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ADT TEKNİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Firmamız; altyapılarda kazısız teknolojiler, mühendislik ve mimarlık 
alanlarında; 2004 yılından günümüze edindiği birikimle alanının önde 
gelen kuruluşları arasına adını yazdırmış durumdadır. Bununla birlikte 
yenilenen ileri teknolojik ekipmanlar, yurt içi ve yurt dışında imza 
atılan önemli projeler ve her geçen gün gelişen kurumsal deneyimi ile 
faaliyetlerine devam etmektedir.

Üstün nitelikli yapı anlayışını, teknolojik altyapı sistemleriyle 
bütünleştirerek uluslararası standartlarda saydam, kaliteli, güvenilir 
projeler geliştirmek, yaratıcı sonuçlara ulaşmak ve ticari ilişkilerimizi 
kalıcı çözüm ortaklığına çevirmek temel hedeflerimizdir.

“Technology, innovation, quality” ilkeleri ve kazısız altyapı 
teknolojilerinde edindiği liderlik özelliği ile insan ve çevre odaklı 
teknolojik projelerde öncü olmayı sürdüren “ADT” kurumsal değerler 
ve hedefleri doğrultusunda profesyonel hizmetler sunmak için 
sektörde ilk tercih edilen kuruluş olmanın gururunu yaşamaktadır.  

ADT TECHNICAL CONSTRUCTION INDUSTRY AND TRADE INC.

Our company has become one of the pioneering companies with the 
experience since 2004 in the fields of trenchless technologies in 
infrastructures, engineering and architectural areas. The company 
continues its activities with each day developing institutional 
experience as well as renewed advanced technological equipments and 
undersigned important projects both inside the country and abroad. 

By combining advanced qualified construction understanding with 
technological infrastructure systems, our main objective is to develop 
transparent, qualified, reliable projects, to achieve creative results and 
to transform our commercial relations into permanent solution 
partnerships. 

ADT, with principles of "Technology, innovation, quality”, which 
continues to be pioneer in human and environment focused 
technological projects with its leadership characteristics deriving from 
trenchless infrastructure technologies, feels the proud to be first choice 
in its sector to present professional services in line with its institutional 
values and objectives. 
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Merkez Ofis  / Central Office
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi

Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi 
EGS Business Park Blokları B2 Blok No: 1 

Bakırköy / İSTANBUL - TÜRKİYE
T. +90 212 970 12 13   F. +90 850 220 04 51

Teknik Ofis  / Technical Office 
Yarımburgaz Mahallesi Aydoğdu Sokak No: 25 
Halkalı, Küçükçekmece / İSTANBUL - TÜRKİYE

T. +90 212 678 57 58   F. +90 850 220 04 51

teknik@adtinsaat.com.tr
www.adtinsaat.com.tr
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