
FİRMA KÜNYESİ

»Firma Adı: Ar Tesisat Mühendislik 
Taah. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.
»Faaliyet Konuları: Mekanik tesisat 
proje, taahhüt, müşavirlik, ticaret.
»Mal veya Hizmet Verdiği Sektörler: 
Turizm, sağlık, finans, fitness-spor, 
rezidans ve özel prosesler.
»Markalar: Viessmann, Wilo, 
Rehau, Daikin, Norm Teknik, Isıdem, 
Emshanoywell, Danfoss.
»Turizm Sektöründeki Bazı 
Referansları: Hilton Garden Inn 
(Saray Group), Miniature Butik Otel, 
Hashan Butik Otel, Eternty Apart 
Otel, Richmond Nua Wellness 
Spa, Princess Hotel Ortaköy, Hotel 
Turquoise.

GÖRÜŞLER

Serkis Delgi / Ar Tesisat

Ar Tesisat, Hilton Garden Inn
Airport’ta güzel işlere imza attı

1988 yılında kurulan ve 27 yıldır aralıksız hizmet veren Ar Tesisat; ısıtma, 
havalandırma, klima, yangın ve özel prosesler gibi mekanik tesisat alanında 

proje ve taahhüt faaliyetlerini sürdürüyor. Çözüm ortaklığı sundukları projelerde 
gelen iş taleplerini eksiksiz ve ayrım gözetmeden değerlendirdiklerini söyleyen AR 
Tesisat Mühendislik Limited Şirketi Müdürü Serkis Delgi, iş güvenilirliği konusundaki 
temel unsurlarının da mimari gruplar ve diğer mesleki gruplarla koordineli bir 
şekilde çalışmak olduğunu belirtiyor. Firmanın, 1997 yılından bu yana Viessmann 
partnerliğinin devam ettiğini ifade eden Serkis Delgi; oteller, iş merkezleri, hastane 
birimleri (yoğun bakım üniteleri, radyoloji, yatak servisleri vs.), özel konutlar, akıllı 
konutlar, muhtelif mesleki ofis birimleri, mağazalar, banka şubeleri, özel imalat 
atölyeleri ve sanayi proseslerinin esas referans iş alanlarını oluşturduklarını ifade 
ediyor.

“Hilton Garden Inn İstanbul Airport, standartların üzerinde bir proje”
Farklı ölçeklerdeki tesislere yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Serkis Delgi, 

“Kuruluşumuzdan bu yana turizm sektörü ile çalışıyoruz. Turizm sektörünün; 
faaliyetlerimiz içindeki payı  yüzde 40 civarında. Hilton Garden Inn İstanbul Airport da 
standartların üzerinde hayata geçirilmiş bir projedir” dedi. Hilton Garden Inn İstanbul 
Airport projesine dahil olma süreçleri ile ilgili de bilgi veren Delgi, şunları söyledi;

“İşverenimizin kimliği ve takibindeki gruplar, projeye dahil olmamızda önemli bir 
etkendi. Ayrıca firmamızın faaliyet konusu kapsamında iş tecrübemiz ve birikimimiz de 
projede yer almamızda etkili oldu. Otelin tüm ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın 
ve sıhhi tesisat proje aplikasyonları ve taahhüt işleri firmamız tarafından yapıldı. 
Hilton Garden Inn İstanbul Airport, olması gereken standartların üstünde, eksiksiz, 
işletmeyi de düşünen tercihlerin ön planda tutulduğu bir tesis oldu.

Hilton Garden Inn İstanbul Airport’un tüm ısıtma, soğutma, 
havalandırma, yangın ve sıhhi tesisat proje aplikasyonları 
ve taahhüt işlerini üstlenen Ar Tesisat’ın faaliyet alanının 
yüzde 40’a yakınını turizm projeleri oluşturuyor. 
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