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D I  S  T  R  I  B  U  T  O  R  SWelcome!
Sayın Yetkili Satıcı:

OCEO MARINE Distribütörleri bayi ağına katılma hakkındaki son 
sorgunuz için teşekkür ederiz.

OCEO MARINE, 2011 yılında güçlü bir odaklanma ve müşteri 
hizmetlerine bağlılık ile kurulmuştur. Bizimle iş yaptığınızda ilk 
fark edeceğiniz şey budur. Sorularınızı cevaplamaya, sorunları 
çözmeye ve size en kaliteli deniz ürünleri tedarik etmeye kendini 
adamış denizcilik endüstrisi profesyonellerinden oluşan aydınlık 
ve bilgili bir personel topladık.

Yıllar boyunca, deniz endüstrisi için mükemmel ürünler üreten 
bir dizi saygın tedarikçi ile güçlü ilişkiler kurduk ve size en 
eksiksiz güvenilir ürünler sunmak için bu ilişkileri sürdürmeye 
devam ediyoruz.

Ekte bayi uygulamamızın bir kopyasını bulacaksınız. 
Başvurunuzun hızlı bir şekilde işlenmesini sağlamak için
lütfen bunu tamamen doldurun. Bu belgeye sahipseniz, lütfen 
vergi muafiyeti sertifikanızın bir kopyasını ekleyin.

Biz OCEO MARINE firması olarak sizinle uzun ve müreffeh 
bir iş ilişkisi kurmak için sabırsızlanıyoruz.

İçtenlikle

KIVANC CAKIR
Chief Operating O�cer

info@oceomarine.com
+90 533 420 18 38

www.oceomarine.com  
  
  

  
 



D I  S  T  R  I  B  U  T  O  R  SAbout Us
Hikaye

Bizim Sözümüz

Lokasyon

Ürünlerimiz

Takımımız

OCEO MARINE şirketi Kıvanç Çakır tarafından 2011 Göcek'te
kuruldu. OCEO MARINE �rması, 1958 yılında temeli atılan 
EMEK MARINE �rmasının  sahip olduğu tüm deniz ekipmanı ve
yedek parça temsilcilerinin dağıtım ve servisliğini üstlenmiştir.
EMEK MARIN �rması Ortadoğu ‘da birden fazla dünyanın önde gelen
önemli yat ve tekne markasını temsil etmektedir. Burada EMEK 
MARINE, iki farklı lokasyondaki teknik servis atölyeleri ile tüm
teknelere kusursuz teknik hizmetler sunmaktadır. 
OCEO MARINE şirketi deniz ekipmanı / yedek parça temsilcilikleri
bayrağını devraldıktan sonra marka sayısını 35'ten fazlaya taşıyarak
bölgesinde kusursuz ürünler sunmaya devam ediyor.

Kuruluşumuzdan bu yana, OCEO Marine vaadi kaliteli deniz 
ekipmanları , yedek parçalarını pazara getirmek ve denizcilik 
sektöründe en iyi müşteri hizmeti sunmak olmuştur. Bugün hala
1 numaralı  hede�miz budur ve tüm çalışanlarımız müşterilerimiz 
bu sözü yerine getirme konusunda kararlılardır.

Her bir konumumuzda deneyimli ve bilgili denizcilik endüstrisi
profesyonellerinden oluşan güçlü bir ekip oluşturduk. Soruları 
cevaplamaya, sorunları çözmeye ve siparişleri zamanında teslim
etmeye çalışıyoruz. Ekibimiz kendini işine adamış, sadık ve
çalışkandır ve bu, çoğu OCEO MARINE'ı sadece bir iş değil, bir
kariyer haline getirmiş olmasından anlaşılmaktadır.

On yılı aşkın süredir, OCEO MARINE, sunduğu ürünlerin 
güvenilir, uygun �yatlı ve kullanılabilir olmasını sağlayarak
sektördeki en iyi deniz tedarikçileri ile güçlü ilişkiler kurmuştur.
Müşterilerimize eksiksiz bir deniz ürünleri sunmamıza yardımcı 
olan bu ilişkileri sürdürmeye devam ediyoruz.

GOCEK / FETHIYE - MERKEZ VE DEPO
GOCEK MAHALLESİ, UZMAN KAPTAN SOK.
NO : 8 / 1 ,  FETHIYE / MUGLA / TURKEY
ph +90 533 420 1838 
fx  +90 252 645 2899



D I  S  T  R  I  B  U  T  O  R  S

info@oceomarine.com
+90 533 420 18 38

www.oceomarine.com

Application
OCEO MARINE ile ilgilendiğiniz için heyecanlıyız ve sizinle
iş yapmak için sabırsızlanıyoruz!

OCEO MARINE toptan dağıtıcısıdır. OCEO MARINE'den ürün
satın alabilmek için, meşru bir denizcilik işletmesi olarak kali�ye 
olmalısınız. Bir denizcilik işletmenizi ve kredinizi onaylamak için
bir referans değerlendirmesine tabi tutulacaksınız.

. 
Ayrıca sizinle ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyoruz. İşletmenizi
daha iyi anlayabilmemiz ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak doğru
ürün ve hizmetleri sunabilmemiz için lütfen bu dosyada bulunan 
bayi sorgulama formunu doldurun.

Tüm belgeler bize şu adresten e-posta ile gönderilebilir:
info@oceomarine.com
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D I  S  T  R  I  B  U  T  O  R  S
Dealer Inquiry

Şirket İsmi: __________________________________________________________________________________

İletişim Bilgileri
Şirket Telefonu:  _________________________________ Şirket fax:  ___________________________________
Şirket email:   _________________________________ Website: ___________________________________
Şirket İletişimleri
Genel Müdür: _________________________________ Email:  __________________________________________
Parça departmanı:_________________________________ Email:  __________________________________________
Servis: _________________________________ Email:  __________________________________________
Muhasebe:   _________________________________ Email:  __________________________________________
Satın alma:   _________________________________ Email:  __________________________________________

☐ Suda Hizmet ☐ Yat ve Bot satış ☐ Boat Depolama ☐ Boat kiralama
☐ Marina Hizmeti ☐ Su sporları ☐ Mobile bakım / servis ☐ Service Departmanı
☐ Outboard servis ☐ Sterndrive servis ☐ Inboard servis ☐ Jetski Servisi
☐ Engine repower ☐ Transmission servis ☐ Online satış ☐ Yat Mazleme Tedarik
☐ Trailer satış ☐ RV/Bus satışı ☐ Trailer servis ☐ RV/Bus service
☐ Elektrik işleri/ hizm. ☐ Generator servisi ☐ Diğer _______________ ☐ Other _______________

Ürünler / Markalar 
☐ Mercruiser ☐ Volvo ☐ Indmar ☐ Marine Power
☐ Crusader ☐ Pleasurecra� Marine (PCM) ☐ OMC Sterndrives ☐ Yamaha
☐ Mercury ☐ Johnson/Evinrude ☐ Honda ☐ Nissan/Tohatsu
☐ Borg Warner/Velvet Drive ☐ ZF Marine ☐ Onan ☐ Kohler
☐ Westerbeke ☐ Yanmar ☐ Caterpillar ☐ Steyr
☐ Cummins ☐ Satış sonrası parçaları ☐ Diğer _______________ ☐ Diğer _______________
Hangi tekne markalarını ile çalışıyorsunuz? ______________________________________________________________________

Materyaller ve Promosyonlar
Almak ister misiniz (geçerli olanların tümünü işaretleyin):    
☐ Ürün Kataloğu ☐ Özel e-postalar ☐ Doğrudan posta - ilanlar

Temsilcisi olduğumuz hangi ürün tipleri ile ilgileniyorsunuz.?

Hangi markalarımızla ilgileniyorsunuz ve ilgili haberleri almak istiyorsunuz?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

İşletme Türü (geçerli olanların tümünü işaretleyin)

☐ Motor ve jeneratörler ☐ Motor/ jen. yedek parçalar
☐ İç ve Güverte Aksesuarları

☐ Tender ve Su sporları☐

☐ Şa� , Pervane ve tutyalar

☐ Otopilot ve dümen sistemi

☐ Sintine ekipmanları
☐ Pompalar,Su sistemi

☐ Elektriksel ürünler

☐ Navigasyon ve elektronik
☐ Yelken ve donanımları

☐ Kimyasal,boya ve temizleme ürün.



D I  S  T  R  I  B  U  T  O  R  S
Account Application

Şirket İsmi: __________________________________________________________________________________
İletişim bilgileri
Fatura Adresi Nakliye adresi ☐ Fatura adresi ile aynı
Adres 1: ______________________________ Adres 1: ______________________________
Adres 2: ______________________________ Adres 2: ______________________________
İl/Bölge/posta kodu:  ______________________________ İl/Bölge/posta kodu:  ______________________________
Ödemeleri işleyen kişi: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Şirket telefon:  _________________________________ Şirket fax:  ___________________________________
Şirket email:   _________________________________

Şirket Bilgileri

Sahiplik türü :
Şirket Yetkilisi

☐ Mülkiyet ☐ Ortaklık ☐ Tüzel Kişi

İsim:  _________________________________________ Görev:  __________________________________________
İsim :  _________________________________________ Görev:  __________________________________________
İsim:  _________________________________________ Görev :  __________________________________________

Marin Ticari Referanslar ( Mümkün ise 2 adet )
Şirket:          __________________________________ Şirket:          __________________________________
Adres:             __________________________________ Adres:             __________________________________
İl/Bölge/posta kodu:  _____________________________ İl/Bölge/posta kodu: __________________________________
Telefon: __________________________________ Telefon: __________________________________
Fax: __________________________________ Fax: __________________________________

İSİM İMZA TARİH


