
“Akfen Holding A.Ş. ile Accor SA arasında 18.04.2005 tarihinde imzalanan mutabakat zaptına 
istinaden Şirketimiz ve Tamaris Turizm A.Ş. arasında imzalanmış kira sözleşmeleri yürürlükte 
olup, taraflar arasında imzalanmış, Mutabakat Zaptı, Kira Sözleşmeleri ve diğer Sözleşmeler ile 
ilgili dokümanlar, yatırımlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden gözden geçirilmiş olup 31 Aralık 
2017’ye kadar geçerli şartlar yeniden düzenlenmiştir. 
 
Aşağıda eski ve yeni şartların karşılaştırmalı tablosu bulunmaktadır. 

 

KONU ESKİ DURUM YENİ DURUM 

31.12.2010 - 31.12.2015 
tarihleri arasında minimum 8 
otel yatırımının tamamlanması 

Yatırımlar tamamlanmadığı  takdirde 
taraflar arasındaki mutabakat sona 
erdirilebilir veya rüçhan hakkı kaldırılabilir. 

Bu uygulama yerine; zorunlu olmamakla birlikte 
Akfen GYO tarafından Türkiye, Rusya ve 
Ukrayna’da açılan her 500 yeni oda ile Karaköy 
ve Ankara otelleri dışında Türkiye’deki tüm 
otellerin kira kontratlarındaki AGOP oranına 
%2,5 eklenecektir. Bu oteller için AGOP 
üzerinden hesaplanacak kira her halikarda %80’i 
geçmeyecektir. 

31.12.2012 tarihine kadar 
Moskova’da bir Ibis Otel 
yatırımının tamamlanması 

Yatırım tamamlanmadığı takdirde 
31.12.2013 tarihinden itibaren Zeytinburnu 
Ibis & Novotel, Eskişehir Ibis, Trabzon 
Novotel, AGOP oranı %65’den %60’a 
düşürülecek. 

İlgili otellerin AGOP oranının %70 olarak 
kalmasına karar verilmiştir.  

31.12.2010 - 31.12.2013 
tarihleri arasında minimum 4 
otel yatırımının tamamlanması 

Yatırımlar tamamlanmadığı takdırde 
31.12.2014 tarihinden itibaren Gaziantep 
Ibis & Novotel, Kayseri Ibis & Novotel, 
Bursa Ibis AGOP oranı %70’den %65’e 
düşürülecek. 

İlgili otellerin AGOP oranı %70 olarak 
netleştirilmiştir. 

Zeytinburnu, Eskişehir, 
Gaziantep, Kayseri, Bursa, 
Adana, İzmir, Beylikdüzü Ibis 
Otel projeleri kira yapısı 

Tüm Ibisler için cironun %25’i veya 
Zeytinburnu ve Eskişehir için AGOP’un 
%65’inden, diğerleri için AGOP’un 
%70’inden yüksek olanı. 

Tüm Ibis Oteller için cironun %25’i veya 
AGOP’un %70’inden yüksek olanı olarak 
netleştirilmiştir.  

Zeytinburnu, Trabzon, 
Gaziantep, Kayseri, Novotel 
projeleri kira yapısı 

Tüm Novoteller için cironun %22’si veya 
Zeytinburnu ve Trabzon için AGOP’un 
%65’inden, diğerleri için AGOP’un 
%70’inden yüksek olanı. 

Tüm Novoteller için cironun %22’si veya 
AGOP’un %70’inden yüksek olanı olarak 
netleştirilmiştir 

Ankara Ibis Otel ve bundan 
sonra açılacak diğer Ibis otel 
projeleri için kira yapısı 

Cironun %25’i veya AGOP’un %70’inden 
yüksek olanı. 

Cironun %25’i veya AGOP’un %85’inden 
yüksek olanı olarak netleştirilmiştir 

Karaköy Novotel ve bundan 
sonra açılacak diğer Novotel 
projeleri için kira yapısı 

Ciro’nun %25’i veya AGOP’un %70’inden 
yüksek olanı. 

Cironun %25’i veya AGOP’un %85’inden 
yüksek olanı olarak netleştirilmiştir 

Samara, Yaroslavl, Kaliningrad 
Ibis Otel projeleri kira yapısı 

Odabaşına hesaplanan minimum garanti 
tutarı veya AGOP’un %75’inden yüksek 
olanı 

Kredi sözleşmeleri uyarınca gerekli izinlerin 
alınması halinde minimum garantiler 
kaldırılarak yerine, Akfen’in ihtiyarında olmak 
üzere cironun %25’i ile AGOP’un %80’inden 



yüksek olanına geçiş hakkı verilmiştir. 

Münhasırlık ve Rüçhan Hakkı 

Accor sahip olduğu ticari markaların 
tümünde, yönetim sözleşmesi 
imzalanmadığı sürece Türkiye’de herhangi 
bir başka otel satın almayacağını ya da 
geliştirmeyeceğini kabul etmiştir 

Akfen ve Accor, doğrudan ya da dolaylı 
olarak Accor ticari markaları altında ya da 
aynı kategoride bir başka otel işinin 
yönetimine dâhil olmayacaktır.  

Accor yenilenebilen beş yıllık süre 
içerisinde kendi ticari markalarının 
hiçbirinin altında Türkiye’de kurulacak olan 
otellerde, herhangi bir mülkiyet, kiralama 
ya da hisse yoluyla Akfen’e önermeksizin 
nüfuz sahibi olamayacaktır.Akfen’in 2 ay 
süre içerisinde kabul etmemesi halinde, 
Accor projeyi geliştirme hakkına sahip 
olacaktır.  

Akfen, kısmen ya da tamamen sahibi 
olduğu ya da kendisine tahsis edilmiş olan 
ve Türkiye’deki otel işletmeciliğine uygun 
tüm arazi, otel ya da binaları, Accor’a teklif 
edecektir. 

Accor’un, 2 ay içerisinde söz konusu teklifi 
geri çevirmesi ya da yanıtlamaması 
durumunda, Akfen söz konusu teklifi, aynı 
şartlar ile üçüncü bir tarafa vermek ve proje 
için üçüncü taraflarla iş ilişkisi içerisine 
girme hakkına sahip olacaktır.  

1 Ocak 2013 tarihinden 31 Aralık 2017 tarihine 
kadar Accor, kendisi veya iştirakleri aracılığıyla 
gerçekleştireceği otel projelerinde öncelikle 
Akfen GYO’ya teklifte bulunacak ve 1 ay 
zarfında bu teklif reddedilmediği müddetçe söz 
konusu projeyi Akfen GYO harici bir yatırımcı 
ile gerçekleştirmeyecektir. 

Akfen tarafı da, sözleşme süresince Türkiye, 
Moskova ve Kiev’de gerçekleştireceği otel 
projelerini öncelikle Accor tarafına teklif 
edecektir. 

Şu anda yatırımı yapılmış şehirlerde ise Accor, 
İstanbul hariç olmak üzere, 31 Aralık 2014 
tarihine kadar, 3. Kişiler ile aynı marka altında 
kira sözleşmelerinin yanı sıra işletme, yönetim 
ya da franchise sözleşmeleri de yapamayacaktır. 

Accor ayrıca sözleşme süresince 3. Kişiler ile 
hiç bir şekilde Akfen ile yapmış olduğu kira 
koşullarından daha iyi koşullarda sözleşme 
yapmayacaktır. 

 

AGOP  = Düzeltilmiş Otel Brüt Karı  

= GOP (Otel Brüt Karı) – Accor Ücreti – FF&E (Mobilya, Mefruşat, Ekipman) Rezervi 

Accor ve Akfen yatırımlarını İstanbul, Moskova (Rusya Federasyonu) ve Kiev (Ukrayna)’ de 
devam ettirme niyetindedirler.” 
 


