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Doğu Akdeniz'in en önemli limanları arasında gösterilen Mersin Limanı'ndaki ihracat, 2009
yılı Temmuz ayında son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Doğu Akdeniz'in en önemli limanları arasında gösterilen Mersin Limanı'ndaki ihracat, 2009
yılı Temmuz ayında son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hazırlanan 'Aylık Göstergeler' adlı
ekonomik analiz raporunun 2009 yılı Temmuz ayına ilişkin verileri açıklandı. Söz konusu
raporda yer alan bilgilere göre yılın ilk 7 aylık döneminde yükleme faaliyetleri 4 milyon 973
bin 489 tona, boşaltma işlemleri ise 6 milyon 965 bin 933 tona yükseldi. Belirtilen dönemde
toplam yük trafiğinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik artış göstererek 11.9
milyon tona ulaştığı, yaşanan artışta başta ithalat olmak
üzere ihracat ve dahili taşımacılık yüklerinin etkili olduğu bildirildi.
Aylık bazda Mersin Limanı yükleme boşaltma istatistikleri incelendiğinde ise yüklemenin
geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 8 artarak 911 bin 446 tona yükseldiği, boşaltmanın da
yüzde 2'lik bir düşüş eğilimi göstererek bir milyon 82 bin 965 ton seviyesine gerilediği, buna
rağmen toplam yük trafiğinin yüzde 2'lik ilerleme göstererek bir milyon 994 bin 411 tona
ulaştığı kaydedildi. Yaşanan artışta ihracat ve dahili taşımacılık yüklerinin etkili olduğunun altı
çizildi.
2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde limandan yapılan ihracat, önceki yıla göre yüzde 4
oranında artarak 4.3 milyon tona ulaşırken, söz konusu gelişmede toplam ihracat yükleri
içerisinde önemli bir ağırlığa sahip olan çimento ihracatındaki yüzde 48'lik artışın etkisi
olduğuna dikkat çekildi.
İhracatta Son 6 yılın En yüksek seviyesine ulaşıldı
Mersin Limanı'ndan yapılan ihracattaki gelişmeler aylık olarak ele alındığında ise 2009 yılı
Haziran ayındaki düşüşün Temmuz ayında yerini yüzde 33'lük artışa bıraktığı ifade edilerek,
bu artışın da son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 823 bin tona yükseldiği dile getirildi.
Maden ürünleri ve gıda maddeleri ihracatındaki artışın ihracattaki bu olumlu gelişmeye zemin
hazırladığı hatırlatılarak, yılın ilk 7 aylık döneminde limandan gerçekleştirilen ithalatın artış
hızının yükselme eğiliminde olduğu
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ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 5.7 milyon ton seviyesine ulaştığı
belirtildi. Bu gelişmede toplam ithalat yükleri içerisinde ilk iki sırada yer alan petrol
ürünleriyle tahıl ithalatındaki artışın etkin olduğu vurgulanarak, ithalattaki gelişmeler aylık
bazda değerlendirildiğinde 2009 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8'lik artış
olduğu ve bunda da genel kargo ve kimyevi maddeler ithalatındaki artışın payı olduğu
kaydedildi.
2009 yılı Ocak-Temmuz döneminde Mersin Limanı'nda dahili taşımacılık yük hareketinin,
2008 yılının aynı dönemine göre yüzde 9'luk bir artış göstererek, 878 bin 14 ton olarak
gerçekleştiği ifade edildi. Toplam dahili taşımacılık yükleri içerisinde yüzde 72'lik payı olan
petrol ürünlerinin önceki yıla göre yüzde 10 oranında arttığına işaret edilerek, belirtilen
dönemde transit taşımacılık yük hacminin önceki yıla göre yüzde 6 oranında azaldığının altı
çizildi. Bu azalışta transit taşımacılık içerisinde
önemli ağırlığa sahip olan genel kargo yüklerinin etkili olduğu açıklandı. Raporda, 2009 yılı
Temmuz ayında dahili ve transit taşımacılık yük hareketleri aylık olarak değerlendirilerek,
dahili taşımacılıkta Mayıs ayından itibaren yükselme eğiliminin olduğu, transit taşımacılıkta
ise Nisan ayından Haziran ayına kadar süren artış eğiliminin Temmuz ayında konteyner
yüklerindeki düşüşün etkisiyle yerini azalışa bıraktığı dile getirildi.
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