
KERVANSARAY ART KÜLTÜR SANAT ÜRÜNLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ ‘adına 

DESENLİO.COM ONLİNE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 

 35 Farklı Kategori İle Binlerce Ürün ve Geniş Ürün Yelpazesi 

 

 Kervansaray Art Kültür Sanat Ürünleri San. Ve Tic. LTD. ŞTİ, Kanvas Tablo, Ev 

ve Ofis Aksesuarları XML veren firmalar arasında en çok ürün çeşidine sahip olanlar 

firmalardan biridir. 

 Toplamda 35 Farklı kategoride üç bin beş yüz (3.500) ürün ile hizmet vermeye devam 

Etmektedir. 

 Bayilerimiz XML desteğimiz ile sitemizde satışta bulunan bütün ürünlerin, güncel 

stok ve fiyat bilgilerine ilave olarak açıklama, resim, ürün özellikleri,  gibi bilgilerini 

de anlık olarak alabilir ve anında kendi sitelerinde satışa sunabilirler. 

 Yeni ürünler ve markaların Networkümüze dâhil olması için firmalar ile sürekli 

görüşme halindeyiz. Sistemimize sürekli olarak yeni markalar ve ürünler dâhil 

olmaktadır. 

 Bunlar süratle E-ticaret satışına uygun şekilde hazırlanıp XML sistemimize 

eklenmektedir. 

 Ayrıca bayilerimiz mail ve sms yolu ile de haberdar edilmektedir. 

 Ürün Çeşitleri: Kanvas tablo, çerçeveli tablo, dekoratif ürünler, seramik ürünler, 

polyester ürünler, metal ürünler, ahşap ürünler ve hediyelik eşyadır.   

 Tüm ürünlerin güncellenmesi 3 aylık periyotlarda güncellenmektedir. 

 

Şartlar: 

 Online bayilik için işleyen kriterlerimize uygun bir web sitesine sahip olmanız 

gerekmektedir. 

 XML başvuru talebinizle siteniz incelenerek genel şart ve koşullara uygunluğu tespit 

edilir. Sitenizin aktif olarak satışta olması gerekmektedir. Sitenizin satış yaptığını 

belgeleyebilmeniz gerekmektedir 

 XML Ücreti Yıllık 2.500 TL + KDV'dir  

 Sözleşme ve XML alt yapı bilgilendirmesi işlemlerinden sonra, beş (5) iş günü içinde 

XML hazırlanarak tarafınıza iletilir. 



 Entegrasyon süreci tamamı ile size aittir. İletilen xml ile birlikte size özel kullanıcı 

adı ve şifre ile birlikte ilk giriş yaptığınız bilgisayarın MAC ve IP adresi “ile 

sınırlandırılacak olup başka bilgisayar ve internet ağ sistemlerinde erişimi 

sağlanamayacaktır.  

 Bu sistemin yoğunluğunu ve bayilerin, ürünlerin korsan ve kanunsuz olarak korsan 

işlere karışmasına gerekçe olarak alınmış bir önlemdir.  

 Yaşanabilecek teknik aksaklık ve uyumsuzluklarla bu süreç uzayabilir. 

 Teknik nedenlerden kaynaklı süreç uzamaları Kervansaray Art Kültür Sanat 

Ürünleri San. Ve Tic. LTD. ŞTİ sorumluluğunda değildir. 

 Web sitenizden XML ile ürün Çekimi için yazılım ve kodlama tarafınıza aittir.  

 XML ile alınan tüm ürünlerin pazar yerlerinde (N11, Gitti Gidiyor, Hepsi Burada, 

E-PTT avm, Amazon ve Trendyol gibi) satışı yapılabilir. 

 Bunu Bizim tarafımızdan talep etmeniz durumunda. Xml entegrasyonu yazılımcımız 

tarafından anlaşılacak bedel ile yaptırılabilmektedir. 

 Pazaryerlerine ürünlerinizin yüklenmesini talep etmeniz durumunda tarafımızdan her 

bir pazaryeri için 1250+Kdv Şeklinde bizim tarafımızdan eksiksiz olarak 10 iş günü 

içerisinde yüklenerek teslim edilecektir 

 Web Sitenizin bizim tarafımızdan yapılarak ürünlerin yüklenmesi dahil anahtar teslim  

bedeli 6000+Kdv Bayi için tanımlanmış fiyatımızdır.  

 XML entegrasyonu tamamlandıktan sonra ürünler sitenizde satışa hazır hale gelir 

 http://www.desenlio.com adresinden sitemize üye olmanız gerekmektedir. Üyeliğiniz 

onaylandıktan sonra Xml bayi grubuna alındığınızda toptan fiyatları görebileceksiniz. 

Size verilen xml’deki toptan fiyatlara istediğiniz kar marjlarını koyarak satışa 

sunabilirsiniz.          

 Siparişlerinizi, müşteriniz internet sitenizden sipariş verdikten sonra, 

http://www.desenlio.com üzerinden  giriş yaparak %20 ile %40 kar marjı ile satın 

alabilirsiniz.  

 Size gelen siparişi sitemiz üzerinden satın aldıktan sonra sipariş bizim tarafımızdan 

paketlenerek müşteriye gönderilecektir. 

 Siparişlerinizin gönderim süresi, ürünlerin kargo adresine göre 1 ila max 5 iş günü 

içinde teslim olarak değişmektedir. 

 Kargo anlaşmaları bayiler tarafından yapılmalıdır. Desenlio ile Kargo dahil anlaşma 

yapılacak ise belirtilen şartlar koşulları içerinde kargo dahil anlaşma sağlanabilir. 



 Tarafımızdan gönderilecek olan ürünlerde reklam amaçlı (etiket, indirim kartı, 

tebrik kartı, broşür vs. )  Desenlio’a ait herhangi bir ibare bulunmayacaktır.    

 Firmanıza iade olarak gelen ürünler iade koşullarına uyuyorsa tarafımıza maksimum 

15 iş gününde iade yapabilirsiniz. Böylelikle iade ettiğiniz ürünlerin size çıkış 

tutarındaki tutar bakiyenize eklenir. 

 Kargo ücretini gönderimlerde ve iadelerde XML alan bayi karşılar. Bayi Kervansaray 

Art Kültür Sanat Ürünleri San. Ve Tic. LTD. ŞTİ anlaşmalı fiyatından alıp 

gönderebilir. Pazar yerlerinden yapılan satışlar taraflar olarak varılan mutabakatla 

belirlenmektedir.  

 Bazı ürünlerde yapılacak kampanyalar önceden haber verilir, isteğinize bağlı olarak 

kampanyaya katılabilir veya kampanya boyunca ürünleri yayından kapatabilirsiniz. 

 Hiçbir Bayi Kervansaray Art Kültür Sanat Ürünleri San. ve Tic.Ltd.Şti ’nin satış 

sitelerindeki fiyatların altına satış yapma hakkına sahip değildir.Yapıldığı tespit 

edilirse bayilik otomatik iptal edilecektir. 

 XML kullanım şartlarına ait sözleşme size iletildikten sonra, gerekli alanların ve her 

sayfanın kaşe ve imza ile eksiksiz doldurulup imzalanarak tarafımıza taranarak üyelik 

sistemindeki evraklar kısmına yüklenip, islak imzalı asıl suretlerin adresimize 

gönderilmesi ile başlamış olacaktır. 

 Anlaşmalı Kargo: Yurtiçi Kargo /  

 

 

 

 

 

 

Danışmak istediğiniz tüm konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz.  

Size  yardımcı olmaktan mutluluk duyarız 

Çalışma Saatlerimiz: Hafta içi ve Cumartesi 09.00 – 19.00 ‘dur. 

 

ONLINE BAYİMİZ OLUN VE KAZANMAYA BAŞLAYIN! 

  



KERVANSARAY ART KÜLTÜR SANAT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

EVRAK GÖNDERİMLERİNİZ İÇİN  

MERKEZ OFİS / SHOWROM ADRES: 

Nişantaş Mah.Vatan Cad.Ark No:30/C Selçuklu / Konya  

TEL:0332 312 22 05 /  TEL:0850 302 91 73  

ÜRÜNLERİN ÇIKIŞ VE İADE ADRESLERİMİZ 

DEPO-ÜRETİM ADRES: 

Sille Ak Mah Korcan Sok.No:1a Selçuklu / Konya  

TEL:0322 245 05 13 /  TEL:0850 302 98 86  / TEL CEP ŞİRKET  : 0532 325 16 00 

bayi@desenlio.com  / bilgi@kervansarayart.com.tr  

 

 

Bayi - Firma Kaşesi                                                                                          Firma Kaşesi                                                               

     İsim Soyisim                                                                                                  İsim Soyisim  
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KERVANSARAY ART KÜLTÜR SANAT ÜRÜNLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ 

Bayi, Satıcı Firma Başvuru ve Güncelleme Formu 

Firma Bilgileri 

Ticari Unvan: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon Alan Kodu (…….)  Telefon: ……………………………………………………  Fax: …………………………………………………………… 

Cep Telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Fatura Adresi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Semt: …………………………………….  Şehir: ……………………………………………… Posta Kodu: ………………………………………………. 

Vergi Dairesi: ……………………………………………………….. Vergi No: ………………………………………………………………………………. 

İnternet Adresi: ……………………………………………………  E-posta Adresi: ……………………………………………………………………… 

 

Mali Bilgiler 

Kayıtlı Sermayesi: …………………………………………………  Ticaret Sicil No: ……………………………………………………………………… 

Kuruluş Tarihi: ………./………./………..                               Geçen Yılın Cirosu: ……………………………………………………………..... 

 

Başvuru ; 

E-Mağazacılık;…………………………………………….……………………………………………………………… 

Pazaryerleri;………………………………………………………………………………………………………………… 

Bayilik Bedeli;……………………………………………. Ödeme Şekli;…………….……………………………………… 

Teminatlı Bayilik;…………………….………………………………………………………………..……………………….. 

Mesai dışı saatlerde bayi, satıcı firma oluşabilecek anlık destek ihtiyaçları için en az 2  personel 

Cep Numarası: 

Personel 1 Cep: ………………………………………………………. 

Personel 2 Cep: …………………………………………………… 

Kullanılan Bayi Markaları:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Üyesi olduğunuz (Stk, Dernek, kurum ve kuruluşlar)……………………………………………………………………………………………. 

Not: Şirketinizle KERVANSARAY ART KÜLTÜR SANAT ÜRÜNLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ arasındaki haberleşmenin, 
kampanyalar, haberler ve diğer bilgilerin şirketinize ulaşmasını istediğiniz kişilerin e-posta adreslerini aşağıya 
yazınız. 

1- …………………………………………………………………..     2-   …………………………………………………………………………. 
 
Başvuru Yapan Yetkili Kişi Bilgileri                                                                                                         Kaşe / İmza 
 

Adı ve Soyadı: ……………………………………….........                Tarih: ………./…………./………… 

Firmadaki Unvanı: …………………………………………………………… 

Cep Telefonu: …………………………………………………………………. 

E-posta: ………………………………………………………………………….. 


