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Büyük ölçekli konut projeleri, hastane ve sağlık kompleksleri ile ağırlıklı üst yapı 
sektöründe faaliyet gösteren Aydur İnşaat, birçok farklı ilde çalışmalarını sürdürüyor. 
Firma, yaklaşık üç ay önce Hasel’den satın aldığı Kobelco SK210LC ekskavatörlerini 
Sakarya ve İstanbul’daki toplu konut projelerinde kullanıyor

Toplu konutlar  
Aydur İnşaat’la yükseliyor 

2003 yılında aile şirketi olarak ku-
rulan Aydur İnşaat, yaklaşık 13 
yıldır taahhüt sektörüne hizmet 

vermeye devam ediyor. Belediyeler, üni-
versiteler, toplu konut kurumları başta 
olmak üzere bir çok kuruma üst yapı hiz-
meti veren firma, geleneksel inşaatçılık 
kalıplarından çıkarak, daha modern ve 
çağdaş konutlar üretmek için teknolojik 
gelişmelere ayak uydurmayı hedefliyor. 

Üst yapı projeleri
Aydur İnşaat olarak Türkiye genelinde top-
lam dokuz ayrı şantiyelerinin bulunduğunu 
kaydeden firma Genel Müdürü Mustafa Bay-

raktar, genel olarak kamuya iş yaptıklarını 
ve açık ihale usulü ile iş aldıklarını söyledi. 
Bayraktar, “Konut, hastane ve cami olmak 
üzere bir çok üst yapı işlerini üstleniyoruz. 
Merkezimiz İstanbul’da bulunuyor ama Tür-
kiye’nin tamamına hizmet veriyoruz. Türki-
ye’nin her bölgesinde koordinatörlerimiz bu-
lunuyor. Ekip ve iş takibi konusunda hiç bir 
problem yaşamıyoruz. Tek başımıza yer aldı-
ğımız projelerde iş bitime bütçemiz 50 mil-
yona kadar çıkıyor. Daha büyük projelerde 
ise iş birliği yaparak yer alıyoruz” dedi. Türki-
ye genelinde devam eden projeleri değerlen-
diren Aydur İnşaat Genel Müdürü Mustafa 
Bayraktar, şunları söyledi: “Ardahan’da 314 

Mustafa Bayraktar
 Aydur İnşaat Genel Müdürü
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ve 80, Erzurum’da bitme aşamasında olan 
80 konutluk bir projemiz var. Trabzon’da 
devam eden 314 toplu konut inşaatımız 
bulunuyor. Aynı zamanda Trabzon’da yeni 
tamamladığımız ve hizmete açılan bir otel 
projesine de imza attık. Ankara’da 296 ko-
nut, Sakarya’da 448 toplu konut projemizin 
çalışmaları halen devam ediyor ve projenin 
yüzde 18’lik kısmı tamamlanmış durumda. 
İstanbul Kayaşehir Bölgesi’nde 448 toplu 
konut projemiz yer alıyor. Burada da yüzde 
10’luk seviyedeyiz. Son olarak Başakşehir 
Vakıflar’da kat karşılığı yaptığımız bir proje-
miz daha bulunuyor.”

Ensar Mızrak 
Operatör

“Kobelco’nun yakıtından 
ve gücünden memnunuz”
Şantiyelerde iş makinelerini yoğun olarak 
kullandıklarını dile getiren Bayraktar, iş-
lerin durumuna göre her şantiyede bir 
adet ekskavatör ve kazıcı yükleyici bu-
lundurduklarını belirterek konuşmasına 
şöyle devam etti. “Yoğun bir çalışma 
tempomuzun olması nedeniyle işlerimizin 
kolaylaşması ve zaman açısından tasar-
ruf sağlamak için iş makinelerini aktif 
olarak kullanıyoruz. İş makinelerini hafri-
yat ve farklı işlerde kullanıyoruz. Her şan-
tiyemizde bir adet ekskavatör ve kazıcı 
yükleyici bulunduruyoruz.”
Aydur İnşaat olarak makine parklarında 
toplamda 15 adet iş makinesi bulundu-
ğunu belirten Genel Müdür Bayraktar, 
iş makinesi satın alma kriterlerini şöyle 
sıraladı: “Makinenin sorunsuz çalışması 
ve yakıt tasarrufunun yüksek olması, iş 
makinesi alırken bizim için en önemli iki 
kriterdir. Bu konularda araştırmalar ya-
pıp makineyi öyle alıyoruz. Makinenin yakıt 
tasarrufunun yüksek olmasına özellikle 
dikkat ediyoruz. Biz ağır iş yapmadığımız 
için yakıt bizde öncelikli geliyor.” Yaklaşık 

Serilik ve güç 
Aydur İnşaat’ta operatör olarak çalışan Ensar Mızrak, 2008 yılından beri operatörlük 
yaptığını, ilk defa Kobelco marka  ekskavatör kullandığını ve çok memnun kaldığını söyledi. 
Mızrak,”Kayaşehir toplu konut projesinin hafriyat çalışmasını yapıyoruz. Bundan önce farklı 
marka makineler kullanmıştım ama Kobelco’yu ilk defa kullanıyorum. Kobelco SK210LC, per-
formansı yüksek  bir makine. Serilik ve güç konusunda sorun yaşamadan işlerimizi rahatlıkla 
yapabiliyorum. Makinenin konforu, iç dizaynı ve özellikle sıcak havalarda sorunsuz çalışan 
kliması sayesinde çok rahat çalışıyorum. SK210LC’nin diğer makinelere kıyasla çok farklı bir 
özelliği daha bulunuyor; çalışma sırasında levyeye sonuna kadar dokunmadığınız zaman tam 
gaz almıyor. Bir operatör için oldukça kullanışlı bir özellik” dedi. 

üç ay önce Hasel’den iki adet Kobelco 
SK210LC model ekskavatör aldıklarını 
belirten Bayraktar, yeni makinelerden 
birinin Sakarya’da, diğerinin ise İstanbul 
Kayaşehir’de yapılan toplu konut proje-
lerinde çalıştıklarını ifade etti. Hasel ile 
2007 yılından bu yana çalıştıklarına dik-
kat çeken Mustafa Bayraktar, Hasel’den 
her konuda memnun olduklarını ifade ede-
rek sözlerini şöyle sürdürdü: Hasel ile iş 
ortaklığımız sürekli olarak devam ediyor. 
Hasel,  makine alımı yapacağımız zaman 
ilk görüşeceğimiz firmalar arasında yer 
alıyor. Son satın aldığımız Kobelco mar-
ka ekskavatörlerden son derece memnu-
nuz.” Kobelco’dan özellikle yakıt tasarrufu 
ve sağlamlık konusunda memnun kaldığını 
aktaran Bayraktar, “Kobelco SK210LC 
model ekskavatör oldukça sağlam bir 
makine. Muadil makinelere kıyasla her 
konuda bize daha çok avantaj sağlıyor” 
dedi. Hasel’in satış sonrası hizmetler ve 
servisinden de memnun olduğunu belir-
ten Bayraktar, işlerin durumuna göre 
yeni makine ihtiyacı durumunda Hasel ile 
çalışmaya devam edeceklerini sözlerine 
ekledi.z


