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Durban Limanı Yatırım Fırsatları Hakkında Toplantı Raporu

T.C. Pretorya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Güney Afrika Cumhuriyeti

T.C. Pretorya Büyükelçisi Sayın Ayşegül Kandaş, Müşavirliğimiz Ticaret Müşavirleri ilker Eralp
ve Bengü Okur Erdoğan, Durban Limanı Direktörü Nompumelelo Dweba-Kwetana ve ekibinin
katılımları ile 16 Şubat 2022 tarihinde Durban Limanının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında
ortaya çıkan yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla çevrimiçi bir toplantı
gerçekleştirmiştir.

Sahraaltı Afrika'nın en büyük, Afrika Kıtasının 3., Güney Yarım Küre'nin ise 4. büyük ve trafik
açısından en yoğun limanı olan Durban Limanında her yılortalama 30 milyon tonun üzerinde
kargo yükleme boşaltma işlemi yapılmaktadır. Limanın modernizasyon çalışmalarını da
içerecek şekilde geçen yıl, Güney Afrika Cumhuriyeti Kamu işletmeleri Departmanı tarafından
Durban Limanında 10 yıl içinde 100 milyar Rand'lık potansiyel özel yatırım fırsatı oluşturacak
bir Master Plan açıklanmıştır.

Toplantıda, Durban Limanı hakkında genel bir bilgilendirme yapılmış ve söz konusu Master
Plan çerçevesinde ortaya çıkan yatırım fırsatları hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
Bu kapsamda, Durban KonteynerTerminali iskelesi 2'nin ve Ngqura limanında yer alan Ngqura
Konteyner Terminali'nin işletilmesi için ortaklık yapmak isteyen yatırımcılara yönelik teklif
talebi çağrısının devam ettiği öğrenilmiştir.

Toplantıda ayrıca;

Sayın Büyükelçi Ayşegül Kandaş;

• Kasım ayı içerisinde gerçekleşen Afrika içi Ticaret Fuarı kapsamında Durban' a bir
ziyarette bulunduğunu,

• Durban Liman/ndaki altyapı ve liman işletmesi iyileştirme çalışmalarıvkı ilgilenen Türk
firmalannın olduğunu,

• Bu kapsamda ortaya çıkan vatırım fırsatlan hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç
duyulduğunu,

• Önümüzdeki dönemde de Durban timanına bir ziyaret gerçekleştirmek istediğini,

ifade etmiştir.

Ayrıca, Türkiye'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde DEFY,ASELSAN,AKSAgibi büyük yatırımları
olduğunu, buna ilaveten Türkiye'nin tekstil, mobilya, gıda ve otomotiv sektöründe 40-50 firma
ile GAC pazarında yer aldığını ve Türk firmalarının yatırım ve ticaret kapasitelerinin yüksek
olduğunu vurgulamıştır.

Durban Limanı Direktörü Sayın Nompumelelo Dweba-Kwetana;

• Öncelikle başta Durban, Capetown, Port Elizabeth olmak üzere 8 ilmarım Transnet
tarafından yönetildiğini,
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• Bu kapsamda yürütülen faaliyetlerin neler olduğunu,
• Sayın Büyükelçi'nin Durban ilrrıanırıa gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti

memnuniyetle katşıtadıiiını.
• Devamında. potansiyel yatırımcıtar için bilgi talebi sürecini geçen yil başlattıklarını ve

tekliflerin kesinleşmesi ve onaylanmasının 2-3 ay içerisinde yapilacağını,
• Bu kapsamda hala teklif talepleri alabileceklerini,

ifade etmiştir.

Toplantıda yapılan Durban Limanına ilişkin detaylı sunumda ise 2020-2021 yıllarına ilişkin
olarak;

• Durban limarııtıın Satıraıtında en büyük birinci liman, Afrika kıtasında en büyük üçüncü
liman, Güney yanmkürede ise en büyük dördüncü liman olduğu,

• Gayrisafi milli nasılava katkısı açısından Durban timanının Durban şehrine yüzde 20,
KZN'a yüzde ll, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gayri Safi Yurt içi Hasılosıtıa ise yüzde 2
katkıda bulunduğu,

• Rıhtım yanaşma kapasitesinin 8 konteyner, 3 otomobil, 13 kuru dökme yük, 12 parça
yük, 8sıvı dökme yük olduğu,

• Toplam kapasitenin 3.1 m TEU's Konteyner, 16 milyon ton kuru dökme yük, 39 milyon
ton sıvı dökme yük, 2.8 milyon ton parça yük, 900.000 otomobilolduğu

• Müşterilerinin terminal işletmecileri, gemi acentalan, kargo sahipleri ve nakliye
sektörü olduğu,

• Baz vorııkiarının 28. Milyar rand, sermaye vatırımlarının ise 15.6milyar rand olduğu,
• Doğrudan istihdamırı 1183,dolayı! istihdamm ise 50.000 kişiye ulaştığı,
• Limanda 10 şllep, 2 kılavuz gemi,S istimbot, 2 helikopter, 2 polusyon gemisi,I dubalı

vinçten oluşan bir filonun yer aldığı,

ifade edilmiştir.

Değerlendirme

Durban Limanı Direktörü Nompumelelo Dweba-Kwetana ve ekibi ile gerçekleşen tanışma ve
değerlendirme toplantısı; Durban Limanında firmalarımız için ortaya çıkabilecek yatırım
fırsatlarının ele alınması açısından önemli bir başlangıç olmuştur.

Toplantı sırasında Durban Konteyner Terminali iskelesi 2'nin ve Ngqura limanında yer alan
Ngqura Konteyner Terminali'nin işletilmesi için ortaklık yapmak isteyen yatırımcılara yönelik
teklif talebi çağrısının devam ettiği öğrenilmiş olup konuya ilişkin bilgilerin ilgili sektör
temsilcileriyle paylaşılması için Müşavirliğimizce gerekli duyurular yapılmıştır. Bu konuda
Afrika Fuarına katılan ve bizzat görüştüğümüz Albayrak Grubu'na da şifahen bilgi verilmiştir.

Bu kapsamda, Master Plan çerçevesinde devam eden ve önümüzdeki dönemde açıklanacak
projeler Müşavirliğimizce takip edilecektir. Bu projelerin firmalarımız tarafından üstlenilmesi
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durumunda, liman işletmeciliği ve liman altyapı hizmetleri yönüyle hizmet ticaretimize önemli
katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Arz olunur.

17/02/2022

ilker Eralp, Bengü Okur Erdoğan
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