






Kısa Tarihçemiz
Şenyurt Soğutma San. Tic. Ltd. Şti. 1999 yılında 200 m2 alanda başlayıp, şuan 6000 m2 açık alan, 2400 m2 kapalı alanla gelişmeye 
ve büyümeye devam edip, soğutma sektöründe adından güven ve kaliteli hizmetleriyle söz ettirmeye devam etmektedir. Teknoloji 
çağına adım attığımız yıllarda Adana'nın önde gelen firmalarından biri olan Şenyurt Soğutma, soğuk hava deposu alanlarında soğutma 
anlayışına yeni bir soluk getirmiştir. 

Sektörde kazandığı tecrübesi, üstün teknik donanım ve teknolojisi, sağlam altyapısı, her geçen gün genişleyen müşteri yelpazesi ve en 
önemlisi hiçbir zaman asla ödün vermediği dürüstlük ve kaliteli hizmet prensipleriyle gerek bölgesel gerekse yurt içi piyasasında yer 
almıştır. Şenyurt Soğutma Sanayi Tic. Ltd. Şti. sektöründe önde gelen bir çok firma ile çalışmalarını sürdürerek başarısını geleceğe 
güven ve gururla taşımaktadır. 

Şenyurt Soğutma Adana'da doğup yurt çapında büyüme hedefi ile soğuk hava deposu alanında verdiği hizmetle pazarda gelişip,
kalitesini korumanın haklı gururunu yaşamaktadır. Müşterilerinden ve çalışanlarından aldığı arkasındaki bu dev güçle çığ gibi büyüyen
firmamız bu başarısını siz müşterilerimizle paylaşmaktan kıvanç duyar. 

Gıda muhafazasına yönelik çalışmalarımız; 
• Panel tipi soğuk depo, 
• Sarartma odaları, 
• Donmuş muhafaza odaları 
• Şoklama odaları 
• Hızlı soğutma odaları 
• Satış ve satış sonrası hizmet
faaliyetlerinde bulunmaktadır. 



Neden Biz?
Şirketimiz için müşteri memnuniyeti birinci sıradadır. 
Firmamız ihtiyacınız olanı belirleyip, fabrikanıza, iş yerinize, tesisinize uygun sistemi Tecrübeli mühendislerimizle projelendirilip, devreye 
alınmasına ve servis hizmetlerimizle, tesisinizde soğutma alanında tüm sorumluluğu üstlenmektedir. 
ŞENYURT SOĞUTMA Sistemleri Çalışmış olduğumuz firmaların cihaz ve servis ihtiyaçlarını merkez servis kadrosuyla ivedilik ile cevap 
vermektedir. Soğutma sistemlerinin garanti dahili ve harici servis sorunlarını, merkez servis departmanımız tarafından yürütülmektedir.

VİZYONUMUZ
Kendi alanında profesyonel çalışanlarımızla, karşılıklı güven ve dürüstlüğe dayalı temel ilkelerimizle kalitede süreklilik prensibimize 
bağlı kalarak müşterilerimize uygun fiyatlarla koşulsuz hizmet sunmak vizyonumuzu oluşturan temellerdir. 

MİSYONUMUZ 
Çeşitli iş çözümlerimiz; hizmet sonrası sağladığımız güvenirlilik ve yüksek iş ahlâkımız, müşterilerin ilk tercihi olmak, yüksek 
standart, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, müşterilerimizin zamanına ve haklarına saygı duymak, 
çalışanlarımızın tatmini ve moral değerlerini arttırmak, insanlığa, çevreye ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine 
getirmek, bilgi çağının getirdiği yeni ve kaçınılmaz gerçekler doğrultusunda, çözüm ortağı kimliği ile, işletmelerin ihtiyaçlarına
görerek bakmak ve anlayarak çözmektir. 
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ABOUT MOISTURE 
As is known, the majority of the air around us, nitrogen and oxygen, low rates of other gases and water vapor is a gas mixture. Water vapor in the air, what is the reason; environment, an 
undesired factorand food items are good, it is very important to be retained. 
Water vapor, a gas is a form of water become history. Colorless, odorless, tasteless and invisible. Unlike other gas in the atmosphere, the amount of pressure, temperature and vary 
depending on the environmental conditions. Gun in the desert, the temperature as high as 50 ° C, 15-20% too low values such as relabf humidity can be measured. On the other hand, 
tropical forests high temperatures (40 °C), while humidity is also very high values (80-90%) reaches. And if there is how much water will be so much moisture. Still air, water vapor cannot 
absorb unlimited sizes. In reality, the amount of water vapor in the air is called the saturation point exceeds the limit, the air by more water vapor not absorbed. In this case, the air, the 
water contained in the steam on the steam into water pass known as condensation tries to throw with the event. 
This incident as an example, Gandhi's face clouds, smoke, glass from the pot will evaporate, cold days people can be given breath comes out of your mouth. Provided that all other condi-
tions to be fixed, the higher the temperature, the more the steam is the air holding capacity. 0° C, atmospheric pressure I kg. forecast 3.8 g. steam, while the same quantity of air at 30° 
C. 27.4g. steam exposed. By the way there's a difference of 7.2 times. 
With special tools called a hygrometeror moisture, the more technical the psicometer through the determination of the rate of water vapor in the air is measured. Alette 100% value has 
been read from the air is saturated. Change the air temperature and humidity values to determine the status of all heat psicometer diagram or Mollierdiagram to know well that engineers 
called the diagram is used. 
Usually pantry or basement, underground attractions like the humidity is higher. For example, in summer the outside temperature 28 ° c and humidity of 70%, the one that can be the 
temperature 22 ° C. In this case, the humidity will be at 100% and the air water vapor saturation and condensation resulting from the event would occur. Heated rooms is the exact 
opposite of this event takes place, for example on a rainy winter day outside temperature 2° C and the humidity can be productive on 90%. At the same time in an apartment that is being 
heated temperature 20° C, humidity rate is 28% will be. 
Regardless of other conditions of extreme humidity values available in jail scene. For example, sporting activities were sedans, they shower, swimming pools, hairdressers, restaurants, 
kitchens, dance halls, ironing rooms, and laundryare representable. Device selection depends on various factors, according to the type of the application. These are environmental and 
technological factors, and must be done by someone experienced in the selection of the device. On the other hand, lack of moisture can be a problem, too. For example, in the textile indus-
try, the air is too dry stack becomes brittle strands used, which prevents the correct speed of the machines. In addition, the amount of fruit and vegetables is less moisture in cold storage 
are stored products will lose weight and rots. Low amount of moisture, in some industrial process, metal parts formed by touching each other in "shock "electrical contacts, referred to as 
causes. 
High humidity for greenhouse-grown mushrooms and other needed applications are the flowers. At this point, not only in terms of human health, the control of moisture, so it is understood 
that it is required of the technological needs. To control the amount of moisture in the air as a result of the studies was developed various devices. These Are; moisture-producing "moistur-
izers", reduces moisture "dehumidifiers" and moisturizing with desiccant equipment in order to provide the requested conditions control "moisture tuners" 

NEM HAKKINDA 
Bilindiği üzere çevremizdeki hava, çoğunluğu nitrojen ve oksijen, düşük oranlarda diğer gazlar ve su buharından oluşan 
bir gaz karışımıdır. Su buharı havadaki nemin sebebidir; çevre, konforumuz ve gıda maddelerinin iyi korunabilmesi için 
çok önemlidir. 
Su buharı, suyun gaz haline geçmiş şeklidir. Renksiz, kokusuz, tatsız ve görünmezdir. Atmosferdeki diğer gazlardan farklı 
olarak miktarı basınç, sıcaklık ve çevre koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Gün içinde çöllerde, 50°C gibi çok 
yüksek sıcaklık, 15-20% gibi çok düşük değerlerde relatif nem oranı ölçülebilir. Diğer taraftan, tropikal ormanlarda 
yüksek sıcaklıklar (40°C) görülürken, nem de çok yüksek değerlere (80-90%) ulaşmaktadır. Çevrede ne kadar çok su 
varsa o kadar çok nem olacaktır. Yine de hava, su buharını sınırsız ölçülerde ememez. Gerçekte, hava içindeki su buharı 
miktarı doyma noktası denilen sınırı aşama, hava tarafından daha fazla su buharı emilemez. Bu durumda hava, içinde 
bulunan su buharını, buharın su haline geçmesi olarak bilinen yoğuşma olayıyla atmaya çalışır. 
Bu olaya örnek olarak, gök yüzündeki bulutlar, tencereden çıkan duman, camın buharlaşması, soğuk günlerde insan-
ların ağzından çıkan nefes verilebilir. Tüm diğer koşullar sabit olmak şartıyla, sıcaklık ne kadar yüksekse havanın buhar 
tutma kapasitesi o kadar fazladır. 0°C' de, atmosfer basıncında I kg. hava 3.8 g. buhar tutarken, 30°C'de aynı miktar hava 27,4 g. buhar tutabilmektedir. Arada 7,2 
katlık bir fark vardır. 
Nem, higrometre adı verilen özel aletlerle veya daha teknik olan psikometreler aracılığıyla su buharının hava içindeki oranının belirlenmesi ile ölçülür. Alette 100% 
değeri okunduğunda havanın doymuş olduğu anlaşılmaktadır. Havanın değişik sıcaklık ve nem değerlerinde durumunu belirleyebilmek için tüm ısı mühendislerinin 
iyi bildiği psicometric diyagram veya Mollier diyagramı adı verilen diyagram kullanılır. Genellikle kiler, yer altı veya bodrum gibi mekânlar da nem oranı daha yüksektir. 
Örneğin, yazın dış sıcaklık 28°C ve nem oranı 70% ise, bir kilerin sıcaklığı 22°C olabilir. Bu durumda nem oranı 100% olacak ve havanın su buharına doymasından 
kaynaklanan yoğuşma olayı oluşacaktır. 
Isıtılan odalarda ise bu olayın tam terli gerçekleşir, örneğin yağmurlu bir kış gününde dış hava sıcaklığı 2°C ve nem oranı 90% olabilir. Aynı anda ısıtılmakta olan bir 
dairede sıcaklık 20°C, nem oranı ise 28% olacaktır. Nem oranının diğer koşullardan bağımsız olarak aşırı değerlere çıkabildiği mahallerde mevcuttur. Bunlara örnek 
olarak, spor aktivitelerinin yapıldığı salonlar, duşlar, yüzme havuzları, kuaförler, restaurantlar, mutfaklar, dans salonları, ütü odaları ve çamaşırhaneler gösterilebilir. 
Cihaz seçimi uygulamanın cinsine göre değişik faktörlere bağlıdır. Bunlar çevresel ve teknolojik faktörlerdir ve cihaz seçiminin deneyimli biri tarafından yapılması 
gerekir. Diğer taraftan, nem eksikliği de problem yaratabilir. Örneğin, tekstil endüstrisinde, hava çok kuru ise dokumacılıkta kullanılan iplikler kırılgan hale gelir, bu 
da makinaların doğru hızda çalışmasını engeller. Ayrıca, meyve sebze depolanan soğuk hava depolarında nem miktarı az ise ürünler ağırlık kaybeder ve çüriir. Düşük 
nem miktarı, bazı endüstriyel proseslerde, metal parçaların birbirine değmesiyle oluşan "şok" olarak adlandırılan elektrik kontaklarına sebep olur. 
Yüksek nemin gerektiği diğer bir uygulama mantar ve çiçek yetiştirilen seralardır. Bu noktada nem kontrolünün sadece insan sağlığı açısından değil, teknolojik 
ihtiyaçlardan dolayı da gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Havanın nem miktarını kontrol için yapılan çalışmalar sonucu çeşitli cihazlar geliştirilmiştir. Bunlar; nem üreten 
"nemlendiriciler", nemi azaltan "nem alıcılar" ve nemlendirici ile nem alıcı cihazların istenen koşulları sağlayabilmesi için kontrol sağlayan "nem ayarlayıcıları"dır. 















Kayar Kapılar; 
Kapı kanadı hiç ahşap malzeme kullanılmadan iki sac arasına 42 ( ± ) dansite 
poliüretan enjekte edilmiştir. 

Kapı kalınlığı normal soğuk depolarda 92 mm, donmuş muhafaza depolarında 
120 mm' dir. Askı donanımı taşıyıcı ray, tekerlekler, tutma kolları ve gerekli 
aksesuarlar, kompozit malzeme ve paslanmaz çeliktir. Yüzey sacı standart 
imalat kanadın her iki yüzü PVC sacdır. isteğe bağlı olarak polyester boyalı sac 
ve CrNi olabilir. Isı köprüsü normal muhafaza odalarında kapı kanadını 
çevreleyen tek sıra özel kauçuk contalıdır. Donmuş muhafaza oda kapılarının 
kasasında gerektiğinde çok kolay değişen rezistans mevcuttur. 

Kapı kasası dış kasa özel PVC , iç kasası ise alüminyumdur. Ölçüler 250 x300 
cm net geçişe kadar istenilen ölçüde üretim yapılabilmektedir.

Sliding doors; 
Door wing between two metal plates without the use of any wood material 42 (±) 
density with injected polyurethane. 

Doorthickness normal cold storage, frozen storage warehouses in 92 mm 120 mm. 
Supporting armature bearing Rails, wheels, straps, and the necessary accessories, 
composite materials and stainless steel. Surface plate is both sides of the wing 
standard manufacturing PVC sheet. Optionally polyester coated steel and CrNi can 
be. Thermal bridge at normal storage room door on single row surrounding the 
special rubber gaskets. In the case of the frozen storage room doors can be easily 
changed if necessary resistors are available. 

Door frame aluminum outercase is PVC, innersafe and special. Dimensions 250 x 
300 cm net transition can be made to the extent requested up to production. 































• YENİ MAGAZACILIK A.Ş. (A-101) ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
• YENİ MAGAZACILIK A.Ş. (A-101) ADAPAZARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
• YENİ MAGAZACILIK A.Ş. (A-101) ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
• YENİ MAGAZACILIK A.Ş. (A-101) BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
• YENİ MAGAZACILIK A.Ş. (A-101) DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
• YENİ MAGAZACILIK A.Ş. (A-101) SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
• YENİ MAGAZACILIK A.Ş. (A-101) İZMİR MENEMEN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  
• BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A. Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
• BİM BİRLEŞİK MARKETLER A. Ş. MERSİN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
• BİM BİRLEŞİK MARKETLER A. Ş. URFA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
• Gİ-TAŞ İNŞ. MARKETÇİLİ K TİC.VE SAN. A. Ş. (GİZERLER) ADANA 
• GROSERİ GIDA VE İHT. MAD. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ADANA BÖLGE 
• GROSERİ GIDA VE İHT. MAD. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. MERSİN BÖLGE 
• Ç. G. S. ÇETİNKAYA GIYIM SAN. VE TİC. A.Ş. ADANA 
• SAKLIKÖY ŞARKÜTERİ ADANA 
• ATM GIDA ADANA 
• YUSUF BAYSAL İNŞ. MAD. OTO. GIDA NAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A. Ş. KOZAN / ADANA 
• BİLEKİŞ PEHLİVANLAR ZEYTIN ZEYTİNYAĞLARI İNŞ. GIDA VE TARIM ÜRN. ÜRT. PAZ. SAN. LTD. ŞTİ. KOZAN / ADANA 
• SEĞMEN TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. KOZAN / ADANA 
• TÜMEN PAK. VE ANTREPO HİZM. GIDA VE TARIM ÜRN. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MERSİN 
• DİNÇER GIDA MERSİN 
• MERİŞ MARKET MERSİN 
• FEDİ-EŞME TARIM ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ. TARSUS / MERSİN 
• AYKANAT GIDA TARSUS / MERSİN 
• BABIL - TURKUAZ TOPTAN PERAKENDE GIDA ALIM SATIM LTD. ŞTİ. OSMANIYE 
• OSMANLIOĞLU FISTIKÇILIK OSMANIYE 
• SIMGE SÜPERMARKET LTD. ŞTİ. ANTAKYA 
• ŞANLI MARKET ISKENDERUN 
• SUR ET MARKET DİYARBAKIR 
• DOĞANŞEHİR ELMA DEPO MALATYA 
• ADANA İL ÖZEL İDARE VALI KONAĞI
• NESTLE BİLPA LOJİSTİK DEPO / OSMANİYE
• YENİ HAYAT A.Ş. / KOZAN
• BAYAR MARKET / MERSİN
• MAVİ MARKET / ANTAKYA
• BRAVO MARKET / CEYHAN
• BRAVO MARKET / ADANA
• KİPA MARKETLER ZİNCİRİ / ADANA BÖLGE
• KİPA MARKETLER ZİNCİRİ / MERSİN BÖLGE
• METRO MARKETLER ZİNCİRİ / ADANA BÖLGE
• METRO MARKETLER ZİNCİRİ / MERSİN BÖLGE












