
 

 
 
 
 

 
 

Basın Bülteni 

DP World Yarımca Limanı Hizmete Girdi… 

 Türkiye’nin en büyüklerinden biri DP World Yarımca Limanı’nın resmi 

açılışını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, 

Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, DP World Grup Yönetim 

Kurulu Başkanı ve CEO’su Sultan Ahmed Bin Sulayem ve DP World Yarımca 

CEO’su Nicola Silveira gerçekleştirdi.  

 Bin Sulayem: “Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri, dünyanın ticari 

kavşaklarını bağlayan birer köprüdür.” 

  

 KOCAELİ, 13 Mayıs 2016 - DP World Yarımca Limanı’nın resmi açılışı bugün Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve 

Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve DP 

World Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sultan Ahmed Bin Sulayem tarafından 

gerçekleştirildi. Toplu açılışlar için Kocaeli’de bulunan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan 

da DP World Yarımca’nın açılışına video konferans ile katıldı. 

 

 Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olan DP Yarımca, 460.000 metrekare alanda, yıllık 1 

milyon 300 bin konteyner elleçleme kapasitesiyle, İzmit Körfezi’nden Avrupa ve Asya’ya açılan 

son derece önemli bir ticari merkez. Türk sanayisinin kalbinde yer alan İzmit Körfezi’ndeki Liman 

ile Kocaeli de küresel bir ticaret merkezi haline gelecek.  

 

 Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Bakanı Binali Yıldırım, 13 yılda uluslararası doğrudan 

yatırım tutarının 10 kattan daha fazla arttığını, Türkiye’nin dünyanın merkezinde yer aldığını, 3 

saat uçuş mesafresinde 56 ülkeye 30 trilyon dolarlık ekonomiye ulaşıldığını belirterek DP World’e 

yatırım için Türkiye’yi seçmesinden dolayı teşekkür etti.  

 

 DP World Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sultan Ahmed Bin Sulayem açılış 

töreni esnasında yaptığı konuşmasında şunları söyledi;  

 “Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri eşsiz bir mirası paylaşmaktadır. Bizler, güçlü ortaklığımız ve 

bizleri birbirimize sımsıkı bağlayan “ortak vizyonumuz” ile dünyanın ticari kavşaklarını bağlayan 

köprüleriz. Liderlerimizin vizyonu, keşfetmek ve geliştirmek, değişimi benimsemek ve iş yapış 

şekillerini daha akılcı duruma getirmek üzerine kurulmuştur.  

 Ülkelerimiz kıtaları ve insanları birleştirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 

Türk hükümetinin altyapı gelişimine yaklaşımları, beraberinde gelen ekonomik kalkınma 

anlamında bizler için son derece değerlidir.  

 



 

 

 

 

 

 İki ülke olarak bir diğer ortak noktamız ise genç, dinamik, eğitimli ve çok kültürlü 

nüfuslarımızdır. Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde mevcut son derece gelişmiş 

teknolojik altyapılarımız da paylaştığımız bir diğer ortak değerimizdir.  

 Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai’nin; Batı-Doğu, Kuzey-Güney aksında yer alan doğal köprü 

konumu ile son derece önemli pazarlara hizmet eden; Avrupa’da, Avrasya’da, Ortadoğu’da ve  

Kuzey Afrika’da 1,5 milyar iş insanına ticaret yollarını açan Türkiye’nin geleceğine olan inancı 

tamdır. 

Sulayem: Türkiye’yi hayranlıkla izliyoruz 

 Bin Sulayem konuşmasına şöyle devam etti; “2023 yılında Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. 

yılını idrak edecek ülkenizin, zaman içerisinde gösterdiği gelişimi ve gerek ülke gerekse insanları 

adına yarattığı farkı hayranlıkla izlemekteyiz. İşte tam da bu yüzden bugün buradayız. 6 kıtada 

işlettiğimiz 77 terminalli global ağımıza eklenen son işletmemizi hizmete sokmak üzere.  

 Yatırımız asla sadece makine parkı ve ekipman yatırımı değildir – yatırımımız en değerli 

varlığımız olan insana yapılan bir yatırımdır. DP World Yarımca bugün 300 kişiye istihdam 

sağlamaktadır; tam kapasiteye ulaştığında ise hedefimiz 650 kişilik istihdamdır. Dolaylı yoldan 

yerel ekonomide 800 istihdama tekabül eden bu rakamla birlikte, yerel ve bölgesel tedarikçiler 

anlamında da birçok fırsat barındırmaktadır. Bu ölçekteki yatırımların en büyük katma değeri, 

uzun vadede ekonomiye ve refaha olan değerli katkılarıdır.”. 

 

 DP World Yarımca CEO’su Nicola Silveira ise erkek egemen limancılık sektöründe kadınlara 

fırsat eşitliği yaratarak; en üst kademeden en teknik görevlere kadar her pozisyonda yer 

almalarında sektöre öncülük etmekten gurur duyduğunu belirtti. 

 

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut;   

“Ajans olarak başından itibaren yakından takip ettiğimiz ve gerçekleşmesinde büyük emek 

sarfedilen DP World Yarımca konteyner limanı projesinin operasyona geçme aşamasına gelmiş 

olmasından hem şahsım hem de kurumum adına büyük bir memnuniyet duyuyorum. Projenin, 

dünyanın en büyük konteyner liman işletmecilerinden biri olan DP World firması tarafından 

yürütülmesinin, dünya yatırım ligindeki yeri itibariyle Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu 

düşünüyorum. Özellikle iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile birlikte Türkiye’nin elverişli 

coğrafi konumu, dinamik nüfusu ve nitelikli işgücü, ülkemizi bölgesinde cazip bir yatırım merkezi 

haline getirmiştir. Bunun bir neticesi olarak, Türkiye’ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırım 

rakamlarında bu zaman zarfında görülen artış dikkate değerdir. 2003 yılından bugüne Sayın 

Cumhurbaşkanımızın liderliklerinde Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlar 11 katına 

çıkarak 165 milyar dolara ulaşmıştır.” diye konuştu. 

DP World Yarımca, en yeni teknolojiye ve uzaktan kontrollü rıhtım ve kara vinçleri, liman 

girişinde tır kuyruklarının önüne geçilmesinde etkili araç rezervasyon sistemi ve liman içi ilk tır 

park alanı ile limanı çevreleyen gürültü azaltıcı akustik ses duvarları gibi çevre dostu ve yenilikçi 

yatırımlarıyla yalnızca Türkiye’de bir ilk olmakla kalmıyor; dünyanın da önde gelen sayılı  



 

 

 

 

 

 

konteyner terminallerinden biri olarak gösteriliyor.  Hızlı tarama X-ray makine parkı ile de 

Türkiye’de bir ilk olan Liman’da saat başına 120 konteyner taranabiliyor.  

 
T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Hakkında 

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yurt dışındaki yatırımcılara yatırımlarına 

yönelik her tür desteği sunan, doğrudan Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. İşletmelerin farklılık gösterebilen ihtiyaçlarına yönelik 

olarak uyarlanabilen uzman hizmetleri ile Türkiye’de yatırım yapan uluslararası yatırımcıların başarılarını en üst seviyelere taşır. 

Yatırım Ajansı, uluslararası yatırımcılara Türkiye’de yeni bir yatırım yapmak ya da mevcut yatırımlarını genişletmek için gerekli tüm 

desteği verir ve güncel bilgileri sağlar. Yatırım Ajansı, yabancı yatırımcıların projeleri için koşulları en elverişli hale getirmeye yönelik 

olarak birçok kilit alanda katma değer sağlayan hizmetler sunar. Ayrıntılı bilgiye www.invest.gov.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

DP World Yarımca Hakkında: 

DP World Yarımca konteyner terminali, 1,3 Milyon TEU(1) kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük konteyner terminallerindendir ve 
yatırımının tamamı DP World’ün öz sermayesiyle geliştirilmektedir. DP World Yarımca Liman İşletmeleri A.Ş. altı kıtada aralarında 
Kanada, İngiltere, Fransa ve İspanya’nın da bulunduğu 31 ülkede 77 terminali işleten ve 36.000’i aşkın profesyonel çalışanıyla 
dünyanın üçüncü büyük konteyner terminal operatörü olan Dubai merkezli DP World’ün alt kuruluşudur. Düşük karbon emisyonunu 
ve tedarik zinciri verimliliğini hedefleyen çevre dostu teknolojilerle donatılan, Türkiye’nin liman sahası içerisinde ilk tır park alanına 
sahip, 600 Milyon Doların üzerindeki yatırım maliyetiyle DP World Yarımca Konteyner Terminali, merkezileşmiş bir faaliyet planlaması 
ile en son teknoloji terminal işletim, kapı otomasyon ve ekipman yönetim sistemlerini kullanmaktadır. Hizmet kalitesini ve rekabet 
gücünü, bünyesindeki farklı kültürlerin yarattığı zenginlikten alan, alanında uzman, dinamik ve yenilikçi ekibiyle dünya 
standartlarında bir organizasyona sahip DP World Yarımca, tam kapasiteye ulaştığında 650 kişiye doğrudan istihdam yaratacak ve 
Türkiye’nin ekonomik büyümesine önemli bir katkı sağlayacaktır. (1) TEU: Konteyner terminolojisinde kullanılan ve 20 feet’lik (6,08 
m’lik) konteynere karşılık gelen ölçü birimi (Konteyner gemilerinin ve limanlarının kapasiteleri TEU ile belirtilir.)  

 
www.dpworldyarimca.com 
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