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SAYILARLA
EKU

Dünya otomotiv endüstrisinin, ana sanayi 
(OEM) ve yedek parça pazarında ihtiyaç 
duyduğu tüm çözümler, modern teknoloji
ve 60 yıllık üretim tecrübesi ile fabrikamızda 
üretiliyor.
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1962 yılında dünyanın önde gelen 
firmalarına fren kampanaları üreterek 
çıktığımız yolda bugün, Avrupa’nın en büyük 
dökümhanelerinden biri olarak sektörümüze 
öncülük ediyoruz.

60 Yıllık Üretim Tecrübesi

Tecrübeli mühendislerimiz, modern 
teknolojiyle geliştirilmiş üretim tesisimiz ve 
60 yıllık tecrübemizle mükemmel sonuçlar 
için çalışıyoruz.

35 yılı aşkın süredir Avrupa’da ve 20 yılı aşkın 
süredir Amerika’da olmak üzere, EKU ürünleri 
dünyanın her kıtasında güvenle kullanılıyor. 

Geniş ürün yelpazemizle otomotiv sektörünün 
ihtiyaç duyduğu çözüm ortağıyız.

Tam otomasyonla donatılmış talaşlı 
imalat tesisimiz, 2 milyon adet üretim 
kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük işleme 
tesislerinden biridir.

150.000 Tona Ulaşan Ergitme Kapasitesi

7Kıtada 70 Ülkede

+30.000 Adet Ürün Çeşidi

2 Milyon Adet Üretim Kapasitesi
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GELİŞİM
TUTARLILIK

VE
GÜVENİLİRLİK

Yolculuğumuz 1962 yılında Karabük’te 
Türkiye’nin ilk fren kampanası üreticisi 
olarak başladı. 60 yılı aşkın süredir 
üretmeyi, öğrenmeyi ve gelişmeyi hiç 
bırakmadık. Vazgeçemeyeceğimiz 
değerlerimiz ile yükselen EKU, bugün 
Avrupa’nın en büyük üretim merkezlerinden 
biri olmayı başarmıştır.
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Dünyanın tüm kıtalarına yayılmış müşterilerimize uçtan uca mükemmellik 
sunmak için üretimimize yenilikler katmamız gerektiğini biliyoruz. 
İnovasyonun gereği olarak fabrikamızı tam otomasyon sistemine geçirerek 
alanımızda bir adım öne geçtik. Böylece tüm üretim sürecini verimli, etkin, 
temiz ve kaliteli bir çalışma düzeyine getirdik.

İnovasyonu Önemsiyoruz

Dünyanın farklı coğrafyalarında farklı çözümlere ihtiyaç olduğunu biliyoruz. 
Bu nedenle AR-GE yatırımlarımıza öncelik veriyor, otomotiv ve demir-çelik 
sektörlerinde kendimizi geliştiriyoruz. Tüm çalışmalarımızda üst düzey bir 
deneyim elde ediyoruz. Bu deneyim ile ürettiğimiz tüm ürünlerimiz tüm 
dünya tarafından tercih ediliyor.

AR-GE Yatırımlarımız ile Gelişiyoruz

Bugün 35 yılı aşkın süredir Avrupa’ya, 20 yılı aşkın süredir Amerika’ya ihracat 
misyonumuzu sürdürüyoruz. Ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına hatasız 
ve zamanında gönderebilmek için lojistik tecrübemizi kullanarak kusursuz 
bir nakliye süreci oluşturduk. Coğrafi avantajımızı iyi değerlendirerek hizmet 
kalitemizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Misyonumuz İhracattır

Çalışanlarımızın ve çevremizin sağlığına 
saygı duymamız gerektiğinin kurulduğumuz 
ilk günden beri bilincindeyiz. Kendimizi 
geliştirmeye olan inancımızı bu alanda 
da sürdürerek atık kontrol sistemlerimizi 
geliştirdik. Çevresel verimliliği artırmak için 
atıklarımızı kontrol ediyor, toparlıyor ve geri 
dönüştürüyoruz.

Saygıdan Ödün Vermiyoruz

İşimizin sadece üretim olmadığının 
bilincindeyiz. EKU olarak işimiz; otomotiv 
sektörünün ihtiyaçlarını anlamak, desteklemek, 
üretmek ve çözümler geliştirmektir.

İşimiz Tanımların Ötesinde
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BİZİ GELECEĞE
TAŞIYACAK GÜÇ

BUGÜNE GETİREN
DEĞERLERİMİZDİR

EKU’da her bir parça insana, doğaya
ve iş ahlakına uygun değerlerle üretilir.

Tüm çalışmalarda sadece bugünün değil 
yarının dünyası da düşünülerek adım atılır. 

EKU’nun kalitesinin sırrı, bizi bugüne taşıyan 
60 yıllık değerlerimizde saklı.
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Müşterilerimizle çözüm ve memnuniyet odaklı 
iletişim kuruyor, birlikte büyüyoruz.

Müşterilerimiz İçin

Kalite standartlarımızın ötesine geçerek her 
zaman daha iyiyi ve daha yeniyi hedefliyoruz.

Kalite İçin

Sürekli büyüyen ve gelişen bir organizasyon için 
çalışanlarımızla birlikte çalışıyoruz.

Çalışanlarımız İçin

Tedarikçilerimizden en üst kalitede ürün ve 
hizmetler sağlıyoruz.

Tedarikçilerimiz İçin

Her güne çevreye olan sorumluluğumuzun 
bilincinde başlıyoruz.

Çevre İçin

Üretim kaynaklarını en etkin ve inovatif şekilde 
kullanarak verimlilik sağlıyoruz.

Verimlilik İçin

Ülke ekonomisine iş gücü ve istihdam yaratıyoruz.

Ülkemiz İçin
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AVRUPA’NIN
EN BÜYÜK 

DÖKÜMHANELERİNDEN 
BİRİ

Otomotiv sektörünün ağır ve orta ölçekli 
ticari araçlar için ihtiyaç duyduğu ürünleri, 
150.000 tona ulaşan ergitme kapasitemiz 
ile Avrupa’nın en büyük dökümhanelerinden 
birinde üretmenin gururunu yaşıyoruz. 
Modern ve çevreci bir bakış açısıyla 
geliştirilen dökümhanemiz, tam otomasyon 
sistemler ve tecrübeli mühendis ekiplerimiz 
tarafından yönetilmektedir.
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OTOMASYON
TEKNOLOJİSİYLE

ALANINDA
ÖNCÜ

Otomasyon yatırımlarının en üst düzeyde 
olduğu EKU talaşlı imalat tesisi, 2 milyon 
adet üretim kapasitesi ile kendi alanında 
dünyanın en büyük tesislerinden biri olarak 
öne çıkmaktadır. Son teknoloji ile kurulmuş 
olan işleme tesisimizde, dökümhaneden 
çıkan tüm ürünlerimiz işlenmektedir. 
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BİLİMİN
IŞIĞINDA
GÜVENLE

YOL ALIYORUZ

Dünyanın önde gelen kuruluşları tarafından 
tescillenen kalitemiz, EKU’yu tüm dünyada 
tercih edilen öncü bir üretici yapmaktadır. 
Tam otomatik ölçüm sistemleri ve AR-GE 
yatırımlarımız, kaliteden ödün vermeyen 
anlayışımıza hizmet etmektedir. Deneyimli 
mühendislerimiz, otomotiv sektörünün tüm 
ihtiyaçlarını analiz ederek en doğru çözümleri 
üretmektedir.
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TÜM OTOMOTİV 
ENDÜSTRİSİ 

TARAFINDAN
KABUL GÖREN

SERTİFİKALAR İLE 
BAŞARILARIMIZI 

KANITLIYORUZ

ECE R90

20



22 23

ISO 9001:2015

Kalite Sertifikalarımız

IATF 16949:2016 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2018 ISO 27001:2013
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GENİŞ ÜRÜN
YELPAZESİ

Dünya otomotiv endüstrisinin ihtiyaçlarına 
modern, güvenilir ve çevreci çözümler 
sunuyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki 
farklı coğrafyalardaki müşterilerimiz için en 
iyisini üretmek amacıyla çalışıyoruz.
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Fren Grubu

Yüksek performans için en son teknoloji ile üretildi.

Şanzıman Grubu

Güvenilirlik ve verimlilik için geliştirildi.

Havalı Fren Grubu

Yüksek dayanıklılıktan ödün vermeyecek
şekilde tasarlandı.

Motor Grubu

Dayanıklılık ve güç odaklı geliştirildi.

Treyler Grubu

Birinci sınıf AR-GE çalışmaları ile geliştirildi.

Sensör Grubu

Kusursuz elektronik çözümler için tasarlandı.
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İş dünyasında tedarikçiler ve ortaklar vardır.

EKU olarak biz, sizlerin iş ortağı olmak istiyoruz.

En son teknoloji ile en iyi kaliteyi koruyan bir ortak.

Tam zamanında prensibi ile hareket ederek beklentilerinizi anlayan bir ortak.

Dünyanın ihtiyaçlarının farkında olan ve bunun için çalışan bir ortak.

Düşük enerji tüketimi ve emisyon ile çalışarak yeşil bir çevreye özen gösteren bir ortak.

Çalışanlarıyla da ortak olmayı başarmış bir ortak.

Burada her fikir değerli ve eşittir.

EKU’ya hoş geldiniz.
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TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 
No:13 41420 Çayırova-Kocaeli-Türkiye

Telefon: 0262 658 10 10 | Fax: 0262 658 10 00
Web: www.eku.com.tr | E-Posta: eku@eku.com.tr


