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ÖNSÖZ
Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Hopa’nın gelişimini hızlandırmak ve bu gelişimin
sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla, 2016-2019 yıllarını kapsayan stratejik planına
paralel olarak iki yıllık süre zarfında meydana gelen ekonomik, sosyal ve kültürel değişim ve
gelişmeleri göz önünde bulundurarak, mevcut durum analizi gerçekleştirmiştir.
İlçenin gelişimine yönelik olarak icra edilecek bütün faaliyetlerin temeli bölgenin bütün
detayları ile iyi tanınmasından geçmektedir. Bu nedenle, bölgenin kaynak ve olanaklarının
doğru şekilde tespit edilmesi, mevcut sahip olunan değerlerin rekabet edebilirlik açısından
yeniden yorumlanması ve bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik
olarak faaliyetlerin birbiri ile ilişkili olarak icra edilmesi önem arz etmektedir.
1. COĞRAFİ ÖZELLİKLER
HOPA doğu Karadeniz bölgesinin doğusunda Kafkas cumhuriyetlerinin Gürcistan hudut
sınırında ARTVİN iline bağlı olup ekonomik sosyal ve kültürel açıdan değerlendirildiğinde
farklı özellikleri bir arada bulunduran istisna duruma sahiptir
Türkiye - Gürcistan sınırı olan Sarp Sınır Kapısı'na yaklaşık 20 kilometre uzaklıktadır.
Kuzeydoğuda Sarp, doğuda Borçka, güneydoğuda Murgul, güneybatıda Arhavi ve
kuzeybatıda Karadeniz ile çevrilidir.
Dağların denize dik geldiği kıyı şeridi üzerinde kurulan ilçe deniz seviyesinden 10 m.
yükseklikte olup, en yüksek noktası 1513 m. ile Yavuz Sultan Selim tepesidir. İlçenin toplam
yüzölçümü 289 km’dir. İklim hemen hemen her mevsim yağışlı, Bitki örtüsünün iklimle özdeş yapısı vardır. Nem oranını yüksek ve havanın yağışlı olması bitki örtüsünü gür ve çeşitli
kılmıştır. Kıyı-dan 400-600 m yüksekliğe kadar olan yerlerde fındık ve çay bahçeleri
bulunmaktadır.
Artvin ilinin 9 ilçesinden Karadeniz’e en uzun kıyısı olan ilçesidir. Hopa ilçesinde 6
mahalle 17 köy bulunur. Hopa'nın iklimi ılık ve yağışlıdır. Yılda m2ye 2,5 kg yağmur düşer.
Kar yağışına genellikle Şubat ayında rastlanır.
İlçenin bitki örtüsü; kışın yapraklarını döken kızılağaç, kestane, gürgen, kayın ve meşe
ağaçlarından oluşur. Doğal su kaynakları yönünden oldukça zengindir.
2. NÜFUS
İlçenin nüfusu TÜİK bilgilerine göre, 2017 yılı itibariyle toplam: 26.805 kişidir. Bunların
20.940’i Şehir merkezinde, 5.865’i ise köylerde alanda yaşamaktadır.
Bu nüfus, 13.356 erkek ve 13.449 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak
ise: %49,83 erkek, %50,17 kadındır. 2016 yılında 35.406 olan ilçe nüfusu e toplam nüfusu
8.786 olan Kemalpaşa Beldesinin Hopa’dan ayrılarak ilçe olmasının ardından 26.805 olarak
kayıtlara geçmiştir.
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Yıllara Göre İlçe Nüfusu
Yıl

Hopa Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2017

26.805

13.356

13.449

2016

35.406

17.719

17.687

2015

34.852

17.472

17.380

2014

34.234

17.118

17.116

2013

33.724

16.887

16.837

2012

33.129

16.595

16.534

2011

32.619

16.339

16.280

2010

32.016

15.966

16.050

2009

31.496

15.677

15.819

2008

31.728

15.879

15.849

3. TARIMSAL ARAZİ VARLIĞI VE ÜRETİM
642.000 Da. olan Artvin ilinin toplam tarım alanının % 6,6’ sı, yani 42.570 Da. tarım alanı
Hopa ilçesinde bulunmaktadır.
İlçenin alan grupları dağılımı; % 33 ü tarım alanı (42,570 Da.), % 49’ u Orman alanı
(63.210), %18’ i diğer alan (23.220).
Tarım sektöründeki 7.644 kişilik nüfus İlçe toplam nüfusunun % 28,5’ ini oluşturmaktadır.
Önemli Bitkisel Ürünler
Ürün

Alan (Da.)

Oran (%)

Üretim Miktarı

Satış Tutarı

Çay

26.307

61,8

40.500 Ton

87.075.000 TL.

Fındık

7.500

17,6

374 Ton

Turunçgil

80

0,18

…..

….

Kivi

60

0,14

…..

…..

Maviyemiş

5

0,01

…..

…..

3

Yıllık Tarımsal Ekonominin Büyüklüğü
Bitkisel Üretim

=

95.000.000 TL

Hayvansal Üretim

=

10.500.00 TL

Balıkçılık

=

2.500.000 TL

Tarımsal Destekler

=

2.000.000 TL

Genel Toplam

=

110.000.000 TL

Tarımsal Ürünlerin İhracat – İthalat İşlemleri
İhracat

2017

2018

Tohum – Ön İzin

173

77

Bitkisel Gıda – GGS
Sertifikası

107

53

Hayvansal Ürün
Sağlık Sertifikası

67

28

Su Ürünleri
Sertifikası

30

4

İthalat
Bitkisel Gıda – Yem
Hammaddesi
Hayvan Yemi

59

27

14
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4. İŞGÜCÜ
İşgücü konusunda il bazlı verilere ulaşılmıştır. Türkiye İş Kurumu Mart ayı verilerine göre
kayıtlı işgücü sayısı 7198 erkek, 4925 kadın olmak üzere toplam 12.123’ tür. Yine aynı
verilere göre kayıtlı işsiz sayısı 2876 erkek, 2930 kadın olmak üzere toplam 5.806’dır.
Oransal olarak kayıtlı işsizlerin %49,53 erkek, %50,47 kadındır. Kayıtlı işsizler arasında en
yüksek oran %19 ile 20-24 yaş grubunda bulunmaktadır. Yaş gruplarına göre kayıtlı işgücü ve
kayıtlı işsizlik verileri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
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Kaynak: Türkiye İş Kurumu (Mart, 2018 tarihli veriler)

İŞKUR tarafından hazırlanan Artvin İş Gücü Piyasası Araştırma Raporu’nda 2016 yılı
verilerine göre en fazla kayıtlı işsizin olduğu İlk 10 meslek içerisinde ilk sırada Beden İşçisi
(Genel) mesleği yer almakta olup bu meslekte Artvin ilinde Kuruma kayıtlı 2 bin 95 işsiz
bulunduğu tespitine yer verilmiştir. Bu rakam Artvin ilindeki toplam kayıtlı işsiz sayısının
%31,3’ünü oluşturmaktadır. Bu mesleği Beden İşçisi (Temizlik) %13,6 ile takip etmektedir.
Başvurularda olduğu gibi kadın kayıtlı işsizlerde de aynı durum söz konusudur. Kadınlarda en
çok Beden İşçisi (Genel), Beden İşçisi (Temizlik) , Büro Memuru (Genel) ,Sekreter ve Aşçı
Yardımcısı gibi mesleklerin yanı sıra Satış Danışmanı mesleğinde de kayıtlı işsiz
bulunmaktadır.
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5. EKONOMİ
5.1. LOJİSTİK, İHRACAT-İTHALAT
Hopa, coğrafi konumu itibariyle Kafkasya bölgesine gerçekleştirilen lojistik faaliyetlerde ve
ihracatta önemli bir rol oynamaktadır. İlçemizde 60’ın üzerinde nakliye firması
bulunmaktadır. Bu firmalardan yaklaşık 30 tanesi c2 belgeleriyle uluslararası taşımacılık
alanında faaliyet göstermektedir. Ülke geneline bakıldığında ilçemizin nakliyecilik konusunda
ilçe bazında birinci sırada iken iller bazında da ilk 10 içerisinde yer almaktadır. İlçemizdeki
nakliye sektörü Kafkasya bölgesine ve onunda ötesinde orta Asya bölgesine kadar geniş bir
coğrafyada faaliyet göstermektedir. Bunun yanında ilçemizde irili ufaklı 40’ın üzerinde
ihracat firması bulunmaktadır.

KAÇKAR GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SARP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ VE HOPA GÜMRÜK
MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2015-2016-2017 İHRACAT- İTHALAT İSTATİSTİKLERİNİ GÖSTEREN TABLO
SARP(Özel Fatura Kapsamında)
2015

2016

İHRACAT

$80.114.436

İTHALAT

$0

TOPLAM

$80.114.436

HOPA

2017

2015

$27.972.081 $30.287.602

2016

2017

$465.656.146 $329.514.043

$317.866.894

$0

$118.195.569 $115.457.423

$151.465.053

$27.972.081 $30.287.602

$583.851.715 $444.971.466

$469.331.947

$0

Tabloda sunulan verilere bakıldığında Hopa Gümrük Müdürlüğünde 2017 yılında
151.465.053,43 USD İthalat, 317.866.894 USD İhracat gerçekleştiği görülmektedir. 2016
yılında meydana gelen düşüşün 2017 yılı itibari ile toparlanma sürecine girdiği görülmektedir.
Tabloda sunulan verilere bakıldığında Hopa Gümrük Müdürlüğünde 2017 yılında
151.465.053,43 USD İthalat, 317.866.894 USD İhracat gerçekleştiği görülmektedir. 2016
yılında meydana gelen düşüşün 2017 yılı itibari ile toparlanma sürecine girdiği görülmektedir.

2017 ÜLKE BAZLI GEÇİŞ BELGESİ RAKAMLARI
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Geçiş Belgeleri Dağıtım Ofisimizden alınan rakamlara göre 2017 yılında toplam 122.317
geçiş belgesinin dağıtıldığı ve bu belgelerin Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya
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Federasyonu, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Tacikistan, Moğolistan gibi ülkelere yapılan
taşımalara verildiği görülmektedir.
Hopa, Artvin, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi ihracatının gerçekleşmesi ve her
geçen gün yapılan bu bölgelerden yapılan ihracatın artarak devam etmesi noktasında Hopa
Limanı son derece kilit bir role sahiptir. Yapımı 1972 yılında tamamlanan ve 1997 yılında
yapılan özelleştirmeyle farklı bir boyut kazanan Hopa Limanı sadece ilçenin değil tüm ülkenin
ihracat ve ithalat konusunda önemli bir ekonomik silahı olmuştur. TDİ tarafından özelleştirilen
liman son yıllarda yakalamış olduğu ivmeyle dikkatten kaçmayacak noktalara ulaşmıştır.
Özellikle son yıllarda yapılan altyapı ve yatırımlarıyla potansiyelini arttıran HOPAPORT
geleceğe dair çalışmalarıyla da dikkat çekmektedir. Genel bilgi olarak 1346 m. rıhtım ve 10 m.
draft, 38000 m3 tank kapasitesi ile kamyon dolum istasyonu, 18220 m2 modern ambar, 10.000
ton’luk depolama kapasitesine sahip siloları ve konteyner terminali gibi fiziki şartlara sahip
liman teknik donanım olarak hızla gelişmektedir.
HOPAPORT, Gürcistan’ın Batum ve Poti limanları ve Rusya’nın limanlarıyla yük ve yolcu
taşımacılığı yapılarak bu hatlar üzerinden Türkî Cumhuriyetler ve Orta Asya’ya açılma
potansiyeline sahiptir. Ayrıca İran, Nahcivan, Irak ve Hazar Denizine kıyısı olan Kazakistan,
Türkmenistan gibi ülkelere transit ticaret başta olmak üzere ithalat ve ihracat bağlantılarında
önemli roller üstlenecek kapasitededir.
İhracatımız açısından önemli bir adım olarak ele alınması gereken başlık ise Organize Sanayi
Bölgesinin kurulmasıdır. Ülkemizde OSB bulunmayan tek il Artvin’dir ve bu durum
sanayinin gelişerek istihdam ve ihracat açısından önemli bir eksiktir. Odamız tarafından
yürütülen çalışmalarda tespit edilen arazide OSB kurulması tüm ihracat açısından hayati önem
taşıyan bir husustur.
Bir yerde Organize Sanayi Bölgesi Kurulabilmesi için;
-

Talebin mevcut olması
Talebe uygun pazarın olması
Limanın olması
Bağlantılı demiryolu bağlantınsın olması veya yapılacak bir projenin bulunması
Uluslararası transit yola yakın olması
Su hattının (dere) OSB arazisinden geçmesi
Enerji hattının yakın olması
Arsa maliyetlerinin düşük olması

gibi hususlar olmazsa olmaz gerekçelerdendir. Odamız tarafından tamamlanan çalışmalar
neticesinde tespit edilen OSB kurulmasına müsait arazide tüm koşullar mevcuttur. OSB
projesinin hayata geçirilmesi ihracat ve istihdam açısından büyük bir etki yaratacaktır.
Aynı şekilde Hopa Limanında Serbest Bölge kurulması ihracat ve istihdam açısından önemli
bir adım olacaktır. Hopa Limanı'na serbest bölgenin yapılması ile yıllık 1,5 milyon ton ürünün
manipülasyon işleminden geçirilerek dünya pazarına arz edilmesinde önemli bir aktör olacak
ve Hopa ekonomisine yıllık 50 milyon TL'lik bir girdi sağlayacağı ön görülmektedir.
7

Ülkemizin 2023 hedefleri de göz önüne alındığında ihracat rakamlarının yukarıya çekilmesi
için ihracat konusunda devlet destek ve teşviklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu desteklerin
yanında büyük yatırım projelerinin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.
5.2. TURİZM

Hopa ilçesi son yıllarda hızla gelişen Karadeniz turizminden ciddi oranda pay almaya
başlamıştır. İlçede faaliyet gösteren 10 adet TURSAB belgeli turizm firması ile Hopa ve
Batum arasında oluşturulan turizm koridoru sayesinde yerli ve yabancı turistin uğrak yeri
haline gelmiştir.
Süreç içerisinde yıldızlı otelleri ve diğer altyapı koşullarındaki hızlı iyileşme sayesinde
bölgede tercih edilen nokta konumuna gelen ilçede yerli ve yabancı turistlerin günübirlik
ziyaret edebilecekleri doğal ve tarihi birçok mekan mevcuttur.
Esenkıyı Camii
Cami, Hopa merkezinden sadece 6 km uzakta bulunan Esenkıyı Köyünde bulunmaktadır.
Cümle kapısının üzerinde yapım kitabesi bulunmaktadır. Hicri takvime göre 1278 yılında
yapılan cami kare planlıdır. Orta bölüm kubbeyle kapatılmıştır. Kuzeybatı köşesinde minaresi
yer almaktadır ve tek şerefelidir. Son cemaat yeri üç gözlüdür üzerleri kubbeyle kapatılmıştır.
Düzgün kesme taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Caminin kuzeybatı köşesinde
minarenin hemen yanında şadırvanı bulunmaktadır. Giriş kapısı ve minberi ahşaptır ve oyma
tekniğiyle yapılmıştır. Günümüze oldukça sağlam bir şekilde ulaşan cami çeşitli dönemlerde
onarımlar geçirerek sağlamlaştırılmıştır.
Orta Hopa Camii
Cami, Hopa (Merkez ), Orta Mahalle'de bulunmaktadır. Kitabesi bulunmayan yapı,
muhtemelen XIX. y.y.'ın sonlarında inşa edilmiştir. 1993-1994 yıllarında, esaslı bir onarım
yapılmış olup halen ibadete açıktır. Dıştan 14.20x12.60 m. ölçülerinde kareye yakın
dikdörtgen plana sahip olan caminin son cemaat yeri bulunmamaktadır. Etrafında hazireler
yer alan cami, dıştan kırma çatıyla örtülmüştür.
Cephelerinde herhangi bir süslemesi bulunmayan yapının iç mekânında yer alan minber,
mihrap, mahfil ve tavanında çeşitli süslemeler görülmektedir. İç mekânın duvarı
badanalanmış olup, mihrap, tavan, minber ve mahfil çıkması yeşil renge boyanmıştır. Yapının
cephe duvarları dolgu duvar tekniğinde örülmüştür. Camide düzgün kesme taş ve tek tarafı
düzeltilmiş yonu taşları, çatıda ise alaturka kiremit kullanılmıştır.
Yakın zamanda aslına uygun olarak yapılan restorasyonla cami yenilenmiştir. Tavan ve
kubbesi orijinal dokunun en belirgin özelliklerini yansıtmaktadır.
Çamburnu Tabiatı Koruma Alanı
Sarıçamın (Pinus silvestis ssp.koçhiana) sahile inebildiği nadir yerlerden biridir. Bu özelliği
ile Çamburnu Sarıçam meşcereleri relikt karakter göstermektedir. Alan botanik bilimi
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açısından bir eğitim ve araştırma kaynağı olmakla birlikte turizm amaçlı olarak
da değerlendirilebilir. Hopa İlçesi Çamlıköy sınırları içerisindedir.
Makriali Kilisesi
Makriali (noghedi) Gürcü Ortodoks kilisesi Hopa ilçesinin Kemalpaşa beldesinde
bulunmaktadır. Yapının kitabesi bulunmamaktadır. Günümüze oldukça harap bir şekilde
ulaşmıştır. Kaynaklarda herhangi bir bilgi olmadığından kaç tarihinde yapıldığı
bilinmemektedir. Deniz kenarındaki bu kiliseyi bundan yaklaşık 100 sene önce Z. Liozen de
ziyaret edip incelemiş. Z. Liozen’e göre kilise surlarla çevriliymiş ve yanında iki katlı kulesi
de varmış. Araştırmacıya göre kilisenin yaklaşık 5 metrelik baş bina (ana yapı) gotik tarz
eserdir. Kilisenin hemen kuzeyinde diğer yapı da varmış. Surların kuzeydoğu köşesinde eski
kulenin kalıntıları vs. mevcutmuş.
Kemalpaşa’da konuşulan bir rivayete göre Gürcü efsanelerine konu olan Medea’nın kız
kardeşi bu kilise de gömülmüştür.
Yoldere Kemer Köprü:
Kitabesi bulunmayan yapı, muhtemelen XVIII. yüzyılda inşa edilmiştir. Yapı, Hopa İlçesi,
Yoldere Köyü’nde bulunmakta olup, tek gözlü ve yolunun eğimli olduğu köprüler
grubundadır. Köprü gözü iki kademeli yuvarlak kemerle belirlenmiştir. Kemerinde, düzgün
kesme taş, tempan duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. Korkuluk duvarları yoktur.
Günümüzde araç geçişini de sağlamaktadır. Benzeri yapılara Hopa’nın farklı yerlerinde
görülebilir. Örneğin Kemalpaşa eski köprü ve Başoba taş köprü.
Kopmuş Plajı
Hopa’dan sadece 10 dakikalık mesafede olan Kopmuş Plajı çakıl taşı zeminli geniş bir sahile
sahiptir. Kopmuş halk plajında duş, soyunma kabinleri, kafeterya, park alanı ve belirli
saatlerde cankurtaran hizmetleri bulunmaktadır. Kamp çadırı da kurulabilen Kopmuş
sahilinde eğer şanslıysanız muazzam gün batımı manzarasını görebilirsiniz.
Balıklı Şelalesi
Hopa ilçesinde, yeşilin bin bir tonunu barındıran ormanlık alanda 150 metre yükseklikten vadi
tabanına dökülen Balıklı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor.
Köylülerin "Türkiye'nin saklı cenneti" olarak nitelendirdiği şelale el değmemiş doğal yaşlı
ormanları, bitki çeşitliliği, dereleri, yaban hayatı ve inanılmaz manzarasıyla doğaseverlerin
ziyaret edeceği turizm alanlarından biri olarak yerini alması bekleniyor. İlçe merkezine
yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan şelale yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.
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Yat Turizmi
HOPA TSO ve HOPAPORT ortak çaba ve girişimi sayesinde en son 2004 senesinde
gerçekleşen Karadeniz Yat Rallisi 2018 senesinde tekrar gerçekleşecek ve 30 adet yelkenli
Yunanistan’ın Volos şehrinde başlayacak olan Karadeniz Yat Rallisi 10 Temmuz’da
başlayacak ve Gürcistan’ın Poti Limanı’nda son bulacak. Hopa’nın yat turizmine başlaması
bölge turizminin gelişmesi için çok büyük katkısı olacak, Hopa tanıtımın ulusal ve uluslararası
arenada yapılmasını sağlayacaktır. Hopa ve Hopa Limanı Karadeniz Yat Rallisi kapsamında
gelen yerli ve yabancı turistlere Türkiye çıkışında ve girişinde misafir edecektir. Orta vadede
bu organizasyonun her yıl düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak Hopa’nın bir turizm
merkezi olmasını sağlamak, uzun vadede ise Hopa Limanı içinde ihtiyaca uygun bir yat limanı
yapılması için girişimde bulunarak Hopa’yı Karadeniz Bölgesinde yat turizmi markası haline
getirmektir.

6. HİZMETLER
6.1. EĞİTİM
Hopa İlçesi, temel eğitim açısından %96.29’lük bir okuryazar oranına sahiptir. Okuma yazma
bilmeyen kesim % 3,71’lik dilimi kapsamaktadır. Okuma yazma bilmeyen kesim nüfusun
genelde yaşlı kısmını oluşturmaktadır.

2017 İlçe Okur Yazar Durumu (6 Yaş Üzeri Nüfusa Göre)
Bilinmeyen

Okuma
Yazma Bilen

Okuma Yazma
Bilmeyen

Toplam

Okuryazar oranı

33

12132

65

12.230

% 99,20

65

11466

748

12.279

% 93,38

Erkek
Kadın

Kaynak: 31.12.2017 Tarihli TUİK verilerinden alınmıştır.

Okuryazar nüfusunun büyük bir çoğunluğu ilkokul ve ilköğretim mezunudur. Erkek nüfusun
%99,20 kadın nüfusun ise %93,38’ i okuma yazma bilmektedir. 2017 yılı verilerine göre
okuma yazma bilmeyen erkek nüfusu % 0,80, kadın nüfusu ile % 6,62’ dir. Okuryazar
olmayan kesimin büyük bir kesimi köylerde yaşayan vatandaşlardan oluşmaktadır.
Okul ve Öğrenci Sayıları
Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Toplam

Okul Sayısı
2
5
6
8
21

Öğrenci Sayısı
525
1.394
1.664
1.326
4.909
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Hopa ilçesinde eğitim çağı nüfusu eğitim hayatına okul öncesinde 2, ilköğretimde 5 adet,
ortaöğretimde ise 6 adet, lise seviyesinde ise 8 okulda devam etmektedir. İlçede okul
öncesinde 23, ilköğretimde 96, ortaöğretimde 103, Lise seviyesinde ise 123 öğretmenle eğitim
faaliyeti devam etmektedir. Hopa ilçesinde öğretmen başına okul öncesinde 23, ilköğretimde
15, orta öğretimde 16 ve lisede 11 öğrenci düşmektedir. Ortaya çıkan bu tablo hem fiziki
açıdan hem de eğitimci personel sayısı açısından ülke standartlarında bir eğitim hayatının
ilçede var olduğunu ortaya koymaktadır.
Ayrıca ilçede bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Yerleşkesi bünyesindeki; İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi (İşletme Bölümü- İktisat Bölümü- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü), İlahiyat Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu (Bankacılık ve Sigortacılık ProgramıDenizcilik ve Liman İşletmeciliği- İnsan Kaynakları Yönetimi- Kontrol ve Otomasyon
Teknolojisi- Lojistik Programı- Makatronik Programı) bölümlerinde 957 kayıtlı öğrenci
bulunmakta ve bunların 470’i aktif olarak üniversiteye devam etmektedir.
6.2. SAĞLIK

2016 yılında açılan yeni Hopa Devlet Hastanesi 55 yataklı yatan hasta servisine, 20 poliklinik
odasına, 2 ameliyathanesine, 13 yataklı Acil Servise, 2 diş ünitesi ve 4 yataklı yoğun bakım
ünitesine ve 6 yatak kapasiteli paryatif birimine sahiptir.
Tedavi Gören Hasta Sayıları
Yıl
2015
2016
2017

Ayakta Hasta Sayısı
206346
209084
233317

Yatan Hasta Sayısı
2911
2654
3189

Sevk Edilen Hasta Sayısı
1666
2061
1877

Hopa devlet hastanesine başvuran hasta sayısı son 3 yıl içerisinde çok ciddi bir değişiklik
göstermemektedir. Mevcut imkânları sayesinde 2015 yılında hastaneye gelen toplam hasta
sayısının %0,79’ u, 2016 yılında %0,97’si ve 2017 yılında %0,97’si başka il ve ilçelerdeki
hastanelere sevk edilmiştir.
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