
Dünyanın arabası burada



   Otomobil Dünyasının 
  En Büyük Vitrini Açıldı.

Hoş Geldiniz.
Artık araba almak isteyen, kilometrelerce dolaşmadan, 
   bankaya, sigortacıya, notere koşturmadan Otoport’a gelecek...

            Çünkü, bütün araba markalarını ve araba alırken ihtiyaç duyulan 
her şeyi ve herkesi bir arada, Otoport’ta bulacak.







Ulaşımı En Kolay 
Otomobil Alışveriş Merkezi

Otoport E5’in tam üzerinde, TEM’e bağlantı yoluna sadece 1 km mesafede.

             Aynı zamanda otobüs veya Metrobüs ile de ulaşım olanağı olan

Otoport, her gün binlerce ziyaretçi ağırlayacak.
 





Her Yönüyle
Birinci sınıf bir 
Alışveriş Merkezi
Otoport, alışveriş merkezi inşası ve 
yönetimi konusunda deneyim sahibi iki köklü 
firma olan Kullar İnşaat ve Gülyapı’nın 
ortak girişimiyle inşa edildi.

Profesyonel bir anlayışla yönetilen
Otoport herkesin ailesiyle gelip
alışveriş yapabilecekleri hem de güzel
vakit geçirecekleri gerçek bir 
alışveriş merkezi.





365 gün saat 22.00’a kadar açık
 otomotiv fuarı

Otoport, senenin her günü akşam saat 10’a kadar açık kalıyor.
   Hafta içi, hafta sonu her gün binlerce müşteri ağırlıyor.

      Geniş galerileri ve 5.60m tavan yüksekliği sayesinde 
hayalinizdeki showroom için fazlasıyla alan Otoport’ta var.
       
Ziyaretçiler rahat rahat, fuar gezer gibi geziyor,
  Otoport’ta yer alanlar her gün kazanıyor. 
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• Servis alanları 
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• 120,000 m2 alan
• 160 Oto Galerisi 
• Banka Şubeleri
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Otomobil alışverişinin adresi değişiyor
Yakında kentlerde önemli bir dönüşüm başlayacak.
     İçişleri bakanlığının tüm valilere gönderdiği genelgeyle şehir merkezlerinde ikinci el
otomobil galerilerine ruhsat verilmeyecek. 

Bu dönüşüme en hızlı uyum sağlayan ve vitrinde yerini erken alan kârlı çıkacak. 
        Otoport, ikici el satıcılarını, markaları ve ithalatçıları aynı çatı altında toplayacak.
     Otomobil alışverişinin İstanbul’daki merkezi olacak





İşleri kolaylaştıran
mimari tasarım...
Otoport’un mimarisi hem satıcıların hem de alıcıların 
işlerini kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. 

Otoport’ta uzun koridorlar değil 3600 görüş sağlayan geniş meydanlar var. 
Bu sayede müşteriler binanın bir ucundan diğer tarafı rahatlıkla görebiliyor.

Gün ışığından maksimum yararlanacak şekilde planlanan tavan ve cephe mimarisi de 
galerilerin her zaman aydınlık olmasını sağlıyor.

Banka şubeleri, aracılık hizmetleri, servisler hemen elinizin altında.
Hem sizin hem müşterilerinizin işi kolaylaşıyor, ticaret hızlanıyor.





Ofisleri de 
galeriler kadar şık
Otoport sizi apartman altı dükkanlardan, bakımsız sitelerden 
kurtaracak. Müşterilerinize modern, şık ofislerde hizmet 
vermenizi sağlayacak.

Otoport’un mimari tasarım ve alan kullanımı çalışanlarınızın 
motivasyonunu her zaman canlı tutacak. Otoport’ta 365 gün tertemiz
bir alışveriş merkezinde iş yapmanın rahatlığını yaşayacaksınız.
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