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AT A GLANCE

1.3
MilyonTEU

Kapasiteyle
Türkiye’nin en büyük
konteyner limanlarından biri

Tam kapasiteye
ulaştığında

650

kişiye doğrudan
istihdam sağlayacaktır

40 ülkede
78 liman
$ 550,000,000
Yatırım maliyeti

DP World Yarımca konteyner terminali, 1.3 Milyon TEU kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük konteyner
limanlarından biridir ve yatırımının tamamı DP World’ün öz sermayesiyle geliştirilmektedir. Küresel bir
marka olarak DP World 40 ülkede DP World Yarımca da dahil, 78 liman işletiyor ve 36 bin kişiyi istihdam
etmektedir. Düşük karbon emisyonunu ve tedarik zinciri verimliliğini hedefleyen çevre dostu
teknolojilerle donatılan, Türkiye’nin liman sahası içerisinde ilk tır park alanına sahip, 550 Milyon Dolar
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 yara#ığı zenginlikten alan, alanında uzman,
dinamik ve yenilikçi ekibiyle dünya standa$larında bir organizasyona sahip DP World Yarımca, tam
kapasiteye ulaştığında 650 kişiye doğrudan istihdam yaratacak ve Türkiye’nin ekonomik büyümesine
önemli bir katkı sağlayacaktır.
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DP World Yarımca

Developed solely by its own equity capital, DP World Yarımca Container Terminal is one of the largest
container po!s of Turkey the with capacity of 1.3 million TEU. DP World (Dubai Po!) as a global brand
operates 78 po!s in 40 countries including DP World Yarımca and employs 36,000 people across its
po"olio. Targeting low carbon emission and increased supply chain productivity, equipped with
environmentally friendly technologies, first terminal in Turkey with its own trailer-truck parking area
located within the po! reach, and established with $ 550 Million investment, DP World Yarımca
Container Terminal utilizes latest technology terminal administration, entrance automation and
equipment management systems with a centralized activity planning. Taking its service quality and
competitive strength from the wealth of diﬀerent cultures it embodies and having a world-class
organization with an experienced, dynamic and innovative team, DP World Yarımca, will be providing
direct employment oppo!unities to 650 people when it is fully operational, contributing to Turkey’s
economic development.

1.3
MilionTEU

Capacity

one of the largest
container ports
of Turkey

650

When it is
fully operational

40 countries
78 ports
$ 550,000,000
investment
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İŞ GÜVENLİĞİNDE
İYİLEŞTİRMELER
IMPROVEMENTS
IN WORK SAFETY

Konteyner Üzeri Ankraj Aparatı

Anchorage Apparatus on Containers

Konteyner üzerine çıkılarak yapılması gereken
işlemler için forkli% kaldırma sepeti ile
konteyner üzerine çıkmadan sepet içerisinden
yapılmaktaydı. Yeni tedarik etmiş olduğumuz
konteyner üzeri ankraj (Emniyet Kemeri
Bağlama noktası) aparatı ile birlikte, konteyner
üzerindeki işlemler, daha güvenli ve daha etkin
yapılmaya başlanmıştır.

Previously, operations which needed to be done
by climbing onto the containers were used to be
done from the climbing basket of a forkli$,
without being able to climb on the container
itself. With our new anchorage apparatus (Safety
Belt A%achment point), the operations on the
containers are being done more safely and more
eﬀiciently.
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ZOR KOŞULLAR İÇİN
ÇOK AMAÇLI BİR MAKİNE

DP World Yarımca

A MULTI-PURPOSE MACHINE
FOR DIFFICULT CONDITIONS

16 TON
i
kaldırma kapasites

16 TON
lifting capacity

Mecli% çok amaçlı forkli% ML1612R,
konteynerlerin içinde çalıştırılabilen, 16 ton
kaldırma kapasitesine sahip tek makinadır.
Çatallarıyla 20 fitlik konteynerleri kaldırır ve
bunları 3mt yüksekliğe kadar yığabilir. Hidrolik
olarak hareket e#irilebilen kabini, hacimli
nesneleri kullanırken bile mükemmel görüş açısı
sağlar. Geleneksel forkli%lere kıyasla birçok ayrı
üstünlüğü bulunmaktadır. Mecli% ataşmanları da
aynı makineyi birden fazla amaçla kullanmayı
mümkün kılar. Özelleştirilmiş Mecli% ekleri, her bir
çalışma o$amının gereksinimlerine uygun olarak
işlevselliğini a$ırır. Bu güvenilir makine, depo ve
konteyner gemileri gibi dar alanlarda hızla
hareket eder ve 20 %'lik bir konteyner veya takas
gövde aracını da rahatlıkla taşır.

With its 16-ton li$ing capacity, Mecli$
multi-purpose forkli$ ML1612R is the only
machine which can be operated inside containers.
Mecli% can carry 20 feet - containers with its
forks and it can stack them on rows of 3rd stack
height. Its hydraulically-movable cabin
perspective even when li$ing large objects.
Compared to conventional forkli$s, it has many
advantages. Mecli$’s a%achments make the
machine multi-purpose. Customized Mecli$
a%achments can comply with every operation
conditions, increasing its functionality. This reliable
machine can move fast in narrow places such as
warehouse and container ships and it can easily
move 20 $ containers or interchangeable body
equipment.
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MAERSK HONG KONG
DP WORLD YARIMCA LİMANINDAYDI
MAERSK HONG KONG WAS AT
DP WORLD YARIMCA PORT

Maersk filosuna eklenen son gemi Maersk Hong
Kong, ilk seferini DP World Yarımca'ya yaptı.
Limana 20 Ağustos'ta yanaşan gemiden 3000’den
fazla hareketle tahliye ve yükleme işlemi
gerçekleştirdi. Geminin inşa edilmesinin ardından
ilk seferini limanımıza yapıyor olması nedeniyle
Maersk Line, Seago Line ve Safmarine Container
Lines yetkilileri tarafından gemi ziyareti
gerçekleştirilerek, DP World Yarımca'nın hazırla#ığı
İlk Sefer Anı Plaketi Maersk Hong Kong'un
kaptanına takdim edildi. Maersk Hong Kong'un
tahliye/yükleme operasyonu boyunca dö$ STS
uzaktan kumandalı vinç kullanıldı, 30 saat süren
operasyon boyunca vinçler saa#e o$alama 122
konteyner tahliye/yükleme işlemi gerçekleştirdi.
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The latest ship of Maersk fleet, Maersk Hong
Kong, made its maiden voyage to DP World
Yarımca. The ship has approached to the po! on
August 20th more than 3000 containers moved.
During when the vessel stayed at the po!; she
was visited by the authorities of Maersk Line,
Seago Line and Safmarine Container Lines and
as It was her maiden voyage call to Yarımca ,
plaque has been presented tocaptain of Maersk
Hong Kong by DP World Yarımca together with
seniors from Maersk Line, seago Line and
safmarine Container Lines. During
disembarkation and loading operations, four STS
remote-control crane were used. Cranes
disembarked or loaded 122 containers per hour
in average, where the process took 30 hours.

DP World Yarımca

GLOBAL
BİZ KİMİZ?

WHO ARE WE?

DP World, dünya ticaretinin ve tedarik zincirinin
önemli bir parçasıdır. DP World, deniz ve kara
terminallerinde, denizcilik hizmetlerinde,
lojistikte ve teknolojik ticari çözümlerle birçok
işletmenin operasyonlarını yürütmektedir.

DP World is an impo!ant pa! of world trade and
supply chain. DP World carries out operations of
many companies on land and sea terminals, in
terms of maritime services and logistics, oﬀering
high-technology commercial solutions.

6 kıtada 40 ülkede 78 liman po&öyümüzdeki
gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlarda yer
almaktayız. Küresel ticare#e daha da parlak bir
gelecek hedefindeyiz. İçinde bulunduğumuz
topluma uzun vadeli olumlu etkiler bırakma
çabasındayız. Amacımız, 36,000 çalışanımız ile,
kamuya, gemi hatlarına, ithalatçılar ve
ihracatçılara, tedarik zincirimizin diğer
paydaşlarına kaliteli hizmet sağlayarak, uzun
vadeli ilişkiler kurmaktır. Şirketimizin ana
hizmetinin ve gelirinin dö$te üçünü konteyner
elleçleme oluşturmaktadır.

We are well-situated in many developed and
developing markets in 6 continents, and 40
countries with our po&olio of 78 po(s. We aim
for a brighter future in global trade. We strive to
leave a legacy of long-term positive impact in the
community we take place. Our goal is to establish
long-term relationships with our 36,000
employees, providing quality services to the
public, shipping lines, impo!ers and expo!ers, and
other stakeholders in the supply chain. The main
service of our company is and the three qua!ers
of its income comes from container handling.

FAIRVIEW KONTEYNER TERMİNALİ
İKİNCİ AŞAMAYI BİTİRDİ
FAIRVIEW CONTAINER TERMINAL
HAS COMPLETED ITS SECOND STAGE
“Bu, Kanada'nın Pasifik konteyner terminal
kapasitesi gereksinimlerini karşılamak için
uygun maliyet ve çevreye duyarlı bir
şekilde kapasite sunma planımızın bir
parçası"
“This is a pa! of our plan to provide
capacity requirements of Canada’s Pacific
container terminal in a cost-eﬀective and
environment friendly manner”

DP World Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su
Sultan Ahmed Bin Sulayem ve Kanada Hükümeti
Dış Ticaret Bakanı François-Philippe
Champagne’nin katılımıyla düzenlenen törende
Fairview’da ikinci aşama sonra erdi. DP World
Ağustos 2015'te Fairview Konteyner Terminalini
satın aldı. Terminal, 800 kişiye doğrudan
istihdam sağlıyor ve orijinal kapasitesi 750.000
TEU ikinci faz çalışmasıyla yıllık olarak yaklaşık
1.35 milyon TEU'ya yükseldi. Mevcut rıhtımın
uzatılmasıyla birlikte ikinci bir rıhtım eklendi ve
toplam rıhtım uzunluğu 800 metreye 440 metre
oldu. Toplam terminal alanı da 320 bin
metrekareye yükseldi. Törende DP World
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sultan Ahmed
Bin Sulayem, terminalin çok sayıda kişiye iş
sağladığını vurgulayarak bölgenin ekonomisinde
oynadığı rolün önemine değindi ve “Bu,
Kanada'nın Pasifik konteyner terminal kapasitesi
gereksinimlerini karşılamak için maliyet-etkin ve
çevreye duyarlı bir şekilde kapasite sunma
planımızın bir parçası" dedi.
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In the ceremony with the pa!icipation of DP
World Board Chairman and CEO Sultan Ahmed
Bin Sulayem and Ministry of Foreign Trade of
Canada François-Philippe Champagne, the
second stage of Fairview has been completed.
DP World had purchased the Fairview Container
Terminal in August 2015. Currently, the terminal
oﬀers 800 direct employment oppo!unities and
along with the completion of the second phase,
the original capacity of 750.000 TEU has been
increased to 1.35 million TEU yearly. In addition
to extending its existing dock a second dock
has been built, making the total dock length
800 meters by 440 meters and the total
terminal area 320 thousand square meters. DP
World Board Chairman and CEO Sultan Ahmed
Bin Sulayem emphasized that the po! oﬀers
employment to many people and mentioned the
impo!ant role the po! played in the economy of
the region. Sultan Ahmed Bin Sulayem added
“This is a pa! of our plan to provide capacity
requirements of Canada’s Pacific container
terminal in a cost-eﬀective and environment
friendly manner”.

DP World Yarımca

EKVADOR’UN POSORJA KENTİNDEKİ
İLK DERİN SU LİMANININ AÇILIŞINI DEVLET BAŞKANI YAPTI
THE FIRST DEEP WATER PORT OF
POSORJA-ECUADOR INAUGURATED BY THE PRESIDENT

Ekvador’un Posorja kentindeki ilk derin su
limanının açılışını Ekvador Devlet Başkanı Lenin
Moreno ve DP World CEO’su Sultan Ahmed Bin
Sulayem birlikte yaptılar. 50 yıllık işletmesi olan
projeyi kazanan DP World, 500 milyon Dolar
tutarındaki başlangıç yatırımıyla 750 bin TEU’luk
limanın inşaatına başladı. İlk yatırımla
gerçekleştirilen birinci aşama işler, arazi alımı,
rıhtım ve yol yapımı, yeni kanal kazılması gibi
işleri içeriyordu. Toplamda 1 milyar doları
bulacak projede, inşaat esnasında binlerce,
operasyon için de yüzlerce kişiye iş fırsatı
yaratılacak. Ülkenin ekonomik başkenti
Guayaquil’e 65 km mesafedeki limanda inşaat
geçtiğimiz Haziran’da başladı. Çalışmaların 24
ayda bitmesi öngörülüyor. Limanın hemen
yanında da Özel Ekonomik Gelişim bölgesi
adında 1 kilometre karelik bir lojistik ve sanayi
parkı da inşa edilecek.

The first deep water po! in Posorja-Ecuador has
been inaugurated by the President of Ecuador
Lenin Moreno and DP World CEO Sultan Ahmed
Bin Sulayem. DP World which has gained the
operating rights of the po! for 50 years, has
commenced the construction of the 750.000
TEU capacity po! with a $ 500 Million initial
investment. The first stage procedures included
procurement of the land, construction of the
dock and the roads, and excavation of the
channels. With an estimated $ 1 billion overall
cost, the po( oﬀers employment to thousand
during its construction and to hundreds when
it is operational. Located 65 km away from
Guayaguil, the financial capital of the country,
the po!’s construction has sta!ed this past June
and the works are planned to be completed in 24
months. Just adjacent to the po!, a logistics and
industrial park called Special Economic
Development Zone will be constructed as well, in
a 1 square kilometer land.
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PARSİYEL İÇİN DOĞRU ADRES : DP WORLD YARIMCA
THE RIGHT ADDRESS: DP WORLD YARIMCA FOR LCL

DP World Yarımca Liman İşletmelerinin,
müşterilerinin talepleri doğrultusunda yatırımını
tamamlayarak faaliyete aldığı Ambar tesisi,
parsiyel yükler için Uzakdoğu ülkelerini
Yarımca’ya bağlıyor. 4000 metrekarelik sahası ile
İzmit’in en büyük parsiyel ambarına sahip DP
World Yarımca’yı tercih eden sektörün öncü
forwarder firmalarına, Uzakdoğu limanlarından
ha%alık parsiyel servisi sunmaktadır.

The LCL Warehouse facility, which has been
invested and sta!ed its operations by DP World
Yarımca Po! Management as per the request of
its customers, now connects Far Eastern countries
to Yarımca for a pa!ial shipments. Leading
forwarder companies which preferred DP World
Yarımca, the largest pa!ial shipment warehouse
of Izmit Region with its 4000-meter square land,
are now oﬀering weekly pa!ial shipment services
from Far Eastern po!s.

Transit Süre Avantajı
MSC ve Maersk’ün Tiger/AE-15 olarak adlandırılan
Uzakdoğu direkt servisinin, Türkiye
karasularındaki ilk uğrak limanı DP World
Yarımca’ya Şanghay limanından yüklenen
parsiyel bir yük sadece 24 gün içerisinde
ulaşmaktadır. Marmara Bölgesinde parsiyel
hizmeti sağlayan diğer limanlarla
karşılaştırıldığında, ürünleriniz DP World Yarımca
limanına 7-15 gün daha çabuk ulaşmaktadır.

Transit Time Advantage
Loaded in Shanghai, a pa!ial shipment of the
direct Far Eastern service of MSC and Maersk,
called “Tiger/AE-15”, arrives to its first destination
DP World Yarımca in Turkish territorial waters in
just 24 days. Compared to other terminals
providing pa!ial shipment services in Marmara
Region, your products arrive 7-15 days earlier to
DP World Yarımca terminal.

Yüksek Güvenlik-Hızlı Teslim
Parsiyel Ambarı içerisinde yer alan CCTV kamera
sistemi ile ürünler 7/24 güvenle muhafaza
edilmektedir. Anlık ürün bilgisi ve teslimi,
muayene talebi ve ödeme işlemleri tek bir
e-posta adresi ile yapılabilmektedir.

High-End Security – Fast Delivery
Shipments are safely being conserved 7/24 with
CCTV camera system within the Pa!ial Warehouse
Facility. Instant product information and delivery,
inspection requests, and online payments can be
made with just one e-mail address,

parsiyel@dpworld.com
Ayrıca, ambar içerisinde paletleme, ürün
ayrıştırma, ta$ım ve muayene gibi hizmetler de
sunulmaktadır.
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In addition, other services such as palletizing,
labelling, cargo weighing and inspection service
are provided within the LCL Warehouse.

DP World Yarımca

DOĞRU ADRES : DP WORLD YARIMCA
THE RIGHT ADDRESS: DP WORLD YARIMCA FOR LCL

Forwarder’ların Tercihi :
DP World Yarımca

Preference of Leading Forwarders:
DP World Yarımca

Parsiyel hizmeti veren sektörün öncü
forwarder’ları, Uzakdoğu limanlarından ha%alık
olarak açtıkları ithalat parsiyel servisleri için DP
World Yarımca’yı tercih etmektedirler.

The leading forwarders providing pa!ial
shipment services prefer DP World Yarımca for
their weekly pa!ial impo!ing services

Daha fazla bilgi için lü(en bize ulaşın.
For fu!her information please contact us at

ticaret@dpworld.com
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Mimar Sinan Mahallesi,
Mehmet Akif Ersoy Caddesi,
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