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e-bülten

Temiz bir çevre için el ele...

DIN EN ISO 9001:2000
Certificate Reg. No 71 100 E 424

Temmuz 2007

DUYARKAT:

Sayın İlgili,
E-bültenimizin ilk sayısına hoş geldiniz.
Bildiğiniz üzere TİTAŞ İthalat Ticaret ve
Sanayi A.Ş., eksiksiz hizmet anlayışı ile
çevre kirliliği ölçüm cihazları, baca gazı ve
ortamda hava kalitesi izleme sistemleri,
su/atık su analiz cihaz ve sistemleri
sektörlerinin yanı sıra, günümüzde önemi
giderek artan iş güvenliği teçhizatı
konularında oluşturduğu ürün portföyü ile
müşterilerine hizmet vermektedir. Bu bülten
de müşterilerimiz ve sektörümüzle olan
ilişkilerimize verdiğimiz önemin, kurumsal
kültür anlayışımızın bir sonucu. Bülten,
herhangi bir süreli yayın gibi hazırlanıp PDF
teknolojisiyle sizlere ulaştırılıyor.
Okuyacağınız yazılarda tıklayabileceğiniz
açıklama notları ve Web’e açılan aktif
linklerin yanı sıra TİTAŞ e-bülten’in her
sayısında çevre ve su sektörüyle ilgili bilgiler
bulacaksınız.
Bu ilk sayımızda firmamızı ve ürün
yelpazemizi tanıtma/hatırlatma amaçlı bir
çalışma yaptık. Dünyaya açık duruşumuzu
ve çalışma alanımızdaki gelişmeleri izleyip
bültenimiz aracılığıyla sizlere duyuracağız.
Bir sonraki sayıda görüşmek üzere...

Gezegenimizde neler oluyor?
Dünya ısınıyor, hem de hızla! Peki
bizler bu ısınmanın ne kadarından
sorumluyuz?
Yüzlerce yıldır ormanları kesiyor;
kömür, petrol ve benzin yakarak
bitkilerin
ve
okyanusların
soğurabileceğinden
çok
daha
büyük bir hızla karbondioksit ve
ısıyı tutan diğer gazları atmosfere
salıyoruz.

DÜNYA ALARM VERİYOR
Atmosferdeki karbondioksit düzeyi bugün, yüz binlerce yıl önce
olduğundan çok daha yüksek. İklim uzmanlarından George
Philander, “Bizler artık iklimi belirleyen süreç üzerinde etkili olabilen
jeolojik unsurlarız,” diyor.
Gezegenin sağlık durumunu değerlendiren uzmanların elinde
Dünya'nın ısındığını gösteren kesin kanıtlar var. Bazı kanıtlar bu
ısınmanın hızla gerçekleştiğini ortaya çıkarıyor. Çoğu uzman, insan
etkinliklerinin, özellikle de fosil yakıt kullanımı sonucunda atmosferde
biriken sera gazlarının, küresel ısınmayı etkilediği inancında.
Araştırmacılar son 10 yılda yıllık ortalama yüzey sıcaklıklarında rekor
artış kaydetti ve gezegenin her yanında başka değişiklikler de –buz
dağılımında, okyanus suyu sıcaklık ve tuzluluk oranında değişiklikler–
gözlemleniyor.
Kaynak: www.nationalgeographic.com.tr
Foto: www.turkcebilgi.com

Saygılarımla,
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TİTAŞ TEMSİLCİLİK İTHALAT TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
1986 yılında Sayın Şevket DEDEOĞLU
tarafından kurulan TİTAŞ A.Ş., çevre kirliliği
ölçüm cihazları, baca gazı ve ortam hava
kalitesi izleme sistemleri, su/atıksu analiz cihaz
ve sistemleri sektörlerinin yanı sıra, günümüzde
önemi giderek artan iş güvenliği teçhizatı
konularında oluşturduğu ürün portföyü ile
hizmet vermektedir. TİTAŞ A.Ş., oluşturduğu bu
portföy ile "Çevre Mevzuatı" kapsamında
kirliliğin miktarının saptanması, kaynağında
önlenmesi ve arıtım alternatiflerinin belirlenmesi
konularında katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.
21 yıldan bu yana müşteri memnuniyeti odaklı,
verimliliği esas alan, dinamik ve sosyal
sorumluluk bilincini ön planda tutan yönetim
tarzından ödün vermeden çalışmalarına devam
eden TİTAŞ A.Ş., sektöründe dünyanın önde
gelen firmalarının Türkiye temsilciliğini
yapmakta ve bu firmalar tarafından üretilmekte
olan tüm cihazların satış ve satış sonrası servis
hizmetlerini sürdürmektedir.
Teknolojiyi ve sektördeki yenilikleri eş zamanlı
takip ederek, dünyadaki gelişmeleri günü
gününe izleyen TİTAŞ A.Ş., kurduğu güçlü
ortaklık bağları, takım çalışması anlayışı, sektör
hakkındaki derin bilgisi, kalite yönetimi anlayışı
ve iş deneyimi sayesinde 21. yılında hak ettiği
yere ulaşarak, sektöründe"lider grup" olma
yolunda büyük adımlar atmıştır.

İlkeleri doğrultusunda kalite politikasından taviz
vermeden büyüyen TİTAŞ A.Ş., bilgiye verdiği
önemle sektördeki yerini sağlamlaştırırken, 21.
yüzyılın gerektirdiği standartlarda gelişimine
devam etmeyi hedeflemektedir.
21. yılımızda "temiz bir çevre için elele" sloganı
ile çıktığımız yolda, müşterilerimizin
beklentilerine en iyi karşılığı verebilmenin ve
gelen istekler doğrultusunda hizmetlerimizi her
geçen gün daha da ileriye götürmenin haklı
gururunu yaşıyoruz.
TEKNİK SERVİS
Temsilcilikleri yapılan üretici firmaların yurtdışı
tesislerinde eğitim almış, konularında uzman, 3
elektrik-elektronik mühendisi, 1 elektronik
teknikeri ve 2 elektronik teknisyeninden oluşan
teknik servis kadrosu ile;
T.S.E. Hizmet Yeri Yeterlilik ve
T.C. Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet
Yeri Yeterlilik Belgelerine sahip tesislerinde,
- Satışı yapılan cihaz ve sistemlerin kurulumu,
- Montaj ve devreye alma,
- Cihaz bakım ve onarımları,
- Garanti sonu, yıllık sözleşmelerin
düzenlenmesi ve periyodik bakım – onarım
hizmetleri
- Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarının Tasarım
ve Kurulumunun yapılması

BAYİLİKLER ARANIYOR
Türkiye genelinde su / atık su analiz cihazları satışı konusunda bayilikler verilecektir.
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TEMSİLCİLİKLERİMİZ VE ÜRÜN BAŞLIKLARIMIZ
SU – ATIK SU ANALİZ VE KONTROL CİHAZLARI / LABORATUVAR CİHAZLARI
UV-VIS ve VIS spektrofotometreler
online su/atıksu analiz cihazları

Portatif tip su / atık su cihazları;
labortuvar cihazları; BOD, pH, illetkenlik,
çözünmüş oksijen ve renk ölçüm cihazları,
fotometreler

NUMUNE ALMA CİHAZLARI VE DEBİMETRELER
Su / Atık su, numune alma ve debi
ölçüm cihazları ile Online pH,
iletkenlik, çözünmüş oksijen ve
bulanıklık ölçüm cihazları

Kapalı kanal ultrasonik debimetreler (GazSıvı-Buhar)

BACA GAZI – TOZU ANALİZ CİHAZ VE SİSTEMLERİ
On-line baca gazı/tozu/debisi analiz
cihaz ve sistemleri, silolarda seviye
ölçüm cihazları, tunel sensörleri
Çok parametreli FT-IR gaz
analizörleri

On-line hava kalitesi ölçüm cihazları,
on-line baca gazı analiz sistemleri,
on-line su/atık su analiz sistemleri
Nem ölçüm cihazları, oksijen ölçüm
cihazları (bacada, prosesde vb.)

RENK ÖLÇÜM CİHAZLARI
Portatif tip su / atık su cihazları;
labortuvar cihazları; BOD, pH, iletkenlik,
çözünmüş oksijen ve renk ölçüm
cihazları, fotometreler
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HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ
On-line hava kalitesi ölçüm
cihazları, on-line baca gazı analiz
sistemleri, on-line su/atık su analiz
sistemleri
Hava kirliliği ölçüm cihazlarıi

Ortamda toz örnekleme cihaz ve
sistemleri
Meteorolojik ölçüm sensörleri ve
meteorolojik ölçüm direği

GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜM CİHAZLARI
Gürültü/titreşim/dozimetre ölçüm
cihazları

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI CİHAZ VE EKİPMANLARI
Portatif/sabit gaz dedektörleri, iş
güvenliği ekipmanları (solunum
setleri, maskeler, filtreler, gözlükler,
kulak tıkaçları, baretler)

YAKIT İLETKENLİK ÖLÇÜM CİHAZLARI
Yakıt iletkenlik ölçüm cihazları

Ayrıntılı bilgi için www.titas.com.tr
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