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Global Ports Holding, portföyünü Kanarya Adalar 'ndaki 3 limanla güçlendirdi

Taahhüt Haber’in haftan n ikinci günü  yay nlanan 9 A ustos 2022 Sal   tarih ve 
2933  say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla 726 milyon 125 
bin 786 TL olan 56 (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland .  

8 A ustos 2022 Pazartesi günü Kamu hale Kurumunun EKAP’ta yay nlad  
(SB S) Sözle meye Ba lanm  hale 
Sonuçlar ndan 13b1 LAN olanlar ele-
nip, güncel olanlar seçilerek, benzer i -
lere, idarelere göre s n fland r l p ve 
büyükten küçü e göre s ralan p, ma-
kine ekipman ve teknik personel listeleri 
de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi ka-
zanan müteahhit firman n ileti im bilgi-
leri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve 

devam eden ve bitirdi i i lerin kümülatif toplamlar n n ve indirim ortalamalar n n ek-
lenmesi ile yay na haz rlanarak 9 A ustos 2022 Sal   tarih ve 2933  say l  (TH) Taah-
hüt Haber’de yer alan bu 50  sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü hiçbir 
sözle meye ba lanm  ihale sonucu (SB S) yer bulmazken YM’si (Yakla k Maliyeti) 
e ik de erin yar s n n  üstünde tek bir SB S yay nland . 

9 A USTOS 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’S  E K DE ER N YARISININ  
ÜSTÜNDE OLAN TEK SB S’ N ÖZET BA LI I ÖYLE: 
stanbul Ba ak ehir Bld Fen l Md 2022/548020  - lçe Genelindeki Kamu Yap la-

r nda Tamamlama ve Tadilat leri Yap lmas  / Yat r m  78.852.963,00 TL ihale bedeli 
ile  AHBAL N AAT TAAHHÜT SAN LTD hayata geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 9 A ustos 2022 
Sal   tarih ve 2933  say l  Taahhüt Haber Sayfa 45-56 

Taahhüt Haber’de 9 A ustos 2022 Sal  günü YM’si EDÜ  
hiçbir SB S yer bulmazken  ED’nin yar s  üstü tek SB S yay nland  

KISALTMALAR 
ED = E ik De er ( darelerce Kamu hale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygu-

lanmas  gerekli olan ve Kamu hale Kurumunca her sene güncellenen de er. 2022 y l  fi-
yatlar yla  146.815.969,-TL) 

EDÜ = E ik De er Üstü 
YM = Yakla k Maliyet (Yap m – in aat – ihalelerinde yap m  planlanan yat r m n, etüt 

ve proje a amalar nda, idarece her türlü fiyat ara t rmas  yap larak katma de er vergisi 
hariç olmak üzere belirlenen tahmini in a bedeli) 

13b1 LAN: Yap m – in aat – ihalelerinde Kamu hale Kanunun 13b1 maddesinde yer 
alan ve her sene güncellenen de er. 2022 y l  fiyatlar yla 873.705,-TL. alt  yap m – in aat 
– ihaleleri 

EKAP: Elektronik Kamu Al mlar  Platformu / Kamu hale Kurumunun kamu ihalelerinin 
duyurular n  ve sonuçlar n  yay nlad  web sitesine verdi i ad.

Taahhüt Haber’de 9 A ustos 2022 Sal  günü YM’si  
EDÜ ve ED’nin yar s  üstü 3’er ihale duyurusu yer buldu

Taahhüt Haber’in haftan n ikinci günü  yay nlanan 9 A ustos 2022 Sal  tarih ve 
2933 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  2 milyar 500 milyon 
liraya yakla an  87  adet ihale ilan  
yay nland . 8 A ustos 2022 Pazartesi 
günü Kamu hale Kurumunun EKAP 
kapsam nda yay nlad  ihale duyuru-
lar ndan 13b1 LAN olanlar d ar da 
b rak larak, derlenip, yakla k mali-
yetlerine göre büyükten küçü e 
do ru s ralan p, benzer i lere göre s -
n fland r l p, istenen makine ekipman 
ve teknik personel listesi ile birlikte 
özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 87 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er 
Üstü (EDÜ) üst s n r  belirsiz 3 ihale duyurusu yer ald . Öte yandan ayn  gün Taah-
hüt Haber’de YM’si e ik de erin (ED) yar s  üstü ve fakat e ik de erin alt nda 3 ihale 
ilan  daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplam  1 milyar 750 milyon liray  geçen  bu 6 
önemli ihale duyurusunun ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

9 A USTOS 2022 SALI GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
3 EDÜ HALE LANININ BA LIKLARI ÖYLE: 
- GENÇL K SPOR BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/743632 - 

stanbul ( TÜ) 2000 Ki ilik Ö renci Yurdu in aat  için 5 Eylül 2022 Pazartesi günü 
teklifleri alacak.  

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 9 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2933 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- GENÇL K SPOR BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/745570 - 

stanbul ( TÜ) (400+400) Ki ilik Ö renci Yurdu in aat  için 7 Eylül 2022 Çar amba 
günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 9 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2933 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- YILDIRIM BELED YES  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/758042 - Yeni 
Parklar n Yap m , Mevcut Parklar n Revizyonu ve Çevre Düzenlemesi in aat  için 5 
Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 9 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2933 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

9 A USTOS 2022 SALI GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
TAHM N  YM’LER  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN  
3 1 HALE LANININ ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- stanbul Pendik Bld  2022/753854  - 2022 Y l  Pendik Geneli Asfalt Yama ve Ro-

botlu Yama Yap lmas  i  / hale 29.08.2022  tarihinde yap lacak.  
- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/778821  - Park Yap m  ve Çevre Düzen-

leAdana li Seyhan lçesi Re atbey Mahallesi (Eski Stat Yeri) Millet Bahçesi ve 
Millet Bahçesine Ait Sosyal Donat lar n aatlar  le Altyap  ve Çevre Düzenle-
mesi kmal i  / hale 02.09.2022 tarihinde yap lacak. 

- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/772639  -  Isparta li Gönen lçesi Gönen Ma-
hallesi 2 Etap 71 Adet Konut n aat  ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i  / hale 
31.08.2022 tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 9 
A ustos 2022 Sal  tarih ve 2933 say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17

Global Ports Holding Yönetim Kurulu 
Ba kan  ve CEO'su Mehmet Kutman, 
"Yeni limanlarla dünyan n en büyük kru-
vaziyer liman  i letmecisi konumumuzu 
peki tirdik" dedi

STANBUL (AA) - Global Yat r m Holding ba l  kurulu u 
Global Ports Holding (GPH), Kanarya Adalar 'nda yer alan 3 
kruvaziyer liman n  portföyüne ekledi. 

Global Yat r m Holding aç klamas na göre, GPH'nin 
yüzde 80 hissedar  oldu u Global Ports Canary Islands 
(GPCI), Kanarya Adalar 'nda bulunan Las Palmas de Gran 
Canaria, Arrecife (Lanzarote) ve Puerto del Rosario (Fuer-
teventura) kruvaziyer limanlar n  portföyüne katt . 

Kruvaziyer limanlardan en büyü ü olan Las Palmas için 
imtiyaz süresi 40 y l, di er iki liman için 20' er y l olarak be-
lirlendi. 

- TOPLAM KRUVAZ YER  
L MAN SAYISI 24’E YÜKSELD  
GPH, bu y l n son çeyre inde, Kanarya Adalar  için yo un 

kruvaziyer sezonu olan k  döneminden önce, söz konusu 3 
liman n devrini tamamlamay  planl yor. 3 liman n n portföye 
eklenmesiyle GPH'nin Karayipler, Akdeniz, Güney Atlantik, 
Asya ve Kuzey Avrupa bölgelerinde i letti i ve yönetti i top-
lam kruvaziyer liman say s  24'e yükselmi  oldu. 

- PROJELER Ç N YEREL BANKALARDAN  
F NANSMAN SA LANACAK 
GPCI, Las Palmas'ta yeni terminal binas , Arreci-

fe'de Marmoles r ht m  ve Fuerteventura'daki Puerto 
del Rosario modüler terminal tesisleri için yakla k 
40 milyon avro yat r m yapacak. Söz konusu proje 
için finansman n yerel bankalardan sa lanmas  plan-
lan rken, finansman görü melerinde ileri a amaya 
gelindi. Borçlanma metriklerinin ise grubun geçmi -
teki emsalleri ile paralellik göstermesi bekleniyor. 

- 'AKILCI FIRSATLARI DE ERLEND RMEYE  
DEVAM ED YORUZ' 
Aç klamada konuya ili kin görü leri yer alan Glo-

bal Ports Holding Yönetim Kurulu Ba kan  ve Üst 
Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, Kanarya Adala-
r 'nda bulunan üç liman n portföylerine eklenmesin-
den son derece mutlu olduklar n  bildirdi. Kruvaziyer 
liman i letmecili i konusundaki uluslararas  deneyim 
ve i letme modelini bu limanlara ta yacaklar n  akta-
ran Kutman, u de erlendirmelerde bulundu: 'Yeni li-
manlarla dünyan n en büyük kruvaziyer liman  
i letmecisi konumumuzu peki tirdik. Öte yandan kru-
vaziyer turizminden ald  pay  daha da art rmas n  
bekledi imiz Akdeniz çana nda da varl m z  daha 
da güçlendirmi  olduk. Portföyümüzü geni letmek 
üzere ak lc  f rsatlar  de erlendirmeye ve görü me-
lere devam ediyoruz.' 
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