
DİLEK ANADOLU GIDA VE 
İHTİYAÇ MADDELERİ MERKEZİ



ANADOLU YAKASI’NDA İLK
TOPTAN GIDA ve İHTİYAÇ MADDELERİ 

MERKEZİ İNŞA EDİLİYOR



İSTANBUL 
ANADOLU YAKASI 
İLK VE TEK TOPTAN GIDA 
VE İHTİYAÇ MADDELERİ 
SATIŞ MERKEZİ 
DAGİM

DAGİM, başta İstanbul Anadolu Yakası olmak üzere 
toptan gıda ve ihtiyaç maddeleri konusunda toptan satış 
ihtiyacını gidermek üzere kurulmaktadır. Türkiye genelinde 
İstanbul’a sevk olan ürünlerin Avrupa Yakası’na geçmesi 
ve yeniden dağıtılması gibi konulardaki maliyetleri 
ortadan kaldıran bir cazibe merkezi olarak düşünülmüştür. 
DAGİM, Anadolu Yakası’nın ilk ve tek toptan gıda ve 
ihtiyaç maddeleri satış merkezi olarak lojistik açıdan 
avantajların merkezinde bir konumda inşa edilmektedir.



DAGİM, BÜYÜK YATIRIMLA
İSTANBUL ANADOLU 
YAKASI’NDA İNŞA EDİLİYOR

DAGİM, Dilek Gıda, Mostar Yapı, Mask Gıda iştiraki olan 
MAY Proje ve İnşaat Yatırımları A.Ş. tarafından hayata 
geçirilmektedir. DAGİM, eşsiz lokasyonu ve geniş hedef 
kitlesi ile tüm ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak 
tam donanımlı şekilde dizayn edilmektedir. DAGİM’de 
günün şartlarına göre belirlenen ihtiyaçlar, kaliteli, düzenli 
iş yerleri ve dükkanların oluşumunu sağlıyor.

Park alanlarından sosyal alanlara, yemek alanlarından 
lojistik hizmetlerine, finans, bankacılık/banka, büro 
hizmetlerinden çalışma ofislerine kadar her ayrıntısı 
düşünülmüş bir ticaret merkezi olarak DAGİM, müthiş 
fırsatlar sunuyor.

Tüm müşterilerine ve paydaşlarına değer katacak bir gıda 
merkezi inşa etmek için, Anadolu Yakası’na muhteşem bir 
yatırım yapılıyor.

• ORHANLI GİŞELER 2,3 KM
• TEM OTOYOLU 3 KM
• VİAPORT AVM 4,2 KM
• SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 5,3 KM
• KUZEY MAMARA OTOYOLU 8,5 KM
• AYDINLI MEYVE-SEBZE HALİ 9,4
• E5 OTOYOLU 10,5 KM
• RO-RO LİMANI 12,5 KM



TÜM İHTİYAÇLARINIZ
EKSİKSİZ DAGİM’DE

DAGİM, hem ekonomik hem de keyifli alışverişin adresi 
olacak. İhtiyaca yönelik her türlü arz DAGİM’de 
bulunacak. Çeşitliliğin zenginliği neticesinde, piyasada 
oluşan rekabet de göz önünde bulundurularak bütçe dostu 
planlama yapılacak. DAGİM, toptan gıda alışverişlerinin 
yeni merkezi olmanın yanında, bütün bölgenin önemli 
yatırım projesi olarak da öne çıkacak ve bir eksikliği de 
ortadan kaldırmış olacak. 



DAGİM; TOPTAN GIDA VE 
İHTİYAÇ MADDELERİNE 
YÖNELİK TÜM ÜRÜNLERİN 
SUNUMUNA İMKAN 
SAĞLAYACAKTIR.

DAGİM; Bir alışveriş merkezi kümelenmesinin, her şeyi 
ile düşünülmüş ticaret merkezinin geleceğe yönelik tüm 
ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde kurgulanmıştır.
DAGİM, bütünüyle gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan 
satışı şeklinde organize edilmektedir.

Satış Alanları: 
• Genel Satış Alanlı Toptan Satış Yerleri
• Kategori Satış Bölümleri:
likit satış (soda, meşrubat, meyve suyu, su), bakliyatçılar 
(açık ve paketli kuru gıda ürünleri, nohut, pirinç, mercimek, 
vb), unlu mamül satıcıları, kuruyemiş, temizlik maddeleri, 
züccaciye ve hırdavat, oyuncak, et, karkas et, tavuk 
şarküteri, peynir, yumurta ve fabrika satış mağazaları.



DAGİM,
EN UYGUN
FİYATLA SUNACAK

DÜNYAYA HİTAP 
EDECEK ŞEKİLDE 
KURGULADIK

DAGİM; toptan fiyat borsasının oluştuğu Anadolu 
Yakası’nda fiyat-kalite rekabetini gözeterek, kaliteli 
ürünleri en uygun fiyata, perakendeci, kuruyemişçi, 
likit satıcılar, sucular ve catering (yemekhane ve hazır 
yemekçiler) ile horeka (otel, restoran, kafe) noktalarının 
hizmetine sunacak.

DAGİM; günümüz şartları doğrultusunda doğru 
kurgulama neticesinde gerek müşteri gerek satıcı 
memnuniyetinin en üst düzeyde tutulduğu bir ticari 
merkezdir.

DAGİM; konum ve ulaşım kanalları itibari ile satış olarak 
tüm Marmara bölgesine, depolama ve sunum hizmeti 
olarak ise Tüm Türkiye ve DÜNYAYA HİTAP EDECEK 
ŞEKİLDE kurgulanmıştır.



GÖZDE 
KONUMUYLA 
TİCARETİN KALBİ 
BURADA ATACAK

ORTA ÖLÇEKLİ 
ESNAF İÇİN 
BENZERSİZ FIRSAT

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 3 saatlik 
bir uçuş ile tüm Avrupa ülkeleri ve Rusya ile 
Türk Cumhuriyetleri’ne, 2 saatlik bir uçuş ile 
Arap Yarımadası’na ulaşabilmek DAGİM’den 
oldukça kolay. Tüm satış yerleri ve markaları 
site yönetimince oluşturulacak online web site 
üzerinden takip edilebilecek ve bu ülkelere 
tanıtım ve satış ile ihracat yapılabilecek.

DAGİM; Anadolu Yakası’nda orta ölçekli esnafa 
hitap edecek benzersiz bir fırsat sunacak. Hem 
ölçek ekonomisi hem ürün standartları hem de 
uygun ortamlarda ticaret yapabilme imkanıyla 
DAGİM, mükemmel alışveriş uygulamaları 
oluşturacak. 



SON TEKNOLOJİ
ALTYAPI 
SİSTEMİMİZ

DAGİM, bünyesinde barındırdığı kırmızı et, beyaz et 
ve balık bölümleri için gereken donatı, donanım, altyapı 
konusunda son teknolojiden faydalanacak. İhtiyaç duyulan 
tüm gereksinimler konusunda imkan sağlayacaktır. 



İş yeri sahiplerinin refahı, yüksek kazancı, mutluluğu için 
her detayı düşündük. Kolay ulaşım, satış için gereken 
uygun atmosfer ve üstün kaliteli bir inşaat süreci, sizler için 
planlandı. 

Bölgesel bir cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerleyen 
DAGİM projesi, hem yatırımcısına, hem de tüm işletmelere 
çok önemli katma değerler sağlayacaktır.

PAYDAŞLARIMIZ 
İÇİN HER DETAYI 
DÜŞÜNDÜK





Toptan gıda ile ilgili olarak üreticiden toptan tüketime 
giden her yol, DAGİM’den geçecek.

İşletme sahipleri ve onların da müşterileri için her detayın 
düşünüldüğü DAGİM’de alışveriş kolaylığı hiç bitmeyecek. 
Bütçe dostu fiyatlarla tasarrufunuz anında fark edilebilir 
olacak. Sizin ve ticarethanenizin kârlılığı DAGİM ile 
büyüyecek.

ÜRETİCİDEN TOPTAN 
SATIŞ ZİNCİRİNE,
BÜTÇE DOSTU
FİYATLAR DAGİM’DE…



TOPTAN GIDA 
VE İHTİYAÇ 
MADDELERİNİN 
ADRESİ; DAGİM

DAGİM, kaliteli ürünlere ulaşımınızı kolaylaştırırken 
zamandan ve maliyetten tasarruf etmenizi sağlayacak. 
Anadolu Yakası’nın ilk ve tek toptan gıda ve ihtiyaç 
maddeleri satış merkezi olan DAGİM, tüm noktalara 
yakınlığıyla eşsiz ulaşım kolaylığı da sunacak. Modern, 
sağlıklı, çağdaş, konforlu ortamlarda esnafımıza ve 
halkımıza en kaliteli hizmeti en makul ekonomik şartlarda 
sunmaya niyetliyiz.



HEDEFİMİZ
ULUSLARARASI ARENA

Sektörün uluslararası nitelik ve nicelik kazanması, yeni 
projelere ön ayak olmak, yakın gelecekte gerçekleşmesini 
umduğumuz, planlarımız arasında yer alıyor. DAGİM, 
sürdürülebilir büyüme ve yüksek katma değer sağlamanın 
unsurlarından biri olarak, küresel çapta da ülkemizi en 
iyi şekilde yansıtmak hedefiyle yoluna çıkıyor.



BİNLERCE ÜRÜN İÇİN 
TEK ADRES YETER; DAGİM

DAGİM, ürünleri için serbest piyasa oluşmasını sağlayıp, 
üreticiden direkt müşterilere ulaştırarak ekonomik anlamda 
tasarruf yapmak isteyenlerin ilk adresi olacak. Toptan gıda 
ve ihtiyaç maddeleri konusunda sunduğu binlerce ürünle 
tüm ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacak.



PARK ETME ALANI VE 
SOSYAL MEKANLARI 
HİZMETİNİZDE OLACAK

Müşterilerinizin size kolay ulaşabilmesi için, konforlu 
alışveriş deneyimi yaşamaları için DAGİM’de, park etme 
alanı ve sosyal mekanları hizmetinize sunulacak.  



ÜÇ DENEYİMLİ 
FİRMANIN 
İŞ BİRLİĞİ

1950’li yıllarda ticari hayatına başlayan gıda 
dağıtım sektörünün ülke genelinde lider firması 
Dilek Grup, inşaat sektörüne ticari çözümler 
tecrübesi ile 28 yılı dolduran Mostar Yapı, hızlı 
tüketim ürünleri ve gıda dağıtım süreçlerinde 
İstanbul’da hizmet veren Mask Grup iş birliği ile 
DAGİM projesini yılların deneyimi olarak hayata 
geçirecek. Bu üç tecrübenin ortaklığı olan May 
Proje ve İnşaat A.Ş. DAGİM inşa sürecini yürütüp 
gerçekleştirecek.



May İnşaat, Dilek Grup, Mask Grup ve Mostar Yapı
iştirakidir.



KAT 
PLANLARI



ALT KAT GENEL PLANI (h:6.00m) ÜST KAT GENEL PLANI (h:12.50m)

7374 ADA 7 PARSEL 7374 ADA 7 PARSEL

7374 ADA 12 PARSEL 7374 ADA 12 PARSEL

7374 ADA 12 PARSEL 7374 ADA 12 PARSEL

7374 ADA 9 PARSEL 7374 ADA 9 PARSEL

7374 ADA 11 PARSEL 7374 ADA 11 PARSEL

7374 ADA 8 PARSEL 7374 ADA 8 PARSEL

A BLOK A BLOK

B BLOK B BLOK



ÜST KAT PLANI (12 PARSEL) ALT KAT PLANI (12 PARSEL)

A BLOK

B BLOK

A BLOK

B BLOK



ÜST KAT PLANI (11 PARSEL) ALT KAT PLANI (11 PARSEL)



ÜST KAT PLANI (9 PARSEL) ALT KAT PLANI (9 PARSEL)



ÜST KAT PLANI (8 PARSEL) ALT KAT PLANI (8 PARSEL)



ÜST KAT PLANI (7 PARSEL) GİRİŞ KAT PLANI (7 PARSEL)



BODRUM KAT PLANI (7 PARSEL)



www.dagimm.com 
www.dagim.com.tr

Orhanlı Mahallesi, 
Dürüst Sokak No:30
(Orhanlı-Kurtköy Yanyolu)
TUZLA / İSTANBUL

+90 532 213 14 72
OFİS

SATIŞ TEMSİLCİSİ
+90 532 213 14 81
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