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40 YILLIK UZMANLIK 
OTOMERKEZİ OTOMOTİV A.Ş, olarak 1983 yılında ikinci el 
araç alım satımı yaparak ticari faaliyetlerimize başladık.
KIA, ISUZU, SUBARU, CITROEN, KARSAN-HYUNDAI TRUCK 
markalarının sıfır bayiliklerini üstlendik. 
Bu tecrübelerin getirdiği uzmanlıkla ikinci el araç pazarının 
dinamiklerini değiştiren bir markanın doğuşuna imza attık. 

ULUSAL ÇAPTA BİR BAŞARI HİKÂYESİ  
otomerkezi.net markamızla, ikinci el araç piyasasında 
kurumsallaşma sürecini başlattık. İkinci el araç pazarına, 
tüketici odaklı hizmet anlayışını kazandırdık. Daha 
ekonomik sigortacılık hizmetleri için ENKAR SİGORTA’yı, 
daha avantajlı ekspertiz hizmeti için PRATİK EKSPERTİZ’i, 
memnuniyeti en üst seviyeye taşımak için de PRATİK 
MİNİ ONARIM ve PRATİK OTO YIKAMA hizmetlerini, 

alım satım süreçlerini hızlandırmak için hemensatmerkezi.com’u, alternatif finansal çözümler 
üretmek için otokredibul.com’u, filo tedarik hizmetleri için FİLOMERKEZİ’ni ve yoğun talep gören 
motosiklet pazarını domine etmek için de MOTOMERKEZİ markamızı geliştirdik.

KAZANDIRAN İŞ MODELİ VE otomerkezi.net BAYİLİĞİ 
otomerkezi.net olarak, ikinci el otomobil sektörüne 360 derece hizmet anlayışını kazandırdık. Sigorta, kredi, 
garanti ve bakım vb. tüm ihtiyaçların piyasa şartlarındaki en ekonomik şekilde, en yüksek kalite garantisiyle, 
tek çatı altında çözülmesini sağlayarak, güvenilir ve kolaylaştırıcı bir ticaret ortamı sunuyoruz.  

Markamızı temsil eden tüm yetkili satıcılarımıza; geniş ürün ve hizmet portföyümüzden, yüzde yüze varan 
müşteri memnuniyeti gücümüzden, kurumsal ve finansal avantajlarımızın tamamından yararlanma fırsatı 
tanıyor, itibarlı ve kazançlı bir markayı temsil etme ayrıcalığı sunuyoruz. 
 
HEDEF 40 ŞEHİR 45 BAYİ 
40 yılı aşan tecrübelerimizi, 26 şehirde, 32 farklı noktadaki bayilerimizle paylaşıyor, daha iyi hizmet daha 
yüksek kazanç anlayışıyla ve istikrarlı adımlarla büyüyoruz. 2023 yılında, en az 40 şehirde, 
45 farklı noktada hizmet vermeyi, ikinci eldeki liderliğimizi küresel çapta bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. 

Muhammed Ali Karakaş
Otomerkezi.net CEO
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01FİNANSAL 
DESTEKLER



Türkiye’nin en büyük ikinci el otomobil 
stoğuna / havuzuna erişim
Bayilerimiz, otomerkezi.net 
portföyündeki (genel merkez) 
otomobillere, teminat mektubu limitlerine 
ve bayilik kategorilerine göre değişim 
gösteren 20 ve 30 günlük vadelerle 
erişebilmektedir.  

Filo Otomobilleri
Bayilerimiz, otomerkezi.net tarafından, 
filo kaynaklı otomobillerin, dönüş günleri 
üzerinden nakit satışa uygun işlemler 
gerçekleştirebilmektedir. 

Havuz / Filo
Otomobilleri



otomerkezi.net Bayileri, 30. gün veya 
45. gün iade opsiyonu ile satın alınmış 
fiyat üzerine %2,5 kâr bedeli ekleyerek 
otomobilini geri verebilir. 

Vadeli alımlarda, vade tarihi +30 gün 
şeklindedir. 20 gün valörlü satın almalarda 
50. gün iade, 30 gün valörlü satın 
almalarda ise 60. gün iade yapılabilir.*
Otomerkezi Otomotiv Anonim Şirketi piyasa şartlarına göre değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar.

Geri İade Opsiyonu

Güçlü Finansal Kaynaklarımız ile

Yanınızdayız!



otomerkezi.net Bayileri, satın alma fiyatını 
kendisi belirleyebilir. Otomerkezi Finansal 
Fonlama yöntemi ile yetkili satıcılarımız, 
satın alma fiyatını belirleme imkânına 
sahiptir. Bayilerimiz böylece, bulundukları 
bölgelerde rekabet avantajı elde eder.

Finansal Fonlama

Alım Fiyatını Siz Belirleyin
Finansmanı Biz Saglayalım



Hemensat hizmetimiz kapsamında, 
online ya da bayinize yapılan başvurular 
sonucunda alımı yapılan otomobiller, 
30 gün boyunca konsinye olarak satışa 
sunulur. Satıldığı fiyat üzerinden elde 
edilen %2,5 kar, genel merkezden yetkili 
satıcımıza aktarılır.

Konsinye Otomobil 
Desteği

Güçlü Stoğumuz ile

Yanınızdayız!



02ORTAK ÇATI
AVANTAJLARI

SATIŞ SONRASI EK ÜRÜN VE HİZMET AVANTAJLARI



otomerkezi.net olarak, 3 farklı paket 
seçeneği ile ikinci elde garantili satış 
hizmeti sunuyoruz.  

Satış Sonrası
Garanti Hizmetleri

Garantili Satış  Avantajları
Yetkili Satıcılarımız tüm paket satışlarının %25’ini hak ediş olarak alırlar. 

3
ay

6
ay

12
ay

5.000 km 10.000 km 15.000 km



20’ye yakın finans ve banka kuruluşları 
üzerinden düşük faiz oranıyla
müşterilerinize tam hizmet sunun!

Bankaya Gitmeden Kredi Kullandırma

Uzman ve Yetkin Personel Desteği 

Aracısız Satış Olanağı

Tüketici Finansman
Kredi Desteği

1
2
3

Kredili Satış Avantajından

Yararlanın!



25’i aşkın sigorta şirketinin ana acentesi 
olarak hizmet veren ENKAR SİGORTA 
aracılığıyla oto trafik, sağlık, yangın, 
nakliyat ve iş yeri poliçeleri gibi birçok 
branşta profesyonel destek veriyoruz. 
ENKAR SİGORTA aracılığıyla yetkili 
satıcılarımızın, sadece 5 dakika içinde 
fiyatlandırma almalarını ve tüm sigorta 
ürünlerinde kazanç elde etmelerini 
sağlıyoruz. 

Sigorta Hizmetleri

Sigortadan  Kazanın!



OTOMERKEZİ OTOMOTİV A.Ş. bünyesindeki Pratik 
Mini Onarım ve Motrio Yetkili Bayilikleri ile yedek 
parçadan lastiğe, aküden dolu hasarına birçok 
bakım ve onarım hizmeti sağlıyoruz.

Otomobil Bakım
Onarım Hizmetleri

Her Kesilen Faturanın %10’u Merkeze Aittir.

Satış Sonrası Hizmet Avantajından

Yararlanın!



Yeni İş Modelimiz Filomerkezi ile

Fark Yaratın!

Bayilerimiz, FİLOMERKEZİ hizmetimizle, 
Türkiye’nin 30 farklı noktasında, fiyat 
avantajından ve otomobil çeşitliliğinden 
faydalanarak uzun dönemli filo kiralaması 
yapabilmektedir. 

Uzun Dönem
Kurumsal Kiralama
Desteği



03ORTAK MARKA
AVANTAJLARI

BÜYÜK MARKA AĞININ BİR PARÇASI OLUN



Genel merkezden sağlayacağımız 
pazarlama ve kurumsal iletişim 
destekleriyle, dijital, açık hava, televizyon, 
radyo başta olmak üzere tüm mecralarda 
bölgenizdeki hedef kitlenize ulaşmanızı 
sağlıyor, yetkili satıcılarımız için hedefleme, 
tasarım ve %50’ye varan ödeme desteği 
sunuyoruz.

Pazarlama ve Kurumsal 
İletişim Desteği

Reklam Desteğinden  Yararlanın!



Kariyer platformları aracılığıyla yetkili 
satıcılarımızı nitelikli çalışan profilleriyle 
buluşturuyor ve çalışanlarınız için 
gerekli olan eğitimleri danışmanlarımız 
ve deneyimli çalışanlarımız aracılığıyla 
tarafınıza sağlıyoruz. Performans 
ölçümüne bağlı olarak ise maaş 
ödemelerinde %50’ye varan genel merkez 
desteği sağlıyoruz.

İnsan Kaynakları
Desteği

Eğitim, Maaş ve İlan Desteklerinden

Yararlanın!



Otomerkezi.net olarak, satışı gerçekleşen 
tüm ürün ve hizmetler sonrasında, yetkili 
satıcılarımız için; memnuniyet anketi, 
şikâyet yönetimi gibi kurumsal iletişim 
çalışmaları yapıyoruz. 

Ortak Çağrı Merkezi
Müşteri İlişkileri

Müşterilerinize  Güven Veren
Hizmetler



Dijitalde Güçlü Olun!

Güçlü dijital altyapımız ve inovatif 
sistemlerimiz sayesinde müşterilerimizin 
ihtiyacı olan hız ve güveni anında 
sağlıyoruz.

Ortak Dijital Altyapı

Güçlü dijital altyapımız ve inovatif 
sistemlerimiz sayesinde müşterilerimizin 
ihtiyacı olan hız ve güveni anında 
sağlıyoruz.

İletişim Merkezi ve Online İletişim 
Sistemi

Bankaya gitmeye gerek kalmadan tek 
tıkla finansal çözüm hizmetleri veriyoruz.

Sadece 1 dakikada araç değerleme ve 
ücretsiz ekspertiz hizmeti veriyoruz. 
Noter satış sonrası 1 saat içinde nakit 
ödeme ile dijital satış süreci avantajı 
sunuyoruz.



Düzenli olarak, ulusal TV kanallarında 
ve yazılı basında yer alıyor, stadyum led 
ekranlara, billboardlara, dijital panolara 
reklam giriyoruz. Etkileşimi en yüksek 
Influencerlarla iş birlikleri yapıyoruz. 

Ulusal Reklam 
Kampanyaları

Güçlü  Reklam Destegi



CEO’muz Muhammed Ali Karakaş’ın 
ulusal basın kanallarına verdiği demeçler 
ile otomobil piyasası hakkında ülke 
gündemini belirlemeye devam ediyoruz.

Sürekli ve Yoğun PR 
Faaliyetleri



CARSTUDIO ve otomerkezi.net iş 
birliğiyle, stüdyo yatırımı yapmadan 
otomobillerinizi yüksek kaliteli görsellerle 
web sitemizde ve ilan sitelerinde 
yayınlıyoruz.

Oto Stüdyo

Profesyonel  Görsel Desteği



04İŞ GELİŞTİRME
PROJELERİ



OTOMERKEZİ A.Ş olarak 2023 yılında 
sektörümüzde ekolojik farkındalığı 
oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 
elektrikli otomobil distribütörü olma 
konusunda çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.

Uluslararası İş Birlikleri

Büyük  Düsünün!

DÖNÜŞÜMÜ
BAŞLATIYORUZ



Yeni Kazanç Alanlarına  

Kapı Aralayın

Genel merkezimizde kurulumunu 
tamamladığımız ZES şarj ünitelerini tüm 
bayilerimize taşımayı planlıyoruz.

Şarj Üniteleri



MotoMerkezi aracılığıyla, 5 önemli 
motosiklet markası ile iş birliği sağlayarak 
müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.

MOTOMERKEZİ



05YETKİLİ SATICILAR
ve GENEL MERKEZ
KOORDİNASYONU



Otomerkezi.net olarak her yıl tüm bayilerimizi geniş kapsamlı bir 
toplantı içeriğiyle İstanbul’da bir araya getiriyoruz.

Yıl içerisinde her çeyrekte tüm bayilerimizle, bir önceki çeyreği 
değerlendirmek üzere online toplantılar yapıyoruz.

Bayilerimizi düzenli aralıklarla ziyaret ediyor; analizleri yerinde 
yapıyor, gelişmeleri ve yenilikleri birlikte değerlendiriyoruz.

Belirli temalar ya da bayilerimizden gelen istekler doğrultusunda 
online ve fiziksel katılımlı olarak alanında uzman danışmanlarla 
eğitimler düzenliyoruz.

Bayi Toplantıları,
Ziyaretler ve Eğitimler

Bayi Toplantıları

Ziyaretler

Eğitimler



OTOMERKEZİ OTOMOTİV A.Ş, katalogda belirtilen şartlar,
çalısmalar ve politikalarla ilgili değisiklik yapma hakkını saklı tutar. 



0(216)385 38 38 - 0(541) 321 19 37

GENEL MERKEZ
Zümrütevler Mahallesi Karayemiş Sokak No:4
Maltepe/İstanbul

www.otomerkezi.net
otomerkezi@otomerkezi .net


