ile aynı isimde bir sütun belirecek. 

 Sütunun hemen altındaki (örneğin A1 hücresi şemadaki dosyayı yerleştirmek 
üzere seçilmişse) A2 hücresine gelip farenin sağ tuşuna tıklayın ve 
seçenekler arasından Import'u seçin. 

 Gelen pencerede .xml uzantılı dosyayı seçin ve tamam deyin.

➡ 1 ve 2. maddelerdeki işlem yerine örneğin A1 sütununa almak 
istediğiniz bir şema öğesi için şema üzerinden o öğeyi, farenin sol 
tuşuyla tutup A1 hücresine sürüklerseniz de aynı işi yapmış olursunuz. 
Sonraki adımlar aynıdır. 

Video bağlantısına tıklayarak bu işlemin nasıl gerçekleştiğine göz atabilirsiniz. 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f58986
65-e169447b-9e230609bdcb33c3/1.mp4
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➡ Bu işlemi doğru şekilde yapabildiyseniz Excel dosyasını kaydedip 
kapatın ve kaydettiğiniz klasörden dosyayı yeniden açın. Dosyayı .csv 
(comma delimited) olarak kaydedin. 
Bu işlemi yapmazsanız şemadan aktarılan sonraki dosyalarda okuma 
hataları görülecektir. Bu hatalar farklı varyantların, örneğin, aynı SKU 
numaralarıyla listelenmesine yol açabilir.

Dosyayı tekrar açtıktan sonra şema öğelerini aktarmayı sürdürün. İhtiyacımız 
olanları burada zaten belirtmiştik ProductID ve Color'ı aktarmayın). Dosya 
yeniden açıldığında bu şekilde görünecektir. 

➡ Hücrenin formatına yönelik hataları şemadan aktarım işlemleri 
sırasında görmezden gelebilirsiniz. Belgeyi kapatıp yeniden 
açtığınızda bu hatalar gidecektir (belgeyi kaydetmeden kapat aç 
yapmayın).

Gerekli tüm alanları taşıdığınızda aşağıdakine benzer bir dosyayı hazırlamış 
olursunuz. 
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https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/c306f4
1a-98db-400b-85992a7dff30cb30/Deneme-1.csv

Tablonun ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. 2 parça olarak okunurluğu artırmak 
için konulmuştur. 
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➡ Bu dosya ile işimiz şimdilik bitti (son kez kaydedin). Sıra Wix Mağaza 
uygulamasından örnek bir ürün şablonu indirmede. 

Wix Mağaza Uygulaması
Mağaza içerisinde ürün bilgisi olarak eklenebilen neredeyse her bölümü, dosya 
olarak dışarı aktarma şansı bulunmaktadır (sitenin canlı sürümünde ve editör ön 
izlemesinde ürün renk ve beden varyantlarına tıklandığında uygun görsele geçiş 
için yapılan bağlantılar hariç). 

Aktarma işlemine geçmeden önce ne tür alanlar ile çalışacağımıza ve canlı 
sitede bunların ürün sayfalarının hangi kısımlarına denk geldiğine yakından 
bakalım. 

Panel İçerisinde Yer Alan Ürünler Sayfası
Ürünler, koleksiyonlar ve envanter sayfaları panel içerisinde en sık kullanılan 
kısımlar arasındadır. Ürünler sayfasını keşfetmek için sayfada yer alan 
tıklanabilir tüm düğmelerle oynayabilirsiniz. Bu rehberde ilgilendiğimiz 2 kısım 
ise gelecek işlemler için çok önemli:
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 Mağazaya aktarmak üzere elimizde bulunan belgeyi yükleyeceğimiz 
pencereyi açan düğme

 Mağazada yer alan ürünleri bir dosya olarak indirmemizi sağlayan düğme

Panel İçerisinde Yer Alan Ürün Sayfası
Ürün sayfasında yer alan özelliklerin tamamını bilmek daha sonra mağazaya 
aktarmak üzere hazırlayacağımız ya da mağazadan indireceğimiz .csv 
dosyalarında bulunan alanların nerelerle eşleştiğini daha iyi anlamamızı sağlar. 
Bu yüzden sırayla gerekli alanları inceleyeceğiz.
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5 numaralı alanda belirtilen indirimler yüzdelik ya da miktar olarak uygulanabilir. 

7 numaralı alan ürün bilgisini eklemek için uygundur. 
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Müşterinin özelleştirmesine imkan tanınan ürünler için metin alanları 
hazırlanabilir. 9 numaralı alanı bazı ürünlerde zorunlu kılabilirsiniz.
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Ek ürün bilgilendirmesinin sunulduğu kısımda ürün için geçerli varyantlar 
oluşturulmuş olur. Matematiksel olarak ürün varyantları şu şekilde açıklanabilir 
(yukarıdaki görselde yer alan örneğe göre). 

Her bir renk için bir 2 farklı cinsiyet ve 6 farklı beden tipi vardır. 

Bu tip bir kombinasyon için oluşacak varyant sayısı şu formülle bulunur. 
1'den n'e kadar varyant oluşturabilecek kadar değişkenimiz olsun. 
Değişken(1) * Değişken(2) * Değişken(3) * .... * Değişken(n) = Toplam Varyant Sayısı . 
Yani bu örnek için: Cinsiyet tipi sayısı * beden tipi sayısı * renk sayısı  >> 
2*6*4 = 48 .

➡ Varyant sayısını bu aşamada doğru anlamak, şablon hazırlığı sırasında 
satırlarda doğru konumlandırma yapmamızı sağlar. 



Mağaza Kullanımı ve Toplu Ürün Yükleme | Bizim Muhit'ten 21

Bu örnekte 4 farklı renk, 2 farklı cinsiyet ve 6 farklı beden tipi olduğu için 
aşağıdaki 48 varyant oluşacaktır.

Varyantlar

Renk Cinsiyet Beden

Füme Erkek M

Füme Erkek XL

Füme Erkek S

Füme Erkek L

Füme Erkek XS

Füme Erkek XXL

Füme Kadın M

Füme Kadın XL

Füme Kadın S

Füme Kadın L

Füme Kadın XS

Füme Kadın XXL

Beyaz Erkek M

Beyaz Erkek XL

Beyaz Erkek S

Beyaz Kadın XXL

Beyaz Kadın XS

Beyaz Kadın L

Beyaz Kadın S

Beyaz Kadın XL

Beyaz Kadın M

Beyaz Erkek XXL

Beyaz Erkek XS

Beyaz Erkek L

Kırmızı Erkek M

Kırmızı Erkek L

https://www.notion.so/F-me-a82ace50d6b1406e9fc982c3ebe7332c
https://www.notion.so/F-me-51dcfed235ce4737b359de21156b0ef2
https://www.notion.so/F-me-37add58eedf046d38912cb2e739e1a41
https://www.notion.so/F-me-a40348421fe94997a82cff825450af8f
https://www.notion.so/F-me-6379402cb8344be5a6433a743bffea78
https://www.notion.so/F-me-1afe5e4d13894987b5dfd05d01c39f58
https://www.notion.so/F-me-2dc840da6e734f07a381005be2aeb21f
https://www.notion.so/F-me-70dbd6d9290e4b7f9ac0a152a88efb04
https://www.notion.so/F-me-dcaf2ac108c24339aa67a690a31f636f
https://www.notion.so/F-me-597bd864d9b14fd5a4f7e216a3df6c71
https://www.notion.so/F-me-47c3471d089e426fb5403a1d6b3b765a
https://www.notion.so/F-me-dbfaa99325b14e5c83f1699a0919b641
https://www.notion.so/Beyaz-1721e6f6f04945debc46c290c559ca19
https://www.notion.so/Beyaz-5d3e72d62c1c49009db3af1e664ce720
https://www.notion.so/Beyaz-57d1d848df0c41b88423cd0acc112db8
https://www.notion.so/Beyaz-50bcdea15dee44c482c11a32b7acb806
https://www.notion.so/Beyaz-c54b9f8e3e6a492883750999f2202a2f
https://www.notion.so/Beyaz-4b03f6b58ac043f9901c926af0ba948c
https://www.notion.so/Beyaz-394f9b8ddfcb4f0cabd61c5572d1f4d8
https://www.notion.so/Beyaz-c4a2073418b74e6aade624918e2a4033
https://www.notion.so/Beyaz-bf6abe4394464cf4a6e69c10cd2a278e
https://www.notion.so/Beyaz-c786b5e2c1334987a099835696f3c1b1
https://www.notion.so/Beyaz-00f6cdf6d33e48bbabbfab65d543ce87
https://www.notion.so/Beyaz-436320b2bc3d4e2ca31f5bb118a74ab7
https://www.notion.so/K-rm-z-06d4add2c87745a295bc4099d20f2dd4
https://www.notion.so/K-rm-z-496bdbb0c934484186bd9291a5a979f0
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Renk Cinsiyet Beden

Kırmızı Erkek XS

Kırmızı Erkek XXL

Kırmızı Kadın M

Kırmızı Kadın XL

Kırmızı Kadın S

Kırmızı Kadın L

Kırmızı Kadın XS

Kırmızı Kadın XXL

Kırmızı Erkek S

Kırmızı Erkek XL

Indigo Erkek M

Indigo Kadın XXL

Indigo Kadın XS

Indigo Kadın L

Indigo Kadın S

Indigo Kadın XL

Indigo Kadın M

Indigo Erkek XXL

Indigo Erkek XS

Indigo Erkek L

Indigo Erkek S

Indigo Erkek XL

https://www.notion.so/K-rm-z-dd57a90c0c52472498da1812195821d1
https://www.notion.so/K-rm-z-479a7995fb2540a1a861b5887767098d
https://www.notion.so/K-rm-z-e728892a02a240b589df588bf7f594f7
https://www.notion.so/K-rm-z-3f6f6a66d9144816b42833691a2fd5a9
https://www.notion.so/K-rm-z-898a01a92f1c4a1ba8505990c19cdd3c
https://www.notion.so/K-rm-z-f3da0cd417b44c4f9a34df49c74c4596
https://www.notion.so/K-rm-z-05e736edf7124a06b161bfa6aa532919
https://www.notion.so/K-rm-z-76a326972b404546ac7a4297c0371802
https://www.notion.so/K-rm-z-ec77c6c4ae3444dcb1835c86b395080e
https://www.notion.so/K-rm-z-8e3d7b2e9a0a45aab08cc34298d77266
https://www.notion.so/Indigo-37609b55b28a41968c863ed71cadb5c0
https://www.notion.so/Indigo-898619b9bfdb46aca229522aba4cd263
https://www.notion.so/Indigo-42b42a6270db488083a54498ddf2dc45
https://www.notion.so/Indigo-9822ea2f63694a0983cd609f9dd91e64
https://www.notion.so/Indigo-0a922f758af349c0847bdc4352bcc988
https://www.notion.so/Indigo-03f6c140678d47efb29e440b1263222b
https://www.notion.so/Indigo-87637fe925a44dd0b7187812316ff2b0
https://www.notion.so/Indigo-7098b22af59a4d8e989d06dfdac12b86
https://www.notion.so/Indigo-3237e1695bde4ba586dfafc8ec849846
https://www.notion.so/Indigo-72b0b89d1538449d9ff30b4157bb77f1
https://www.notion.so/Indigo-abeeaa2dae2545349d9293e2957bd75b
https://www.notion.so/Indigo-3b1f8e2f2ab2404dad8b2a76de86e60a
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Varyantlar, panelde yukarıdaki şekilde görüntülenecektir.

Toplu Yükleme İşlemi

Mağaza Şablonu
Buradaki görselde mağazada yer alan en güncel şablonu nasıl indirebileceğinizi 
(nereye tıklayınca ineceğini) göstermiştik. Yine de bu rehber hazırlandığı sırada 
indirilebilen en son ürün kataloğu aşağıda verilmiştir.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/cca6c1
36-fec644ec-a8d98877d69d8e71/catalog_products_3.csv
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➡ Yaptığınız son dışa aktarımdan bu yana mağazaya panel içerisinden 
ürün ekleme yapmışsanız, indirdiğiniz son belgeyi (.csv dosyasını 
kastediyoruz) yeniden yükleme için (.csv uzantılı en son düzenlemiş 
olduğunuz belge) kullanamazsınız. Bu durumda mağazadan yeni bir 
dosyayı dışarı .csv olarak aktarıp üzerinde düzenleme yapmanız 
gerekmektedir. 

Şablonda, eklenen ürün bilgi sayısına bağlı olarak onlarca sütun oluşacak. Bu 
sütunların bize ne anlattığını öğrenmek için doğru zaman.

handleId:  Her bir ürün için oluşturulan eşsiz bir numaradır. Ürün, mağazaya 
panelden eklenmişse bu numara sistem tarafından otomatik tanımlanır. El ile 
şablon üzerinden bir ürün eklenmek istendiğinde ise her bir ürün için eşsiz 
bir handleId atanmalı ve o ürünün varyantları için de aynısı kullanılmalıdır. 

fieldType: Eklenen yeni satırların ürün mü yoksa varyant mı olduğunu 
sisteme tanımlayabilmek için gerekli alandır. Her bir ürün için tek bir ürün 
satırı bulunurken, o ürünün varyantları için onlarca satır oluşturulabilir 
(önceki sayfalarda 48 varyanttan bahsetmiştik örneğin). 
Ürün için Product  ; varyant için Variant  kelimeleri girilmelidir. 

name: Ürün ismini temsil eder. 

description: Ürün açıklamasıdır. HTML olarak Excel'e çıkartıldığı için 
aşağıda yer alan kodu anlamak önemlidir. 
 
<p></p>  etiketi paragraf eklemek içindir. Bu ikisinin arasına metin girilir. 
<strong></strong>  etiketi metni kalın yazdırır. <p><strong></strong></p>  şeklinde 
paragraf etiketiyle birlikte kullanılır. 
<em></em>  etiketi metni eğer. Hem kalın hem eğik bir yazı için strong ile 
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birlikte kullanılır. 
<u></u>  etiketi metnin altını çizer. Diğer etiketlerle birlikte kullanılabilir.  
<span></span>  etiketi içerisine metni biçimlendirmek için renk seçenekleri 
eklenir. Nasıl kullanıldığına kod bölümüde dikkat edin. 
<ol></ol>  etiketi ordered list tamlamasının kısaltmasıdır. Sıralı liste demektir 
1. , 2. , 3. , ...). Her bir maddesi için kendi için <li></li>  etiketi 
kullanılmalıdır.  
<ul></ul>  etiketi unordered list tamlamasının kısaltmasıdır. Sıralı olmayan 
liste demektir ( noktaların olduğu). Her bir maddesi için yine <li></li>  
etiketleri kullanılmalıdır. 
<a></a>  etiketi içine bağlantı yerleştirilir. 

<p><strong>Test ürünü açıklaması satırı 1.</strong></p>
<p><em><strong>Test ürünü açıklaması satırı 1.</strong></em></p>
<p><u>Test ürünü açıklaması satırı 1.</u></p>
<p><u><em><strong>Test ürünü açıklaması satırı 1.</strong></em></u></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color:#f3ec18;">Renkli açıklama</span></p>
<p><span style="color:#f3ec18;"><span style="background-color:#000000;">Arka planı ren
kli açıklama</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>  
<li><span style="color:#000000;">Madde numaralı açıklama 1</span></li>  
<li><span style="color:#000000;">Madde numaralı açıklama 2</span></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ul>  
<li>Sıralı olmayan liste açıklaması 1</li>  
<li>Sıralı olmayan liste açıklaması 2</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bağlantı veren ürün açıklaması içi <a href="http://tr.bizimuhit.com" target="_blank
">buraya</a> tıklayın.&nbsp;</p>

➡ Ürün açıklamaları illaki şablon içerisine bu kodlarla birlikte eklenmek 
zorunda değildir. Tüm ürünler şablona eklenip şablon mağazaya 
yüklendikten sonra da panel içerisinden eklenebilir. 
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productImageUrl: Ürün görseli bağlantısı buraya eklenir. Daha önce siteye 
eklenmiş görsellerden birine ait bağlantıyı medya kütüphanesinden 
kopyaladıktan sonra yerleştirilebileceği gibi .xml dosyası içerisinde yer alan 
bağlantılar da kullanılabilir. 
Birden fazla görsel eklenmek istendiğinde bağlantılar arasına ;  (noktalı 
virgül) konur ve boşluk bırakılmaz.

collection: Mağazada hangi koleksiyon içinde ürünün listeleneceğini temsil 
eder. 

sku: Envanter takip numarasıdır (vicosastore'un sağladığı .xml verilerinde 
varyantlar için stok takip numarası atanmıştır). 

ribbon: "Yeni ürün", "sıcak fırsat" gibi metinler yazılabilir. 

price: Fiyat

surcharge: varyantlar için fiyat değişim oranını ifade eder. 

visible: Hem ürün hem de varyantlar için ayrı ayrı görünürlük ayarı 
yapılabilir. Görünsün istiyorsanız TRUE istemiyorsanız FALSE olarak 
yazmalısınız.
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discountMode: İndirimin yüzdelik cinsten PERCENT mi yoksa doğrudan 
miktar olarak AMOUNT mı olacağını ifade eder.

discountValue: İndirim miktarıdır. Rakamsal ifade girilir.

inventory: Stok durumudur. Hem ürün hem de varyant için ayrı ayrı 
girilebilir. Stok hiç yok ise OutOfStock  ; stokta var ancak sayı belirtilmek 
istenmiyorsa InStock  olarak girilir. 

weight: Ürün kütlesidir (görselde ağırlık kelimesi yazılmıştır, doğru karşılık 
kütledir). Varyantlar için de belirtilebilir.

productOptionName1: Varyantın ne cinsten olduğunu canlı sitede 
ziyaretçiye belirten kelimedir. Yukarıdaki örnekte Renk kelimesi, ürünün renk 
varyantını belirtmektedir. 

productOptionType1: Varyantın ne cinsten olduğunu sisteme tanımlayan 
kelimedir. 2 türü vardır: DROP_DOWN  ve COLOR . Bu kelimeler özelleştirilemez, 
sadece varyant cinsine bağlı olarak ikisinden biri kullanılır. 

productOptionDescription1: Varyant cinsine ait seçenekleri içerir. Ürün 
satırında tüm seçenekler, varyant satırlarında ise o varyantı oluşturan 
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seçenek girilmelidir. Ürün satırındaki seçenekler arasına ;  (noktalı virgül) 
konulmalı ve boşluk bırakılmamalıdır.

additionalInfoTitle1 Ek bilgi içeren bölümün başlığıdır. 

additionalInfoDescription1 Ek bilgi içeren bölüme ait içeriktir. 

➡ AJ ve AK sütunları da ek bilgi başlığı ve açıklaması içindir. 

Ek bilgi tablo olarak şablon kullanılarak verilmek istenirse aşağıdakine benzer 
bir kod HTML kod bloku Excel'e ek bilgi açıklama kısmına eklenmelidir. 

Her <tr></tr>  etiketi arası girilen ifade tabloda bir satırı oluşturur. 

Her <td></td>  etiketi arası girilen ifade tabloda bir sütunu oluşturur. 

Sütun başlıkları <thead></thead>  etiketi arasına konumlandırılan kod ile 
oluşturulur. 
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<table> 
 <thead> 
  <tr> 
   <th scope="col">Ürün</th> 
   <th scope="col">Bel</th> 
   <th scope="col">Sırt</th> 
  </tr> 
 </thead> 
 <tbody> 
  <tr> 
   <td>32 Beden</td> 
   <td>27 cm</td> 
   <td>45 cm</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td>46 Beden</td> 
   <td>51 cm</td> 
   <td>50 cm</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td>48 Beden</td> 
   <td>55 cm</td> 
   <td>60 cm</td> 
  </tr> 
 </tbody>
</table> 
 
<p>Ürün boyutları üretim yöntemi farklılığından kaynaklı değişiklik gösterebilir. Doğr
u sınıflandırma için <a href="http://tr.bizimuhit.com" target="_blank">bakınız</a>.&nb
sp;</p>



Mağaza Kullanımı ve Toplu Ürün Yükleme | Bizim Muhit'ten 30

customTextField1: Ürün, müşteri tarafından özelleştirilip satın alınmak 
isteniyorsa bu alana açıklayıcı bir ifade eklenir.

customTextCharLimit1: Ziyaretçiye metin girmesi için bırakılan alanın azami 
karakter sayısıdır. 

customTextMandatory1: Bunu zorunlu kılmak için TRUE seçenek olarak 
sunmak için FALSE yapın. 

➡ Excele eklenen tüm ifadeler birleştiğinde, aşağıdaki görsellerde yer 
alan ürün sayfasına hayat verecektir. 
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Mağaza Şablonuna XML Dosyasındaki Bilgileri Daha 
Düzenli Taşıma
Excel'e çıkartılan XML dosyası binlerce satırlık veri içermektedir. Dosyanın 
okunurluğunu artırabilmek ve mağaza şablonuna gerekli bilgileri daha hızlı 
kopyalayabilmek için Excel'in kendi içerisinde sunduğu bazı özellikleri 
kullanmanın yanında stratejik bir plan hazırlamak da işleri kolaylaştıracaktır. 

Stratejik Düşünüşle İşleri Hızlandırma

 Çıkartılan dosya içerisinde karışık halde ürün varyantları verilmiş olabilir. 
Aynı ürüne ait renk varyantlarının ilk sütunda görüntülendiği bir durumda 
sadece aynı ürüne ait varyantları görüntülemek isteyebiliriz, ki çoğu zaman 
aynı ürüne ait varyant bilgilerini önceliklendirerek işleri hızlandırırız. 
Böyle bir durumda o ilk sütunun aynı ürüne ait bilgileri göstermesi için 
filtrelenmesi gerekir. Aşağıda bu adımlar verilmiştir. Deneme-1  isimli Excel 
dosyası bu örnek için kullanılmıştır.  
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Dosyayı açtıktan sonra name isimli hücreye tıklayın ve ardından araç 
çubuğundaki sıralama&filtreleme özelliğine tıklayın. Burada, filtre 
seçeneğine tıklayın. 

 
Filtreleme etkinken, filtrelenebilir sütunların isimlerinin sağ tarafında aşağı 
yönlü bir ok belirecektir.

Name  sütununda yer alan oka tıklayın ve ardından metne göre filtrele 
ismindeki  seçeneği seçin.
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Metne göre filtreleme seçenekleri çok çeşitli olsa da bu örnek için içermek 
cinsinden filtrelemeyi kullanacağız. Girdiğiniz kelime ya da kelime grubunu 
içeren Name sütunundaki tüm hücreler filtreden geçirilecektir. 
 
Nakışlı ferace için MC2007 kodu tüm satırlarda kullanılmış, bu yüzden 
MC2007'yi Name sütununun içermesi durumuna göre filtreleme yapabiliriz. 
İçerir'e tıkladıktan sonra bir pencere gelecektir.
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Filtrelenmiş halde 258 satır MC2007 kodlu ferace görünecektir. Gelin şimdi 
diğer sütunlarda neler yapılabileceğine de bir göz atalım. 

 Ürün görsellerine ait bağlantıların isimlerine bakarak filtrelenmiş ürünün 
hangi renk varyantına ait olduğuna dair ipucu bulabilirsiniz. 

 Beden kelimesinin tekrar ettiği satırlar hemen yan tarafındaki beden 
ölçülerini tabloyla uğraşırken daha hızlı bulmanızı sağlayabilir. İsterseniz bu 
sütunu tamamen bu dosyadan kaldırabilirsiniz.

 Nakışlı ferace filtrelemesiyle birlikte görsellerin bağlantılarının yer aldığı 
satırların karşısında beden ölçüsü bulunmadığını farketmelisiniz. Diğer 
ürünler için farklı düzenler de dosyada bulunabilir.

 Takip numarası ve stok bilgisi, beden ölçüsünün yer aldığı satır kadarınca bu 
örnekte mevcut. 

➡ Bu 5 adımda dikkat çekmek istediğimiz husus, Excel'e aktardığımız 
dosya içerisinde belirli şartlar altında bir tekrar olduğunu, bunun da 
üründen ürüne ya da aynı ürünün varyantları arasında bir düzen ya da 
dizi olarak kendisini gösterebileceğini size ispat edebilmekti. 
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➡ Filtreleme, bu kadar fazla hücreye sahip bir dosyada çalışırken ve 
ileride de mağazadan indirelecek ya da mağazaya yüklenecek 
dosyalarda çalışırken sürekli başvurulacak Excel özelliklerinden birisi 
olacaktır. Burada anlatılanın dışında farklı filtreleme ve sıralama 
seçenekleri Excel rehberlerinde bulunabilir. 

Mağazaya Yüklenecek Şablona, Dönüştürülmüş Tedarikçi 
Dosyasından Verileri Çekme

XML dosyasını Excel'e aktararak başladığımız bu yolculukta son adım, mağaza 
şablonuna burada yer alan verileri yapıştırmak olacak. Excel ve fare kullanma 
hızınıza bağlı olarak bu işlem birkaç gün ile 1 hafta arasında değişiklik 
gösterebilir. 

 Nakışlı ferace 5 farklı renk olarak sunulmuştu. Mağazaya yüklemek üzere 
hazırlıyor olduğumuz şablona nakışlı ferace ürününü ürün numarasıyla 
birlikte (bu örnekte MC2007 idi) ürün olarak ekleyelim. Varyantlar için 
okumaya devam edin.

 HandleId kullanımı hakkında daha önce bilgi verildi. Varyant sayısı hakkında 
bilgi için okumaya devam edin.

 Nakışlı ferace örneğinde Name sütununa göre filtrelenmiş dosyaya geri 
dönelim. Ürünün toplam kaç varyanta sahip olduğunu bulmak için beden 
ölçüsü verisine sahip olma durumuna göre beden sütununu da filtreleyelim. 
 
Bu sefer yapılacak filtreleme, beden ölçüsü satırları arasındaki boşlukları 
görmememiz üzerine kurulu. Bu seferki filtreleme için önceki adımlarda 
anlatılan filtreleme özelliğini beden ölçülerinin yer aldığı sütunda yeniden 
uygulamalıyız.  



Mağaza Kullanımı ve Toplu Ürün Yükleme | Bizim Muhit'ten 37

 
Beden ölçüsüne sahip olmayan sütunlar filtrelendiğinde aşağıdaki gibi bir 
görünüm elde edilecek.
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Buradaki beden ölçüleri 3660 arasında değişiklik gösteriyor ve ürüne ait 5 
farklı renk seçeneği mevcut. Yani toplamda 135 = 65 varyant mevcut. Bu 
da demek oluyor ki 651 satırlık bir alanı bu ürün ve varyantları için mağaza 
şablonunda ayırmalıyız.

 5 farklı renk ile nakışlı ferace modelleri 258 satırda listelenmiş ancak bu 
satırlar arasında görsel bağlantılarının yer almadığı satırlar mevcut. Mağaza 
için hazırlıyor olduğumuz şablona, 5 farklı renk varyantı için verilen 5 farklı 
görsel bağlantısını uygun şekilde yapıştıralım (birden fazla görsel bağlantısı 
olduğu durumda şablonda nasıl çalışılacağını anlatmıştık). Bu işlemi kolayca 
yapabilmek için bu sefer ürün görsellerinin yer aldığı sütunu filtreleyelim ve 
sonuçlardan yalnızca eşsiz olanları şablona yapıştıralım.

 Beden filtrelemesini yeniden yapalım. O satırda çıkan tüm değerleri 
kopyalayıp şablondaki varyantlar için ayrılmış alana yapıştıralım. Daha sonra 
sku ve stok için olan değerleri de kopyalayıp şablondaki uygun alanlara 
yapıştıralım.
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 Şablonda ihtiyaç duyduğumuz ancak bu dosyada bulunmayan ya da .xml 
aktarıldığında hızlıca okunmayabilen bilgileri kendimiz girmek üzere şablona 
geri dönelim. Şablonda yer alan diğer alanların doldurulma talimatlarını daha 
önce paylaşmıştık.

 Tüm gerekli alanlar eklendiğinde catalog_products(3) dosyasında yer alan 
nakışlı ferace satırlarına benzer satırlar elde edilecek.

🔥 Şablona yerleştirme sırasında kafa karışıklığı olma ihtimaline karşı 
hızlandırılmış bir video rehber de bonus olarak hazırlandı. 

Şablonu Mağazaya Yükleme

Mağazanın son halini indirdiğiniz düğmenin yan tarafında yeni halini 
yükleyebilmeniz için tuş bulunur. Bu tuşu kullanarak içe aktarma yaptığınızda 
hatalı bir şablon hazırladıysanız uyarı alırsınız. Eğer şablonda bir sorun yoksa, 
yeni eklenen ürün sayısı ve diğer bilgileri içeren pencere belirir. Uyarıları dikkate 
alın. 

📌 Bu rehberde kullanılan dosyalar Google Drive üzerinden paylaşılmıştır 
(video, görsel ve belgeler).


