Türkiye’nin İlk Otomobil AVM’si Otoport Halka Açıldı!
Gül Yapı ve Kullar İnşaat’ın 60 milyon Dolar yatırım ile hayata geçirdikleri otomobil
dünyasını tek çatı altında buluşturacak Türkiye’nin ilk otomobil AVM’si OTOPORT 28
Eylül 2013’ten itibaren kapılarını ziyaretçilere açtı. 120.000 metrekare alan üzerinde,
160 oto galerisi ve 98 ofisten oluşan OTOPORT, E5’e 0 ve TEM’e 5 km mesafede yer alıyor.
Ayrıca proje 200 metrelik E5 cephesi ile Türkiye’nin En Büyük Otomobil vitrini olma
ayrıcalığını taşıyor. Satışların %70’inin tamamlandığı OTOPORT açılışa özel
ziyaretçilerine ücretsiz oto pazarı imkânı da sağlıyor.

İstanbul Haramidere kavşağında Torium AVM’nin hemen yanında E5’e 0 ve TEM oto yoluna
sadece 5 kilometre mesafede bulunan Otoport 28 Ekim 2013 itibari ile kapılarını ziyaretçilerine
açtı. Gül Yapı ve Kullar İnşaat ortaklığı tarafından 60 milyon USD yatırım ile gerçekleştirilen ve
projesi dünyaca ünlü mimar Metin Hepgüler tarafından tasarlanan Otoport birinci ve ikinci el
otomobil tüm marka ve modellerin alım satımının yanı sıra araba alım satımında ihtiyaç
duyulan tüm kurum ve kuruluşları tek çatı altında buluşturuyor.
Türkiye’nin En Büyük Otomobil Vitrini

20.000 metrekare alan üzerine kurulu ve 120.000 metrekare inşaat alanına sahip Otoport 200
metrelik E5 cephesi ile Türkiye’nin en büyük otomobil vitrini olma ayrıcalığını taşıyor. Tüm
Otomotiv dünyasını tek çatı altında toplamayı hedeflenen Otoport’ta 160 oto galerisinin yanı sıra

noter, bankalar, sigorta şirketleri, galeriler için lansman alanları, oto ekspertiz ve otomobil
kuaförü de yer alıyor.

Hem Modern Hem Gelenekçi

Galerileri büyüklükleri 100 m2 ile 600 metrekare, ofislerin ise 80 ile 300 metrekare arasında
değişmekte olduğu Otoport yılın 365 günü hizmet verecek ve yılda 7 milyon ziyaretçi ağırlaması
bekleniyor. Satışların %70’inin tamamlandığı projede ofis fiyatları 150.000 TL’den, galeri
fiyatları ise 300.000 USD’dan başlıyor.
Alan da Satan da Burada

Otoport’ta açılışa özel olarak mevcut galerilerin yanı sıra Otomobil AVM’sini denemek isteyen
galerilere ücretsiz sergileme alanları ile ziyaretçilerine kendi araçlarını sergileyebilecekleri
ücretsiz Pazar alanları imkanı sunuluyor.
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