
PLAKALI EŞANJÖR 

  

Genel Bilgiler / Plakalı Eşanjör Genel Tanım 

 

Plakalı Isı Eşanjörlerinde Türkiye'nin en çok bilinen ve tercih edilen markalarından olan MIT Plakalı Isı 

Eşanjörleri sektörün sürekli gelişmesi adına günden güne yeni adımlar atmaya devam etmektedir. 

Tamamı Türkiye de üretilen spesifik ürünlerle ürün gamını genişletmeyi hedef edinen Ekin 

Endüstriyel'in bu konudaki kararlılığının en somut göstergesi MIT Plakalı Isı Eşanjörleridir. 

  

"Bir Hayalimiz Var" felsefesi ile kurulduğu günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren Ekin 

Endüstriyel personeli, hayallerinin gerçekleşmeye başladığını görmekte ve çıtayı yükselterek 

hayallerinin peşinden koşmaya devam etmektedir. 

  

Bu yolculukta, şirket organizasyon şemasının en tepesine yerleştirdiği müşterileriyle, kendisini sürekli 

zinde tutup gelişmesini sağlayan rakipleriyle ve kendisine destek veren bütün tedarikçileriyle iyi 

ilişkiler kurarak sadece ticari olmakla kalmayıp sosyal anlamda da arkasında iyi izler bırakmak Ekin 

Endüstriyel'in olmazsa olmazlarındandır. 

 

EKİN ENDÜSTRİYEL HAKKINDA 

Ekin Endüstriyelin kuruluş amacı ve hayali Türkiye’ de üretilemeyen her şeyin bir gün %100 yerli 

sermaye ile ülkemizde üretilmesidir. Bu hayalini gerçekleştirmeye en iyi bildiği konu olan Plakalı 

Eşanjör imalatı ile başlangıç yapan Ekin Endüstriyel, yıllar geçtikçe yeni ufuklara doğru yol almaya 

devam edecektir. Yerli malı kalitesizdir önyargısını kırmak için yoğun çabalar sarf eden Ekin 

Endüstriyel, üretimine başlar başlamaz, ISO 9001-2000, CE ve GOST sertifikasyonlarını almış ve bu 

konuda kendisini sürekli denetim altında tutmaktadır.  

 

‘Kavgacı’ değil ‘Uzlaşmacı’ bir politika izlemeyi kendisine hedef edinen Ekin Endüstriyel, rakip 

firmalarla, tedarikçileriyle ve müşterileriyle her zaman iyi ilişkiler kurmuştur ve bundan sonrada 

kurmaya devam edecektir. Ekin Endüstriyel, kendi ürettiği Eşanjörlerin yanı sıra Danfoss’ un Plakalı 

Lehimli Eşanjörleri ve Contalı Plakalı Eşanjörlerinde Türkiye Distribütörlüğünü üstlenmiştir. Ekin 

Endüstriyel, plakalı Eşanjör üretiminin yanı sıra konusunda uzman teknik ekibi ile diğer markalara ait 

Eşanjörler içinde servis ve yedek parça hizmeti sağlamaktadır. 

 

 



Adres : Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Ayçiçek Sk. No : 15 Şekerpınar / Çayırova - 

Kocaeli 

  
Telefon : 444 35 46 (444 EKİN) 

Telefon : +90 (216) 660 13 05 

Fax : +90 (216) 660 13 08 

Email    : info@mit-phe.com  

Web  : http://www.mit-phe.com   
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