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MERSİN LİMANI'NIN İHRACAT YÜKÜ YÜZDE 15 ARTTI

Mersin Limanı'nın ihracat yükü yüzde 15 arttı. Mersin Limanı'nın ihracat yükünün, 2008 yılının ilk 7 aylık
döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 4milyon 191 bin 109 tona yükseldiği bildirildi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hazırlanan 'Aylık Göstergeler' raporunun 2008 yılı
Temmuz ayma ilişkin verileri açıklandı. Söz konusu raporda yer alan bilgilere göre, Mersin Limanı'ndaki
yükleme-boşaltma faaliyetleri Temmuz ayında artış gösterdi. Buna göre; limandaki yükleme faaliyetleri 841bin
99 ton, boşlatma faaliyetlerinin de l milyon 109 bin 296 ton olduğu bildirildi. Söz konusu rakam, 2007 yılının
Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında ortaya yüzde 31'lik bir artışın çıktığı kaydedildi. Yılın ilk 7 ayında Mersin
Limanı'ndaki yük taşıma istatistikleri incelendiğinde de 2007 yıllarına göre yüzde 11 oranında arttığına dikkat
çekildi. Buna göre limanda belirtilen dönemde 4milyon 790 bin 893 ton yükleme, 6 milyon 377 bin 646 ton
da boşaltma olmak üzere toplam11 milyon 168 bin 630 tonluk bir yükleme-boşaltma işlemi gerçekleştirildi.
Bu rakam, 2007yılında ise 10 milyon 95 bin 672 ton olarak açıklanmıştı.2008 yılının Ocak-Temmuz
döneminde Mersin Limanı'nın ihracat yükü de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış gösterdi. 4
milyon 191 bin 109 tonluk ihracat gerçekleştirilirken, meydana gelen artışta toplam ihracat yükleri içerisinde
yüzde 35'lik bir paya sahip olan maden ürünlerinin ihracatındaki yüzde 41'lik artışın etkili olduğu vurgulandı.
Söz konusu dönemde toplam ihracat içerisinde yüzde 17'lik paya sahip olan genel kargo ihracatı yüzde 40,
yüzde 15'lik payı olan çimento ihracatının da yüzde 7'lik bir artış gösterdiği raporda yer aldı. Bunun yanında ilk
7 aylık süreçte Mersin Limanı'ndan ithalat kapsamında tahliye edilen yüklerde, bir önceki yıla göre yüzde 8'lik
bir artış yaşandı. Toplam ithalat yükleri içerisinde yüzde 35 oranında bir payı olan petrol ürünleri ithalatı da
yüzde 5 oranında artış gösterdi. Yüzde 14'lük bir payla ikinci sırada yer alan kimyevi maddelerin ithalatında da
sadece yüzde l'lik artış yaşandı. Yüzde 14 payı olan genel kargodaki artışın ise; yüzde 19 olduğu bildirildi.
Mersin Limanı'ndaki dahili taşımacılık yük hareketi, 2008 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında
artarak; 809 bin ton olarak gerçekleşti. Toplam dahili taşımacılık yükleri içerisinde yüzde 7l'lik bir paya sahip
olan petrol ürünleri, önceki yıla göre yüzde 9 oranında arttı. Yılın ilk 7 aylık döneminde transit taşımacılık yük
hacmi de artış gösterdi.Diğer taraftan da transit taşımacılık içinde yüzde 23'lük payı olan konteyner ise geçen
yıla göre yüzde 18 oranında, yüzde 17 oranında payı olan çimento da yüzde 104 oranında artış gösterdi....
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