AGORA

ADAPAZARI’NDA HAYAT VAR...

Adapazarı ve çevresi gelişmiş ziraatı ve pazarı ile tarihi boyunca önemli bir tarım ve ticaret
merkezi olmuştur.
“Ada” adı, Sakarya Nehri ile Çark Deresi bir zamanlar birleşerek aktığı söylenen bu iki akarsuyun arasında kalan bölgede kurulan ve görünüm olarak adaya benzemesinden dolayı verilir.
Sakarya’nın merkezi olan Adapazarı ise; gelişen
yerleşim biriminde bulunan Papuçcular, Semerciler, Tığcılar, Çıracılar, Hasırcılar, Uzun çarşı,
Aynalıkavak Çarşısı, Pirinç Pazarı, Soğan Pazarı, Kömür Pazarı gibi semtlerden dolayı halkın
“Adanın pazarına gidiyoruz” söyleyişinin bir süre
sonra “Adapazarı”na dönüşmesi ile bu adı alır.
4.848 km² yüzölçümü, hızlı kalkınması ve gelişmesiyle Sakarya, Türkiye’nin en dinamik şehirlerinden biri ve 900 bini geçen toplam nüfusuyla Marmara Bölgesi’nin İstanbul, Bursa, Kocaeli
den sonra 4. büyük ilidir.
Son yılların en hızlı sanayileşen şehirlerinden
olan Sakarya’da özellikle otomotiv, tekstil ve gıda
sektörlerinde büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bu
sektörlerde önümüzdeki yıllarda da hızlı bir büyüme beklemektedir. Toyota, Otoyol, Otokar ve

Tırsan gibi Türkiye ve dünya otomotiv devlerinin yatırımlarını bu ilde yapmaları, beraberinde
otomotiv yan sanayi üreticilerinin de hızla büyümelerini sağlamaktadır. Bu firmaların yanı sıra
Türkiye’nin en büyük 500 kuruluşu içinde yer
alan birçok firmanın üretim tesisleri Sakarya’da
yer almakta, bu gelişmeler de Sakarya’da alım
gücü yüksek, eğitimli, genç ve dinamik nüfusun
artmasına neden olmaktadır.
Adapazarı, Ankara, İstanbul ve İzmir’e ulaşım
kolaylığıyla ön plana çıkmaktadır. Özellikle hızlı
tren projesi ile, ulaşım olanakları artacaktır. Karadeniz sahil yolu projesi de bölgeler arası ulaşımı kolaylaştırmaktadır.
Bölgede Sakarya Üniversite’sinin bulunması,
74.000 öğrencinin eğitim düzeyinin yükselerek,
bilinçli harcama potansiyelinin yükselmesine
neden olmaktadır.
Sakarya bölgesinde, kırsal turizme yönelik harcama eğilimleri görülmektedir. Ayrıca, Kuzuluk
ve Taraklı kaplıcalarının bulunmasıyla sağlık turizmi de görülmektedir. Sapanca Gölü ve Acarlar
longozu, ziyaretçileri bölgeye çeken alanlardır.
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Yatırımcı: Odak Group
Yönetici: Odak Group
Açılış Tarihi: 2015

AGORA ADAPAZARI
BİLGİLER
Toplam İnşaat Alanı

: 59.000 m²

Toplam Kiralanabilir Alan

: 32.000 m²

Market

:

1.500 m²

Elektronik Market

:

2.500 m²

Sinemalar

:

2.500 m²

Fast Food Alanı

:

1.750 m²

Çocuk Oyun Alanı

:

1.850 m²

Büyük Mağazalar

:

9.500 m²

Cafe ve Restaurant

:

500 m²

Diğer Mağazalar

:

11.900 m²

Kapalı + Açık Otopark Alanı :

12.000 m²
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İŞ ORTAKLARIMIZ

Odak Group, 30 yılı aşkın inşaat tecrübesiyle, 10 yılı aşkın
Alışveriş Merkezi geliştirme ve yönetim bilgilerini birleştirerek, Agora Adapazarı projesine yatırım yapmaktadır.
Agora, perakende sektörünün önde gelen, yenilikçi markalarıyla İzmir’de süregelen iş ortaklığını Adapazarı’nda
da devam etmeyi hedeflemektedir. Agora, Türkiye pazarında yer alan yerli ve yabancı markaların başarılı karmasıyla, Adapazarı hedef kitlenin tüketici ihtiyaç ve isteklerine cevap vermeyi planlamaktadır.

AGORA 10 YAŞINDA,

AGORA İZMİR’DE HAYAT VAR...

Yatırımcı: Odak Group
Yönetici: Odak Group
Açılış Tarihi: 2003

• Ziyaretçi sayısının:
- %60’ı Balçova, Narlıdere ve Urla çevresinden
- %25’i Alsancak ve diğer İzmir Büyükşehir bölgelerinden
- %15’i çevre illerden oluşmuştur.
• Müşteri kitlesi: %20 A, %60 B, %20 C
• İstihdam: 1.750 kişi
• Otopark kapasitesi: 2.000 araç

• 10 yılda gelen ziyaretçi sayısı: 75 Milyon
• Son 5 yılda gelen ziyaretçi sayısı: 50 Milyon
• Kiralanabilir alan: 30.000 m²
• Mağaza sayısı: 190 marka
• 5. yılda kiralanabilir alanı 2 katına çıktı ve
proje renove oldu.

AGORA İZMİR
14 Mart 2003 tarihinde hizmete giren Agora Alışveriş Merkezi; adını
Antik Çağ’daki çarşı, pazar, ticaret yeri anlamına gelen `AGORA` dan
almıştır. 2003 yılındaki açılışından bu yana müşteri memnuniyeti
ve kaliteli hizmetin öncüsü olan alışveriş merkezi, İzmir bölgesinin
moda ve eğlence anlayışının dinamik ve yenilikçi ismidir. Tüm gün
boyunca alışveriş, eğence merkezi ve sinemalarıyla 7’den 70’e herkese iyi zaman geçirebilecek farklı alternatifler sunan Agora, ulusal
ve uluslararası 190 mağazası ile İzmir’in en büyük Alışveriş Merkezi konumuna gelmiştir. Agora’nın damak zevkini zenginleştiren ve
dünya mutfaklarından çeşitli alternatifleri sunan restoranlarının sayısı yeni binasının hizmete girmesiyle artmıştır. A la carte açık hava
restoranları ise alkollü/alkolsüz hizmetleri ile saat 22:00’dan sonra
da misafirlerini ağırlamaya devam etmektedir.
Agora bulunduğu ilçe olan Balçova’nın gelişimine ve diğer alışveriş merkezlerinin yatırımına önayak olmuş, çevredeki gayrimenkul
fiyatlarını arttırmış, sağladığı istihdam ile kalifiye personeli sektöre
kazandırmıştır.

AGORA İZMİR ETKİNLİKLER

ODAK GROUP

Birçok doğrunun uzayda en dengeli şekilde birleştiği noktaya ‘odak’ denir.
1970’lerin sonunda, ismini ve misyonunu bu anlamdan yola çıkarak belirleyen
ODAK, günümüzde yurtiçi ve yurtdışı
inşaat müteahhitliğinin yanı sıra, uluslararası katı yakıt ticareti, yurtiçi sanayi ve
ısıtma amaçlı kömür dağıtımı, sanayi tipi
torba üretimi, alışveriş ve eğlence merkezleri geliştirilmesi ve işletmesi konularında etkin olarak faaliyet göstermektedir.
Özellikle katı yakıtlar ithalatı ve dağıtımı
konusunda sektörün öncüleri arasında
olmanın ötesinde, Demir Çelik, Çimento,
Enerji ve Konut Isıtma sektörleri kapsamında verilen hizmetlerin toplamı ODAK
grubunu ülke çapında ithal katı yakıtlar
sektör lideri pozisyonuna ulaştırmıştır.
İnşaat sektöründe Türkiye genelinde sonuçlandırılan sayısız nitelikli yapıya ilaveten ODAK’ın özellikle Rusya, Tataristan
Cumhuriyeti başkenti Kazan’da gerçekleştirdiği projeler şehrin siluetinin en
önemli yapılarıdır. Bunlar arasında öne
çıkanlar: Cumhurbaşkanlık Sarayı, Şehir
Opera ve Bale Sarayı, Belediye Sarayı, Kul
Şerif Cami, Şehir Spor Kompleksi ve Hipodrom’dur.
Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı günümüzde rekabet şartları firmaların verimliliğe
ve üstün kaliteye sahip olmasını her geçen gün daha zorunlu kılmaktadır.

Sürekli başarı grafiğini yukarı çekmek için
bu da yetmemekte, firmaların bulundukları sektörlerde birçok yeniliğe de öncülük etmesi kaçınılmazdır.
ODAK’ın gelişmesindeki en önemli neden firma yöneticilerinin ve tüm çalışanlarının verimlilik, kalite ve yenilik ilkelerini
benimseyip, tüm birimlerinde uygulamış
olmalarıdır.
ODAK, geçtiğimiz yıllarda gerek ülke şartlarından kaynaklanan, gerekse globalleşen dünyadaki değişimlerden etkilenen
koşullara uyum sağlamış, gelişmesini sürdürmeyi başarmış ve olgunlaşmış bir firmadır.
Bu olgunlaşmanın yaşlanmaya dönüşmemesi, 30 yıllık geçmişinde olduğu gibi
dinamizmini artan tecrübesiyle birleştirerek iş hayatındaki etkinliğini daha da artırması, ODAK’ın önümüzdeki yıllardaki en
önemli hedefi olacaktır.
ODAK, bünyesinde yetişmiş nitelikli teknik ve idari kadrolarıyla bunu gerçekleştirebilecek ekonomik ve teknolojik alt
yapıya sahiptir. Barış içinde bir dünyada
gelişmesini sürdürebilen, sağlıklı yapılara
sahip firmaların yeni iş olanakları ve istihdam yaratmasının herkesin yararına olacağı aşikardır.
Bu nedenle her doğan günde hepimiz
yeni bir heyecan ve şevkle çalışacağız.

www.odakgroup.com

Telefon & Faks

Web & e-mail

Merkez +90 216 372 14 00
+90 216 372 14 08

İzmir

+90 232 277 25 25
+90 232 277 91 93

Adres

www.odakgroup.com
info@odakgroup.com
www.agoraizmir.com
info@agoraizmir.com

Bayar Cad. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sok.
Odak Plaza, No:5 Kozyatağı 34742 İSTANBUL
Mithatpaşa Cad. No: 1444-1446
Balçova 35330 İZMİR

