
Pazar
E.C.A. markası, su armatürleri ve teknik armatürler, 
kombi, panel radyatör ve valf ürünleri üretiminin 
yanı sıra tüm Türkiye’ye yayılmış geniş bayi ve servis 
ağı ile yapı ve ısı grubu olarak faaliyet gösteriyor. 
Yapı grubunda E.C.A. markası ile bir bütün haline 
gelmiş olan SEREL markası da seramik sağlık 
gereçleri ile Türkiye’de üretimini gerçekleştirirken, 
aynen E.C.A. gibi tüm ülke genelinde büyük bir 
bayi ve servis ağı ile nihai tüketicisine ulaşmaktadır. 
Pazara yön veren ve sektör lideri konumunda 
bulunan E.C.A.’nın yapı malzemelerinde su ve 
teknik armatürleri; ısı grubunda da kombi, şofben, 
termosifon, panel radyatör, merkezi ısıtma sistemleri 
ve valf ürünlerinde hem üretim hem de dünya 
markaları ile ortak iş birlikleri bulunuyor. Teknik 
armatürlerde yıllık yaklaşık 25 milyon kapasite; 
su armatürlerinde 5 milyon adetlik kapasite ile ısı 
grubu ürünlerinde kombide 400 bin adet; panel 
radyatörde 4 milyon 750 bin mtül kapasiteyle 
Elginkan Topluluğu, önemli bir sanayi kuruluşu 
olarak varlığını sürdürüyor.
 Türkiye genelinde bin 500’ten fazla bayisi ve 
binlerce satış noktası bulunan E.C.A., en önemli 
ilkesi “kalite”den ödün vermeden sektöre yeni 
teknoloji ve tasarımları taşıması ile rakiplerinden 
ayrılıyor. “Perakende Mağazacılık” anlayışı ile 
Elmor Plus mağazalarını 2007 yılında Ankara’da; 
2008 yılında Antalya’da ve 2009 yılında İstanbul’da 
açan E.C.A., 2013 yılında da İzmir Alsancak’ta 
bir Elmor Plus mağazasını hizmete açacak.
 E.C.A., üretiminin %30’unu başta Fransa
olmak üzere; Almanya, İngiltere, ABD, Rusya, 
Belçika, Danimarka, İsveç, Romanya, Mısır, 
Azerbaycan, Kazakistan gibi 60’ın üzerinde 
ülkeye ihraç ediyor. E.C.A., 2006 Aralık’tan beri 
Turquality® kapsamında yer alıyor. 

Tarihçe
Elginkan Topluluğu’nun temeli, 1951 yılında
Ankara’da Ekrem Elginkan Mühendislik Bürosu 
ile atıldı. Faaliyetlerine; kalorifer tesisatı, şehir 
içme suyu isale hattı ve şehir şebekesi, baraj, 
demiryolu, karayolu ve inşaat taahhüt işleri ile 
başladı. Bu faaliyetler, ilerleyen dönemlerde 
farklı ürün segmentlerine de yayıldı. Topluluk, 
Ahmet Elginkan ve oğulları Ekrem, Cahit Elginkan 
tarafından “Ekrem, Cahit ve Ahmet Elginkan 
Kollektif Ortaklığı” ile kuruldu. 1957 yılında “E.C.A. 
Presdöküm Sanayii Limited Şirketi” adı ile sanayiye 
yöneldi ve sıhhi tesisat armatürleri üretimine 
başladı.
 Topluluk, kurulduğu günden bu yana faaliyet 
konularına; valf ve armatür ile başladı, seramik sağlık 
gereçleri, merkezi ve bireysel ısıtma sistemleri, 

gazlı ve elektrikli su ısıtıcıları, panel radyatörler, 
valf ürünleri, gazlı ve elektrikli su ısıtıcıları, beyaz 
ve kahverengi eşya, pik döküm ürünleri, kalıplar, 
gıda, inşaat, endüstriyel ham madde üretimiyle 
ürün çeşitliliğine ulaştı. Aynı zamanda bu ürünlerin 
pazarlamasını da bünyesinde yönetti. Elginkan 
Topluluğu’nun kurucusu Elginkan Ailesi’nin, 
şirketlerden elde edilen gelirlerin vakıfta toplanarak 
Türk insanının eğitimine ve kültürel gelişimine 
katkıda bulunması kararını almasıyla Elginkan 
Vakfı’nın ilk adımları 1954 yılında atıldı.
 1985 yılında kurulan Elginkan Vakfı; Elginkan 
Topluluğu’nun “Ebedi Müessese” hüviyetinin bir 
simgesi olarak varlığını koruyor.
 Elginkan Topluluğu’nun; “yıllarca beraber 
olmak”, “sağlıklı büyüme”, topluluğun 
“varlığının dayanağı olan doğruluk”, 
topluluğun “varlık kaynağının çalışanlar 
olduğunu kabul etme” ilkeleri, E.C.A. 
markasının bugünlere gelmesindeki 
en önemli amaç ve ilkeleri oldu.
 
Ürün
E.C.A., 1982 yılında tek 
kumandalı ürünler ile “muslukta 
yeni anlayış” adımını sektöre taşıyan 
marka oldu. E.C.A., mix ürünler olarak 
adlandırılan ve suyun daha ekonomik 
kullanılmasını öngören bu ürünleri 
üretmeye başladı. 1999 yılında “su 
tasarrufu” kelimesi henüz markaların 
gündemine yeni yeni girerken E.C.A., su 
tasarruflu armatür konseptini pazara sundu; 
bu serinin ismi, “Mix 2000”di. Bu seri 
sonrasında da Topaz batarya, termostatik 
batarya, termostatik valf, fotoselli batarya 
ürünleri ile su tasarrufunu ön planda tutan 
ürünler üretmeye devam etti. 2009 yılından 
sonra su armatürlerinde sadece Türkiye’de 
değil dünyada ödüller alan ürünler tasarlayıp, 
üretmeyi sürdürdü.
 1985 yılında döküm katı yakıt sobası üretimi ile 
ısıtma sektörüne giren E.C.A., kombiden panel 
radyatöre, merkezi ısıtma sistemlerinden, gazlı ve 
elektrikli su ısıtıcılarına, güneş kolektörlerinden valf 
ürünlerine kadar sahip olduğu geniş ürün yelpazesi 
ile bugün sektörünün lideri konumunda bulunuyor.
 
En Son Gelişmeler
Marka gücünü sektöre katma değer olarak
yansıtan E.C.A., 2000’li yıllarda kombi ve 2009’da 
armatür serisinde E.C.A. dünya çapında patenti 
alınan içindeki özel mekanizması (duro kartuş) 
sayesinde su miktarı ve suyun sıcaklık ayarını ayrı 
ayrı yapabilen Primemix”i sundu. 2010 yılında bu 

ürünü; E.C.A. Diagonal Serisi izledi, serideki banyo 
armatüründe su çıkış ucunun aynı zamanda yön 
değiştirici kumanda olma özelliğini barındırması, 
sektörde farkındalık yaratan bir ürün olmasını sağladı.
 2011 yılında Türkiye’deki ilk dijital armatür 
serisini tasarlayan ve üreten E.C.A.; Electra Serisi ile 
bir ilki daha sektöre kazandırdı. Electra Serisi’nde 
banyo armatürlerinin dışında mutfak eviye 
armatürünün de yer almasıyla bir evdeki tüm su 
kullanım noktalarında hem teknolojik hem de 
tasarruflu ve konforlu ürünlerden oluşan tek bir 
seri ile kullanıcının ihtiyacı karşılandı.
 2012 yılında hem banyo armatürleri hem de 
mutfak eviye bataryası bulunan “soğukta açılma” 

özelliğine sahip “E.C.A. Mina Serisi” ile 
kullanıcısının karşısına çıktı.

     Enerji verimliliği hususunda E.C.A., 
Confeo Premix tam yoğuşmalı 
kombi ile verimli enerji kullanımı ve 
tasarrufu öne çıkaran kombi modelini 

pazara sundu.
      E.C.A. Confeo Premix, atık 

baca gazındaki gizli ısıyı geri 
kazanarak %20’ye varan tasarruf 

sağlamanın yanı sıra comfort 
özelliği ile sıcak su kullanım 
alışkanlığını öğrenerek, 
hafızasında tutma özelliğine 
sahip bulunuyor. Comfort 
özelliği sıcak su kullanımında 

maksimum konfor elde 
edilmesini sağlıyor.

   Isı verimliliği artırılmış E.C.A. 
Panel Radyatörler, tam 
otomatik üretim hatlarında 

“EN 442” normlarına 
uygun olarak üretiliyor 
ve nanoteknolojik 
yüzey kimyasalları ile 
kaplanıyor. Bu sayede 

yüksek korozyona karşı 
dayanıklı hale getiriliyor.

 E.C.A. Termostatik Radyatör Vanası, Avrupa 
Standardizasyon Komitesi tarafından EN 215 
standartlarına göre değerlendirilerek Türkiye’de 
ilk CEN işaretlemesine sahip olan markadır. 
CEN 57 işaretindeki 57 numarası, tüm dünyada 
E.C.A. markasına ait bulunuyor. E.C.A., dünya 
standartlarına göre Termostatik Vanası kullanımı 
ile %30’a varan tasarruf sağlama garantisi veriyor. 
Alternatif enerji kullanımında yenilikleri takip eden 
E.C.A., Güneş Enerjisi Sistemleri’nde seçici yüzeyli, 
yüksek verimli, dayanıklı güneş kolektörleri ile 
kullanıcısına sıcak kullanım suyunda %70’e varan 
yüksek enerji tasarrufu sağlıyor.

 

Başarılar
E.C.A., Primemix armatürü ile İtalya’nın Verona
kentinde yapılan “M Technology Award 2009”
IF Design tarafından düzenlenen Uluslararası 
Tasarım Yarışması’nda ödül kazandı. 2010 yılında 
Yapı - Endüstri Merkezi tarafından “Yapı Ürün 
Ödülü” olan “Gümüş Çekül”ü alan Primemix, 2011 
yılında da Almanya’da “Designpreis” adayı oldu.
 T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek 
Kuruluşu’nun (ETMK) iş birliği ile düzenlenen 
bir Turquality® etkinliği olan “Design Turkey 
Endüstriyel Tasarım Ödülleri”nde E.C.A. Electra 
Serisi, “İyi Tasarım Ödülü” aldı.
 2012 yılında ürünlerin yanı sıra ambalajın 
markalaşmadaki önemine inanan marka, armatür 
ambalajlarında farklı bir tasarım gerçekleştirdi.
Bu yeni ambalaj ile Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) ve Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin 
iş birliği ile düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları 
Yarışması’nda “Grafik Tasarım” alanında 
“E.C.A. Ekoteknolojik Ambalaj” ile “Bronz Ödül”e 
layık görüldü. Ödül kazanan bu ambalaj; doğaya 
saygılı duruşu ile doğal kaynakların sürdürülebilirlik 
ilkelerine ve ekolojik dengenin önemine dikkat 
çekiyor.
 
Promosyon
1974 - 1975 yıllarında Türkiye’de yükselişe geçen 
inşaat sektörü ile birlikte E.C.A.’nın “Bay Elmor” 
reklamı, inşaat malzemelerindeki ilk reklam olarak 
hafızalara kazındı. Bu ilk animasyon reklam filmi, 
aynı zamanda Türkiye reklam dünyasındaki ilk 
marka karakteri olarak da dikkat çekiyor. 80’li 
yıllarda çıkardığı “Mix” ürünü için 80’li yıllarda 
hazırlanan reklam filmlerinde armatürün bir balerin 
zarafetine sahip olduğunu anlatan da yine E.C.A. 
markası oldu.
 2007 yılında E.C.A., yapı ve ısı grubu ürünleri ile 
marka imajı ve ürün farkındalığını; Türkiye’nin ünlü 
sinema, tiyatro ustalarının seslendirmesiyle “Sahip 
olduğumuz değerlerin farkında mıyız?” sloganı ile 
tanıttı.
 Sonrasında E.C.A., tüketiciyle “Yoğuşmalı mı 
yoğuşmamalı mı” kombi reklam kampanyası, enerji 
ve tasarruf sağlayan “E.C.A. Tasarruf  Evi”, tüm ısı 
ürünleriyle “E.C.A. Takım Çalışması” kampanyaları 
ile iletişim kurdu.
 E.C.A., 2010 yılında herkesin tanıdığı bir aileyi 
reklam yüzü olarak E.C.A. SEREL markasıyla bir 
araya getirdi. Marka, kendini yenileyen ve genç 
nesile dokunan, bir aile markası olduğu algısını 
o dönemde piyasaya çıkarttığı yeni ürünlerle 
birleştirdi.
 2012 yılında E.C.A., tüketici algısında ısıtma 
sistemleri ürünlerinde konumlanma ve tutum 
alışkanlıklarında ilk sıralamada yer almayı hedefliyor. 
İletişim kampanyalarında enerji verimliliği ve tasarruf 
sağlayan ürün özelliklerinin bilinirliliğini artırmak için 
ürün odaklı kampanyalara ağırlık veriyor.
 E.C.A, 2012 yılında dijital ve sosyal medya 
iletişimine yenilikçi, vizyoner yaklaşımı ile hızlıca 
adım attı. Genç hedef kitle ile marka ve ürünlerin 
buluşacağı bir platform yarattı. Titanic Batığı’nın 
100. Yıl dönümü için global bir yayın grubu ile 
dünyada da eş zamanlı yayınlarının başladığı, ünlü 
yönetmenler James Cameron ve Tim Maltin 
belgesellerine sponsor oldu. Sosyal medyadaki 
hedeflerini bu sponsorluk anlaşması ile birleştirerek 
milyonlara erişmiş iletişim platformu oluşturdu. 
“E.C.A. ile Keşfet.”, “E.C.A. ile Titanic Keşfi” ve 
devamındaki “E.C.A. ile Doğayı, Doğal Yaşamı 
Keşfet” fotoğraf yarışması sosyal medya tabanlı 
başladı, dijital reklam teknikleri ile birleşerek 360 
derece iletişim kampanyasına dönüştü. “E.C.A. 
ile Keşfet” iletişim platformu bir yıl gibi kısa bir 
sürede Facebook’ta 118 bin beğeni, Twitter’da 
ise 2 bin 200 takipçi kazandı. “E.C.A. ile Keşfet”, 
hedef kitleleriyle buluşmaya ve farklı deneyimler 
yaşatmaya bu sırada da ürün, marka ve kurumla 
ilgili içeriklerini paylaşmaya devam ediyor.
 2012 yılında reklam stratejilerinde ürün 

iletişimini imaj kampanyası ile 
bütünleştiren E.C.A., 2012 
yılında “E.C.A. Electra Serisi”, 
“E.C.A. Confeo Premix, panel 
radyatör ve termostatik vana” 
ürünlerinin tamamı için 3D 
animasyonlu çalışmaları içeren 
yeni bir reklam kampanyası 
gerçekleştirdi. Topluluğun 
diğer bir önemli markası 
seramik sağlık gereçleri 
markası SEREL’i de kampanya 
reklam filmi serisine dahil 
ederek bir seri şeklinde 
sunuldu. E.C.A. için “Suya Yön 
Veren Marka E.C.A.” sloganı 
ile yola çıkarak, SEREL için 
“Toprağa Hayat Veren Marka 
SEREL”  ve de “Isıya Yön 
Veren Marka; E.C.A.” sloganı 
ile seriyi tamamladı. Yapı 
grubu markalarının bir arada 
olduğu iletişimde de “Toprak 
ve Suyu Tasarımla Buluşturan 
Marka E.C.A. SEREL” sloganı 
tercih edildi.
 Tüm sektörler için büyük 
hedefler içeren 2023 yılını 
kendisine bir dönüm noktası 
olarak alan E.C.A., Türk inşaat 
sektörünün gelişimine olan 
inancını göstermek için 2012 
yılında başlattığı “İnşaat 2023 
Toplantıları”nı sürdürüyor. 
Yenilikçi, deneyimli, iş birlikçi 
inşaat şirketlerinin yanı sıra 
kamu kuruluşu temsilcileri 
ile sektörü masaya yatırıyor, 
hedef ve beklentileri ortaya 
koyuyor.
    2012 yılında temeli atılan 
“Benim Güvenli Banyom” 
projesi ile E.C.A. SEREL, yeni bir misyon yüklendi. 
Bu çalışma, banyoda yaşanabilecek kazalara karşı 
5-9 yaş arası çocukların ve ebeveynlerin dikkatini 
çekerek, banyoda uyulması gereken kurallar 
ve güvenli bir banyo ortamı için aile bireylerini 
bilinçlendirmeyi amaçlıyor. 2013 yılının ilk ayında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen 
bir protokol ile İstanbul’daki “Temel Eğitim 
Okulları” ziyaret edilerek çocukları bilinçlendirme 
çalışmaları gerçekleştirildi. Projede, çocuklara bu 
bilgi ve kuralların aktarılmasını sağlayan çizgi roman 
hikâye kitabı “Mert ve Maceracı Ayı Banyolar 
Şatosu” karikatürist Erdil Yaşaroğlu’nun çizgileri ile 
hayat buldu.
 
Marka Değerleri
Son yıllarda gerçekleştirilen pazar araştırmalarında
armatür markalarında bilinirliliği en yüksek markanın
E.C.A. olduğu görülüyor. Isıtma sistemleri markaları 
arasında marka tutum alışkanlıklarına bakıldığında 
E.C.A., ilk tercih edilen marka konumunda 
bulunuyor. E.C.A. denilince ilk akla gelenin “kalite, 
güven, enerji verimliliği, tasarruf ve çevre dostu” 

algısı olduğu, markanın tanınma oranının ise 
tüketiciler nezdinde %97,5 olduğu görülüyor.
 
www.eca.com.tr
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

E.C.A.

›	E.C.A. ismi; Elginkan Topluluğu’nun kurucusu
 olan Elginkan Ailesi’nde baba Ahmet Elginkan
 ve oğulları H. Ekrem ve H. Cahit Elginkan
 isimlerinin baş harflerinden oluştu.

›	E.C.A. satış sonrası hizmet şirketi ilk tüketici
 memnuniyet ödülünü alan şirket oldu. 

›	Elginkan Vakfı’nda bugüne kadar yaklaşık 250 bin
 kişi, vakfın eğitim merkezlerinde eğitim aldı ve
 Türk sanayisine vasıflı iş gücü olarak kazandırıldı. 

›	E.C.A.; 1999 yılında “su tasarruflu armatür”
 konseptini pazara taşıdı ve “Mix 2000” Serisi ile
 lavabo ve eviye bataryası üretti. 

›	E.C.A.’nın 1974 yılındaki reklam filmindeki “Bay
 Elmor” karakterinin çağrılma sloganı olan “Yetiş
 Elmor” söylemi, dönemin futbol maçlarında gol
 atamayan takımın taraftarları tarafından
 tezahürat olarak kullanıldı.

›	Türkiye’nin ilk dijital armatürü, 2011 yılında
 E.C.A. Electra Serisi olarak üretildi.

›	Isıtma sistemlerinde, yanma odası birleştirme
 harcı kullanılmadan birbirine geçen parçalarla  
 oluşturulan ve patenti alınan tamamı döküm   
 soba ilk defa E.C.A. tarafından üretildi.

›	Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN)
 tarafından, EN 215 standartlarına göre E.C.A.
 Termostatik radyatör vanası, bu testleri geçen 
 ilk yerli marka oldu.


