SINIR TİCARETİMİZBAKIMINDAN SARP SINIR KAPISJNIN öNEMİ
zeıdKODAY •

Giriş

Araştınnamıza

konu oluşturan Sarp: Karadeniz Böl
gesinin Dogu Karadeniz Bölümünde yer almaktadır. Aynı
zamanda da ülkemizin en kuzeydogu uç noktasını oluştur
maktadır. Sınır kapısı. adını Artvin Uine baglı Hopa Uçesinin
yaklaşık 18 ımı. kuzeyinde yer alan sarp köyünden almaktadır.
Sarp. 124 haneli ve 749 kişinin yaşadıgı (1990) bir köy
yerleşmesidirI. Köyarazisinin yüzölçümü 2625 hektardır.
Bunun 1805 hektan orman. 500 hektan çay tarım alanı. 150
hektan sulu ta.rım alanı. 70 hektan bag-bahçe alanı ve 100
hektannı yerleşim alanı oluşturmaktadır2 . Köyün kuzeyinde
Sovyetler Birligin'den bagıııısızlıgını llfuı eden Gürcistan. dogu
sunda Kazimiye Köyü. güneydogusunda Kayaköy. güneyinde
Üçkardeş köyleri yer alırken. batı sının Karadenizle çevrtlm1ştir.
s8rp

Sınır 11caıeU

Sarp sınır kapısı. 31 Agustos 1988 yılında açılmasıyla.
ülkemizin Kapıkule'den sonra yurda en fazla giriş-çıkış yapılan
sınır kapısı olmuştur (1992 yılı itibari ile 1400 120 kişi).
Sarp gümrük kapısı açılıncaya kadar. bu köydeki ailelerin
temel geçim kaynagını çay ziraati oluşturuyordu. Ancak sınır
kapısının açılmasıyla ticaret ve nakliyecllik birinCi derecede
geçim kaynagı haline gelmiş ve köyde yaşayan aUelerin gelir
seviyesi yükselmiştir. Ekonomik düzeyi yüksek olan yerleşmeler
nüfus çekim merkezleri haline gelmektedir. Kısa sürede almış
oldukları göç sayesinde büyük kentlerin ortaya çıktıgı
görülmektedir. Sarp'ın da bu şekilde bir gelişme göstermesi
beklenebilir. Ancak yerleşmenin cografi konumu buna müsait
degUdir. Zaten köy. Sarp adını. kurulmuş oldugu yerin egImli bir
yamaç olmasındandolayı almıştır.

*

Atatürk Üniversitesi Fen-Ed. Fakültesi Coıtrafya BöL. Araştınna Görevlisi
1 DIE 1990 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarından.

2

1/25000 ölçekli Köy Haritaları. Köy Hizmetleri Genel Müd. APK
Dairesi Başkanlıgı ~ivlerinden hesaplanmışur.
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Sovyetler Birlig! lle 610 km olan sınınmız 13 Ekim 1921
Kars ve 16 Mart 1921 Moskova Antlaşmalan ile Karadeniz'de
Sarp'tan başlatılarak çizilmiştir. Sarp Köyü'nün ortasından
geçen dere. de>gal bir sınır oluşturmaklabirlikte etnik bakımdan
aynı milletin insanlarını ayırmıştır. Hatta aileler dahi
parçalanmıştır. Bu tarihten 1937 yılına kadar
aileler
"pasavanla" geçiş yaparak yakınlannı günübirlik ziyaret etme
imkanına sahiptiler. Ancak 1937 de Sovyetler Birligi
yönetiminin "pasavan"la3 geçişi yasaklaması üzerine Sarp.
derin bir sessizlige bürünmüştür. Yıllarca aileler birbirleri LLe
haberleşip görüşemedller. Bu durum: Sovyetler Birlig!'nin dışa
açılma politlkası ve 1988 yılında Sarp sınır kapısının açılmasına
kadar devam etmıştır.
Sarp kapısının açılması. Türkiye'nin sadece Gürcistan'a
degıı. Ukrayna'dan-Urallara. Azerbaycan'dan-Oe>gu Türkistan'a
kadar uzanan genış bir cograft bölge ile bagIantısını saglamıştır.
Kapının açılmasıyla birlikte giriş-çıkış yapan insanların
sayısı dört yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık birbuçuk milyona
ulaşmıştır. Bu kadar insanın girtş-çıkış yapması. beraberinde
"bavul ticaretiton! getinniştir. zaten giriş-çıkış yapan insanlann
esas gayesi ticaretti. Beraberlerinde birkaç bavul eşya getirtp.
mallannı satarak. dönerken de kendi ülkelerinde daha pahalı
olan ve az bulunan mallan götürüp pazarlamaktadırlar.
Degişik Cumhuriyetlerden gelen. maddiimkanlan sınırlı
olan bu insanların turistik amaçlı gezi yapmalannı beklemek
imkansızdır. Birkaç bavul eşyayı pazarlamak için geldikleri
ülkemiz fiyatları onlara çok pahalı geldIginden. genellikle
yiyeceklerini dahi beraberlerinde getirmekte çok zorda
kalmadıkça otele gitmemekte; otobüslerde. otomobillerde. ya da
eşyalannı sattıkları pazarlarda gecelemektedirler.
Sarp Sınır Kapısının açıldıgı 1988 yılında. giriŞ-çıkıŞ
yapanlann toplamı 1000 kıştyi bulmuyordu (808 kişi). Sovyetler
Birligine baglı Cumhuriyetler. 1989 yılından itibaren
bagımsızlık1arını llan etmege başladılar. Bu Cumhuriyetlerde
demokratikleşme. serbest dolaşım ve yurtdışına çıkışlardaki
zorluklann yavaş yavaş kaldınlmasına bagıı olarak giriş-çıkıŞ
3 Passavan: Sınır bölgelerinde oturan vatandaşlara komşu ülkeye günlük
olarak serbestçe gidip gelmeleri için verilen izin belgesidir.
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yapan

insanların sayısı bir

Tablo 1. Sarp

anda

artış göstenn1ştir (Tablo

Sınır K.apısmdm). Giriş-Çıkış

Yapan Yolcu

1).
Sayısı

(19813- J99~~).

ij,:}:~

808

10506
H3184
·4c96842
5f3~: 651

gC'mn'ilç kapısEı::Jan giriş-çıktş yapan otoblis v::'
nf}mobıJ s3.yılacJ gözönüne alındıgında yıllara göre beli.rfI;;' bo
oldugu

ve ()tobüs

ğ('Jenmektedir. 1988 yılın(l toplam 3t)~·

girjş-',;ıkış yaparken

yü.'rselrrıiştir (Tablo

Tablo 2: Sarp

1992 de bu rakam 140

KD.p).smdôn~;i.rL;;i·ÇkıŞ Yapan

Obbüs

33S'y~~

2).

Sayısı

Otomobil ve

(l983·1992).

Yillwr

u.
•·... b.iş

ÇrJnş

Toplam

1988
1989
1990
1991
1992

23
1547
19 135
50485
72 820

13
1 YJ2
H 328
52347
67516

36
2844
38463
102832
140336

Kaynak: Sarp Gümrük Saymanlık Müdürlügü verileri.
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Gümrük
sayılarının

kapısından giIiş-çıkış yapan

otobüs ve otomobil

artrnasma paralelolarak. yük

ltaınyonlannsayısı da

giderek artrmş:Jl'. Bu

sayı

taşıyan tır

1988 de 48

ve

~\det

iken. 1992'de ıuplan>. 21 24{)a uLişmıştrr (Tablo 3). TL, ve
kamyonlarla; tcmnık, ~ç, prcm J..:;mlr, tugla. kömür gıbı :mc;JIar
taşınmaktadır.

Tablo 3: Sarp Kapısından Gtl.iş-Çıftr..ış Yapan
Sayısı (1988·1992).

Tır

ve Kamyon

______._

C~·""_~_·.

Yıllar

Giriş

ÇikJŞ

Toplam

1988
1989
1990
1991
1992

24
217
2945
6070

24
200

48
426
5834
13146
21140

LO 660

Kaynak: Sa..rp Güm:rfık
Sınır

yolCu

2889
7016
10480

ticareti

sayısına

Saymanlık Müdfırlügü

yerfleri.

kapsamında; giren-çıkan eşya kıymeti

ve bu yolculam:.

tf~8n

fcaliyetlerini

de

artınnalanna

baglı

olarak büyük drtrşlar kaydetrniştlr. Kapının açı!dıgı yıl
giren-çıkan eşya miktan sapts.tl2mamıştır. Ancak 1990'da
ülkemize yaklaşılot. 2.2 mL.Yz.r TL'Uk mal girişi olurken aynı yıJ 1.5
mJlyar TL'lik mal ÇdoŞ.l. olmuştur. 1992 yılında ise ülkemize giren
eşya kıymetl 208.3 milyar TL iken,. çıkan eşya kıymeti yurda
giren eşya kıynıeHnin yaklaşık °L; 25'lne tekabül etmektedir
(Tablo 4).
Kapısından Sırnr
Çıkan Eşya Kıymeti (milyon TL)

Tablo 4 . Sarp
Yillar

1988
1989
1990
1991
1992

Girlt

Ticareti

-------
(,.'mış

2198.5
48327.4
208 357.9

56
1562.4
19927.1
53633.1

Kapsamına

Toplam

56
3760.9
68254.5
26199i

Kaynak: Sarp Gümrük Saymanlık Müdürlügü verileri.
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Giren

Gümrük

işlemlerinden tahsll

yapan yük ve yolcu miktanmn

edilen gelir de

artmasına bagh

giriş-çıkış

olarak yükselme

göstenniştir.

1992 yılı itiban ile gümrük vergisinden 1 milyar. katma
deger vergisinden 32.9 milyar TL. fon gelirlerinden 44.9 milyar
TL, para cezası olarak 763 milyon TL, vize harcı olarak da 53.7
milyar TL gelir elde edilmiştir (Tablo 5). Tablonun degerlendi
rilmesi yapıldıgında ülkemiz Sarp Kapısındaki gümrük işlemle
rinden 1992 yılında 134 milyarTL civarında bir gelir sagıamıştır.
Tablo 5. Sarp Gümrük IşlemlerindenTahsil Edilen Gelir
(milyon TL).
Gümrük
KDV
Vergisi

Yıllar

1988
1989
1990
1991
1992

Fon

. 89704.9 276203.7 239035.6
4 138.7
526404.9 7434.6
32983.6 44 940.2
1078.3

Para

Cezası

Vize

13 710
144 608.8
763.7

Harcı

53730.5

Kaynak: Sarp Gümrük Saymanlık Müdürlügü verileri.
Sarp Sınır kapısında gümrük hizmetleri yaklaşık 100
kadar personel tarafından verilmektedir. Gümrük binası;
elv~rişsiz topografya şartları sebebiyle dar bir alana
kurulmuştur. Bu nedenle yük ve yolcu trafiginin yogun oldugu
zamanlarda sınınn iki tarafında uzun kuyruklar oluşmaktadır.
Gümrük kapısının ilk açıldıgı günlerde her iki taraftaki
insanlarda bir çekingenlik ve merak sözkonusuydu. Çünkü
yaklaşık

70

yıl

yaşayan

insanlar, yurt dışına çıkmamışlardı. Ülkemizde ise;

"demir perde" ülkesi olan Sovyetler Birliginde

kapalı kapılar ardında

neler olup bittigi bir merak konusuydu.

Önceleri gezip görme amaçlı olan gidiş-gelişler bir süre sonra
ticari

amaçlı gidiş-gelişlere dönüştü.

olduklan birkaç parça

eşyanın kendi

Beraberlerinde

getirmiş

ülkelerine göre çok daha

fazla para getirdigini gören insanlar, lG.sa zamanda zengin
olabilme istegi ile

gidiş-geliş sayıları..TJl

artırdılar.

-1.29

ve

eşya

miktarlanm

'Ticaret", bu ülkelerde yaşayan insanlann yabancı olduk
lan bir ekonomik faaliyet oldugu için, ülkemize mal getiren
kişiler başlangıçta alışveriş konusunda acemilik çektiler.
Zamanla ülkemiz pazarlannda, "akşam pazan", "maksimum
fiyat" ve "minimum fiyat" gibi terimlerle mal satışı yapmaya
başladılar.

Sarp kapısından giriş yapan insanların hangi
Cumhuriyetten kaç kişi oldukları, kesin olarak tesbit
edilememekle birlikte, Türk Cumhuriyetlerinden gelenlerin sayısı
oldukça fazladır. Bilhassa Azertler ilk sırada yer alırken, sınır
kapısına yakın olmanın verdigi avantajı kullanan Gürcüler ve
Ermeniler de ön sıralarda yer almaktadırlar. Bunun yanında
Ukraynalı1ar, Ruslar, Kazaklar, Türkmenler de ülkemize gelen
gruplar arasında bulunmaktadır.
8arp'm Türk Dünyası

he İUşkjs1

Sarp, ülkemizin Orta Asya'ya açılan bir penceresidir.
Böylece aynı etnik kökene ve aynı kültüre sahip: ülkemiz ve
Türk Cumhuriyetleri insanları arasında çok çabuk bir
kaynaşma meydana gelmiştir. Orta Asya'dan ülkemize gelenler,
ülkemizden de Orta Asya'ya gidenler dil konusunda herhangi
bir güçlük çekmemektedideL Çünkü dil birligi sayesinde
(Türkçe) rahatlıkla anlaşabilmektedirler.
Sarp, Avrupa'ron Orta Asya'ya açılan bir kapısıdır. Bu
kapı: yaklaşık 20 milyon km2 'lik bir alana açılmaktadır. Bunun
da 4 milyon km 2 den fazlas!ııl Türk Cumhuriyetleri topraklan
oluşturmaktadır(Tab!o 6).
Tablo 6. Türk Cumhuriyetleri Haldemda Kısa Bilgiler.
Cumhuriyetin Adı
Türkmenistan
Kırgızistan

Kazakistan
Özbekistan
Azerbaycan

488100
198 SOO
2715000
447400
86600

Kaynak: Büyük Larousse (1993)
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Nüfusu (milyon)

Başkenti

3.6 (1990)
4.3 (1990)
16.8 (1992)
20.3 (1992)
7.1 (1990)

Aşkabad
Fnınze

Alma-Ata
Taşkent

Bakü

Bu geniş cografyaya sahip Türk Cumhuriyetlerinde çeşitli
iklimIere ait çok degişik ürünler yetişmeldedir. Aynca yeraltı
zenginlikleri bakımından da büyük bir potansiyele sahiptir.
Kazakistan ve Batı Sibirya Türk Dünyasının en önemli
hububat sahalarından biridir. Zira Kazakistan, bilhassa kuzeyi
ve Batı Sibirya, hububat ziraatine çok elverişli karatoprakların
devam etUgi yerlerdir. Aynı zamanda buraları bütünüyle
huhubat ziraatine müsait "orta kuşak" içinde kalırıarı,
Pamuk ziraatinde de, Türk Cumhuriyetleri söz sahibidir.
Özellikle Sir-i Derya, Amu Derya ırmakları arasında kalan
Kızılkum Çöıü ve Fergana Havzası en önemli pamuk istilısal
bölgeleridir. Gerçekten de Sovyetler Birııgindeki pamuk ekim
sahalarının % 65'i Özbekistanda'dıL Bu nisbet Türk
menistan'da % 9.5, Tacikistan'da % 8.2, Kazakistan'da % 5.5,
Kırgızistan'da% 3.6'dır5 .

Sovyetler Birlıgi pamuk üretimi 1979 yılında 3 milyon 200
bin ton olarak gerçekleşmiştir. Ekim alanları ve üretimin % 90
'dan fazlası Batı Türkistan'a alttir6. Dünya pamuk üretim
potansiyelinin büyük bir kısmının Türk Cumhuriyetlerinde ve
ülkemizde toplanmış oldugunu gözönüne aldıgımızda pamuk
üretimi, pamuga dayalı sanayi ve pazarlanması konusunda
işbirligi yapıldıgı takdirde nekadar fayda sag1ayacagı açıktır.
Türk Cumhuriyetleri; sanayi devrimini başlatan. en
önemli eneıji kaynaklarından biri oiıım taşkömürü bakımından
zengin bir potanslyele sahiptir.
Nitekim Kuznetsk, Karaganda, Ekibastuz, Lena. Güney
Urallar, İrkutsk ve Minusirsk yataklarının yer aldıgı Türk
sahasının rezervi 3.3 trilyon kadardır7 . Bu zengin rezervler
gözönüne alınarak, ülkemiz taşkömürü ihtiyacı adı geçen
Cumhuriyetlerden temin edilebilir.
Dünya ekonomisine yön veren en önemli eneıji kaynak
larından biri olan petrol, Türk Cumhuriyetlerinde oldukça fazla
4 Dönmez, Y., 1987, Türk Dünyasının Beşeri ve Iktisadi Cografyası, İst.
Üniv. Ed. Fak. Yaya. No: 1878, Cog. Yay. No: 74 5.60, İstanbul.
5 Dönmez, Y., 1989, a.g.e., 5.64-65, İstanbuL.
6 Doganay, H, Atatürk Üniv. Fen-Ed. Fak. Ders Notlan. No.86, 5.169
170.
7 Dönmez Y., 1987, a.g.e., 5.75, İstanbul
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rezeıve

sahiptir. Sovyetler Birligı petrol iiretimi 1985 yılında
650.5 milyon tondu. Ülke petrol üretiminin % 80'i aşan bir
oranı daha XVI.yüzyıldanitıbaren bu ülkenin giderek işgal edip
sömürgeleştirdIgi Türk ülkelerinden saglanmaktadır. Başlıca
yataklar Bakü. Grozni. zengin Kafkas böıgesi petrol yataklan;
adeta bir petrol denizini andıran Voıga-Ural böıgesi (Tatar
Başkır Cumhuriyetleri sınırlan içinde kalır). Nebit-dag ve Kum
dag havzaJa.n. Buhara. Fergana ve Batı Sibiıya (Sibirya. Sibirya
Tiirklerinin iilkesidir) yataklan.... hep Tiirk Vurdu kaynak
ıanmr8.

Halen giindemde olan Tiirk Cumhuriyetleri petroliinii
1i.Ikemiz iizerinden petrol boru hatlan (pipe-llnel Ue Akdeniz'e
ulaştırıp buradan pazadanması sagıanmalıdır. Bunun
gerçekleşmesi halinde iilkemizin ne kadar biiyiik kazanç
5aglayacagıaşikardır.

Taş

kOmiirii ve petrol yanında. demir. bakır. kalay. çinko.
magnezit. sülfiir. krom. manganez ve boksit gibi
madenler de bulunmaktadır. Bunlara ila.veten kıymetli ve nadir
bulunan madenlerden olan altm. giimiiş. uranyum. platin.
cIVa. tungsten. molibden. elmas da TO.rk Cumhuriyetlerinde
mevcuttur9.
Bu dolal kaynakların verimli bir şekilde işletilmeSi ve
lflenmeS1hal1nde hem sanayileri gelişecek hem de Iyi bir
kurşun.

ekmıomJk.~ulaşacaklardır.

8aIL1IO ve oaeıuer
Sarp

..sınır kapısını

Tiirklye'yt TO.rk Cumhuriyetlerine
ba&layan bır kOpıil olarak diişiinmelJylz. Ancak sınır kapısının
g6revinl tam olarak yeı1Ile get1~bi1mesi için çOziimlenmesl
gereken baD sonmian vardır.
.Bu sorunlann batında. sınır kapısının ge~kli alt yapı
tamamlanmadan açılması gelmektedJr. GiimrQk kapıSıDdagirIŞ
~ 1ş\emleı1 yapılırken.'gQmriik

i

blnasl ve

çevresınde Inşaat

DoAanaY. H•• Eaeıji Kaynaklara. AtaI8It Oniv. Yay. No: 7f11. Kızım

lCaıabekir
Eızun8.

Elitim F*. Yay. No.: 18. Ders KhapIan servisi No: 13. 5.83

9 DInmeZ Y.. 1987. a.g.e.. Jsranbuı
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devam etmektedir. Fiziki cografya şartlarmm elvertşsizliginden
dolayı. kıyı çizgisi ile egim1i yamacın birleştigi yere gümrük
binası kurulmuştur. Denizin doldurulması suretiyle gümrük
alanı genişletilebilir. Böylece daha saglık1ı gümrük hizmeti
verilecektir. Yük ve yolcu traflginin yogun oldugu günlerde her
iki tarafta oluşan uzun kuyruklar da önlenmiş olacaktır.
Halen inşaası devam eden Hopa-Sarp karayolu bir an
önce bitirilmelidir. Bu yol kış mevsiminde meydana gelen
heyelan ve dalga tahribi sonucu sık sık trafJge kapanmaldadır.
Bunun için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Ülkemize sokulabilecek bulaşıcı hastalıklara karşı ihtiyaç
duyulan tahlil laboratuvarlarının sınır kapısında kurulması
gereklidir.
Sarp sınır kapısından giriş yapan kişilerin. ülkelerinin
konsolosluklarınaait irtibat büroları Hopa ilçesinde açılmalıdır.
Türk Cumhuriyetleri ile olan ekonomik ilişkilerimizde.
ülkemıZin imkanlan ölçüsünde bu Cumhuriyetlerin altyapı
hizmetlerinin geliştirilmesine. sanayi alanında işbirligi
yapılmasındakatkıda bulunabiliriz.
Türk Cumhuriyetleri ile halen yapılmakta olan karşılıklı
lisans ve lisans üstü ögrenci ve ögretim elernam gönderme
konusunu daha fazla geliştirmek için girişimlerde bulu
nu1malıdır.

Sarp kapısından giriş yapanların bir kısmı Artvin ve Rize
illerindeki inşaatlarda ve çay bahçelerinde ucuz iş gücü olarak.
kaçak çalıştınlmaktadırlar.Yörede işsizlige neden olacagı için.
bu konuda gerekli tedbirler alınmalıdır.
Sarp Sınır kapısının açılması Türkiye ve açılmış oldugu
Cumhuriyetler özellikle de Türk Cumhuriyetleri açısından fay
dalı oldugu. gelecekte de daha fazla ümit vaadettigi kanaatin
deyiz.
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