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ÖZ 

Günümüz gelişmiş şehirleri üretim ve tüketimin aynı anda gerçekleştiği yerler halini almıştır. Bu durum kentlere olan göçü 

arttırırken hızlı bir şehirleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Artan nüfus ve şehirleşme; trafik sorunlarına, hava ve gürültü  

kirliliğine neden olurken yüksek enerji kullanımını da beraberinde getirmiştir. Kentsel lojistik; şehirlerde yaşayan insanların 

ve şehirlerin eko sisteminin, lojistik kaynaklı olumsuz etkilerden en az etkilenecek şekilde planlanması anlayışına 

dayanmaktadır. Kentsel lojistik alanında yapılan çalışmalar genellikle nüfusun yoğun olduğu şehirlere odaklanmaktadır. Bu 

çalışmada ise kentsel lojistik sorunları nüfus ve üretim yoğun bir şehir için ele alınmak yerine bir sınır ilçesi açısından 

değerlendirilmiştir. 

Hopa ilçesi, Artvin il sınırları içerisinde bulunan ve Gürcistan’ın Batum şehriyle komşu olan bir konumdadır. Sahip olduğu 

Sarp Gümrük Kapısı Türkiye’nin Kafkasya’ya açılan bir kapısı konumundadır. Ayrıca ilçede özel sektör tarafından işletilen 

bir liman bulunmaktadır. İlçe sahip olduğu bu ve konuyla ilgili diğer özellikleri nedeniyle günlük hayatta yoğun bir trafik 

akışına sahiptir. Bu durum ilçe de yaşayan insanları ve ilçenin doğasını da olumsuz etkilemektedir. 

Bu çalışma da lojistik hareketliliğin bir sınır ilçesi olan Hopa’ya etkileri kavramsal çerçeve de ele alınmıştır. Literatürde 

yapılan çalışmalarda genellikle büyük şehirlerin durumları analiz edilmiştir. Fakat bu çalışmayla amaçlanan Hopa ilçesinin 

sahip olduğu lojistik unsurların kent ve çevre hayatına olan etkilerini değerlendirip, karşılaşılan problemlere kentsel lojistik 

açısından çözümler üretmektir. Çalışmada ilk aşamada ilçedeki lojistik süreçler analiz edilmiş sonrasında literatür 

taramasında karşılaşılan çözüm önerilerinden uygun olanları ilçe için sıralanmıştır. Son bölümde ise ilçe için yararlı 

olabilecek sonuç ve önerilere yer verilmiştir.   
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ABSTRACT 

Today's developed cities have become places where production and consumption take place at the same time. While this 

situation increases the migration to the cities, it also causes a rapid urbanization. Increasing population and urbanization 

causes traffic problems, air and noise pollution and high energy usage, as well. Urban logistics plans the eco system of the 

cities and the people living in these cities in a way that will be least affected by the negative effects caused by logistics. 

Studies in the field of urban logistics generally focus on densely-populated cities. This study evaluates urban logistics 

problems in terms of a border city rather than dealing with a population and production-intensive city. 
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Hopa is in a location within the borders of Artvin province and neighboring Batumi city of Georgia. Sarp Customs Gate in 

the city, is Turkey's gateway to the Caucasus. In addition, there is a port operated by the private sector in the city. The city 

has a heavy traffic flow in daily life due to these features. This situation negatively affects the people living in the city and 

the nature of the city. 

In this study, the effects of logistics mobility on Hopa, a border town, are discussed in the conceptual framework. Studies in 

the literature generally analyze the situations of big cities. However, the aim of this study is to evaluate the effects of the 

logistics elements of Hopa city on urban and environmental life and to produce solutions in terms of urban logistics to the 

problems encountered. In the study, at the first stage, the logistics processes in the city were analyzed, and then, among the 

solution suggestions encountered in the literature review, the appropriate ones were listed for the city. In the last section, 

results and suggestions that may be beneficial for the city are given. 

Keywords: Urban logistics, Urban logistics solutions, Hopa 

 

GİRİŞ 

Lojistik; tedarik zinciri kavramı ile birlikte değerlendirildiğinde tasarım ve uygulama aşamasında 

çok uluslu ve karmaşık bir yapıda şekillenmektedir. İşletmelerin ihtiyaç duydukları lojistik süreçler; 

faaliyet gösterdikleri sektöre, bulundukları bölgeye ve o bölgenin şartlarına, müşteri-tedarikçi ilişkileri 

gibi birçok farklı unsura göre değişmektedir. Firmaların ölçekleri büyüdükçe ihtiyaç duydukları lojistik 

süreçlerin varlığı ve kapasitesi de değişmektedir (İpekçi, 2019: 10). Fakat kentsel lojistik konusu 

değerlendirildiğinde, bilinen lojistik tasarım anlayışından daha farklı süreçler ortaya çıkmaktadır. 

Kentsel lojistik; bir şehirde veya bölgede yaşayan insanların, yaşadıkları yerde gerçekleşen ve lojistiğin 

alanına giren tüm faaliyetlerden en az olumsuz etkiyle karşı karşıya kalacakları şekilde planlama 

yapılmasıdır. Başta taşımacılık olmak üzere, her türlü yük akışı esnasında ortaya çıkan; trafik sıkışıkları, 

sera gazı salınımları, kazalar ve benzeri olumsuz etkilerin o kentte yaşayan insanların hayatına en az 

düzeyde etkileyecek şekilde planlanması, kentsel lojistiğin temel uygulama alanıdır.  

Literatürde uygulamaya yönelik yapılan çalışmalar genel olarak metropol1 şehirler üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Aynı anda üretim ve tüketimin merkezi haline gelmeyi başarmış olan şehirler deneysel 

olarak ele alınmış ve bu kentlerin lojistik durumları irdelenerek kentsel lojistik bakış açısıyla çeşitli 

çözüm önerileri sunulmuştur. Önceki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada, konumu itibariyle gerek 

ulusal gerekse de uluslararası taşımalarda bir geçiş noktası olan Hopa ilçesi, kentsel lojistik bakış açısıyla 

ele alınmıştır. Ayrıca ilçede gerçekleşen diğer lojistik hareketlerde çalışmaya dâhil edilmiştir.  

İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Sarp Gümrük Kapısı Türkiye’deki kara 

sınır kapıları içerisinde en yoğun yolcu giriş çıkışının gerçekleştiği sınır kapısıdır (Tablo 4). Ayrıca Hopa 

Gümrük Müdürlüğü’nden 2020 yılında gerçekleştirilen toplam ihracat 530.911.937 USD olurken, ithalat 

ise 50.664.938 USD olarak gerçekleşmiştir (Ticaret Bakanlığı, 2021). Bu rakamlar nüfus ve yüz ölçümü 

bakımından nispeten küçük sayılabilecek bir ilçede, büyük bir lojistik hareketliliğe neden olmaktadır. 

Kentin günlük seyri içerisinde karşı karşıya kaldığı TIR kuyrukları, trafik yoğunluğu, TIR’ların bakım 

onarımının yapıldığı sanayi işletmelerinin varlığı, liman kaynaklı gerçekleşen yoğunluk şehirdeki 

lojistik hareketliliği oluşturan önemli unsurların başında gelmektedir.  

Yukarıda belirtilen konular ve lojistik süreçler Hopa’da şehir planlaması yapılırken, göz önüne 

alınmasını gereken önemli konulardır. Bu çalışma, gelecekte yapılacak bir planlamada ve ilçenin lojistik 

durum analizinde kullanılabilecektir. Bu bağlamda, çalışmanın devam eden bölümlerinde, kentsel 

lojistikte uygulamaya yönelik olarak yapılmış geçmiş akademik çalışmalar incelenerek, sunulan çözüm 

önerileri değerlendirilmiştir. Ayrıca ilçeye özgü çözüm önerilerine de yer verilmiştir. 

 
1 Bir kent merkezine bağlı olarak gelişmiş birden çok alt merkezden oluşan ve her bir merkezin yerel yönetimlerinin olduğu, 

büyük ölçekli iş alanlarını bünyesinde barındıran, geniş yüz ölçümüne sahip ve nüfusu 1 milyonun üzerinde olan yerleşim 

alanlarıdır (Oktay, 2016). 
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Literatür İncelemesi 

Son yıllarda giderek önemli bir konu haline gelen kentsel lojistik çalışmaları, yapısı gereği birçok 

farklı bilimsel alan ile ilişkilidir. Şehirdeki hareketleri anlamlandırıp analiz edebilmek, disiplinler arası 

bir çalışma ve çaba gerektirir. Bu duruma, konuyla ilgili yapılan yazın taramasında da sıkça 

rastlanılmıştır. Kentsel lojistik alanında yapılan çalışmalarda, yazarları zorlayan bazı durumlar da 

mevcuttur. Bunların başında çalışmaya konu olabilecek ilgili paydaşların kaynak paylaşımındaki 

çekimserliği gelmektedir. İkinci zorluk, güvenilir bilgi sistemlerinin eksikliğidir. Çoğunlukla paydaşlar 

bilgilerini paylaşmakta çekimser kalmaktadır. Ayrıca yerel yönetimlerin şehir lojistiği için bilgi 

toplamadaki ihmallerini ve sahip oldukları verileri paylaşma da göstermiş oldukları katı reaksiyon bu 

zorluklar arasındadır (Neghabadi vd., 2019: 868).   

Yapılan literatür araştırmasında en çok atıf alan çalışmaların kentsel lojistiğe bütünsel bir açıdan 

yaklaşan çalışmalar olduğu görülmüştür. Türkiye’de yapılan çalışmalarda, genellikle kentsel lojistik 

uygulamaları ön plana çıkmaktadır. Oğuztimur ve Çancı (2006), tarafından yapılan araştırmada, 2006 

yılında “Devlet Planlama Teşkilatı” tarafından hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda, İstanbul’un 

sadece Türkiye için değil bölge içinde bir lojistik merkezi olmasına yönelik yapılan değerlendirmelerden 

hareket ederek şehir üzerinde çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışma da İstanbul’un genç nüfusu ve aktif 

ekonomik yapısının güçlü yönleri olduğu belirtilirken bunları destekleyecek kentsel lojistik 

çalışmalarının eksik kaldığı vurgulanmıştır. 

Ar (2013), Trabzon ili için kentsel lojistik stratejisi belirlenmesine yönelik yaptığı çalışmasında 

ilk olarak kentin SWOT analizini yapmış ardından Analitik Ağ Süreci (AAS) yöntemini kullanarak elde 

etmiş olduğu niteliksel sonuçları matematikselleştirmiştir. Çalışma ile kent için bir “lojistik merkez” 

oluşturulması öncelikli strateji olarak ortaya çıkmıştır.  

Küllük ve Tanyaş (2015), İstanbul’un yoğun trafik sorununa çözüm sağlamak için İstanbul 

Anadolu yakasında inşa edilecek bir karayolu aktarma merkezinin yatırım maliyetlerini olası gelir gider 

hesaplarını dâhil ederek; net bugünkü değer hesaplaması yöntemi ile hesaplamışlardır. Yapılan 

hesaplamalar ve değerlendirmeler neticesinde yatırım maliyetinin uygulanabilir olduğu sonucu ortaya 

çıkmıştır. Yazarlar ayrıca bu çözümün şehir içi lojistiğin düzenlenmesine katkı sağlayacağını da 

belirtmişlerdir. 

Aksoy ve Küçük (2015), çalışmalarında kentsel lojistik için çevreci bir çözüm olan elektrikli 

araçların güzergâh planlamasına yönelik bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. İstanbul Anadolu yakasında 

faaliyet göstermekte olan bir market zincirinin deposu ve şubeleri arasında yapılan taşımalarda elektrikli 

araç kullanımı halinde maliyetlerin ne kadar azalacağına yönelik hesaplamalar yapılmıştır. Güzergâh 

planlaması için araç rotalama problemi (ARP) çözümlerinden yararlanılan çalışmada, işletmelerin bu tür 

araçlara yatırım yapabilmeleri için devlet desteğinin de önemli olduğu vurgulanmıştır.   

Akben ve Bahçeçi (2018), çalışmalarında Gaziantep’in ulaşım alt yapısını, kent merkezindeki 

trafik planlamasını incelemiş ve var olan trafik planlamasına alternatif çözümler üretmişlerdir. Erturgut 

vd. (2018) ise çalışmalarında iki yılda bir “Dünya Bankası” tarafından yayınlanan “Lojistik Performans 

İndeksinde” devamlı olarak kendisine üst sıralarda yer bulan Singapur’u incelemişlerdir.  

Yeşilyurt (2019), tarafından, Kastamonu’da farklı sektörlerde organize sanayi bölgesinde faaliyet 

gösteren ve lojistik hizmet satın alan işletmeler üzerinde bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Farklı ölçekler 

kullanılarak yapılan çalışmada, 74 adet firma ile yüz yüze görüşülmüş ve veriler toplanmıştır. Çalışma 

ile genel olarak şehrin karayolu taşımacılığı ve teknolojik alt yapısının yeterli olduğu ve lojistik hizmet 

satın alan firmaların bu hizmetlerden memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Yazar ayrıca, çalışma 

sonucunda ortaya çıkan verilerden hareketle kentsel lojistiğin şehirdeki paydaşlarına da bir takım 

önerilerde de bulunmuştur.  
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Korucuk (2021), Ordu ve Giresun illeri özelinde gerçekleştirdiği çalışmasında kentsel lojistikteki 

performans unsurlarında dikkate alınacak kıstasları CRITIC yöntemi ile değerlendirmiştir. Çalışma ile 

ayrıca iki şehrin kendi aralarında kıyaslanması da yapılmıştır. En yüksek ve en düşük ağırlığa sahip 

unsurların her iki şehirde de farklı olduğu görülmüştür.  

Literatür taraması ile ulaşılan uluslararası akademik çalışmaların çok büyük bir kısmının Türkiye 

ile benzer şekilde büyük şehirlere odaklandığı gözlenmiştir. Bouhouras ve Basbas (2015) Selanik, 

Bektaş vd. (2015) Québec, Allen vd. (2017) Londra, Akeb vd. (2018) Paris, Arnold vd. (2018) Antwerp, 

Rai vd. (2019) Brüksel, Conway vd. (2017) ise New York şehirlerinde çalışmalarını 

gerçekleştirmişleridir. Çalışmalarda genellikle odaklanılan konuların son adım teslimatlarının optimize 

edilmesi, emisyonların ve şehir içi trafiğin azalmasına yönelik gerçekleştiği görülmüştür.  

Rai vd. (2019) e-ticaretin yükselen ivmesi ve çok kanallı dağıtım ağlarının bir sonucu olarak 

artan şehir trafiğine bir çözüm önerisinde bulunmak için çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Brüksel’de 

gerçekleşen teslimat verileri ve yarı yapılandırılmış uzman görüşlerinin kullanıldığı çalışmada son adım 

teslimatlarında lojistik servis sağlayıcıların daha verimli olması için odaklanması gereken konular 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Akeb vd. (2018) son adım teslimatlarında bireylerin teslimat saatlerinde evde bulunmamaları 

durumunda ürün iade süreçlerinde oluşan maliyetleri engelleyebilmek adına teslimatların komşulara 

yapılabilmesine yönelik bir saha araştırması yapmışlardır. Oluşturulacak bir komşu ağı sayesinde geri 

dönüşlerin engellenmesinin firma maliyetlerine olumlu yönde etki edeceği sonucuna varılmıştır. 

Jardas vd. (2020) çalışmalarında Rijeka şehrinde bir dağıtım merkezi inşa etmenin şehir 

merkezindeki trafiği nasıl azaltacağı ve nakliye maliyetlerini nasıl etkileyeceğini araştırmışlardır. 

Optimizasyon yöntemlerinden faydalanarak gerçekleştirilen çalışmada inşa edielcek bir dağıtım 

merkezinin istenilen hedeflere ulaşılmasını sağlayacağı ve şehir trafiğini azaltacağı sonucuna varılmıştır. 

Son yıllarda ulusal ve uluslarası düzeyde gerçekleştirilen ve şehirlerin kentsel lojistik analizinin yapıldığı 

çalışmalar ve bu çalışmalarda odaklanılan şehirlerin tablosu aşağıda yer almaktadır.  

Tablo 1. Literatürde Uygulamaya Yönelik Gerçekleştirilen Kentsel Lojistik Çalışmaları 

 Yazar/Yazarlar Çalışmanın Adı 
Çalışmanın 

Türü 
Yıl Odak Şehir 

1 
Tanyel, A., O. Tuna 

ve E. Z. Oral 

İzmir’ deki Kentsel Yük Sevkiyatlarına İlişkin 

Çözüm Önerileri 
Bildiri 2009 İzmir 

2 
Oğuztimur,S., 

Çancı,M 

Urban Logistics in Master Plan And A Review On 

Istanbul Master Plan 
Bildiri 2011 İstanbul 

3 Ar, İ.M 

Trabzon İli İçin Kentsel Lojistik Stratejisi Seçimi: 

Birleştirilmiş SWOT Analizi-Analitik Ağ Süreci 

Yöntemi Uygulaması 

Bildiri 2013 Trabzon 

4 Tanyaş, M., Küllük,İ. 

Kentsel Lojistiğe Yönelik Karayolu Aktarma 

Merkezi Yatırım Analizi: İstanbul Anadolu Yakası 

Uygulaması 

Bildiri 2015 İstanbul 

5 Aksoy, L. Küçük, B. 
Kentsel Lojistik İçin Elektrikli Araçların Güzergâh 

Planlamasına Yönelik Bir Uygulama 
Bildiri 2015 İstanbul 
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6 Bouhouras ve Basbas 
Polıcıes Towards Sustaınable Cıty Logıstıcs. The 

Case Of Thessalonıkı 
Makale 2015 Selanik 

7 Bektas vd. 
From managing urban freight to smart city logistics 

networks. 
Makale 2015 Québec 

8 Ö.Turan, K. 
Kentsel Lojistikte intermodal Taşımacılık Modeli: 

İstanbul Uygulaması 
Doktora tezi 2016 İstanbul 

9 Küçük, O. ve Diğ. 

Kentsel Lojistik ve Lojistik Köy Performanslarının 

Önem Düzeylerinin Belirlenmesi: Kastamonu 

Örneği 

Özet Bildiri 2017 
Kastamonu 

 

10 Allen vd. 

Understanding the impact of e-commerce on last-

mile light goods vehicle activity in urban areas: the 

case of London 

Makale 2017 Londra 

11 Conway vd. 
Cargo cycles for local delivery in New York City: 

Performance and impacts. 
Makale 2017 New York 

12 Akben,İ., Bahçeci., A Kentsel Lojistik: Gaziantep Örneği Makale 2018 Gaziantep 

13 Erturgut, R., Ustalı. N Kentsel Lojistik ve Singapur Örneği Makale 2018 Singapur 

14 Akeb vd. 

Building a collaborative solution in dense urban city 

settings to enhance parcel delivery: An effective 

crowd model in Paris 

Makale 2018 Paris 

15 Arnold vd. 
Simulation of B2C e-commerce distribution in 

Antwerp using cargo bikes and delivery points 
Makale 2018 Antwerp 

16 Yeşilyurt, E. 
Kentsel Lojistik, Dağıtım Lojistiği Ve Firma 

Performansı İlişkisi: Kastamonu İlinde Bir Çalışma 
Makale 2019 Kastamonu 

17 Rai vd. 
City logistics in an omnichannel environment. The 

case of Brussels 
Makale 2019 Brüksel 

18 Jardas vd. 
Distribution center logistics optimization model – 

City of Rijeka case study 
Makale 2020 Rijeka 

19 Korucuk S. 

Ordu ve Giresun İllerinde Kentsel Lojistik 

Performans Unsurlarına Yönelik Karşılaştırmalı bir 

Analiz 

Makale 2021 
Ordu, 

Giresun 

 

Kentsel Lojistik 

Günümüz lojistik operasyonların büyük bir kısmı kentlerin dışında gerçekleşmektedir 

(Oğuztimur ve Çancı, 2011: 2). Özellikle uluslararası ticaretteki yük akışları; sanayi bölgeleri, limanlar 
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ve çeşitli üretim merkezleri sayesinde bugün yerleşim merkezlerinden uzakta konumlanmaktadır. Ne var 

ki, bu kümelenmenin belirli bölgelerde yoğunlaşması yine bu bölgelerde nüfusun hızla artmasına ve 

büyük şehirlerin bu merkezler etrafında oluşmasına sebep olmaktadır. Bu kümelenmelerin bir sonucu 

olarak, kentlerdeki lojistik aktiviteler hızla artmakta ve kent yaşamını olumsuz etkilemektedir. Kentsel 

lojistik sayılan bu şartlar altında ortaya çıkan her türlü akışın planlanmasıyla ilgilenmektedir. Taniguchi 

vd. tarafından yapılan araştırmada kentsel lojistik şehirlerde özel sektör tarafından gerçekleştirilen 

lojistik ve taşıma faaliyetlerinin optimizasyonunu olarak tanımlanmaktadır (Taniguchi, vd., 2001: 18). 

Bugün gelinen noktada elektronik ticaret gibi nihai tüketicinin beklentilerini yükselten (aynı gün teslimat 

seçenekleri, çevrim içi market alışverişleri gibi) uygulamalarda bu hareketliliğin dozunu arttırmaktadır 

(Samuel ve Carré, 2015). Aslında tüm bu uygulamalar bugün gelinen noktada lojistiğin evrilmiş olduğu 

karmaşık yapının bir nedenidir. Her şeye rağmen, temel düzeyde bakıldığında kentsel lojistik bir şehirde 

gerçekleşecek olan ürün dağıtımına uygun planların ortaya konmasıdır (Morfoulaki vd., 2015: 3). Yine 

de, bu anlayışa rağmen kentlerde gerçekleşen yük akışları bugün bir çok farklı sebepten meydana 

gelmektedir.  

Sektörde yer alan paydaşlar açısından bakıldığında, lojistik çok katmanlı bir yapı olarak 

görülmeyebilmektedir. Bu nedenle, lojistik dışarıdan bakıldığında satıcı ve alıcı arasında gerçekleşen 

ticaretin sonucu olan yük akışının taşıma işleri komisyoncusunun organize ettiği ve alanında uzman 

işletmeler tarafından yerine getirdiği süreçler bütünü olarak anlaşılır. Bu yaklaşım tam olarak yeterli 

olmasa da, bütünü anlamak açısından kabul edilebilir. Fakat, durum kentsel lojistiğe geldiğinde 

etkileşimin unsurları arasına; tüketiciler, yerel otoriteler ve lojistiğin farklı düzeyde değerlendirildiği 

diğer katılımcılarda eklenmektedir. Ayrıca kentsel lojistik salt olarak ürünlerin taşınmasını konu 

edinemez. Bu süreçte ortaya çıkan unsurların hareketlilik, sürdürülebilirlik ve yaşanılabilirlik açısından 

da değerlendirilmesini içerir (Taniguchi vd., 2014: 5).  Bu durum yapılan çalışmaların birçok farklı 

disiplin ile birlikte ortaya çıkmasına neden olmuştur. “Web of Science” veri tabanında 2008-2018 yılları 

arasında kentsel lojistik alanında yapılan çalışmaların alanlara göre dağılımı, Şekil 1’de yer almaktadır 

(Savrun ve Mutlu, 2019: 380). 

Şekil 1. Alanlara Göre Web of Science’ da Yapılan Kentsel Lojistik Çalışmalarının Dağılımı 

 

Kaynak: (Savrun ve Mutlu, 2019: 380) 

Tıpkı lojistik sektöründe olduğu gibi, kentsel lojistik faaliyetlerinin de uygulanması esnasında 

yerküreye bir takım olumsuz etkileri olmaktadır. Bu konu lojistik açısından değerlendirildiğinde yeşil 

lojistik kavramı ortaya çıkmaktadır. En basit anlatımıyla yeşil lojistik; lojistik faaliyetler esnasında 
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ortaya çıkan sera gazı salınımlarını azaltmayı amaçlarken diğer çevresel faktörleri de göz önüne alarak 

lojistiği daha sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır (Dekker vd., 2012: 674). Konu kentsel lojistiğe 

geldiğinde ise kullanılan özel bir tanımlama bulunmamaktadır. Bu nedenle kentsel lojistik aslında 

çevreci lojistik faaliyetlerin kent ayağının bir yansımasıdır, değerlendirilmesi yapılabilir (Schliwa vd., 

2015: 53). Bu noktadaki temel farklılıklardan biri ise; kentsel lojistiğin çevresel etkileriyle birlikte 

ekonomik ve sosyal yönden de değerlendirilmesi gerektiğidir. Kent yaşamının temelini oluşturan her 

unsur tasarım aşamasında kentsel lojistik bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Kentsel lojistik bu 

anlatılanlar ile birlikte değerlendirildiğinde sadece sosyal bilimler değil mühendislik ve diğer alanlarla 

da ilişkili bir kavram olarak görülmektedir (Neghabadi vd., 2018: 880). Kentlerin lojistik planlamasının 

yapılması o şehirde yaşayan insanların yaşam kalitesinde üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Çünkü 

kentsel lojistik şehirde gerçekleşen yük hareketliliğin o şehrin ekonomisine, sürdürülebilirliğine ve 

çevresel şartlarına olan etkileriyle doğrudan ilgilenmektedir.  

 

Kentsel Lojistik Uygulamaları 

Ekonomik aktiviteler ve iş kollarının belirli şehirlerde kümelenmesi sıkça görülen bir durumdur. 

Kimi şehirler bir ekonomik aktivitenin merkezi haline gelirken kimi şehirler de barındırdığı yoğun nüfus 

nedeniyle birçok farklı sektörün kendine yer bulduğu şehirler haline gelmiştir. Türkiye özelinde 

değerlendirildiğinde, İstanbul ili birçok iş kolunun faaliyet gösterdiği bir şehir halini almıştır. Bu durum 

ise şehir nüfusunun artmasına ve şehirdeki ekonomik faaliyetlerin ülke gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) 

içerisinde önemli bir yer edinmesine sebep olmaktadır. Nitekim 2018 yılı GSYH rakamlarına 

incelendiğinde, ülke genelinde kişi başına düşen gelir 9.693 Dolar iken, İstanbul özelinde bu rakamın 

16.264 Dolar olarak gerçekleşmesi bu yargıyı desteklemektedir (TÜİK, 2020). Ekonomik aktivitelerin 

belirli şehirlerde yoğunlaşmasının yanı sıra, belirli sektörler belirli şehirlerde de yoğunlaşabilmektedir. 

Örneğin Bursa; otomotiv ve tekstilde üretim merkezlerine yoğun olarak ev sahipliği yaparken 

Zonguldak; demir çelik ve madencilik sektörlerinin yoğun olarak gerçekleştiği bir şehirdir. Bursa, 

endüstri kümelenmesinin bir örneği iken Zonguldak’taki sanayi oluşumunda, şehrin sahip olduğu yer 

altı kaynakları da etkili olmuştur. Endüstri kollarının şehirler bazında bu düzeyde farklılaşması kentsel 

lojistik uygulamalarının şehirlere göre dizayn edilmesi ve uygulanması gerekliliğini doğurmaktadır. 

Nitekim endüstrinin gelişmişliği ve benzerliği farklı şehirler düzeyinde aynı olsa bile, coğrafya başta 

olmak üzere diğer birçok unsurun eklenmesiyle her şehir için kentsel lojistiğin planlanması birbirinden 

farklı olmak zorundadır.  

Kentsel lojistik uygulamaları; kentlerde gerçekleşen lojistik faaliyetlerin sonucu olarak ortaya 

çıkan olumsuz durumların etkisini elde edilebilecek en asgari düzeye indirmeye çalışan uygulamalardır. 

Kentlerde en sık karşılaşılan lojistik problemler; park alanı eksikliği, trafik sıkışıklıkları, taşıma araçları 

kaynaklı; hava, görüntü ve ses kirliliği ve şehir kaynaklarının (yollar, köprüler ve alt yapı gibi) ömrünü 

olması gerekenden daha hızlı tüketmesidir (Muñuzuri vd., 2005: 20). Bu problemlerin tamamı insan 

hayatını da olumsuz yönde etkilediğinden ötürü kentteki insanların yaşam kalitesi üzerine doğrudan etki 

etmektedir. Lojistik sektörünü bu problemlerin tek kaynağı olarak görmek doğru bir yaklaşım değildir. 

Nitekim lojistik hareketlilik; kaynağını ürün hareketlerinin sahip olduğu eksenden almaktadır. Çoğu 

durumda kentsel alanların içinde kalmış üretim merkezleri, şehir planlamasında yasal otoriteler 

tarafından yapılan eksik uygulamaların bir sonucu olarak nüfusun kentler içinde homojen dağılmaması 

da bu sorunlara neden olmaktadır.  

Kentsel lojistik uygulamaları şehirlerde gerçekleşen yük akışlarını çevrecileştirirken insan ve 

doğa üzerine olan olumsuz etkileri en aza indirgemeye çalışır. Bu nedenle şehir içi yük taşımacılığında 

en fazla kullanılan taşıma türü olan karayoluna yönelik yapılan çalışmalarda kentsel lojistiğin en temel 

uygulama alanlarından birini oluşturmaktadır. Şehir içi lojistikte en sık karşılaşılan çözümler; elektrikli 

araçların kullanımı, kargo dağıtımında elektrikli, elektriksiz olmak üzere iki veya üç tekerlekli 
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bisikletlerin kullanımı, kat edilen toplam mesafeyi ve CO2 emisyonlarını azaltan araç rotalama 

uygulamalarıdır. Şehir genelinde akıllı ulaşım sistemlerinin kurulması, şehir içi trafikte düşük emisyonlu 

araçların tercih edilmesi, karayolu yerine yüklerin demiryolunda taşınması da yük hareketliliği odaklı 

diğer yöntemlerdir. Ayrıca; yük taşıyan araçlara uygulanan sürüş kısıtlamaları, ağır vasıtalara özel 

yolların tahsis edilmesi, maksimum park süresi uygulamaları ve yol fiyatlandırmaları gibi farklı 

çözümlerde kentsel lojistik tasarımında kullanılan diğer uygulamalardır (Schliwa, vd., 2015: 55). 

Bir şehre yönelik lojistik uygulamalara karar verilirken şehrin tüm lojistik özellikleri analiz 

edilmelidir. Şehir trafiğinin genel durumu, yol ağları, yük üretim ve çekim merkezleri, yolcu hareketleri, 

şehirde yaşayan insan sayısı, hatta şehrin coğrafi özellikleri bile dikkat edilmesi gereken unsurlar 

arasındadır. Tüm unsurlar birlikte değerlendirildikten sonra şehre özgü çözümler üretilmeli, 

uygulanabilirliği sorgulanmalı ve çıkan sonuçlar analiz edilerek yapılan güncellemelerle beraber 

uygulamaya geçilmelidir. 

 

Hopa İlçesi Lojistik Analizi ve Planlanması 

Hopa lojistik hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı bir ilçe konumundadır. Bölgenin coğrafi 

şartları da ilçede ki yaşanabilir ve sosyal alanları daha da daraltmaktadır.  Bu nedenlerden ötürü ilçe 

halkı günlük olarak yaşanan bu hareketliliğin tam ortasında kalmaktadır. İlçenin kentsel lojistik 

planlamasının yapılması; ilçe halkının da sürdürülebilir bir yaşama sahip olması açısından oldukça 

önemlidir. Bu nedenle ilçedeki lojistik hareketliliğe neden olan tüm etkenler için çözüm önerilerine 

ihtiyaç vardır. 

 

Hopa Lojistik Analizi 

Hopa ilçesi Artvin ili sınırları içerisinde bulunmaktadır. 2017 yılında yayınlanan bir kanun 

hükmünde kararname ile birlikte ilçe olan Kemalpaşa ve Arhavi ile birlikte ilin denize kıyısı olan üç 

ilçesinden biridir (Resmi Gazete, 2017). İlçede özel sektör tarafından işletilen bir liman bulunmaktadır 

(Hopaport, 2020). Ayrıca Gürcistan’da bulunan Batum Havalimanı’ndan havayolu ulaşımı ile İstanbul 

Havalimanı’na seyahat etmek isteyenler için ilçe sınırları içerisinde bir terminal binası da bulunmaktadır 

(Artvin Valiliği, 2020). Bununla birlikte ilçe merkezi, yapımı devam etmek olan Rize-Artvin 

Havalimanına yaklaşık 60 kilometre mesafede yer almaktadır. Hopa ilçe merkezi Sarp gümrük Kapısına 

yaklaşık 20 km mesafede bulunmaktadır. Her ne kadar Kemalpaşa’nın ilçe olması ile birlikte Sarp 

Gümrük Kapısı ilçe sınırları içerisinde artık yer almasa da bölgede oluşan hareketlilik büyük oranda 

Hopa kaynaklı gerçekleşmektedir. Ayrıca ilçe merkezine yakın bir konumda bulunan Hopa Gümrük 

Müdürlüğü de gün içinde yoğun bir araç trafiğine neden olmaktadır. Tablo 2’de Son 5 yıl içinde Hopa 

Gümrük Müdürlüğü’nde gerçekleşen dış ticaret rakamları yer almaktadır (TÜİK, 2021). Tabloya 

bakıldığında Hopa ve çevresinin ayrıca ülke dış ticareti açısından da önemli bir yeri olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 2. Son 6 Yıl İçinde Hopa Gümrük Müdürlüğü’nde gerçekleşen Dış Ticaret Rakamları 

Yıllar Gerçekleşen İhracat/İthalat 

2020 
İhracat 530.911.937 USD 

İthalat 50.664.938 USD 

2019 
İhracat 410.727.951 USD 

İthalat 57.365.539 USD 

2018 İhracat 335.567.971 USD 
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İthalat 57.922.982 USD 

2017 
İhracat 300.294.471 USD 

İthalat 124.812.819 USD 

2016 
İhracat 351.229.039 USD 

İthalat 96.336.709 USD 

2015 
İhracat 455.107.429 USD 

İthalat 92.577.531 USD 

                      Kaynak: TÜİK 

Sarp Gümrük Kapısı kullanılarak yapılan taşımalar Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, 

Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan başta olmak üzere bölgedeki diğer ülkelere doğru 

gerçekleşmektedir. Bu açıdan bakıldığında Sarp Gümrük Kapısı ülkenin Kafkasya’ya açılan sınır 

kapısıdır. Hopa özelinde değerlendirildiğinde Hopa Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı olarak faaliyetlerini 

yürüten 60’ın üzerinde nakliye şirketi bulunduğu görünmektedir. Bu firmaların 32 tanesinin C2 yetki 

belgesi bulunmakta ve sahip oldukları 1200’den fazla TIR ile 200’e yakın kamyon ile birlikte 

uluslararası taşımacılık yapmaktadırlar  (Hopaport, 2017).  2019 yılı TÜİK verilerine göre Hopa ilçe 

nüfusu 27.631 kişidir (TÜİK, 2021). Nüfusa oranla ilçeye kayıtlı araç sayısının bu kadar fazla olması 

ilçeyi karayolu taşımacılığı anlamında önemli bir konuma getirmektedir. Tablo 3’te Sarp Gümrük 

Kapısında son 6 yıl içerisinde araç türlerine göre gerçekleşen giriş çıkış sayılarına yer verilmiştir (Ticaret 

Bakanlığı, 2021).  Tabloya bakıldığında uluslararası taşımalarda kullanılan araçlarla birlikte binek 

araçların ve otobüslerinde yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Sarp Gümrük Kapısı 2002 yılına 

kadar yoğun bir şekilde sınır ticareti için de kullanılmıştır. Fakat bu yıldan sonra kanunda yapılan 

düzenleme ile sınır ticareti tamamen kaldırılmıştır. Yine de, bu yıldan sonra Gürcistan’daki bazı ürün 

guruplarındaki fiyat farkından ötürü hususi araçlarla yapılan giriş ve çıkışlarla sınır ticareti yolcu 

beraberi eşyalarla sürdürülmüştür (Özçelik vd., 2015: 227). Son yıllarda ise Türk Lira’sının Gürcistan 

Larisi karşısında yaşadığı düşüşten ötürü bu ticaret giderek azalmıştır. Tablo 3’teki otobüs ve otomobil 

giriş çıkış sayılarındaki azalış bunun bir göstergesidir (Ticaret Bakanlığı, 2021). Ayrıca Covid-19 salgını 

nedeniyle sınırın yolcu geçişlerine kapatılmasından ötürü 2020 yılında giriş çıkış yapan otobüs ve 

otomobil sayıları büyük bir düşüş yaşamıştır. 

Tablo 3. Yıllara Göre Sarp Gümrük Kapısı Araç Giriş Çıkış Rakamları 

 

TIR-Çekici Dorse-

Römork 

Kamyon-

Kamyonet Tanker Otobüs Otomobil Genel Toplam 

Toplam 

Giriş 

Çıkış 

 Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış  

2020 135.280 163.218 7.736 7.839 472 233 2.993 3.350 19.227 24.333 165.708 198.973 364.681 

2019 124.792 154.274 14.008 15.118 261 39 18.973 19.814 125.900 150.166 283.934 339.411 623.345 

2018 90.213 135.808 20.027 20.377 19 148 30.531 30.938 126.677 140.591 267.467 327.862 595.329 

2017 60.775 126.064 35.973 36.469 7 28 59.617 59.954 156.329 163.517 312.701 386.032 698.733 

2016 97.838 119.061 55.371 53.938 26 1 89.015 89.183 188.158 194.165 430.408 456.348 886.756 

2015 
123.348 125.710 63.696 62.533 35 0 

153.04

0 

153.56

0 
219.534 230.655 559.653 572.458 1.132.111 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, 2021 

Sarp Gümrük Kapısı sadece uluslararası taşımalarda değil aynı zamanda yolcu giriş-çıkışlarında 

da yoğun olarak kullanılmaktadır. Tablo 4’e göre Sarp Gümrük Kapısı Türkiye’de en çok yolcu giriş 

çıkışının gerçekleştiği gümrük kapısıdır (Ticaret Bakanlığı, 2021). Gümrük kapısına ulaşım; Trabzon 

Otogarından başlatılan seferler ile doğrudan veya şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile ilçe otogarında son 

bulduktan sonra bu noktalardan sınıra doğru gerçekleşmektedir. Bu durum Hopa ilçe merkezinden Sarp 
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Gümrük Kapısına gün içerisinde yoğun bir yolcu akışına neden olmaktadır. Bu akış şehir içi trafiğini de 

etkilemektedir. 

Tablo 4. En Yoğun Kara Kapılarına Göre Yolcu Sayıları 

 

Sarp Kapıkule Habur İpsala Hamzabeyli Gürbulak Tüm Kara Kapılarındaki 

Yolcu Sayıları 

2020 1.335.160 1.938.915 1.561.592 391.966 560.387 327.020 7.624.771 

2019 6.843.797 5.731.717 3.701.510 2.239.996 1.279.352 1.781.231 27.565.359 

2018 6.933.997 6.190.486 2.772.974 2.165.129 1.566.733 1.519.072 26.647.021 

2017 7.121.472 5.008.826 2.504.337 2.069.224 1.272.394 1.651.891 24.740.838 

2016 6.662.727 4.667.389 1.727.402 1.775.341 1.079.301 1.224.247 20.640.498 

2015 6.302.719 4.948.336 3.644.467 1.801.540 1.020.171 1.098.743 22.497.417 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, 2021 

Hopa’da gerçekleşen lojistik hareketlerin bir diğer unsuru da, ilçede bulunan ve özel sektör 

tarafından işletilen Hopa Limanıdır. Hopa Limanı, sahip olduğu imkânları ve geniş hinterlandı sayesinde 

birçok farklı ürün grubunda hizmet sunabilmektedir. Tablo 5’teki verilere göre ağırlıklı olarak ithalat 

yüklerinin elleçlendiği liman ilçede gerçekleşen yük hareketliliğine önemli bir katkı sağlamaktadır 

(Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2020).  

Tablo 5. Hopa Limanında Gerçekleşen Yük Trafiği Detayları (ton) 

  Yükleme Boşaltma 
Genel 

Toplam 

  İhracat Kabotaj Transit Toplam İthalat Kabotaj Transit Toplam   

2019 0 275.787 0 275.787 503.200 161.409 0 664.609 940.396 

2018 39.474 126.197 19.828 185.499 299.125 137.575 23.513 460.213 645.712 

2017 18.530 130.533 1.682 150.745 507.042 71.828 3.503 582.373 733.118 

2016 12.236 144.253 78.731 235.220 461.496 97.920 58.216 617.632 852.852 

2015 9.144 130.680 80.476 220.300 431.459 113.269 120.240 664.968 885.268 

         Kaynak: Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2020 

Hopa Limanı, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden veya İstanbul Boğazı’nı geçerek bölgeye ulaşan 

yükler için bir aktarma merkezi konumundadır. Limana gelen yükler (veya limandan yüklenecek olan 

yükler); Sarp Gümrük Kapısını kullanarak Kafkasya’ya açılabildiği gibi Bakü-Tiflis-Kars Demiryoluna 

hattına sevk edilmek içinde yine bu liman tarafından tercih edilebilmektedir. Bu yönden bakıldığında 

Hopa Limanı Bakü-Tiflis-Kars demiryolu için ülkede bulunan en yakın denizyolu bağlantı noktası 

konumundadır (Hopaport, 2020). 
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Şekil 2. Hopa Limanı Hinterlandı 

 

Kaynak: www.hopaport.com.tr 

Hopa ayrıca Karadeniz Sahil Yolu’nun bitiş noktasından bulunmasından ötürü Doğu Anadolu 

Bölgesinde yer alan; Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı illerine yapılan taşımalarda bir geçiş noktası olarak 

kullanılmaktadır. 2018 yılında Hopa ile Borçka arasında yapımı tamamlanan Cankurtaran Tüneli ile 

birlikte bölgedeki karayolu taşımacılığı mevsimsel ve coğrafi etmenlerden daha az etkilenir bir hale 

gelmiştir. Yine bu bölgeden ayrıca Ardahan’da bulunan Türkgözü ve Aktaş gümrük kapılarına da ulaşım 

sağlanabilmektedir.  

İlçe merkezinde kargo firmalarının acenteleri da bulunmaktadır. Türkiye genelinde faaliyet 

gösteren birçok işletmenin şubesi de yine ilçe sınırlarında hizmet vermektedir. İlçedeki işletmelere ve 

bireylere ulaştırılacak olan kargoların dağıtımı da ilçe içi trafiği etkileyen bir diğer unsurdur. 

 

Kentsel Lojistik Açısından Hopa İlçe Planlanması 

Sanayi bölgeleri, üretim merkezleri, depo ve antrepolar, gümrükler, serbest bölgeler, otoyollar, 

çok modlu taşımacılık için kullanılan terminaller, havayolu ve denizyolunda kullanılan limanlar, 

otoyollar, karayolları, TIR-kamyon park alanları ve alışveriş merkezleri gibi kentsel alanlar bir bölgenin 

kentsel lojistik değerlendirmesi açısından önemli bileşenlerdir. Bu bileşenlerin hepsi az veya çok belirli 

yük hareketlerine sebep olmaktadırlar. Bu nedenle kentsel lojistik değerlendirilmesi yapılırken bu 

unsurların hepsine dikkat edilmelidir.  

Hopa bulunduğu konum itibariyle özellikle üretim ve tüketim anlamında yukarıda sayılan kentsel 

alanların bir kısmından yoksundur. Örneğin bölgede Çaykur’a ait tesislerin dışında herhangi bir büyük 

sınai üretim merkezi bulunmamaktadır. Zaten Artvin Türkiye’de organize sanayi bölgesi olmayan tek 

şehirdir (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018). Yine ilçe sınırları 

içerisinde büyük şehirlerden alışık olunan alışveriş merkezleri veya büyük çarşılar da bulunmamaktadır. 

Genel durum itibariyle Hopa için yüksek hacimli yük üretim ve çekim noktaları şekil 3’te görülmektedir. 
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Şekil 3. Hopa İlçesi Yük Üretim ve Çekim Merkezleri 

 

İlçe merkezinde çözülmesi gereken sorunların başında TIR ve kamyonların park sorunu 

gelmektedir. Sürüş yasakları, gümrük işlemlerinin başlatılmamış olması, ya da ülkeye girişte dönüş yükü 

bulunamaması ve daha birçok etkenden ötürü sürücüler araçlarını ilçe merkezindeki uygun buldukları 

alanlara park etmektedirler. Bu durum yayaların yolları kullanmak zorunda kalmalarına sebep olurken, 

ilçenin alt yapısına; cadde ve sokaklarına büyük zarar vermektedir. Oysa Karayolları Trafik Kanunu ve 

Yönetmeliği’ne göre bu araçların şehir içlerine park etmesi zaruri bir durum olmadıkça yasaklanmıştır 

(Karayolları Genel Müdürlüğü, 2020). Yine ilçenin tam merkezinde bir TIR parkı bulunmaktadır. Gün 

içinde giriş ve çıkışın yoğun olarak gerçekleştiği bu park ilçe girişinde sadece trafiği olumsuz yönde 

etkilememektedir. Teknik alt yapısını yetersiz olması ve merkezi bir noktada bulunması nedeniyle 

görüntü, çevre ve hava kirliliğine de yol açmaktadır. İlçenin dışında Hopa Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından işletilen ve gümrük kapısına gitmeden araçların geçiş belgelerinin temin edildiği bir TIR parkı 

yakın zamanda hizmete açılmış olsa da, bölgedeki yoğunluğun azaltılmasında etkisi sınırlı kalmaktadır. 

Yılın bazı dönemlerinde gerek Sarp Gümrük Kapısında, gerekse de Gürcistan tarafında gerçekleşen; 

bakım, onarım çalışmaları, mevsimsel hava şartlarının ağırlığı, sistemsel problemler ve diğer olumsuz 

koşullardan ötürü oluşan TIR kuyrukları Artvin sınırlarını da geçerek Rize’nin ilçelerine kadar 

uzanabilmektedir. Oluşan TIR kuyrukları nedeniyle yolun bir şeridi kullanılamaz hale gelirken, bu 

durum bölge trafik koşullarını da olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 

Şekil 4. İlçe Merkezinde Bulunan TIR Parkı 

 

1972 yılında faaliyete başlamış, 1997 yılında da özelleştirilerek kullanım hakkı 30 yıllığına özel 

sektöre devredilen Hopa Limanı ilçede önemli bir lojistik merkez konumundadır (Hopaport, 2020). 

Limanda birçok farklı alanda hizmet sunulmaktadır. Fakat Hopa Limanı’nın en büyük dezavantajı 
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sadece karayolu bağlantısına sahip olmasıdır. Oysa, Hopa Limanı’nın Gürcistan’daki rakipleri olan 

Batum ve Poti limanları aktif olarak kullanılabilen demiryolu hatlarına sahiptirler. Asya’dan gelip 

Avrupa’ya gidecek olan yükler bu iki limana taşınmakta ve bu limanlardan yine demiryolu hattına sahip 

olan Bulgaristan’ın Varna ve Romanya’nın Köstence limanlarına sevk edilmektedir (Tatar ve Özer, 

2017). Bölgede yapılması planlanan Hopa-Sarp-Batum Demiryolu Hattı gerek limanın hinterlandının 

artmasına katkı sunacağı gerekse de kentsel lojistik açısından karayolunda gerçekleşecek olan yük 

hareketini azaltıcı bir etkisi olabileceğinden ötürü oldukça önemlidir. Bu aşamada göz önünde 

bulundurulması gereken bir konu da ilerleyen yıllarda limanın büyüme ihtimali söz konusu olduğunda, 

ihtiyaç duyulabilecek liman çevresindeki lojistik alan ihtiyacıdır. Genelde kentler artan lojistik alan 

ihtiyacına karşılık arzın kısıtlı olduğu yerlerdir. Doğabilecek bu ihtiyaç için limanın karşısında bulunan 

ve uzun yıllardır kullanılmayan Eti-Bakır tesisleri bir alternatif olarak düşünülebilecektir.  

Kentsel lojistik açısından incelenen bölgenin nüfus yapısı önemli bir parametredir. Nüfusun fazla 

olduğu yerlere yük akışı daha yoğun gerçekleşir. Bu yönden bakıldığında ilçe olan Hopa’nın yoğun bir 

yük çekim merkezi olmadığı söylenebilir. Ayrıca ilçedeki arazi yapısı nedeniyle yaşanabilir alanlar, 

geniş bir alana yayılmamıştır. Bu da, kent içi yoğunlukta önemli bir unsurdur. İlçe merkezinde zaman 

zaman araç trafiğine sebep olan bir diğer unsur ise; kurye ve yurt içi lojistik dağıtım yapan firma 

araçlarının neden olduğu yoğunluk ve park sorunudur. Hali hazırda ilçe genelindeki cadde ve sokaklar 

dar ve genellikle tek yönlü olarak planlanmıştır. Her ne kadar eski Hopa Artvin yolu şehir içi ulaşımı 

rahatlatıyor olsa da, ilçenin iç kısımlarında gerçekleşen adrese teslimatlar için yeterli gelmemektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERILER 

Bir şehrin lojistik alt yapı planlanması sürecinde kentin kendine çizmiş olduğu gelecek tasarımı 

da dikkate alınmalıdır. Şehirler açısından vizyon; kentin gelecekte ulaşmayı planladığı yer olarak 

tanımlanabilir (Zeren, 2011: 177).  Hopa; konumu, sahip olduğu kaynakları ve lojistik birikimi sayesinde 

bir transit kent olabilme potansiyeline sahiptir. Fakat, bunun sağlanabilmesi için tamamlanması gereken 

önemli süreçler vardır. Öncelikle, kent yönetimi, tüm süreçleri planlayarak, bunu bir hedef olarak 

belirlemeli ve ilgili tüm paydaşların katılımıyla bir yol haritası oluşturmalıdır. 

Hopa, lojistik hareketliliğin gün içinde yoğun olarak gerçekleştiği ve bu hareketliliğin insanların 

hayatına etki ettiği bir ilçedir. Ulusal veya uluslararası gerçekleşen karayolu taşımaları, ilçe sınırları 

içerinde bulunan limanın neden olduğu trafik, gümrüklerdeki beklemeler kaynaklı oluşan TIR kuyrukları 

ve diğer etmenlerle kentsel lojistik planlaması yapılması gereken bir yerleşim yeridir. Çalışmanın devam 

eden bölümünde yer alan öneriler, tek taraflı olarak ele alınmamalı, gerekirse bir kent vizyonu olarak 

şehir yönetiminin tüm paydaşları tarafından değerlendirilmelidir. 

İlk etapta ilçe merkezinde yer alan TIR parkı ivedilikle kaldırılmalı ve araçların ilçe içinde farklı 

noktalara park etmelerinin önüne geçilmelidir. Bunun için kaymakamlık, ilçe belediyesi ve kolluk 

kuvvetleri koordineli bir şekilde hareket ederek yasağa uymayanlar için gereken yaptırımlarda 

bulunmalıdır. Meskûn mahallerin dışında kalan yerlerde TIR parkları açılmalı gerekirse bu parklar 

Rize’nin ilçelerinden başlayacak şekilde planlanmalıdır. Sarp Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak üzere 

bölgeye gelen araçların kurulacak olan bu parklardaki yoğunluğu önceden görebilecekleri bir sistem web 

üzerinde hayata geçirilmeli ve randevulu parklanma sağlanmalıdır. TIR parklarına giriş yapan araçlara, 

belirli sıra numaralar atanarak sınıra yönlendirilmeleri gerekmektedir. Böylece, gerek gümrük kapısında, 

gerekse de şehir içerisinde oluşacak olan trafiğin önüne geçilebilecektir. 

İnşa edilecek olan Hopa-Sarp-Batum demiryolu hattı ile hem Hopa Limanı’nın hinterlandı 

genişleyecek hem de hali hazırda karayolu ile taşınan yüklerin önemli bir kısmının demiryoluna 

aktarılması sayesinde daha çevreci bir süreç ortaya çıkmış olacaktır. Ayrıca sağlanacak olan karayolu-

demiryolu, entegrasyonu bölgenin yeni bir yük çekim merkezi haline gelmesine olanak sağlayacaktır. 
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Demiryolu projesi limanın hinterlandını arttırmaya yönelik bir proje olarak görünüyor olsa da uzun 

dönemde karayolu-demiryolu entegrasyonunun sağlanması ile bölgede daha çevreci ulaşım çözümlerine 

de yer verilmiş olacaktır. 

İlçede kurye ve yurt içi lojistik dağıtım yapan firma araçlarına özel olarak tahsis edilecek özel 

teslimat noktaları ile park sorununun önüne geçilebilir. Ayrıca, ilçe merkezinde belirlenecek bazı özel 

yerlere kargo şirketleri tarafından kurulacak sabit kargo teslim noktalarıyla, isteyen müşterilerinin gün 

içinde kargolarını bu noktalardan kendilerinin teslim alması sağlanabilecektir. Gelecek çalışmalarda ilçe 

için seçilen uygulamalar çok kriterli karar verme yöntemlerinden faydalanılarak önemine göre 

sıralanabilir. Randevulu parklanma alanlarının seçilebilmesi için matematiksel yöntemlerden de 

faydalanılabilir. Ayrıca TIR kuyruklarının en aza indirilmesi ve kent içi taşıma hareketliliğinin 

azaltılmasına yönelik önerilen uygulamaların karbon salınımı üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalar 

da gerçekleştirilebilir. Benzer çalışmaların diğer sınır ilçeleri üzerinde yapılması da yazarlar tarafından 

tavsiye edilmektedir.   

Literatürde yapılan çalışmalar önceki bölümlerde açıklandığı gibi büyük şehirlerin kentsel 

lojistik problemlerine odaklanmaktadır. Bu şehirlerin sahip olduğu lojistik hareketliliğin birincil 

kaynağını ise son adım teslimatları oluşturmaktadır. Bu sorunların çözümünüde ise genellikle 

optimizasyon yöntemlerinden faydalanılmaktadır (Taniguchi, vd., 2014). Son adım teslimatları Hopa’da 

bir yoğunluk oluşturuyor olsa dahi şehrin en temel kentsel lojistik problemi uluslararası eşya taşımacılığı 

kaynaklıdır. Literatürde bu konuda yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu konunun kentsel lojistik 

problemleri arasında gelecekte kendine bir yer edinebileceği tahmin edilmektedir.  
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