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MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.’NE 

 

Şirketimizin 21.02.2018 tarih 1165 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden yapılan 

görüşmelerde, şirketimize yönelik tespit edilen işbirliği taleplerinin etkin bir şekilde 

değerlendirilmesi için 16 Nisan 2018 tarihinde sektörün köklü kuruluşlarından Londra Merkezli 

Servotel ile Danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. 

 

Sözleşmenin kapsamı, uluslararası otel zincirleriyle işletme alanında büyümeye yönelik stratejik 

işbirliği, Joint Venture ve / veya ortak yeni marka oluşturulması imkanlarının değerlendirilmesi, 

marka entegrasyonu, ve mevcut projelerimiz için yatırımcı bulunması konularında görüşmelere 

aracılık ve danışmanlık hizmeti alınmasıdır.  

 

İmzalanan sözleşme ile Martı grubunun uluslararası satış, pazarlama ve yatırım olanakları 

arttırılarak, grubun karlı bir şekilde büyümesine gereken katkıyı sağlaması hedeflenmektedir.  

 

Son dönemde turizm sektöründe gözlemlenen artan yabancı ilgisi ve Martı Grubu’nun sahip 

olduğu turizm yetkinliğinin doğru işbirlikleri ile desteklenmesi sağlanarak, böylelikle sektörün 

parlak gelecek potansiyelinin güçlü bir sinerjiye kavuşması planlanmaktadır.  

 

Servotel, 1984’ten beri turizm ve yaşamsal gayrimenkul yatırımları alanında 43 ülkede 

geliştirme, planlama, strateji danışmanlığı ve yatırım bankacılığı hizmetleri vermektedir. Londra 

haricinde Doğu Avrupa, Akdeniz, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika bölgesel merkez ofisi 

İstanbul’da bulunan Servotel’in Türkiye özelindeki tecrübeleri arasında, İstanbul İzmir Ankara ve 

Bodrum başta olmak üzere 15 şehirde, Kempinski, Four Seasons, Mandarin Oriental, Starwood, 

Marriott, Wyndham, Intercontinental, Hilton, Accor, Raffles / Fairmont / Swissotel ve Banyan 

Tree gibi otel gruplarınca markalanan projelerde yatırım danışmanlığı, proje geliştirme 

danışmanlığı ve varlık yönetimi çalışmaları bulunmaktadır.  

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 

Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri 

tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu 

açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 
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