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Bugünden Yarına

EKTON,  sürekli  değişen ekonomik şartların ve yeni 
küresel pazarda meydana gelen periyodik krizlerin 
yarattığı ağır baskılara rağmen, kalite ve samimiyet 
üzerine kurulu iş felsefemiz sayesinde gelişimini 
sürekli başarılı kılmak amacıyla üretim, inşaat, 
müteahhitlik, lojistik, hafriyat, yenilenebilir enerji ve 
tarım alanlarında faaliyet gösteren bölgemizin önde 
gelen markalarındandır.

EKTON, bugün her biri alanlarında uzman deneyimli 
kadrosu ve sahip olduğu geniş makine ve ekipman 
parkının da yardımıyla ülkemizde ve yurtdışında büyük 
altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının karşılanması için 
üreten ve yeni yatırımlarla kapasitesini her geçen gün 
artıran ve son teknolojiyi takip eden geleceğe hazır bir 
firmadır.

Kalite ve iyi hizmet istiyorsanız, EKTON’da buluşalım. 
Size uygun çözümler sunmak bizim işimizdir.
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Kurumsal
EKTON, ticaret hayatına başladığı 1985 yılından beri 
hızla ilerleyerek sektörde söz sahibi olmayı başarmıştır. 
EKTON, kurulduğu günden bugüne, bir çok sektörde 
faaliyet göstermiş; hizmet ve sanayi alanlarında 
yoğunlaşarak günümüze ulaşmıştır. 

1985 yılında müteahhitlik ve hizmet sektöründe faaliyet 
gösteren EKTON, süreç içerisinde beton yapı elemanları 
üretimi, inşaat taahhüt hizmetleri, müteahhitlik, lojistik, 
hafriyat, tarım ve yenilenebilir enerji alanlarına da 
girerek faaliyet alanını genişletmiştir. 

EKTON, kurulduğu günden itibaren müşteri 
memnuniyetini ve çalışanlarının iş güvenliğini ön 
planda tutmuştur. İş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz 
ile olan iş hacmimiz her geçen gün artarak devam 
etmektedir. EKTON olarak; ulusal değerlerimize, 
mevcut yasa ve yönetmeliklerimize, çevre bilincine, 
evrensel etik değerlere uyma kararlılığındayız. Bunlar 
çalışanlarımızında vazgeçilmez ilkeleridir. 3



Vizyon

Misyon

Faaliyet gösterilen sektörlerde, 
uluslararası kalite standartlarında ürün 
ve hizmetleri ile saygın, güvenilir ve 
tercih edilen marka özelliğini artırarak 
sürdürmek; ulusal ölçekte kazandığı 
başarıları uluslararası arenaya da 
taşıyarak, büyüme potansiyeli gördüğü iş 
alanlarının önde gelen isimlerinden birisi 
olmaktır. 

Grubumuzun misyonu:

-Birikimini, toplumsal ve ekonomik 
yarar sağlayan ve önemli projeleri 
içeren farklı iş alanlarına da taşıyarak 
yatırımcı kimliğiyle büyümek,    

-Öncü olmak ve farklılık yaratmak ilkeleri 
temelinde şekillenen yatırım politikasını 
uygulayarak modern teknoloji kullanımı, 
uzman insan kaynağı, bilgi birikimi 
çerçevesinde oluşturduğu kurumsal 
kalite anlayışı ile hizmet vermek, 

-Uzun vadede kârlılığın kaliteden 
geçtiğinin bilinciyle hareket etmek, 

-Faaliyet gösterdiği sektörlerin ve 
ekonominin gelişimine katkıda            bulunmak, 

-Güven duyulan bir grup olarak 
sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

4



Kalite Politikası
EKTON, faaliyetlerini güçlü ve deneyimli kadrosuyla 
yürütür.

EKTON, kalite politikasının temelini müşteri beklenti ve 
ihtiyaçlarını etkin karşılamak oluşturur.

EKTON, hizmet ve üretimle ilgili yasal düzenlemeler 
ve şartnamelere uygun, uluslararası düzeyde hizmet 
sunar. Bu doğrultuda ;

- Değişen müşteri beklentilerine hızlı çözümler sunmayı,
- Kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı,
-Performans ve rekabet gücünü en yüksek düzeye 
çıkarmayı,
- Her aşamada denetimi sağlamayı,
- Sistemli çalışmayı,
- Üretimde kalite standartlarına uygunluğu,
- Dürüstlüğü ve başarma azmini,
- Çevreye saygılı üretim politikasını,
- Ekip çalışmasına önem vermeyi,
- Yeniliğe ve AR-GE’ye açık olmayı,
- Ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına yardımcı olmayı 
ilke edinmiş bir firmadır.
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Çevre Yönetimi
Çevre Bilincimiz;

Çevre sorunlarına karşı üst düzeyde 
duyarlılık gösteren firmamız ;

-Katı atık yönetim sisteminin 
oluşturulması, 
-Düzenli katı atık depolama sahalarının 
tasarımı,
-Sızıntı suyunun toplanması ve arıtılması, 
-Eski düzensiz depolama sahalarının 
rehabilitasyonu, 
-Katı atık depolama sahalarının 
işletilmesi, 
-Katı atık depolama sahaları inşaatı 
ve kontrolörlüğünün yapılmasını 
sağlamaktadır.

6



İSG Yönetimi
Ürün gerçekleştirme sürecinden etkilenen  her bireyin sağlığı ve güvenliği 
vazgeçilmezimizdir.

Kurduğumuz bu sistemle amacımız;
- Potansiyel tehlikeleri kaynağında önlemek,
- Risklerimizi kabul edilebilir seviyelerde tutmak,
- Sağlıklı koşullarda çalışma alanları yaratarak bilinci arttırmak,
- İş Sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

İSG Bilincimiz

Risk değerlendirmesi temelli, proaktif yaklaşımla kazaların önlenebileceği 
bilinci çalışanlarımıza aktarılmaktadır. Bu bilincin yaygınlaştırılmasında 
eğitim ve toplantılar öncelikle kullanılmaktadır.

İSG Eğitimleri

Periyodik olarak düzenlenen iç ve  dış kaynaklı eğitimlerimiz;

- Oryantasyon

- İSG temel eğitimi

- KKD, GKD

- Risk Değerlendirmesi

- Yüksekte Çalışma ve İskeleler

- Elektrikle yapılan İşlerde İSG

- Elle Yapılan İşlerde İSG

- İş Ekipmanları

- İlk Yardım

- Uyarı İşaretleri

- Bakım ve Onarım İşlerinde İSG

- Operatörlük Eğitimleri

- Kaynak Teknolojisi ve Tekniği

- Ekranlı Ekipmanlarla 
Çalışmalarda İSG

- Yangın ve Yangından Korunma

- İş Hukuku
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Faaliyetlerimiz
1985 yılından bu yana aktif olarak çalışan kuruluşumuz; üretim, 
inşaat, müteahhitlik, lojistik, hafriyat, yenilenebilir enerji ve 
tarım sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet göstermektedir.

A. İnşaat ve Proje Uygulamaları 
    Anahtar teslimi inşaat işleri
    Katı atık düzenli depolama tesisi inşaatı
    İnşaat sonrası çevre düzenlemeleri
    Konut ve kompleks yapı inşaat işleri
    Kentsel dönüşüm uygulamaları ve hizmetleri

B. Müteahhitlik Hizmetleri
    Yol yapım işleri
    Alt yapı ve arıtma işleri
    Atık Depoloma Sahası (Landfill İşletmeciliği)
    Eleman temini hizmetleri (vasıflı ve vasıfsız)
    Temizlik, Park ve Bahçe Hizmetleri 

C. Lojistik ve Tedarik Hizmetleri
    Taşımacılık Hizmetleri
    Makine ve Ekipman Temin ve Kiralama Hizmetleri
    Taş ve Kum ocağı işletmeciliği
    Uçucu kül (Fly Ash) Tedarik Hizmetleri
    Alçıtaşı Tedarik Hizmetleri

D.Hafriyat ve Dere Islah Uygulamaları 
    Dekapaj, Baraj İnşaatı Kontrollü Kazı ve Dolgu İşleri
    Zemin Islahı
    Dere Islahı ve Taşkın Koruma Yapıları

E.Tarım İşletmeciliği
    Meyvecilik Faaliyetleri 
    Diğer Zirai Ürünler 

F. Yenilenebilir Enerji Üretim Faaliyeti 
    12.50 MWm Biyokütle Enerji Santrali
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Referanslarımız
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Sertifikalarımız
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İnşaat ve Proje 
Uygulamaları

Bugünü değil, geleceği inşa ediyoruz.

EKTON, hızla büyüyen ülkemizde, edindiği bilgi ve 
deneyimlerini geniş müşteri portföyüne sunmak üzere 
kaliteli inşaat - kaliteli yaşam ilkesinden yola çıkarak 
inşaat sektörüne 1985 yılında girmiştir. 

Sektörde kısa sürede söz sahibi olan EKTON, bu yönde 
yatırımlarını arttırarak ülkemiz ekonomisine hem katkıda 
bulunmayı hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir 
dünya bırakmayı hedeflemektedir. Bu yönde; anahtar 
teslimi inşaat işleri, katı atık düzenli depolama tesisi 
inşaatları, çevre düzenlemeleri ile kompleks yapılar 
ve kentsel dönüşüm uygulaması alanlarında faaliyet 
göstermeye başlamıştır.
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İŞİN TANIMI : 260 adet sosyal donatılı konut ile 2 adet cadde mağaza yapımı

İŞVEREN : Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti.

İŞİN YERİ : Tarsus / MERSİN

KEŞİF BEDELİ : 14.000.000,00 USD

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 28.06.2012

BİTİŞ TARİHİ : 29.06.2014

SÜRESİ : 731 Gün

PROJE BİLGİ : EKTON Hilalkent projesi, Mersin ili Tarsus ilçesinde yer alan Atatürk Gösteri 

Merkezi’nin hemen yanı başında, Kırklarsırtı’ndan göğe doğru 5 blok halinde yükselerek inşa 

edilmiştir. EKTON güvencesi ve kalitesi ile tasarlanan Hilalkent Konutları modern çizgileriyle ve 

sosyal imkanlarıyla yaşanılası bir ortam sunmaktadır. 

Hilalkent projesi 40.649 m2 kullanım alanı ve 3+1 açık / kapalı mutfak daire seçenekleri ve cadde 

mağazaları ile açık yüzme havuzu, basketbol sahası, çocuk parkı, fitness alanları, yürüyüş yolları 

ve peyzajıyla hayatın tamamını kapsayan Hilalkent’te kalite ve konforla beraber renkleri özenle 

harmanlayarak ev sahiplerine şık yaşam alanları sunmaktadır.

Ekton Hilalkent
Konutları
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İŞİN TANIMI : Ekton Konutları 

İŞVEREN : Ekton İnşaat A.Ş.

İŞİN YERİ : Ceyhan / Adana

KEŞİF BEDELİ : 1.965.000,00 USD 

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 12.02.2013 

BİTİŞ TARİHİ : 28.03.2014

SÜRESİ : 409 Gün

PROJE BİLGİ : EKTON Konutları projesi, Adana ili Ceyhan ilçesinin Cumhuriyet Mahallesinde 7 

blok halinde, 3’er katlı 42 adet konut ve 2 adet cadde mağaza olarak inşa edilmiştir.  

Bu projede, 6.703 m2 kullanım alanı ve 3+1 açık / kapalı mutfak daire seçenekleriyle, komşuluk 

ilişkileri üst düzeyde olan ve sosyal alanlarıyla güven ve kalitenin bir arada olduğu yaşam alanları 

sunmaktadır.

Ekton Konutları
Ceyhan
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İŞİN TANIMI : NECATİ AKÇAĞLILAR İLKÖĞRETİM OKULU İNŞAATI

İŞVEREN : TEKFEN EĞİTİM,SAĞLIK,KÜLTÜR,SANAT ve DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI

İŞİN YERİ : Ceyhan / Adana

KEŞİF BEDELİ : 1.261.014,00 USD

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 22.06.2011

BİTİŞ TARİHİ : 29.03.2012

SÜRESİ : 281 Gün

PROJE BİLGİ : TEKFEN Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Sarımazı beldesinde inşa edilen, 28 derslikli NECATİ AKÇAĞLILAR 

İLKÖĞRETİM OKULU ‘nun anahtar teslimi olarak yapım işidir.

Necati Akçağlılar
İlköğretim Okulu



İŞİN TANIMI : Belediye Hizmet Binası İnşaatı İşi 

İŞVEREN : Payas Belediyesi

İŞİN YERİ : Payas / Hatay

KEŞİF BEDELİ : 2.000.000,00 USD

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 26.05.2018

BİTİŞ TARİHİ : 30.04.2019

SÜRESİ : 339 Gün

PROJE BİLGİ : İş kapsamında belediye hizmet binası inşaatı işi yapılmıştır.

Payas Belediyesi
 Hizmet Binası İnşaatı
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Mersin ili Tarsus ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan 80.000,00 m2 kullanım alanına sahip Ekton 

Park projesi; zeminde açık ve kapalı cadde çarşısı ile 2 blok halinde yükselecektir. Proje de 142 adet 

rezidans daire, 45 adet ticari ofis ile 103 odalı Otel ve 106 adet cadde mağazalardan oluşacaktır. 

Ekton Park’ın açık cadde mağaza mimarisi ile tasarlanan çarşısından içeri girdiğiniz anda sizi 

mağazaları ve alt meydan çarşısı ile yüzme havuzu, sinema salonu, spor salonu, oyun odası ve 

Türk hamamı ile yediden yetmişe herkesin keyif alabileceği sosyal alanlara sahip Ekton Park, 

ayrıcalıklı bir hayat tarzı sunacaktır.

 

EKTON Park
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Müteahhitlik
Hizmetleri

1985 yılından bu yana güvenle...

EKTON, bünyesinde bulundurduğu uzman kadrosu ile 1985 den 
bugüne kadar güvenle müteaahitlik hizmetlerini üstlenmiştir. 
Bu konuda engin bilgi ve deneyimlerini iş ortakları ile 
paylaşmaya devam etmektedir. 

Hizmet sunmanın önemli bir faaliyet olduğu bilinci ile; yol 
yapım işleri, alt yapı ve arıtma tesisi işleri, atık depolama 
hizmeti (Landfill İşletmeciliği), vasıflı ve vasıfsız eleman temin 
hizmetleri ile park, bahçe temizlik ve düzenleme faaliyetlerine 
devam etmektedir.   



İŞİN TANIMI : İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

İŞİN YERİ : YUMURTALIK/ADANA

KEŞİF BEDELİ : 14.936.686,00 USD - Yıllık Sözleşmeler Halinde Toplam Bedel

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 03.05.2004

BİTİŞ TARİHİ : Devam Ediyor 

SÜRESİ : Devam Ediyor

PROJE BİLGİ : 2004’ten bu yana güven ve kalite ile sürdürdüğümüz iş ortaklığımızda 

kısaca aşağıdaki işler yapılmaktadır.

1 - Alçıtaşı depolama sahasındaki yıllık 30.000 ton alçıtaşı’nın Toros limanına taşınması ve 

limanda gerekli bütün işlemlerin yapılarak gemiye yüklenmesi işi.  

2 - Alçıtaşı, Taban külü ve Uçucu kül tedarik anlaşması.

3 - FGD Sludge taşıma ve çöp konteynırları işletme servisi sözleşmesi.

4 - İş makinesi ve ekipman temin hizmeti.

5 - Eleman temini hizmetleri sözleşmesi.

6 - Landfill işletmesi servis sözleşmesi

İsken Müteahhitlik
İşleri
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İŞİN TANIMI : TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

İŞİN YERİ : CEYHAN/ADANA

KEŞİF BEDELİ : 50.518.918,00 USD - Yıllık Sözleşmeler Halinde Toplam Bedel

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01.01.1985

BİTİŞ TARİHİ : Devam Ediyor

SÜRESİ : Devam Ediyor

PROJE BİLGİ : 1985’ten bu yana güven ve kalite ile sürdürdüğümüz iş ortaklığımızda 

kısaca aşağıdaki işler yapılmaktadır.

1 - Toros Gübre’nin üretiminde kullanmış olduğu hammaddenin temini için yıllık 

100.000 ton kapasiteli Deveciuşağı kum ocağımızdan kum temini ve taşınması işi.

2 - Anahtar teslimi makine, techizat, kapalı-açık sahalar ve stok sahaları temini işleri.

3 - Anahtar teslimi katı ve sıvı terminal işletmeciliği ve liman işletilmesi.

4 - Sosyal tesisler, misafirhane işletilmesi ve çevre düzenleme işleri.

Toros Tarım 
Müteahhitlik İşleri
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İŞİN TANIMI : YAĞMURSUYU TOPLAMA ve DEŞARJI ŞEBEKE HATLARININ YAPIMI İŞİ 

İŞİ VEREN : YOZGAT BELEDİYESİ

İŞİN YERİ : YOZGAT MERKEZ

KEŞİF BEDELİ : 1.926.562,00 EURO

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01.06.2007

BİTİŞ TARİHİ : 14.11.2007 

SÜRESİ : 166 Gün

PROJE BİLGİ : Avrupa Birliği Destekleme Fonu ile desteklenen proje kapsamında yaklaşık 

15.000 mt beton borulu yağmur suyu hattı ve sanat yapıları, 50.000 m³ kazı ve dolgu işi 

yapılmıştır.

Yozgat Belediyesi
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İŞİN TANIMI : YUMURTALIK BELEDİYESİ AKDENİZ MAHALLESİ ALTYAPI, 

KANALİZASYON ve BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ 

İŞİ VEREN : YUMURTALIK  BELEDİYESİ

İŞİN YERİ : YUMURTALIK/ADANA

KEŞİF BEDELİ : 1.690.115,00 USD

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 30.11.2004

BİTİŞ TARİHİ : 24.10.2005 

SÜRESİ : 328 Gün

PROJE BİLGİ : İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.’nin hibe projesi kapsamında Adana 

ili Yumurtalık ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde 8.000 mt beton borulu kanalizasyon ve 15.000 

kişilik biyolojik arıtma tesisi inşaatı işi yapılmıştır.

Yumurtalık Belediyesi
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İŞİN TANIMI : CEYHAN BELEDİYESİ PARKE TAŞI, YAĞMUR OLUĞU ve BORDÜR TAŞI 

TEMİNİ ve DÖŞENMESİ YAPIM İŞİ

İŞİ VEREN : CEYHAN BELEDİYESİ

İŞİN YERİ : CEYHAN/ADANA

KEŞİF BEDELİ : 4.609.682,00 USD

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01.12.2007

BİTİŞ TARİHİ : 31.03.2009 

SÜRESİ : 486 Gün

PROJE BİLGİ : Adana ili Ceyhan İlçesi’nde bulunan 11 adet ilköğretim okulu bahçesine, 

muhtelif cadde ve sokaklara, Ceyhan Sanayi Sitesi’ne 2007 ve 2009 yılları arasında 

toplamda 300.000 m² parke, 180.000 mt bordür ve 200.000 mt yağmur oluğu yapım ve 

döşeme işidir.

Ceyhan Belediyesi
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İŞİN TANIMI : PAYAS BOTAŞ PETROL BORU HATTI ÜZERİ YAYA YOLU YAPIM İŞİ

İŞİ VEREN : PAYAS BELEDİYESİ

İŞİN YERİ : PAYAS/ANTAKYA 

KEŞİF BEDELİ : 1.107.051,00 USD

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 04.10.2008

BİTİŞ TARİHİ : 19.05.2009 

SÜRESİ : 227 Gün

PROJE BİLGİ : Payas Belediyesi sınırları içerisindeki, Botaş Petrol Boru Hattı üzerine 

çok amaçlı spor ve yürüyüş yolu olarak 50.000 m² parke, 25.000 mt bordür ve 20.000 mt 

yağmur oluğu yapım ve döşeme işidir.

Payas Belediyesi
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İŞİN TANIMI : TARSUS ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ, MUHTELİF CADDE 

ve SOKAKLARIN İÇERİSİNİN DÜZENLENMESİ, ALTYAPI, PARKE TAŞI ve BORDÜR 

KAPLAMA İŞLERİ

İŞİ VEREN : TARSUS BELEDİYESİ

İŞİN YERİ : TARSUS/MERSİN 

KEŞİF BEDELİ : 2.375.103,00 USD

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01.08.2002

BİTİŞ TARİHİ : 31.12.2007 

SÜRESİ : 1978 Gün

PROJE BİLGİ : Mersin ili Tarsus ilçesinde yer alan muhtelif mahallelere ve otobüs 

terminali içerisine 2002 ve 2007 yılları arasında 450.000 m² parke, 300.000 mt bordür ve 

150.000 mt yağmur oluğu yapım ve döşeme işidir.

Tarsus Belediyesi
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Lojistik ve Tedarik 
Hizmetleri

Dünyayı Taşıyoruz...

EKTON, inşaat ve müteahhitlik faaliyetlerinin yanısıra 
lojistik alanında yatırımlarına ivme kazandırmış ve bu 
bağlamda geniş makine ve ekipman filosunu yenileyerek 
müşterilerden gelecek tüm taleplere hızlı ve sorunsuz bir 
şekilde ulusal çapta hizmet vermeyi ilke edinmiştir.

Bizim aklımıza Lojistik ve Tedarik denilince,

Hizmette sınır tanımama, Sorumluluk, Deneyim, 
Çalışkanlık, Disiplin, Teknoloji, Kararlılık, Çok yönlülük, 
Yenilikçilik, Mükemmellik, Başarıya katkı, Çözüm 
Ortaklığı, başarıya ve hedefe uzanan bir zincirler halkası 
gelmektedir.

Hızlı, kaliteli ve yerinde çözüm ilkesine dayanan tedarik 
hizmetimiz, geniş bir iş makinesi ve ekipman parkuru, 
teknolojik alt yapı, profesyonel kadronun intikal kabiliyeti 
gerektirmektedir.

EKTON, lojistik ve tedarik hizmetini her zaman kendi 
bünyesinde vermiştir ve hiçbir zaman başka bir firmaya 
gerek duymadan müşterilerine çözüm ortağı olarak hizmet 
vermektedir.
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“Doğru zamanda, doğru yerde...”

Son model kamyon ve tır filomuzla Edirne’den Kars’a , Sinop’tan Anamur’a kadar 

ülkemizin çeşitli noktalarına güvenilir ve hızlı bir şekilde her türlü lojistik ve tedarik 

işleri gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda ;

I. Yurtiçi Taşımacılık Hizmetleri

EKTON olarak hizmet anlayışımızı sizlere daha iyi yansıtabilmek için güçlü altyapımız 

ve farklı yüklere farklı hizmetler verebilecek geniş araç filomuzla hizmetinizdeyiz.

II. Kum Temini, Yükleme ve Nakliye Hizmetleri

Kum temini, 182.000 m2 yüz ölçüme sahip ocaklarımızdan sağlanmaktadır. Toros 

Gübre’ye günde 800 ton kum; firmamızın iş makinaları, kamyon ve tır filomuzla 

yapılmaktadır.

III. Alçı Taşı Yükleme, Taşıma ve Liman Hizmetleri

İskenderun Enerji Santralinin Alçı Taşı Depolama sahasından yükleme yapılarak Toros 

Limanındaki gemilere ayda 20.000 ton malzeme, EKTON uzmanlığıyla taşınmaktadır. 

İhtiyacınız her ne olursa olsun EKTON’da işinizi kolaylaştıracak bir aracımız mutlaka 

vardır.   



Araç Parkı

SIRA NO MODEL MARKA MİKTAR  (ADET)

1 TIR	ÇEKİCİ MERCEDE	1840	LS 51

2 SERİN	MARKA	 DAMPERLİ	DORSE 50

3 CEYTREYLER HAVUZ	DORSE 20

4 MAKİNSAN	MARKA DAMERLİ	DORSE 4

5 GÜVEN	MARKA	 SİLOBAS 17

6 ALİRIZ	USTA	İMALİ SİLOBAS 7

7 ÇİFT	ÇEKER	KAMYON MERCEDES	4140	 2

8 DAMPERLİ	KAMYON MERCEDES		3228 3

9 DAMPERLİ	KAMYON MERCEDES		2528	 5

10 SU	TANKERİ MERCEDES	ARAZÖZ 2

11 ALİRIZ	USTA	İMALİ LOWBET	(	40	TONLUK	) 1

12 HİNO	MARKA KONTEYNER	VİNCİ 2

13 İVECO		MARKA KONTEYNER	VİNCİ 2

14 İVECO		MARKA SÜPÜRGE	ARACI 2

15 SERT	MARKA SAL	DORSE 2

16 TRAKTÖR JOHN	DEERE 1

17 FORD	MARKA FORD	PİKAP 3

18 FİAT	MARKA	 DOBLO	SERVİS	ARACI 3

19 FORD	MARKA MİNİBÜS	SERVİS	ARACI 3

20 AKSA	MARKA JENARATÖR	100	KW 1

21 BİNEK	ARABA MUHTELİF	MARKA 20
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Makina Parkı
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SIRA NO MODEL MARKA MİKTAR  (ADET)

1 ESKAVATÖR HİTACHİ	ZX	670	LCH	-	3 2

2 ESKAVATÖR HİTACHİ	ZX	520	LCH	-	3 4

3 ESKAVATÖR HİTACHİ	ZX	470	LCH	-	3 3

4 ESKAVATÖR HİTACHİ	550 1

5 ESKAVATÖR KOMATSU	PC	400 1

6 ESKAVATÖR KOMATSU	PC200 2

7 DOZER KOMATSU155	AX 2

8 LODER KOMATSU	WA	480 1

9 LODER KAWASAKİ	90ZV	-	2 5

10 LODER CAT	950	G 1

11 GREYDER NOBAS	HBM 1

12 BEKO	LODER CAD	428 2

13 BEKO	LODER KOMATSU	WB93R-5 2

14 FORKLİFT LİNDA		(	3	TONLUK	) 4

15 SİLİNDİR CAD	CS	533 3



Tedarik Hizmetleri
“Bir taahhüt firmasının söz verdiği işi yapabilmesi finansman gücü ve piyasa itibarıyla 
doğrudan bağlantılıdır.”

EKTON bünyesinde bulunan ekipmanlarla, yılların deneyimi ve uzmanlığı sayesinde firmaların 
ihtiyaç duyduğu tedarik hizmetlerini sorumluluk bilinciyle yerine getirir. 

EKTON temin hizmetlerinde,
· Geniş araç ve iş makinesi seçenekleri
· Tam donanımlı ekipman desteği
· Teknolojik altyapı 
· Hızlı erişim yeteneğine sahip dinamik kadro ayrıcalığıyla 
Pratik ve anında çözüm ilkesiyle çalışmaktadır. 

EKTON,
A) İş makinesi ve ekipman desteği,
B) Çimento katkı maddesi temini ( Uçucu Kül )
C) Alçı taşı temini
D) Taban külü temini
E) Kum temini hizmetleri 
F) Özel donanımlı araçlarla çevre temizlik hizmetlerini başarıyla yerine getiren güçlü bir tedar-
ikçi firmadır.
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Uçucu Kül; isken termik santralinden yan ürün olarak çıkan F tipi ve TS EN 450-1:2013 

standartlarında bir beton katkı maddesidir. 

Firmamız uçucu külün tedarik ve nakliye hizmetlerini, isteğe göre 1.000 kg kapasiteli big-

bag çuvallara doldurulmuş veya silobaslı araçlarla dökme olarak, yurtiçi ve yurtdışı inşaat 

firmalarına, çimento fabrikalarına, beton santrallerine, çevreye uyumlu ve standartlar 

çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu hizmetlerimiz karayolu ve deniz taşımacılığı ile 

yapılmaktadır. Firmamıza en yakın liman mesafesi sadece 5 km‘dir.

Uçucu Kül Tedarik



Neden Uçucu Kül?
“Uçucu kül” (Fly Ash) tüm dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde yıllardır güvenle aranılan ve 
tercih edilen puzolanik bir mineral beton katkısıdır. Uçucu kül, son yıllarda yapılan araştırmalar 
sonucunda, çimento ve beton üretimin de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
 
Uçucu Külün, içeriğinde silika, alüminyum ve demir bulunur. Diğer çimento ve beton 
uygulamalarına göre en yüksek performansı elde etmek üzere kullanılan beton katkı maddesidir.

Uygun oranlarda ve doğru kullanımı halinde betonun bir çok özelliğini olumlu yönde etkileyici 
özelliği olan bu materyal, aynı zamanda hazır beton endüstrisinde maliyet düşürücü etkileri ön 
plana çıkarılarak tercih konusu yapılmaktadır.

 Uçucu Kül’ün hazır beton ve yapı elemanları üretiminde tercih edilme sebeplerinden bazıları 
şunlardır

-Uçucu kül  betonda mukavemeti yükseltir
-Betonun geçirimsizliğinde artış sağlar (donma-çözülme direncinde artış)
-Betondaki donatı korozyonunu azaltır.
-Taze betondaki kusma ve segregasyonu önler, işlenebilirliği arttırır.
-Beton hidratasyon ısısını net bir şekilde düşürür, çatlamayı önler.
-Durabiliteyi arttırarak betonun ömrünü uzatır.
-Betonun sülfatlı  sulara karşı direncinde artış sağlar.     
-Beton üretiminde maliyetleri düşürür
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Alçı Taşı Tedarik Hizmeti
Alçıtaşı kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir 
mineraldir.Bu mineralin bileşiminde, iki molekül kristal 
suyu bulunan türüne jips ( CaSO4 + 2H2O ) denir.

İskenderun Enerji Üretim A.Ş. termik santralinde baca 
gazı desülfürizasyon ünitesinde üretilen alçıtaşını, 
EKTON olarak ürünlerimizde kullanmanın yanında 
organik gübre fabrikalarına kükürt hammaddesi olarak 
da pazarlamasını yapıyoruz.

Termik santralde üretilen desülfürizasyon alçıtaşı 
bazı amaçlar için doğal alçıtaşına oranla daha üstün 
özelliklere sahiptir. Kalıp alçısı amacıyla doğal alçıdan 
üretilen alçılara göre daha mukavemetli kalıplar 
yapılabilmektedir.

Desülfürizasyon prosesinde üretilen alçı taşı aşağıdaki 
süreçlerde hammedde olarak kullanılmaktadır.

1. Alçı ve alçıpan plaka üretiminde,
2. Çimento sanayince prizlenmeyi geciktirici katkı 
hammedesi olarak,
3.  Alçı vitrifiye malzemelerde, porselende ve kiremit 
üretiminde kalıp alçısı olarak,
4. İnşaat alçısı üretiminde,
5. Organik gübre üretiminde kükürt hammaddesi olarak 
kullanılır. 52
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Taban Külü Tedarik Hizmeti

Termik santralde üretilen taban külü içeriği bakımından ağırlıklı 
olarak SiO2, Al2O, Fe2O, CaO bileşiklerinden oluşur. Gözenekli 
bir yapıya sahiptir. Tane iriliği 1,00mm-15mm boyutlarında bir yan 
üründür.

Kullanım alanları : 

Briket, hazır sıva ve blok tuğla üretimlerin de hammadde olarak 
kullanılır. Ayrıca çimento üretiminde de puzolan amaçlı katkı 
maddesi olarak kullanılır.

Taban külü yapısı ve fiziksel özellikleri itibari ile iyi bir izolasyon 
görevi yapar. Bu amaçla taban külü katkılı briket ve blok tuğlalar 
izolasyon faktörü avantajı nedeniyle inşaat sektöründe tercih 
sebebidir.



Kum Tedarik Hizmeti
EKTON, bünyesinde bulundurduğu kum ocakları ile müşterilerinden gelen tüm talepleri 

karşılamaya devam etmektedir.
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Hafriyat ve Dere 
Islah Uygulamaları

Geleceğe Sağlam Zemin Hazırlar.

Ekton, sektörde kazandığı bilgi ve birikimlerden hareket 
ederek, müşterilerden gelecek tüm taleplere cevap 
verebilmek için geniş makine parkuru ile geleceğe 
sağlam zeminler hazırlar. 
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İŞİN TANIMI : AYAS 600 MW TERMİK SANTRALİ SANTRAL SAHASININ TESVİYESİ, KAZI 

ve DEPO SAHALARININ ISLAHI, MEVCUT ŞEVLERİN ISLAHI, KIZLARSUYU ÇAYI ve 

KOLUNUN ISLAHI, BAĞLANTI YOLU ve KÖPRÜ İNŞAATI

İŞİ VEREN : AYAS ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

İŞİN YERİ : YUMURTALIK / ADANA 

KEŞİF BEDELİ : 25.319.694,50 USD

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01.09.2009

BİTİŞ TARİHİ : 11.06.2010 

SÜRESİ : 283 Gün

PROJE BİLGİ : Ayas 600 MW Termik Santrali İnşaat sahasının hazırlanması için 4.500.000 

m³ kazı ve dolgu işleri, santral kömür stok sahası zemin iyileştirilmesi; 55.000 m 

şerit dren uygulaması, 150.000 m³ sürşarj, mevcut şevlerin ve santral sahası yanında 

yer alan Kızlarsuyu Çayı’nın ıslahı; 3.000 mt tahkimat, kazı depo sahalarının tanzimi, 

santral ulaşım yolunun yapımı ve köprü inşaatı işleridir. Kazının 2.500.000 m³’ü kontrollü 

patlatma ile gerçekleştirilmiştir. Mevcut santralin yakınında yapılan her patlatma için 

titreşim ölçümleri yapılmıştır.

Ayas Enerji Üretim Ve
Ticaret A.Ş.



Genel Görünüm

Genel Görünüm
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Kontrollü Patlama Ön Hazırlık

Çalışma Öncesi Saha Görünümü

58



Kazı İşleri

Kontrollü Patlama
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Kazı İşleri

Döküm Sahası Uygulamaları
60



Şev Tanzimi

61
Şerit Diren Uygulamaları



Şantiye Sahası Öncesi

Şantiye Sahası Sonrası
62



Kızlar Suyu Çayı Islahı
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İŞİN TANIMI : SUGÖZÜ ENERJİ SANTRALİ ATIK DEPOLAMA SAHASI ve YENİ SU TOPLAMA 

HAVUZU İNŞAATI ANAHTAR TESLİMİ YAPIM İŞİ

İŞİ VEREN : İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş

İŞİN YERİ : YUMURTALIK / ADANA 

KEŞİF BEDELİ : 1.689.718,60 USD

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01.08.2005

BİTİŞ TARİHİ : 29.12.2005 

SÜRESİ : 150 Gün

PROJE BİLGİ : Proje kapsamında 2.000 m³ kapasiteli ilk çökeltme havuzu ve 23.000 m³ kapasiteli 

toplama havuzu, 30.000 m³ kazı ve kontrollü dolgu, kil kaplama, jeotekstil membran, PE-HD 

işleri, betonarme işleri, pompalama tesisi ve çeşitli altyapı işleri tamamlanmıştır.

İskenderun Enerji
Üretim ve Ticaret A.Ş.
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Şantiye Sahası Öncesi

Şantiye Sahası Bitmiş Hali
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Membran Uygulaması

Saha Kazısı
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Saha Kazısı ve Membran Uygulaması

Saha Kazısı ve Membran Uygulaması
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Projenin Tamamlanmış Hali

Saha Kazısı ve Membran Uygulaması
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Tarım
İşletmeciliği

Doğa ile birlikte daha ileriye.

Ekton, sergilediği ticari başarılarının yanı sıra bölgesine ve 
doğaya katkı yapmak amacıyla tarımsal uygulama alanlarında 
bahçe tesisleri kurarak çeşitli zirai ürünlerinin üretimlerini 
yapmaya devam etmektedir.     



İŞİN YERİ : SARIMAZI/CEYHAN 

DEKAR : 330,70 Dekar (330.700 m2)

FİDAN SAYISI : 16.850 Adet Fidan

CİNSİ : Laurenne - Ferraduel - Ferragnes 

Badem ağaçları ortadoğu bölgesinin en değerli bitkilerinden bir tanesidir. En lezzetli 

kuruyemiş çeşitlerinden bir tanesi olan bademi üreticiye sunan bu bereketli ağaç; emek 

verilmesi halinde herkesin güzel sonuçlar elde edebileceğinin sağlam bir göstergesi 

niteliğindedir. Dünyada pek çok mutfağın, hem tatlı hem de tuzlular içerisinde vazgeçilmez 

besinlerinden birisi olan badem ağacı 3.yıldan sonra meyve vermeye başlar. Ağaçlar 6m 

ile 8m arası boylanır. Yayvan şekilli ağaçlar meydana getirir. Badem ağacının ortalama 

ömrü 50 yıl civarıdır.

Badem Bahçesi
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İŞİN YERİ : ÇİFTLİKHAT/CEYHAN 

DEKAR : 70 Dekar (70.000 m2)

FİDAN SAYISI : 3.500 Adet Fidan

CİNSİ : Wonderful 

Anavatanı olan Ortadoğu ve Kafkasya’da binlerce yıldır üretimi ve tüketimi yapılan 

nar kültür tarihi en eski olan meyve türlerinden birisidir. Tropik ve subtropik iklim 

meyvesi olarak bilinmekle birlikte sıcak ve ılıman iklim bölgelerinde de sınırlı bir 

şekilde yetişebilen narın dünyada ve ülkemizdeki üretim ve tüketimi ise her geçen 

gün artmaktadır. Aynı zamanda nar, tıbbi bitki olarak ilaç endüstrisi için de önemli 

bir hammaddesi durumundadır. Narın bu özelliklerinin ortaya çıkmasının üretim ve 

tüketiminin artmasında büyük payı bulunmaktadır. Bahçemizde yetişen ürünün, dış 

kabuk rengi koyu kırmızı, tane rengi kırmızıdır. Meyveleri büyük - orta arasında olup  

taneleme için uygundur. Tadı mayhoş ve lezzetlidir.

Nar Bahçesi
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Zeytin Bahçesi
İŞİN YERİ : SARIMAZI/CEYHAN 

DEKAR : 120 Dekar (120.000 m2)

AĞAÇ SAYISI : 4.000 Adet Ağaç

CİNSİ : Sarıulak ve Gemlik

Zeytin ağaçları ekolojik dengenin devamlılığı açısından oldukça önemli bir role sahip 

olup kurak arazilerde yaşayabilen, toprak açısından çok da seçici olmayan ve zorlu hava 

koşulları altında bakıma az ihtiyaç duyarak yetişebilen bir ağaç türüdür. Bunun yanında 

zeytin ağaçları atmosferde karbondioksit seviyesini azaltarak çevreye faydalı olur.



Yenilenebilir 
Enerji Üretim 

Faaliyeti

Yaşanabilir bir dünya için Yeşil Enerji

EKTON, biyokütle enerjisine dayalı elektrik üretim 
santrali kurmayı ve işletmeyi planlamaktadır.  Bu tesis, 
bölgemize ekonomik katkı sağlamanın ziyadesinde doğa 
dostu olarak ve “Yaşanabilir bir dünya için yeşil enerji” 
sloganıyla inşa edilerek ülkemize fayda sağlaması 
hedeflenmektedir.

Bu amaçla:

-Projenin hayata geçirilmesi bölgede faaliyet gösteren 
endüstrinin enerji gereksinimlerinin karşılanmasına 
katkıda bulunacaktır.

-Zirai işletmelerin bitkisel atıklarının yeni ekim dönemine 
hazırlık anlamında elimine edilmesini sağlayacaktır.

-Buna bağlı olarak anızların yakılmasının yarattığı 
çevresel kirlilik ortadan kalkacak, çevrenin florası ve 
faunası olumsuz etkilenmeyecektir.

-Bölgesel istihdama katkı sağlayacaktır.



74

* Görsel temsilidir.
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 SATIŞ VE TEDARİK AĞIMIZ



 SATIŞ VE TEDARİK AĞIMIZ



“Ekton, güven aradığınız her yerde...”

www.ekton.com.tr

D400 Karayolu Bulvarı Koruklu
Mahallesi No:21

 Ceyhan / ADANA / TÜRKİYE

+90 322 613 88 89 ( Pbx )

ekton@ekton.com.tr


