


Bu çalışma Akasya’nın yaptığı projelerde kullandığı organik 
ve inorganik bağları olan üretim tesislerinin ürünlerinin 
başta Avrupa kıtası olmak üzere tüm dünyada pazar 
satışlarını geliştirmek için neler yapılabileceğini 
anlatmaktadır.

▪ Biz Kimiz?

▪ Ürünlerimiz

▪ Hedef Müşteriler

▪ Bugüne Kadar Yapılanlar 

▪ İş Birliği

Konu Başlıkları;



Kurucu ortakların, 20 yıllık perakende sektörü tecrübesi ile 2016 
yılında yeni yapılanmasıyla Akasya markası altında faaliyetlerine 
başlamıştır.

Mağaza ekipmanları, depo raf sistemleri, soğutma sistemleri, 
soğutma reyonları, fırın ve pastane ekipmanları, elektrik pano ve 
aydınlatma sistemleri alanlarında bir çok zincir sistemlerin üretim 
ve uygulamalarını gerçekleştirmektedir.

Akasya, ülke içerisinde önemli restoran firmalarının yeni mağaza 
kurulumlarını ve servis destek hizmetlerini de vermektedir. 

Tüm Türkiye’ye ve Avrupa kıtasında Almanya, Avusturya, Belçika ve 
Hollanda özelinde büyük ölçekli ve orta ölçekli firmalara anahtar 
teslim market projelerin teslimini gerçekleştirmiştir.

Ülkemizde gösterdiğimiz başarılı projelerimizle yurt dışı 
projelerimizi de ekleyerek perakende sektöründe öncü bir firma 
olmak için çalışmaktayız

BİZ KİMİZ?



ÜRÜNLERİMİZ

✓ Soğutma Sistemleri

✓ Soğutma Reyonları

✓ Raf Sistemleri

✓ Fırın ve Pastane Ekipmanları

✓ Elektrik Panoları ve Aydınlatma Sistemleri



ÜRÜNLERİMİZ

Soğutma 
Sistemleri

Biz Endüstriyel ve Market Soğutma sektörün de mükemmelliğe 
ulaşmak için birçok üretim olanaklarını kullanıyoruz. 

Kabin dizayn ve işleme, kondanser ve evaporatör batarya üretim, elektrik pano 
üretim gibi kendi seri üretim için gerekli tüm bölümlerle, üretimde seriliğin 
yanında kalitenin de güvence altına alınması sağlıyoruz.



✓ Firmamız bünyesinde endüstriyel soğutma 
mühendislik hizmetlerinin yanında taahhüt 
hizmetleri de verilmektedir.

✓ Ürettiği son teknoloji ürünler ve düşük enerjili sistemler 

sayesinde zincir marketlere yüzde 80’ne varan enerji 

tasarrufu sağlatarak bu konuda liderliğini devam 

ettirmektedir. 

Soğutma 
Sistemleri

Üretimimiz Organize Sanayi 
Bölgesinde bulunan 10.000 m² 
kapalı olmak üzere, toplam 12.500 
m² alan içerisinde yapılmaktadır.

«Tüm endüstriyel soğutma firmalarının kabul ettiği 

son teknoloji ile üretilen çevreye dost CO2 soğutma 

ünitelerinin de Türkiye’deki ilk üreticilerindendir.»

10.000 m² 
Kapalı Alan 

Toplam

12.500 m² 
Alan

Soğutma Sistemleri Üretim Tesisimiz

300
Çalışan



Soğutma 
Sistemleri

✓ Ürünlerimiz arasında küçük ve orta kapasiteli 
soğutma ihtiyaçları için split ve endüstriyel tip 
yoğuşturma üniteleri, 

✓ Yüksek kapasiteli soğutma ihtiyaçları için merkezi 
sistem, 

✓ Oda soğutucuları ve chiller cihazlar bulunmaktadır.



Akasya, Soğutma CNC kontrollü makineleriyle günümüz 
kalitesine uygun olarak üretim yapmaktadır. Ülkemizin birçok 
yerel ve ulusal süpermarket zincirine yüksek kalitedeki 
ürünleriyle hizmet vermektedir. 

Soğutma 
Reyonları



Soğutma reyonlarında üretimlerinizin %50’sini yurt içi pazarına sunan 
firmamız, diğer %50 üretimlerimizi de 25’in üzerinde ülkeye ihracat 
gerçekleştirerek ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Soğutma 
Reyonları

%50
Yurtiçi Pazar

%50
Yurtdışı Pazar

25
Ülkeye İhracat



Akasya olarak, çağımızın teknolojisine uygun, otomatik ahşap
ve metal makinelerimizle kaliteli ve standart ürünlerin
yanında, butik olarak da özel ürünler üretmekteyiz.

Raf
Sistemleri



Raf 
Sistemleri

İşyerlerinden, ölçü alınması, yerleşim
planının yapılması gerektiğinde 3D 
max ortamında sunulması, yeni çıkan
farklı formattaki ürünler için tasarım
yapılması da mimarlarımız tarafından
ücretsiz olarak yapılmaktadır.

✓ Müşterilerin isteklerine ve konu ile ilgili 

standartlara ve mevzuata uygun en iyi kalitede 

ürünler üretmektir. Müşteriye kalite, fiyat ve 

zamanında teslimat konusunda vereceğimiz 

güven, ismimizin teminatıdır.



Raf
Sistemleri



Akasya, fırın ve pastacılık başta olmak üzere zincir 
marketlerin unlu mamul ve kasap reyonlarında kullanılan 
paslanmaz ağırlıklı ekipmanların da uluslararası standartlarda 
ve kalitede ürünler üreterek günümüze kadar gelmiştir. 

Fırın ve 
Pastane 
Ekipmanları



Fırın ve Pastane 
Ekipmanları

Müşterilerimizin isteklerine ve konu ile 
ilgili standartlara ve mevzuata uygun en 
iyi kalitede ürünler üretmektir. 

Müşterilerimize Kalite, fiyat ve 
zamanında teslimat konusunda 
vereceğimiz güven, ismimizin teminatıdır.



Şirketimiz geçmişten günümüze kadar sürdürdüğü hizmet 
anlayışı ile aydınlatma sektöründe Türkiye'nin önde gelen 
firmaları arasında yer almakta ve bölgesel lider olma 
vizyonuyla hareket etmektedir.

Elektrik 
Panoları ve
Aydınlatma 
Sistemleri



Elektrik Panoları ve
Aydınlatma Sistemleri
Enerji kullanımını kaynakların 
verimli kullanılması ilkesi ile 
yönettiğimiz çalışmalarımızda, 
müşteri ihtiyaç ve beklentilerini 
tasarruflu ürün ve ekipmanlarla 
karşılamaya önem vermekteyiz.

✓ Perakende, finans, otomotiv, lojistik gibi alanlarda 
gerçekleştirdiğimiz başarılı projelerin odağında 
müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini 
karşılamaya yönelik iş anlayışımız yer almaktadır.

✓ Uluslararası firmalarla sürdürdüğümüz işbirlikleri 
ile yolumuza devam ederken Türkiye'nin yanı sıra 
birçok ülkede, dünya standartlarında 
faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.



Elektrik Panoları ve
Aydınlatma Sistemleri



HEDEF MÜŞTERİLER

✓ Soğutma Taahhüttü Yapan Firmalar

✓ Etkin Marketler 

✓ Meyve, Sebze ve Et Depoları

✓ Fırın, Pastane ve Unlu Mamul Noktaları

✓ Elektrik Taahhüttü Yapan Firmalar

Maddelerini sıraladığımız, perakende sektörünün
tüm branşlarında hizmet veren noktalara direkt
olarak ve en önemlisi bu noktalara taahhüt yapan
firmalara da fabrikadan direkt toptan satışlar
yapabiliyoruz.



HEDEF MÜŞTERİLER
Örnek Açıklamalar



HEDEF MÜŞTERİLER

Soğutma taahhüdü yapan firmalardan kastımız soğuk oda imalatçıları (+4 -18 -40
dereceler) marketlere soğutma reyonları satan firmalar, zincir marketlere (aldi,
netto, lidl vs) müteahhitlik hizmeti veren firmalar. Bu firmalara Avrupa normlarına
uygun olarak merkezi sistemler soğutma kasaları ve iklimlendirme ile ilgili tüm
ekipmanın pazarlaması yapılabilir. Nokta bazlı hizmet yerine depo teslim konteynır
bazında teslimatlar olacağı için ciro hedeflerimize en çok desteği bu ürünlerde
sağlayacağımızı düşünüyoruz.

Madde 1 Örnek; Soğutma Taahhüttü Yapan Firmalar



HEDEF MÜŞTERİLER

Etnik Marketlerden kastımız özellikle Türk vatandaşlarının sürekli alış veriş
yapmasından dolayı bildiğiniz yerel noktalar ancak burada son gelen göçler ile
Arap marketleri de öne çıkmakta ayrıca Rus ve balkan milletleri de kendi
memleketlerinden vatandaşlara bu marketlerde hizmet etmektedir. Biz bu konuda
sizinde bilginiz olan ve olmayan projeler yaptık

Madde 2 Örnek; Etkin Marketler 



HEDEF MÜŞTERİLER

Özellikle meyve sebze halleri et toptancıları ve döner imalathaneleri gibi soğuk
zincir teşkilatı olmazsa olmaz firmalar bizim uzmanlık alanlarımızdan biri olan
soğuk hava depolarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bunların ufak çapta olanlarını ( 10–
20 m²) Almanya da da kurduk. Ancak bahsi geçen firmaların ihtiyaçları 50m² ‘den
başlayarak 1000 m²’ lere kadar gitmektedir. Bu tarz depoları da Türkiye’de kurduk
ve sorunsuz çalıştırıyoruz.

Madde 3 Örnek; Meyve, Sebze ve Et Depoları



HEDEF MÜŞTERİLER

Fırın pastane ve unlu mamul işletmeleri de bizim ürün portföyüne ihtiyaç
duymaktadır. Tabii Avrupa da bu noktalar yukarıda bahsi geçen müşteri adetleri
kadar olmamakla beraber her etnik yerleşim bölgelerinde irili ufaklı birkaç tane
bulunmaktadır

Madde 4 Örnek; Fırın, Pastane ve Unlu Mamul Noktaları



HEDEF MÜŞTERİLER

Bir de elektrik ve aydınlatma ile ilgili olarak da ürün bilgilendirmesi yaptık ama bu
konuda ki tecrübemiz daha az olmasına rağmen her inşaat her market ya da yaşam
ve kullanım olan her yerde aydınlatma ve enerji yönetimine ihtiyaç olduğu
düşünülürse en geniş büyümelerden biride bu iş kolunda olabilir.

Madde 5 Örnek; Elektrik Taahhüttü Yapan Firmalar



BUGÜNE KADAR 
YAPILANLAR 

25
ÜLKEYE İHRACAT

300
YURTDIŞI PROJESİ

YURT İÇİ ve 
YURT DIŞI 
PROJESİ

1000
TOPLAMDA

Bugüne kadar Yurt içi ve Yurt dışı yaptığımız 1000 anahtar teslim projenin 300 projesini yurt dışında
gerçekleştirerek, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktadır



İŞ BİRLİĞİ

Akasya, Çağımızın teknolojisine uygun, uluslararası kalitede sektöre
inovatif çözümler sunmaya devam edecektir.

Anahtar teslim projeler konseptimiz ile Akasya, dünyada ve
Türkiye’de yaşanan hızlı değişimin market ve restoran sektörüne
olan etkilerini yakından takip ederek sizlere güçlü alt yapısı ile
tasarım, uygulama ve servis hizmetleriyle çözüm ortağınız olarak
yanınızdayız.



UYGULAMALAR



UYGULAMALAR



REFERANSLARIMIZ



TEŞEKKÜRLER

Eyüp Sultan Mh. Yadigar Sk. Otomer Galericiler Sitesi A 
Blok No:40 Kapı No:32 Sancaktepe / İstanbul

0216 311 23 23

info@akasyadizayn.com

www.akasyadizayn.com


