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İRAP Hazırlama Kılavuzu doğrultusunda hazırlanmıştır. 
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ÖNSÖZ 

Giresun ili; Doğu 

Karadeniz bölgesindeki tek adaya 

sahip, denize kıyısı olan şirin bir 

ilimizdir. İlimiz, güney ilçelerimiz 

sayesinde, İç Anadolu bölge iklimi 

ve kültürünü de barından 

kozmopolit bir ildir. Dolayısıyla 

Karadeniz ikliminin yanı sıra 

Anadolu’nun karasal iklimini de 

yaşamaktayız. İklim koşulları ve 

coğrafi etkenler nedeniyle ilimiz 

çok çeşitli afete maruz 

kalmaktadır. Heyelan, kaya 

düşmesi ve sel-su baskını daha sık rastlansa da ilimiz aynı zamanda çığ afeti yaşanan 38 ilimizden 

biridir. Güney ilçelerimiz, aktif fay kuşağında ve 1. derece deprem bölgesi içinde yer 

kalmaktadır. Son dönemlerde özellikle kış aylarında tüm ilçelerimiz yaşanan fırtına afetinden 

etkilenmektedir. 

İlimiz doğal afetlerin yanında vatandaşlarımızın kültürel anlayışları toplu yerleşim 

yerine kendi bahçelerinin başına ev yapma eğilimleri nedeniyle açılan yolların projesiz olması, 

drenaj yapılarının yapılamaması ve kontrolsüz kazılar gibi sebepler insan kaynaklı afetlere neden 

olmaktadır. İlimiz, gerek doğal gerekse insan kaynaklı afetlerin yanında, küresel iklim 

değişiklerinin meydana getirdiği tehlike ve risklerle karşı karşıyayız.  

Doğal afetler açısından büyük tehlikeler barındıran ülkemizde yaşanan afetler sonrası 

sosyal, ekonomik yönden derin izler bırakmakta ve toplumda travmalara sebep olmaktadır. 

Yukarıda ifade edilen hususlar çerçvesinden bakıldığında, olumsuz sonuçlara maruz 

kalacağımız öngörülse bile, güncel olarak teknoloji ve bilimden efektif olarak yararlanmamız 

gerektiğine işaret etmektedir. Ülkemizde Türkiye Afet Planı (TAMP) ve Afet Yönetimi Karar 

Destek Sistemi (AYDES) ile afet anında müdahale çalışmaları akıllı, çözümsel ve hızlı olarak 

yönetilmektedir. 

Afet anında yapılacak müdahalelerle ilgili kat ettiğimiz yolu afet risk azaltma 

çalışmalarında da almamız gerektiği açıktır. Bu nedenle Bakanlığımız Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığınca uygulamaya konulan, ildeki afet risklerini belirlemek ve belirlenen afet 

risklerini azaltarak can ve mal kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla, İl afet Risk Azaltma 

Planları (İRAP) çalışmalarını başlatmıştır. İRAP, bir ilin afet risklerini belirlemek, analiz etmek, 

etkilerini görmek ve ardından bu risklerin zarar vermesini önlemek amacıyla neler yapılması ve 

hangi eylemlerin uygulanması gerektiğini belirleyen bir plan olarak, tüm il ve bölge 

müdürlükleri, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ve desteğiyle oluşturulmaktadır. 

İRAP’ın uygulamaya konulmasıyla gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan afet risk azaltma 

çalışmalarının takibini yapmak, mükerrer olmasını önlemek ve etkinliğini arttırmak 

kolaylaşacak, afet sonrası faaliyetlere duyulan ihtiyaç ve ayrılacak kaynak azalacak, daha dirençli 
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şehirler ve daha güvenli yaşam alanları oluşturulacak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı 

sağlanacaktır. 

 

Bu kapsamda hazırlanan ‘Giresun İl Afet Risk Azaltma Planı’; Giresun ilinin afet 

risklerini, fiziki ve coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak, olası afet kayıplarının en aza 

indirilmesi amacıyla alınması gereken önlemler, uygulanması gereken yöntemler ve hedefe 

ulaşmak için gereken stratejiler ile eylemleri tanımlayan önemli bir plandır. Bu önemli 

çalışmanın ortaya konulmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, paydaş kişi ve 

kuruluşlara teşekkür ediyor, afetlerden uzak günler diliyorum. 

 

Enver ÜNLÜ 

Giresun Valisi 
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ÖNSÖZ  

 

‘Afet diye tanımladığımız kavram, 

olayın bizatihi kendisi değil, ortaya 

çıkardığı sonuçtur. Afetler bir 

toplumun tamamını veya bir kısmını 

etkileyen ve o toplumun tek başına baş 

edemeyeceği büyüklükteki, doğal veya 

insan kaynaklı olayların bütünüdür. 

Afet; toplumun ekonomik, sosyal ve 

fiziksel zararlara yol açan, normal 

yaşam akışını durduran ya da kesintiye 

uğratan doğa olayları ile insan kaynaklı 

olaylar olarak tanımlanmaktadır.  

Ülkemiz, deprem, sel-su baskını, heyelan, kaya düşmesi, yangın ve çığ gibi birçok afetin 

yaşanabildiği bir coğrafyada bulunmaktadır. Afetlerin sonuçlarını değiştirebilmek için, 

öncesinde oluşabilecek riskleri doğru tanımlamak ve bu riskleri bertaraf edebilmek amacıyla 

süreci iyi yönetmek gerektiği aşikârdır. Bu nedenle, ülkemizde ve dünyada afetlerle 

mücadelede önceliğin risk azaltmaya verilmesi gerektiği ve afet risklerini önlemenin süreci 

yönetmede kurumları daha başarılı kılacağı anlaşılmıştır.     

Yukarıda ifade edilen hususlar çerçevesinden yola çıkılarak, İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığımızca yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planı ( İRAP ) çalışmaları 

tüm illerimizde başlatılmış ve 2021 yılı sonu itibarı ile 81 ilimizde çalışmaların tamamlanması 

hedeflenmiştir.  

Giresun ilimiz, hemen hemen her tür afetin yaşanabildiği ender illerimizden birisidir. Bu 

kapsamda hazırlanan İRAP Giresun, olası afet risklerini azaltmak ve afetlerin neden olduğu mal 

ve can kayıplarını en aza indirmeyi hedeflemektedir.  Bu planın hazırlanmasıyla birlikte 

kurumlar arası iş birliğini artırmayı, ilimizde yaşanacak afetlerin etkilerini en aza indirgemeyi 

ve ilimizde öngörülen risklerin tamamının ele alınması amaçlanmıştır. Kısacası, yıllardan beri 

gelişmekte olan ülkemizin önünün kesilmesine neden olan afetlerde daha az maddi kayıp ve 

daha az gözyaşı olsun diliyoruz.   

İRAP Giresun, olası afet risklerini azaltmak ve afetlerin neden olduğu kayıpları en aza indirmek 

amacıyla hazırlanmış ve afetlere hazır bir toplum oluşturmak adına yol gösterici bir belge 

niteliğindedir. Belirlenen afetler ile diğer afet türlerine karşı yenilenebilir ve sürdürülebilir bir 

plan oluşturulmaya çalışılmıştır. Doğa ve insan kaynaklı afetlerin her geçen gün arttığı 

günümüzde İRAP çalışmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Emeği geçen tüm kurum ve 

kuruluşlar ile çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Murat CAVUNT 

İl Afet ve Acil Durum Müdürü 
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1. MODÜL 1 - İLİN GENEL DURUMU 

1.1. Coğrafi Konum ve Genel Bilgiler 
 

Giresun, Anadolu’nun kuzeydoğusunda, yeşille mavinin kucaklaştığı Karadeniz’in kıyı kentlerinden 

birisidir. Şehir, denize doğru uzanan yarımadanın üzerinde yer almaktadır. Yarımadanın karşısında 

Karadeniz’in tek adası olan Giresun Adası (Aretias), kentin bir kolyesi gibi durmaktadır. 

 

Giresun İlinin yüzölçümü 6.934 km²’lik  yüzölçümü  ile  ülke  topraklarının %0,89’unu 

kaplamaktadır. İl merkezine ve ilçelerimize bağlı toplam 33 belde, 539 köy bulunmaktadır. 7 

İlçe Karadeniz kıyısında, 5 ilçe Karadeniz’e bakan yamaçlarda, 3 ilçe ise iç kesimde Kelkit 

Vadisinde kuruludur. İlin Karadeniz sahil yolu uzunluğu Piraziz- Eynesil arası 105 Km’dir. 

Şekil 1:Giresun İlinin Türkiye Haritasındaki Konumu. 
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Şekil  1: Giresun İl Haritası 

  

Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Giresun İli 40º 07` ve 41º 08` 

kuzey enlemleriyle, 37º 50` ve 39º 12` doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Doğudan 

Trabzon ve Gümüşhane, Güneydoğuda Erzincan, Güney ve Güneybatısında Sivas, Batıda Ordu 

illeri ile Kuzeyde de Karadeniz ile çevrilidir. İl Merkezi, Aksu ve Batlama vadileri arasında 

denize doğru uzanan bir yarımada üzerinde kurulmuş olup, bu yarımadanın doğusunda ve 5 km. 

açığında Doğu Karadeniz'in tek adası olan Giresun Adası bulunmaktadır. 

 

1.2.Doğal Yapı 

1.2.1. İlin Jeomorfolojik Durumu 
 

Giresun İli, yüzey şekilleri bakımından engebeli bir görünüşe sahiptir ve yüzey şekillerinin 

çatısını, Karadeniz kıyısı boyunca uzanan oldukça dar ve alçak düzlüklerden oluşan bir kıyı 

şeridi ile güneyde Kelkit Çayı Vadisi arasını kaplayan Giresun Dağları meydana getirir. Doğu 

Karadeniz dağlarının batıya doğru uzanan kollarından biri olan Giresun Dağları’nın doruk 

çizgisi, Kelkit Vadisi’ne Karadeniz Kıyısına daha yakındır ve dik yamaçlarla iner; vadilerle 

yarılmış Karadeniz tarafında ise eğim daha azdır. Kıyı genellikle tepelik bir görünüşe sahiptir. 

Kıyıdan 50-60 km içeride kıyıya paralel olarak bir duvar gibi yükselen bu dağların ortalama 



13 

 

yüksekliği 2000 m olmakla birlikte bazı yerlerde 3000 m’yi aşar. Giresun dağları üzerindeki 

önemli yükseltiler şunlardır. Balaban Dağları (3331m), Gavur Dağı Tepesi(3248m), Küçükkor 

Tepesi (3044m), Cankurtaran Tepesi (3278m), Karagöl Dağları (3107m), Kırkkızlar Tepesi 

(3025m), Yürücek Tepesi (2313). Kıyıya paralel olarak uzanan bu dağlar üzerinde, kıyıyla iç 

kesimler arasındaki ulaşım, Şehitler Geçidi (2475), Eğribel (2075m) ve Fındıkbel (1750m) gibi 

geçitlerle sağlanır. Şebinkarahisar, Alucra ve Güce İlçelerini içine alan ve daha az eğimli olan 

kesimde ortalama yükseklik 1000-1500m civarında olup, arazi Kelkit vadisine doğru eğimlidir. 

İl genelinde az yer kaplayan Ovaların büyük bölümü kıyı kesiminde toplanmıştır. Bu Ovalar, 

su sorunu olmayan verimli tarım alanlarıdır. Kıyı kesimlerinde başta, iç kesimlerde Kelkit 

Vadisinde Avutmuş Deresinin Kelkit Çayı ile birleştiği bölümde küçük, bazı düzlükler rastlanır. 

(Şekil 24) Giresun Dağlarının 2000m’yi aşan bazı kesimlerinde hayvancılık açısından da önem 

taşıyan birçok yayla yer alır. Giresun Dağları üzerindeki bu yaylaların başlıcaları: Kümbet, 

Kulakkaya, Bektaş, Tamdere, Karagöl, Eğribel, Kazıkbeli yaylalarıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Şekil 2:Giresun İli Yükselti Haritası.  

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Giresun İl Çevre Durum Raporu, 2005) 
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1.2.2. İlin Jeolojik Durumu 
 

Jeolojik Yapı ve Stratigrafi 
 

Paleozik:  

Metamorfik Temel (Paleozik): Giresun- Ordu İl sınırları içinde en yaşlı kayaçlar Dereli 

İlçesinin güney kesiminde Aksu Dere Vadisinde KD-GB doğrultusunda dar bir alanda yüzeyler 

Gnays, Mikaşist, Mermer ve Metabazalt gibi düşük dereceli metamorfizma sonucu oluşmuş 

kayaçlardan ibarettir. Metamorfitlere ait foliasyon ve yapraklanma yapısı yanında yer yer ilksel 

kayaçlara ait tabakalanma yapısı da gösterirler. Gri-yeşil renkli çok kırıklı ve çatlaklıdırlar. 

Tabanı oluşturan bu metamorfitler, Jura-Liyas yaşlı Hamurkesen Formasyonuna ait bazaltlar 

tarafından diskordan olarak örtülürler. Metamorfitlerin yaşı, Paleozoik olarak kabul edilmiştir. 

 

Mezozoik: 

Hamurkesen Formasyonu (Jura): Ordu-Giresun İl sınırları içinde Dereli güneyi Aksu Vadisi 

Şekil 3:Giresun İli Genelleştrilmiş Morfoloji Haritası. 

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Giresun İl Çevre Durum Raporu, 2005) 
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ile Yağlıdere güneyi ve Harşit (Doğankent) çevresinde dar bir alanda yüzeyler. Hamurkesen 

Formasyonu çoğunlukla gri-mor renkli, bolca olivin içeren basalt lavlar ile bunlar arasında fazla 

kalın olmayan ve yer yer izlenen kırmızı-bordo renkli, ammonit fosilli kireçtaşlarından 

oluşur.Makroskobik olarak gri-mor renkli masif ve sıkı dokulu, az çatlaklı ayrışmamış 

kayaçlardır. Bazalt lavlar yer yer yastık debi de gösterirler. Kalınlıkları yaklaşık 500 m kadardır. 

Tabandaki metamorfik temel üzerine uyumsuz olarak oturur. Berdiga Formasyonuna ait 

kireçtaşları tarafından da uyumlu olarak üstlenirler. Çamurtaşlarından derlenen fosillere göre 

birimin yaşı Jura-Liyas olarak kabul edilmiştir. 

 

Berdiga Formasyonu(Jura-Alt Kretase): Berdiga Formasyonu Dereli güneyi (Pınarlar, 

Kürtün). Espiye güneyi Avluca, Akkaya ile Harşit (Doğankent) çevresinde KD_GB yönünde 

uzanırlar. Birim orta ve kalın tabakalı masif kireçtaşı ile çörtülü ve kumlu kireçtaşlarından 

oluşur. Formasyonun kalınlığı yaklaşık 250 m kadardır. Liyas yaşlı Hamurkesen 

Formasyonunun volkanikleri üzerine uyumlu olarak otururlar. Üst Kretase yaşlı Çatak 

Formasyonuna ait bazalt karakterli volkanikler tarafından da uyumlu olarak örtülürler.Berdiga 

Formasyonunun yaşı içinde tespit edilen fosillere göre Malm-Alt Kretase-Senomaniyen olarak 

kabul edilmiştir. 

 

Çatak Formasyonu (Üst Kretase): Çatak Formasyonu, Batlama Deresi (Dereli Yavuzkemal), 

Karabulduk, Yağlıdere güneyi ve Harşit (doğankent) çevresinde oldukça geniş bir alanda 

yüzeyler. Birim çoğunlukla bazalt-andezit karakterli lav ve piroklastlardan oluşur. Yer yer 

birim içinde ara seviye olarak kumtaşı, tüf, marn ve kırmızı-bordo renkli kireçtaşları da izlenir. 

Bazalt lavlarda genellikle iyi gelişmiş yastık lav yapıları da gözlenir. Gri-yeşil-siyahımsı renkli 

yer yer masif ve sıkı dokulu, kompakt az çatlaklı ve kırıklı bir yapı sunarlar. Yer yer de 

hidrotermal alterasyon nedeni ile ayrışmaya (killeşme) uğramışlardır. Çatak Formasyonunun 

kalınlığı yaklaşık 1000 m kadardır. Alttaki Berdiga Formasyonunun kireçtaşları üzerine uyumlu 

olarak otururlar. Kızılkaya Formasyonuna ait asit karakterli volkanikler tarafından da uyumlu 

olarak örtülürler. Birimin yaşı, içerdiği tortul kayaçlardan alınan fosillere göre Üst Kretase 

olarak bulunmuştur. 

 

Kızılkaya Formasyonu (Üst Kretase): Kızılkaya Formasyonu, Espiye-Tirebolu güneyi 

(Harşit ve Geleveraçayı boyunca), Batlama Vadisi, Bulancak güneyinde yer alır. Birim genelde 
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dasit-riyodasit lav ve piroklastlardan oluşur. Ayrıca yer yer mor-bordo renkli intrüzif dasit 

volkan konileri şeklinde görülür. Çoğunlukla lav şeklinde olan birimde yer yer prizmatik 

sütunsal yapılar, akışkan yapı ve iri kuvarsların oluşturduğu porfirik yapıda görülür. Gri-beyaz 

yer yer açık kırmızı-kahverenkli, çoğunlukla masif ve kompaktır. Piroklastik seviyeleri (tüf-

breş) hidrotermel alterasyon nedeni ile yer yer şiddetli olarak alterasyona uğramışlardır. Birim 

alttaki Çatak Formasyonu üzerine uyumlu olarak oturur ve Çağlayan Formasyonu tarafında da 

örtülürler. Birimin kalınlığı yaklaşık olarak 500 m kadardır. Birimin yaşı Santoniyen (Üst 

Kretase ) olarak kabul edilmiştir. 

 

 
Şekil 4:Giresun İlinin Stratigrafik Kolon Kesiti. 
(Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı, TANAP) 
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Şekil 5:Giresun ili jeolojik haritası (Coğrafi Bilgi Sistemi Analizi). 
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Çağlayan Formasyonu (Üst Kretase): Çağlayan Formasyonu, Espiye –Tirebolu güneyinde 

ve Keşap İlçesi sahil kesiminde DB doğrultusunda görülürler. Birim bazalt andezit lav ve 

piroklastlarında oluşur. Yersel olarak bu volkanikler içinde kumtaşı, marn ve kırmızı-bordo 

renkli kireçtaşı ara seviyeleri de izlenir. Çoğunlukla masif, kompakt ve az çatlaklı, kırıklı 

lavlardan oluşur. Ayrı volkanizmanın piroklastları da daha çok tortul birimlerle birlikte izlenir. 

Yer yer hidrotermal alterasyona uğramışlardır. Birim alttaki Kızılkaya Formasyonu üzerine 

uyumlu olarak oturur.Birimin kalınlığı yaklaşık olarak 1000 m kadardır. Birimin yaşı içerdiği 

kiltaşı ve kireçtaşlarından derlenen fosillere göre Kampaniyen-Maestrietiyen (Üst Kretase) 

olarak kabul edilmiştir. 

 

Kaçkar Granodiyoriti I (Üst Kratese): Sahilin yaklaşık 30 km güneyinde Doğankent, Dereli 

ve Deregöz mevkilerinde mostra vermektedir. Çoğunlukla granit, granodiyorit, kuvarslı diyorit 

bileşimindedir. Masif oldukça sert, az kırıklı az ayrışmışlardır. Gri-yeşil kahve renklidirler. 

Yoğun olarak Doğankent ilçesinden başlayarak Harşit Vadisi boyunca yaklaşık 20 km 

uzunlukta, 5-10 km genişlikteki bir alanda yüzeylenirler. 

 

Senozoik: 

Tirebolu Formasyonu: Tirebolu ve Espiye İlçelerinin güney kesimlerinde yaklaşık 3km 

eninde 6-10 km boyunda bir sahada yüzeylenirler. Traki andezit, lav ve proklastlarıyla yer yer 

Riyolit ve Riyodasit karakter gösterirler. Formasyon kalınlığı, ortalama 250m civarında olup; 

üst kretase-paleosen yaşındadır. Genelde kolonsu bir yapı gösterip çok kırıklı ve çatlaklı 

tektonik yapıdadır. Az ve orta derecede alteredir. Alterasyon, killeşme ve silisleşme şeklinde 

görülmektedir. Tirebolu, Domaçlı ve Espiye Tepeköy taşocakları bu formasyon içinde 

bulunmaktadır. 

 

Bakırköy Formasyonu: Bu formasyon Akköy, Harkköy ve Tirebolu doğusuyla Giresun 

doğusunda dar bir alanda yüzeylenir. Formasyon litolojik olarak; kumtaşı, kil taşı ve 

marnlardan oluşmaktadır. Arazide, yeşil grimsi yeşil ve kirli sarı renkli olarak izlenir. Düzgün 

tabakalı bir yapı sunar. Her iki sınırda da gayet belirgindir. Tirebolu formasyonu üzerine 

uyumlu olarak gelen formasyon, üstten ise Eosen yaşlı Kabaköy formasyonu tarafından 

uyumsuz olarak örtülür. Bakırköy formasyonu Paleosen yaşlı olarak düşünülmektedir. 
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Kabaköy Formasyonu (Eosen): Bu formasyon, Tirebolu-Görele arası sahil kesiminde 

yüzeyler. Birim andezitik lav ve piroklastlardan oluşur. Gri-yeşil, yer yer siyah renklidir. 

Çoğunlukla masif, kompakt, az kırıklı lav şeklindedir. Piroklastlarda ayrışma daha 

yaygındır.Birim alttaki Bakırköy Formasyonunun tortullarını uyumsuz üstler kalınlığı değişken 

olup yaklaşık 500-1000 m arasındadır.Yaşı Alt-Orta Eosen olarak tespit edilmiştir. 

 

Kaçkar Granodiyoriti II (Eosen): Bu formasyon ; Beytarla, Kazıkbeli Yaylası, Yaylalıköy 

yöresi ile Aşağıköy, Kızıldağ doğusu ile Karagöl güneyinde dar bir alanda yüzeylenir. Çevre 

birimlerinden renk tonu ve litolojik özelliği nedeniyle kolayca ayrılan Kaçkar Granodiyoriti II 

çok fazla bir intrüzif olup, litolojik olarak granit, monzonit, siyenit, diyorit ve oluşmuştur. 

Kaçkar Granotiyoti üzerine yapılan çalışmalarda bu birimin yaşı eosen olarak saptanmıştır. 

 

Tektonik ve Paleocoğrafya:  

 

Bölge hem Hersinyen hem de Alp orojenezinin etkisi altında kalmıştır. Bunun sonucu olarak 

kıvrımlı ve kırıklı yapılar oluşmuştur. Bölgede genellikle kırık tektoniği etkin olmuştur. Az 

olmakla beraber kıvrımlı yapılarda gözlenir. Bölgedeki kıvrımlı yapılar Alpin dağ oluşum 

hareketlerine bağlı olarak gelişmiştir. Belirlenen açısal uyumsuzluklara dayanarak bölgede Alt 

Kimmerik, Anadolu ve Pyrenik fazlarının etkili olduğu anlaşılmıştır. Doğu Pontidler ve bölgeyi 

etkileyen bu fazlar sonucu magmatik kayaçlarda kırılmalar,tortul kayaçlarda ise kırıklı ve 

kıvrımlı yapılar oluşmuştur.  

Kırıklı yapılar, çatlaklar ve faylar şeklinde gelişmiştir.Çatlaklar hem tortul hem de magmatik 

kayaçlar içinde değişen oranlarda ve farklı doğrultularda gelişmiştir.Faylar ise genellikle 

normal fay tipinde olup, normal fayların yanı sıra doğrultu atımlı ve ters faylara da rastlamak 

mümkündür.Fayların doğrultuları çoğunlukla KD-GB ve KB-GD dur. Tüm bu veriler dikkate 

alındığında, bölgeyi etkileyen kuvvetlerin KB-GD yönlü olduğu söylenebilir. 

 

1.2.3. İklim ve Ekoloji 
 

İlin büyük bölümünü kaplayan Karadeniz’e bakan kısmı, ılık ve yağışlı iklim özellikleri 

gösterirken, Eğribel geçidinin güneyinde, ilin Kelkit havzasına bakan bölümü karasal iklim 

özellikleri göstermektedir. Kıyı kesiminde fazla olan yağış miktarı, iç kesimlere gidildikçe 
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azalır. Bol yağış alan kuzey kesimde bitki örtüsü zengindir. Bu kesimde 600 metre yüksekliğe 

kadar fındık ve diğer meyve ağaçları ile yapraklarını döken kızılağaç, akçaağaç, kayın, gürgen, 

meşe, göknar, ıhlamur, kestane gibi ağaçlar bulunur. Yüksek rakımlı yerlerde sarıçam, ladin, 

dişbudak, köknar, gürgen, meşe gibi ağaçlar daha çok bulunur. Şebinkarahisar yöresindeki 

dağlık kesimlerde, yapraklı orman kuşağı yer yer meşelerden oluşur. Orman örtüsünün altında 

genellikle orman gülü, çalı çileği, ılgın, karayemiş, defne ve şimşir gibi bodur ağaçlar bulunur. 

Bölgede yetişen kültür bitkileri mısır, patates, fasulye, fiğ, çay, tütün, fındık ve turunçgillerle, 

çeşitli sebzeler ve meyvelerdir. 

 

 

 

 

Tablo 1:Giresun iklim tablosu (https://mgm.gov.tr/) 

  Maks. Sıcaklık (° C) 
Ort. Sıcaklık 

(° C) 

Min. Sıcaklık (° 

C) 

Yağış / Yağış 

(mm) 
Nem (%) 

Yağmurlu 

günler(g.) 

Ocak 8 4.5 1.5 133 74% 11 

Şubat 9 5 1.6 101 74% 10 

Mart 11.6 7.5 3.5 123 77% 11 

Nisan 15.1 11 6.6 114 80% 10 

Mayıs 18.5 15.2 11.1 114 83% 10 

Haziran 21.5 18.8 15.5 106 83% 10 

Temmuz 23.6 21.2 18.3 91 84% 10 

Ağustos 24 21.7 19.3 112 85% 12 

Eylül 21.3 18.8 16.1 188 87% 11 

Ekim 18 1 12.3 219 86% 13 

Kasım 14.4 10.7 7.7 148 80% 9 

Aralık 10.2 6.5 3.6 136 75% 11 
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Tablo 2:Giresun ortalama sıcaklık tablosu (https://mgm.gov.tr/). 

  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Ort. 
Sıcaklık (° 

C) 

4.5  5  7.5  11  15.2  18.8  21.2  21.7  18.8  15  10.7  6.5  

Min. 

Sıcaklık (° 
C) 

1.5  1.6  3.5  6.6  11.1  15.5  18.3  19.3  16.1  12.3  7.7  3.6  

Maks. 

Sıcaklık (° 

C) 

8  9  11.6  15.1  18.5  21.5  23.6  24  21.3  18  14.4  10.2  

Yağış / 
Yağış (mm) 

133  101  123  114  114  106  91  112  188  219  148  136  

Nem(%) 74% 74% 77% 80% 83% 83% 84% 85% 87% 86% 80% 75% 

Yağmurlu 

günler (g.) 
11 11 12 11 10 10 11 12 12 13 9 11 

 

 

Şekil 6:Giresun iklim grafiği (https://mgm.gov.tr/) 
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Şekil 7:Giresun sıcaklık grafiği (https://mgm.gov.tr/) 

 

 

91 mm yağışla Temmuz yılın en kurak ayıdır. Ortalama 219 mm yağış miktarıyla en fazla yağış 

Ekim ayında görülmektedir. 21.7 °C sıcaklıkla Ağustos yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında 

ortalama sıcaklık 4.5 °C olup yılın en düşük ortalamasıdır. 

Giresun ilinin Karadeniz’i gören kıyı kesimleri yüksek eğimli, akarsular tarafından yarılmış 

vadilerden oluşur. Akarsuların denize ulaştığı yerlerde oluşan küçük düzlüklerde yerleşim 

yoğunlaşmış, şehir ve ilçe merkezleri bu noktalarda kurulmuştur. İlin güneyinde kıyıya paralel 

uzanan sıradağlar iç Anadolu’ya geçişi güçleştirmiş, ildeki insan yerleşimlerini dar kıyı şeridine 

sıkıştırmıştır. Buna karşın, yüksek rakımlı dağların eteklerindeki yaylalar konar-göçer Türkmen 

yaşamına elverişlidir. 13. yüzyıldan itibaren bölgeye gelen Çepniler yerleşim için kıyıları değil 

iç kesimlerdeki yaylaları tercih etmişlerdir. Tirebolu ilçesinin bulunduğu kısımda denize 

kavuşan Harşit çayı denize paralel uzanan dağlar üzerinden bir vadi açarak kıyı ile iç kesim 

arasında bir koridor oluşturmuştur. 

 

1.3. Sosyo-Demografik Yapı 

1.3.1. İl Nüfus Yapısı ve Büyüme Oranı 
 

• 24 belediyesi ve 551 köyü bulunan Giresun ilinin nüfusu, 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus 
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Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 448.400 kişidir ve 81 il arasında 44.sırada yer 

almaktadır. 

• Nüfusun 223.422’sini erkekler, 224.978’ini ise kadınlar oluşturmaktadır. 

• 2018 nüfusuna göre 2019 nüfusu %1,21’lik bir azalış göstermiştir. 

• 2007-2019 dönemi boyunca Giresun ili nüfusu % 7,39’luk artış göstermiştir.  

• Giresun’un 2019 nüfus yoğunluğu 66/km² dir. 

• Giresun İline ait nüfus artışı dalgalı bir seyir izlemektedir. 2018-2019 döneminde 

nüfus artış hızında % 1,21’lik bir azalış gerçekleşmiştir. 

• 2019 yılında Giresun ilinin ilçeler bazında nüfus bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

• Merkez ilçesi %30,97’lik oran ile en büyük paya sahiptir. 

• Çanakçı ilçesi ise %1,39’luk oran ile en az nüfusa sahip ilçe konumundadır (Tablo-3). 

 

 
 

Şekil 8:Giresun yıllık nüfus (https://www.tuik.gov.tr/) 

 

 

Şekil 9:Giresun yıllık nüfus artış hızı (https://www.tuik.gov.tr/). 
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• İl nüfusunun %50,17’si kadınlar; %49,83’lük kısmını ise erkekler oluşturmaktadır. 

• 15-65 yaş aralığında olan nüfusun toplam nüfusun %67,91’ini oluşturduğu 

görülmektedir. 

 

Tablo 3: Giresun ilçe nüfusları (https://www.tuik.gov.tr/, 2019) 

İlçe Adı İlçe Nüfusu İl Nüfusu İçindeki 

Payı (%) 

Merkez 138.858 30,97 

Bulancak 67.582 15,07 

Espiye 35.649 7,95 

Görele 31.862 7,11 

Tirebolu 31.854 7,10 

Şebinkarahisar 20.459 4,56 

Dereli 19.731 4,40 

Keşap 19.630 4,38 

Yağlıdere 15.793 3,52 

Piraziz  14.310 3,19 

Eynesil  13.293 2,96 

Alucra 10.253 2,29 

Çamoluk  8.289 1,85 

Güce  7.992 1,78 

Doğankent 6.613 1,47 

Çanakçı 6.232 1,39 

Toplam Nüfus 448.400   

 

 

1.3.2. Nüfus Dağılımı, Yoğunluğu ve Göç Hareketleri 
 

Türkiye ortalama verileriyle kıyaslandığında çocuk bağımlılık oranlarının düşük, yaşlı 

bağımlılık oranlarının ise yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, Giresun nüfusunun giderek 

yaşlanmakta olduğuna işaret etmektedir. Bunun temel nedeni ise göç verilen nüfusun yaş 

grubuna bağlıdır. Giresun’un verilen göçü nispeten genç yaştaki nüfustan oluşurken alınan göçü 

büyük oranda emeklilik sonrası memleketine dönüş yapan nispeten yaşlı nüfustan oluşmaktadır.  

 

 

 

https://www.tuik.gov.tr/
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Tablo 4: Giresun ve Türkiye ile ilgili nüfus ve göç bilgisi (https://www.tuik.gov.tr/) 

Nüfus ve Göç, 2019 Giresun Türkiye 

Çocuk bağımlılık oranı (%) 24,37 34,48 

Net göç hızı (binde) -

17,65 

 

Nüfus yoğunluğu (kilometrekareye düşen kişi sayısı) 66,44 106,55 

Ortalama hane halkı büyüklüğü  2,82 3,41 

Toplam hane halkı sayısı 154.909,00 23.221.218,00 

Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 47,24 47,40 

Toplam nüfus 448.400 83.154.997 

Yaşlı bağımlılık oranı (%) 22,87 12,92 

Yıllık nüfus artış hızı (binde) 37,07 14,66 

 

 

Demografik göstergeler açısından kıyaslama yapıldığında Giresun’un doğum hızı açısından 

Türkiye ortalamasından düşük, ölüm hızı açısındansa yüksek değerlere sahip olduğu 

görülmektedir. Giresun’daki bebek doğum sayısının toplam nüfusa oranı %1,48 olarak 

hesaplanırken, Türkiye için bu değer %1,88 olarak hesaplanmıştır. Toplam doğurganlık hızı 

verisi de bu durumu doğrulamaktadır. Nüfus göstergelerinde sunulan ortalama hane halkı 

büyüklüğü verisi de göz önünde bulundurulduğunda Giresun için bireylerin çocuk sahibi olma 

oranlarının Türkiye ortalamasından düşük olduğu görülmektedir. 

Giresun ilinin 2009-2019 dönemine ilişkin net göç hızı dalgalı bir seyir izlemektedir. 
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Tablo 5: Giresun ve Türkiye ile ilgili demografik yapı (https://www.tuik.gov.tr/) 

Demografi, 2019 Giresun Türkiye 

5 yaş altı ölüm hızı (binde) 8,60 11,40 

Bebek ölüm hızı (binde) 4,70 9,10 

Boşanma sayısı 713,00 155.047,00 

Doğum sayısı 4.237,00 1.183.652,00 

Evlenme sayısı 2.470,00 541.424,00 

Kaba boşanma hızı (binde) 1,58 1,88 

Kaba doğum hızı (binde) 9,40 14,30 

Kaba evlenme hızı (binde) 5,47 6,56 

Kaba ölüm hızı (binde) 8,50 5,30 

Ölüm sayısı 3.821,00 435.941,00 

Toplam doğurganlık hızı (çocuk sayısı) 1,48 1,88 

 

2019 yılı itibarıyla Giresun İlinin en çok göç verdiği 10 il sırasıyla: İstanbul, Kocaeli, Trabzon, 

Ordu, Samsun, Bursa, Ankara, Gümüşhane, İzmir ve Antalya şeklindedir. Giresun ilinin 2019 

yılında vermiş olduğu göç miktarı 30.580’dir. 

 
Şekil 10: Giresun net göç hızı oranları (Binde) (https://www.tuik.gov.tr/) 
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Tablo 6: Giresun illere göre verilen göç (2019) (https://www.tuik.gov.tr/) 

Sıra İl Adı  Göç (Kişi) Sıra İl Adı Göç (Kişi) 

1 İstanbul       14.345    6 Bursa       1.154   

2 Kocaeli       1.940   7 Ankara       972   

3 Ordu       1.677   8 İzmir       439  

4 Trabzon       1.300 9 Gümüşhane       417    

5 Samsun       1.270    10 Rize       322 

 

Giresun İlinin en çok göç aldığı 10 il ise sırasıyla: İstanbul, Kocaeli, Ordu, Trabzon, Bursa, 

Samsun, Ankara, Gümüşhane, İzmir ve Erzurum şeklindedir. Giresun ilinin 2019 yılında almış 

olduğu göç miktarı 22.595’tir. 

Tablo 7: Giresun illere göre alınan göç (2019) (https://www.tuik.gov.tr/) 

Sıra İl Adı Göç (Kişi) Sıra İl Adı Göç (Kişi) 

1 İstanbul 8.148 6 Bursa 842 

2 Ordu 1.430 7 Ankara 739 

3 Trabzon 1.341 8 Gümüşhane 708 

4 Kocaeli 1.072 9 Erzurum 415 

5 Samsun 976 10 İzmir 354 

 

Giresun ili 2017 yapılan ve 2019 yılında yayınlanan SEGE’de (Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları) 53. sırada 5. Kademe gelişmişlik grubunda yer 

almaktadır. 

Şekil 11: Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (https://www.tuik.gov.tr/) 
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Sosyo-Ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırma raporuna göre Giresun, özellikle mesleki ve 

teknik liseler ile genel ortaöğretim okullaşma oranı değişkenlerinde öne çıkmaktadır. Türkiye 

ortalamasının yüzde 44 olduğu mesleki ve teknik lise okullaşma oranında yüzde 53’lük 

değeriyle 81 il içerisinde sekizinci sırada, ülke ortalamasının yüzde 79 olduğu genel ortaöğretim 

okullaşma oranında ise yüzde 90’lık değeriyle on birinci sırada yer almaktadır. Buna karşın, 

kadın ve erkeklerde ortalama günlük kazanç değişkenlerinde sekseninci ve yetmiş dokuzuncu 

sırada yer alan Giresun’da toplam nüfusun sadece yüzde 39’u yirmi bin nüfus ve üzeri 

yerleşimlerde yaşamaktadır. Kırsal yerleşimlerde asfalt-beton köy yolu oranı da (yüzde 26) 

Türkiye ortalamasının (yüzde 46) oldukça altında yer almaktadır. 

Tablo 8. Giresun sosyo-ekonomik endeksi değerleri (https://www.tuik.gov.tr/) 

 

SEGE araştırma raporuna göre Giresun, özellikle mesleki ve teknik liseler ile genel ortaöğretim 

okullaşma oranı değişkenlerinde öne çıkmaktadır. Türkiye ortalamasının yüzde 44 olduğu 

mesleki ve teknik lise okullaşma oranında yüzde 53’lük değeriyle 81 il içerisinde sekizinci 

sırada, ülke ortalamasının yüzde 79 olduğu genel ortaöğretim okullaşma oranında ise yüzde 

90’lık değeriyle on birinci sırada yer almaktadır. Buna karşın, kadın ve erkeklerde ortalama 

günlük kazanç değişkenlerinde sekseninci ve yetmiş dokuzuncu sırada yer alan Giresun’da 

toplam nüfusun sadece yüzde 39’u yirmi bin nüfus ve üzeri yerleşimlerde yaşamaktadır. Kırsal 

yerleşimlerde asfalt-beton köy yolu oranı da (yüzde 26) Türkiye ortalamasının (yüzde 46) 

oldukça altında yer almaktadır. 

 

Kriter                                                  Sıra 

Demografi 33 

İstihdam 60 

Eğitim 37 

Sağlık 47 

Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite 60 

Mali 55 

Erişilebilirlik 60 

Yaşam Kalitesi 48 
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Şekil 12: Giresun alt boyut sıralaması (https://www.tuik.gov.tr/) 

1.4. Ekonomik Yapı 
 

Osmanlı devleti döneminde Karadeniz’e limanı olan şehirlerin sahil kesiminde yaşayanlar 

ağırlıkla balıkçılık ve denizcilikle geçinmektedirler. Akarsu ağızlarındaki küçük ovalarda 

geçtiğimiz yüzyılın başlarına kadar çeltik tarımı yapılıyordu. Giresun bir liman şehri olduğu 

için şehrin kıyı kesiminde yaşayanlar denizcilik ve balıkçılıkla geçiniyorlardı. Sandal ve gemi 

inşası faaliyetleri de asırlarca geçerli olmuş iş kollarıydı. Kendir üretimi, Cumhuriyet’ten önce 

Giresun’un Tirebolu ve Görele ilçelerinde sanayi ürünü idi. Kendir, ip ve halatın yanı sıra 

dokuma tezgâhları için de vazgeçilmez bir hammaddeydi. Demircilik, bakırcılık, rençberlik, 

marangozluk, taşçılık geçmiş yılların geçerli meslekleriydi. İmal edilen eşyalar yöre insanının 

ihtiyaçlarını karşıladığı gibi ihraç malları arasına da giriyordu. Bugün üzerinde Bulancak 

ilçesinin bulunduğu coğrafyada, özellikle ilçenin doğusunda 16. yüzyılın başlarından itibaren 

pirinç ekimi yapılıyordu (Emecen, 2005: 43). Pirinç ekilen sahile yakın yerlerde çeltik tarlaları 

hastalıklara davetiye çıkardığı için yerleşimden uzak kalmıştır. Köyle, sahilden uzaktaki 

tepelerde ve iç kesimlerde yoğunlaşıyordu. 19. yüzyılın son çeyreğinde yazılmış olan Kâmûsü’l 

- A’lâm’da Şemseddin Sami Giresun’u 11 camisi, 1 tekkesi, 9 kilisesi, 1 kışlası, üstündeki 

tepede bir eski kalesi, 500 dükkânı, 15 hanı, 30 fırın, 5 hamamı, 4 değirmeni, feneri ve işlek 

ticaretiyle önemli bir kaza olarak tasvir eder (Kâmûsü’l - A’lâm V. cilt, s.3935). 

Tablo 9: Gayrisafi yurt içi hasılası verileri (https://www.tuik.gov.tr/) 
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Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan illerin gayrisafi yurt içi hasılası (iktisadi faaliyet 

kollarına göre 2018) (Bin TL) 

İLLER (3. 

Düzey) 

Yıl Tarım Sanayi Hizmetler Sektör 

toplamları 

Vergi-

sübvansiyon 

GSYH 

TRABZON  2018  1 637 019  7 427 399  16 696 786  25 761 205  3 005 987  28 767 192  

ORDU  2018  2 382 329  4 954 346  10 301 583  17 638 258  2 058 148  19 696 406  

GİRESUN  2018  1 046 440  2 323 916  6 602 635  9 972 991  1 163 714  11 136 706  

RİZE  2018  1 940 647  3 996 961  5 777 673  11 715 280  1 367 016  13 082 296  

ARTVİN  2018  857 057  1 811 912  3 352 822  6 021 791  702 662  6 724 453  

GÜMÜŞHANE  2018  461 353  1 203 706  2 326 703  3 991 761  465 785  4 457 546  

TÜRKİYE 

TOPLAM 

2018 216 666 387 1 097 683 431 2 020 863 410 3 335 213 229 389 174 707 3 724 387 

936 

 

TUİK, Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan illerin iktisadi faaliyet kollarına göre 2018 yılı 

verileri ile Gayrisafi Yurt İçi hasıla rakamları aşağıdaki tabloda verilmektedir. Buna göre 

Giresun İli 11.136.706. Bin TL toplam gayrisafi Yurt içi hasıla ile bölgedeki iller arasında 4. 

sırada yer almaktadır. Toplam gayrisafi yurt içi hasılasında da % 0,30 paya sahiptir. Giresun 

İlinin gayrisafi yurt içi hasılasının iktisadi faaliyet kollarına göre, yıllar bazında (cari fiyatlarla 

2004-2019) değişim tablosu aşağıda yer almaktadır. Buna göre İlimizin yıllara göre sürekli 

artan bir trendi olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 10. Giresun ilinin gayrisafi yurt içi hasılasının yıllara göre değişimi  

(https://www.tuik.gov.tr/) 

 
Giresun İlinin gayrisafi yurt içi hasılasının yıllara göre değişimi, iktisadi faaliyet kollarına göre, cari fiyatlarla, 2004-2019 (Bin TL) 

İstatistiki bölge 

birimleri 
sınıflaması (3. 

Düzey)  

Yıl Tarım, 

ormancılık 

ve balıkçılık 

Sanayi Hizmetler Sektör 

toplamları 

Vergi-

sübvansiyon 

GSYH 

TR9

03 

Giresun 2004      251 246      323 101     1 209 919     1 784 266      254 529     2 038 795 

  Giresun 2005      506 208      395 970     1 418 619     2 320 797      333 139     2 653 936 

  Giresun 2006      551 406      488 602     1 640 827     2 680 835      380 794     3 061 629 

  Giresun 2007      422 267      556 623     1 848 488     2 827 378      359 761     3 187 139 

  Giresun 2008      687 102      623 226     2 080 001     3 390 329      414 087     3 804 416 

  Giresun 2009      521 280      577 338     2 196 972     3 295 590      396 637     3 692 227 

  Giresun 2010      633 938      662 284     2 381 937     3 678 159      501 501     4 179 659 

  Giresun 2011      681 406      846 328     2 693 682     4 221 417      572 507     4 793 924 

  Giresun 2012      824 483      931 534     3 057 043     4 813 060      634 726     5 447 785 

  Giresun 2013      698 837     1 071 540     3 372 584     5 142 961      721 695     5 864 657 

  Giresun 2014      634 634     1 307 210     3 896 503     5 838 347      758 520     6 596 867 

  Giresun 2015     1 870 427     1 664 049     4 241 411     7 775 887     1 042 479     8 818 365 

  Giresun 2016      897 717     1 749 699     4 950 404     7 597 820     1 015 355     8 613 175 

  Giresun 2017     1 501 531     2 063 761     5 537 764     9 103 056     1 158 901     10 261 958 

  Giresun 2018     1 183 290     2 386 091     6 409 095     9 978 476     1 152 629     11 131 105 

  Giresun 2019     2 094 793     2 913 351     7 681 887     12 690 031     1 396 340     14 086 371 

 

Denizcilik 
 

Doğu Karadeniz’in denize kıyısı olan şehirleri 1960’lı yıllara kadar ağırlıkla deniz yoluyla diğer 

illere açılıyorlardı. Bu nedenle limanlar bu şehirler için asırlar boyunca hayati önemdeydi. 

https://www.tuik.gov.tr/
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Giresun ilinde de limanlar gerek ulaştırma gerekse balıkçılık faaliyetleri sayesinde sevk yakın 

zamanlara kadar canlılığını korumuştur. Tirebolu halkı, Harşit çayı üzerinden kıyıya taşınan 

malların başka şehirlere edildiği limana sahip olduğu için asırlar boyunca denizcilikle meşgul 

olmuştur. Tirebolu ayrıca gemi inşa faaliyetleriyle de meşhurdu. 19.yüzyıldan itibaren çeşitli 

batılı devletlerin Karadeniz’de serbestçe ticaret yapmaya başlamaları, Karadeniz kıyılarındaki 

limanlarımızın hareketlenmesine neden olmuştur. Tirebolu limanı bu dönemde, iç kesimlerdeki 

madenlerin taşındığı güzergâhta olması dolayısıyla ayrıca önemli hale gelmiştir. Yöredeki 

balıkçılar başka ülkelere önemli miktarda balık yağı ihraç ediyorlardı. İç kesimlerde tarımın 

yanı sıra hayvancılık da önemli bir geçim kalemiydi. Şebinkarahisar el sanatları bakımından 

gelişmiş bir bölgeydi. Lastik ayakkabının ortaya çıkmasından önce bu bölgedeki ayakkabı 

imalatçıları çevre illere satış yapacak kadar çok üretim yapıyorlardı. İlçedeki tamzara 

dokumaları da ilin ihraç malları arasındaydı. Giresun limanlarından başka şehirlere ihraç edilen 

mallar arasında yörede yapılan kilim, peşkir gibi dokumalar, madenlerin işlenmesiyle üretilen 

eşyalar, gümüş ve bakır madenleri ön sırada yer alır. 

Tarım ve Hayvancılık 
 

Genel olarak Giresun ilinin geçmiş yüzyıllardaki başlıca tarım ürünleri buğday ve arpadır. 

Bunların ardından endüstriyel bir ürün olan kendir gelir. Fasulye, karalahana, hıyar, kabak gibi 

ürünler Osmanlı Devletinin ilk zamanlarında ekonomik değerlerinden ziyade ailelerin ihtiyacını 

karşılamaya yönelik olarak ekiliyordu. Mısır bu bölgede 18 ve 19. yüzyıllarda buğdayın yerini 

alarak en fazla ekimi yapılan tarla bitkisi durumuna gelmiştir. Kıyıdan uzaklaşılıp iç kesimlere 

doğru gidildiğinde ekonomik faaliyetler arasında bahçe tarımı, meyve-sebze ziraatı ve 

hayvancılık ön plana çıkar. Şebinkarahisar ve çevresinde yetiştirilen ceviz, “beyaz ceviz” 

namıyla meşhur olmuş bir üründü. Yine bu yörede yetişen elmalar lezzetiyle bilinirdi (Okutan, 

1949: 32). Yayla alanlarında yaşayanların başlıca uğraşı hayvancılık, beslenen hayvanların 

büyük çoğunluğu koyundu. Hayvanlar, hanelerin ihtiyaç duyduğu besinlerin bir kısmını 

sağladığı gibi yünleri de dokuma tezgâhlarından geçerek giysiye dönüşüyordu. Ekili alanlarda 

ise en çok görülen ürün mısırdı. Kendir üretimi için gerekli olan kenevir bitkisinin ekimi 

Giresun ilinde de asırlar boyunca yaygın şekilde yapılmıştır. Üzüm ve üzümden elde edilen 

şıra, pekmez ve şarap Giresun’da üretiliyordu. Fındık, günümüzdeki kadar yaygın olmamakla 

birlikte Giresun’un en eski tarım ürünlerindendir ve Osmanlı Devleti döneminde de mahsulü 

yapılmıştır. Osmanlı döneminde fındık ilk defa 1732’de Rusya’ya ihraç edilmiştir. 19. yüzyılda 
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diğer ülkelere de ihraç edilmiştir. Mısır ve mısıra benzeyen bir bitki olan darı üretimi, doğu 

Karadeniz’in tamamında olduğu gibi Giresun’da yaygın şekilde yapılıyordu. 1950’lili yıllara 

kadar Giresun’un sahil kesiminde buğday ve arpa ekimi yapılıyordu. Buğday ekim-kasım 

aylarında ekilip, haziran-temmuz aylarında biçiliyordu. Fasulye, soğan, sarımsak ve mercimek, 

nohut gibi hububat çeşitleri Giresun ilinin tarım ürünleri çeşitleridir. Bu sayılan ürünlerin 

ihtiyaç fazlası olan kısımları limanlar aracılığıyla şehir dışına ihraç ediliyordu. Giresun’un iç 

kesimleri kıyıdaki ılıman ve yağışlı iklimin aksine karasal iklim özellikleri gösterir. İlin 

güneyinde hâkim olan iklim koşulları tahıl tarımına çok daha elverişlidir. Buğday ve arpa bu 

bölgede uzun yıllar ekimi yapılan ürünler arasında yer almıştır. Şebinkarahisar’da 

Seferberlik’ten önce İpek böcekçiliği ve tütüncülük yaygın ziraatlardı. Eynesil’de yetişen ekşi 

üzüm oldukça meşhurdu. Bu üzümden yapılan pekmez de aranan bir lezzettir. İlin sahil 

kesimlerinde yetiştirilen portakal Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar Giresun’un önemli ihraç 

malları arasındaydı. Arıcılıktan elde edilen balmumu da Giresun’un ihraç malları arasındaydı. 

19. yüzyılda Giresun’da marangoz, bakırcı, demirci ve taşçı ustası çoktur. Güzel gümüş çatal 

ve bıçak takımlarının      üretimiyle        birlikte (Trabzon  Vilayeti Salnamesi, 1322: 212), 

kayık ve sandal da imal edilir (Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1316: 203; 1322: 215). Kurık 

Nahiyesinin Kulakkaya Mevkii’ndeki fabrikalarda bolca kereste imal edilerek dışarıya ihraç 

edilir. Bölge, kerestesi ve madenleriyle meşhurdur (Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1321: 120 vd; 

Kılıç ve Topal, 2011: 67). Ormanlık alanlara sahip olan Giresun’da ormancılık faaliyetlerinin 

mazisi çok eskidir. Osmanlı Devleti döneminde gemi yapımının yanı sıra yine tersanelerin 

ihtiyaç duyduğu zift ve katran üretimi, bögedeki çam ormanlarından sağlanıyordu. 1318 (1900) 

yılında kazada bulunan hayvanlar ve miktarları (Karaman, 1999: 151): İnek: 11.810 Öküz: 

1.969 Koyun: 43.479 Keçi: 5.736 Manda: 695 Beygir: 1.616 Ester (katır): 1.694 Merkep: 249 

Giresun’da hayvancılıkla ilgilenen haneler geçtiğimiz yüzyılın başlarına kadar büyükbaş 

hayvanlardan ziyade küçükbaş hayvan bulunduruyorlardı. Hayvancılık, ilin iç kesimlerinde ve 

rakımın yüksek olduğu yerlerde yapılan bir faaliyettir. Kıyı kesimlerinde bugün olduğu gibi o 

yıllarda da ancak ahır hayvancılığı yapılabilmektedir. 

 

 

Tarım 

 

Giresun ilinin başlıca tarım ürünü fındıktır. Fındıktan sonra ekonomik değer taşıyan tarım 

ürünleri çay ve kividir. Tirebolu ve Eynesil bölgesinde çay yetiştiriciliği fındıktan sonra ikinci 
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sırada yer alır. İlde kıyı kesimlerinde toprak sahibi hemen her ailenin kendi ihtiyacını 

karşılayacak ölçüde mısır yetiştirmektedir. İlin iç kesimlerinde sebze-meyve ve hububat tarımı 

yapılmaktadır. İlin güneyindeki Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde ağırlıkla 

buğday, çavdar ve arpa tarımı yapılmaktadır. 

Giresun’da ülkemizde yetişen meyve türlerinin hemen hemen hepsini yetiştirmek mümkündür. 

Giresun’da bu imkân yeterince değerlendirilmemiştir. İlin iç kesimlerinde yetiştirilen ceviz, 

kiraz ve elma ilde ticari değeri olan meyve çeşitleridir. İlin kıyı kesimindeki meyve ağaçları 

sayıca az ve dağınık haldedirler. Kıyı kesiminde meyvelerden fındık ve kivi dışındakilerin ticari 

değeri yoktur. Mevcut üretim aile ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Giresun’da kivi üretiminin 

başlangıcı 1990’lardır. Kivinin, fındığa oranla verimi daha fazla, hasat gideri daha az ve geliri 

daha iyidir. Buna rağmen yöre insanları kivi üretimine yeterince yönlendirilememiştir. Kivi 

daha hassas bir bitkidir ve bakımı daha zahmetlidir. Geniş alanlarda yapılması zordur. 

Giresun’da ceviz daha çok Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde yetiştirilir. Özellikle “Şebin 

Cevizi” denilen Şebinkarahisar cevizi, “marka” olabilecek, “coğrafi işaret” olarak tescil 

edilebilecek kendine has özellikleri olan bir cevizdir. Kirazın anavatanı Giresun’da kiraz 

üretimi oldukça düşüktür. Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde kiraz tarımı yapılmaktadır. İl 

ticaretinde önemli bir yere sahip olmayan kirazın yörede turşusu kurulur, kavurması yapılır. 

Giresun’da sebzecilik fazla gelişmemiştir. Üretim evlerin önündeki küçük bahçelerde aile 

ihtiyacını karşılamak için yapılır. İhtiyaç fazlası yerel pazarlarda satışa sunulur. Giresun’da 

yaygın olarak üretilen sebzeler başta karalâhana olmak üzere patates, fasulye ve domatestir. 

Buğday daha çok ekmek yapımında kullanılmakta olup Şebinkarahisar, Dereli, Alucra ve 

Çamoluk ilçelerinde üretilir. Bu buğday üretimi Giresun’un ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. 

Arpa, Giresun’da buğdaydan sonra en çok üretilen tahıldır. Yaz yağışları nedeniyle kıyıda arpa 

üretimi yapılamadığından arpa da buğday gibi içi kesimlerde Şebinkarahisar, Dereli, Alucra ve 

Çamoluk ilçelerinde üretilir. Mısır, Giresun’da yaygın olarak üretilen üçüncü tahıl türüdür. 

Mısırın 1950’li yıllarda 232 bin dekarlık üretim alanı varken bu miktar günümüzde 38 bin 

dekara kadar düşmüştür. Mısırın üretim alanlarının giderek daralmasının en önemli nedeni 

mısırın yerini fındığın almasıdır. 

 

Hayvancılık 

 

Giresun ilinin sahil kesimi, bu bölgede mera alanları bulunmadığı için hayvancılığa elverişli 

değildir. İl genelinde özellikle iç kesimlerdeki yaylalarda ve yayla çevrelerinde hayvancılığa 
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uygun otlak alanlar bulunmaktadır. Buna karşın yörede hayvancılık faaliyetleri sürekli olarak 

gerilemektedir. Yörenin sürekli olarak göç vermesi ve maliyetlerin yüksek oluşu hayvancılığı 

tercih edilir olmaktan uzak tutmaktadır. 

Hayvancılığa devam edilen köylerde yaz aylarında yaylalara çıkılmaktadır. En erken nisan 

ayında başlayan yaylacılık eylül ayından itibaren sona erer. Çocuklu aileler çocukları okula 

gideceği için daha erken tarihlerde yayladan ayrılır. Yaylada kalanlar ise havaların soğumasını 

beklemeden yine eylül ayı içerisinde yayladan ayrılırlar. Bazı köylüler yaylalarda 

kullanmadıkları meralarını başka köylerin yaylacılarına kiraya verirler. Bu kiralama işine kırtıl 

adı verilir. 

Eğribel Geçidinin güneyinde kalan Şebinkarahisar, Çamoluk ve Alucra ilçelerinde hayvancılık 

faaliyetlerinin ekonomik değeri vardır. Yörede küçükbaş hayvancılığa elverişli geniş düzlükler, 

otlaklar mevcuttur. Diğer ilçelerdeki hayvancılık faaliyetleri daha çok ev ihtiyacını karşılamaya 

yöneliktir. Aileler hayvanlardan elde ettikleri ürünlerin bir kısmını kışlık olarak kendine ayırır 

geri kalan kısmını ise yayla merkezlerinde kurulan Pazar yerlerinde satarlar. Giresun’da kümes 

hayvancılığı aile ihtiyacını karşılamak amacıyla geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Daha 

çok tavuk yetiştirilmektedir. Kent nüfusunun artmasıyla birlikte kümes hayvancılığının karlılık 

imkânı da artmasına rağmen il genelinde diğer hayvancılık türleri gibi kümes hayvancılığı da 

ihmal edilmiştir. Bulancak ilçesi ve Giresun’un iç kesimlerinde arıcılık gelişme göstermiş bir 

faaliyettir. Bölgedeki arıcıların hemen tümü gezici arıcıdır. Yarıcılar kovanlarını Sivas, 

Erzincan ve Erzurum gibi yakın illere götürmektedirler. Gezici arıcılığın başlıca nedeni, fındık 

ağaçlarının yoğun olduğu yerlerde bitki çeşitliliğinin az olması ve fındık bahçeleri için 

kullanılan tarım ilaçlarının arılara zararlı olmasıdır. İlin diğer ilçelerine oranla Bulancak, Keşap 

ve merkez ilçede arıcılık daha yaygındır. Türkiye’nin balüretiminde Giresun’a komşu il olan 

Ordu’nun birinci sırada yer alması ve Giresun’da Ordu’da üretilen balın onda birinin dahi 

üretilemiyor olması dikkat çekicidir. 

 

Balıkçılık 

 

Türkiye’de 16.650 adet ruhsatlı balıkçı teknesi bulunmaktadır. Bunlardan 609 adedi Giresun’da 

bulunmaktadır (Emirbuyuran, 2012: 2). Ruhsatlı balıkçı teknelerinin 11’i Gırgır ve geriye kalan 

598’i küçük balıkçı teknelerinden oluşmaktadır. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi Giresun 

ilinde balıkçılık, ekonomik değeri olan önmeli bir uğraştır. İlin kıyı kesimlerindeki 

yerleşimcilerin başlıca geçim kaynağı balıkçılıktır. Hamsi, mezgit, istavrit, barbun, kefal, lüfer, 
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palamut en çok avlanan balık türleridir. Mezgit ağı ile avcılık, av sezonunun tamamında 

yapılmaktadır. Mezgit avı, ağın gece atılıp gün doğumuyla beraber denizden toplanması 

şeklinde yapılır. Ocak-nisan ayları arasında kalkan ağları daha sık kullanılır. Kalkan balıkıçıları 

ağlarını 8-70 m derinliğe bırakıp, 1 hafta - 10 gün kadar denizde beklettikten sonra toplarlar. 

Barbunya balığı, kasım-ocak ayları arasında yoğun olarak avlanılır. Avcılık, ağın gece atılıp 

sabah toplanması şeklindedir. Palamut ağıyla avcılık eylül ayı başlarından kasım ayına kadar 

yoğun olarak yapılmaktadır. Palamut avında ağlar denize bırakıldıktan sonra 1- 1,5 saat 

içerisinde toplanır. Giresun’da kültür balıkçılığı ise akarsu kenarına kurulan havuz şeklindeki 

işletmelerde alabalık üretimi olarak vardır. 

 

Yeraltı Kaynakları 

 

Kentin en önemli maden yatağı, başta Espiye, Tirebolu ve Görele olmak üzere kıyı dağları 

kesiminde bulunan bakır yataklarıdır. Osmanlı devletinin son dönemlerinde Giresun ve 

çevresindeki yer altı kaynakları Avrupa ülkelerinin ilgisini çekmiş, bölgeye gelip keşifler yapan 

batılılar bölgede yaşayan gayrımüslimlerle ortaklıklar kurarak madencilik yapmak üzere 

imtiyaz almışlardır. 

 

Orman Ürünleri 

 

Giresun’da orman ve ormancılık tarih boyunca süren kullanıma ve tahribe rağmen, başta nem 

ve yağış olmak üzere uygun doğal çevre şartları nedeniyle varlığını hep sürdürmüştür. 

Giresun’un yaklaşık % 35’i ormanlarla kaplıdır. İl sınırları içerisinde en fazla ormanlık alan 

Dereli ilçesindedir. Dereli’yi Alucra ve Bulancak ilçeleri izler. Giresun ormanlarında hâkim 

ağaç türü geniş yapraklılardan kayın, kızılağaç ve meşe; iğne yapraklılardan sarıçam, köknar 

ve ladindir. Giresun ormanlarının yıllık 874 bin ton metreküp artırımı olup bunun yaklaşık 175 

bin metreküpü endüstriyel odun 50 bin metreküpü yakacak odundur. 

İlimizin Sanayi Yapısı ve Büyüklükleri 

 

Giresun dünyanın en kaliteli fındığının yetiştiği yerdir. Dolayısıyla, fındık, ilin ticarete konu 

olan en önemli ürünüdür. Dünya pazarlarında tanınmış olan Giresun fındığı geçmiş yıllarda 

natürel olarak ihraç edilirken, bugün ilde kurulu bulunan modern tesislerde işlenerek 

kavrulmuş, kıyılmış, beyazlatılmış un ve püre halinde, bisküvi, çikolata, dondurma, tatlı ve 
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hamur işlerinde, yemek ve salatalarda kullanılmak üzere ihraç edilmektedir. Yatırımcılara 

sağlanan devlet teşviklerinin yanında, Giresun’da son yıllarda sanayi altyapısında hızlı bir 

gelişim gerçekleşmektedir. 70 ha. büyüklüğe sahip Giresun 1. OSB il merkezinde, Karadeniz 

Sahil Yolu’na 1 km. uzaklıkta yer almaktadır. 

Giresun 1. OSB’nin uzun süredir devam eden altyapı problemleri halen devam etmekte olup, 

yatırım yapan firmaları ciddi anlamda etkilemektedir. 2018 yılında üretimde 24 firma, inşaat 

halinde 4 firma, planlama aşamasında 4 firma ve kapalı halde 3 firma olmak üzere 36 firmaya 

37 parsel tahsisi yapılmıştır. Firmaların çalışan sayısı 1350’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13: Giresun OSB firma sektör dağılımı ( İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü, Giresun İl Çevre Durum Raporu, 2005) 

2. OSB ise Bulancak ilçesinde 48 ha. büyüklüğündeki Karadeniz Otoyolu kenarında 

konumlanmıştır. 2. OSB’nin alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup 56 adet sanayi parselinden 

39 adetinin tahsis işlemleri tamamlanmış ve 7 parsel sahibi yapı ruhsatı alarak inşaat 

çalışmalarına devam etmektedir. Diğer parsellerde proje aşamasındadır. Giresun’da Sanayi 

Sicil Belgesine sahip 676 firma bulunmaktadır. Sanayi işletmelerinin sektörlere göre kayıtlı 

işyeri ve istihdam miktarları dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sanayi sicil kayıtlarına göre, 

sanayi işletmelerinde çalışan personel sayısı 11.134’dür. Giresun sektörel bazda istihdam 

oranlarına bakıldığında Sanayi sektörünün istihdam oranı tarım ve turizmden sonra 3. Sırada 

olup TUİK 2013 verilerine göre %12.6’dır. İlin Sanayisi genel olarak tarıma dayalı olup 

kapasite kullanım oranı ve ihracat potansiyeli düşük, Uluslararası ticarette finansal ve teknik 

anlamda yetersizlik olup düşük ve orta düşük sanayi yapısına sahiptir. Avantajlı yönleri ise; 

Üretim becerisi yüksek, kümelenme avantajına sahip imalat yapısı avantajı (gıda ürünleri, 

içecek, giyim eşyası, mobilya, asansör) ve düşük maliyetli işgücü olarak sıralanabilir. Giresun 

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 2018 yılı sanayi sicil kayıtlarına göre ilde 676 adet firma 
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bulunmaktadır. Kayıtlı firmaların %34,65’sini gıda, % 13,46’ini ise mobilya imalatı ve diğer 

sektörler oluşturmaktadır. 

 

Tablo 11: Sanayi siciline kayıtlı firma sayısı  

( İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü, Giresun  İl Çevre Durum Raporu, 2005) 

 

SEKTÖRLERE GÖRE KAYITLI İŞYERİ VE İSTİHDAM MİKTARLARI 

SEKTÖR İŞYERİ İSTİHDAM 

ADET % ADET % 

Gıda Ürünleri 241      35,65 3.688 34,74 

Mobilya 91 13,46 495 4,45 

Kauçuk ve Plastik Ürünleri 62 9,17        367 3,30 

Diğer Metalik Olmayan Mineral 

Ürünleri 

61 9,02 627 5,63 

Fabrikasyon Metal Ürünleri 42 6,21 336 3,02 

Başka Yerde Sınıflandırılmamış 

Makine ve Ekipman 

34 5,03 643 5,78 

Giyim Eşyaları 34 5,03 3.252 29,21 

Ağaç Ürünleri 30 4,44 177 1,59 

Diğer Madencilik ve 

Taşocakçılığı 

23 3,40 424 3,81 

Diğer Sektörler 58 8,58 1.125 8,47 

TOPLAM 676 100,00 11.134 100,00 

Kaynak: Giresun  Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü / 2018 

 

2018 yılında Giresun’da bulunan 2 adet TSO ya ait firma dağılımları Faal firma sayısı 

3185, Askıda 792 ve Tasfiye halinde 131 firma bulunmaktadır. Ayrıca TESK 2018 yılı 

kayıtlarına göre Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne kayıtlı 13419 üye 

bulunmaktadır. 

 Tablo 12: Küçük sanayi siteleri 

No Sanayi Sitesinin Adı İlçe Toplam 

İşyeri 

Sayısı 

Dolu 

İşyeri 

Sayısı 

Boş 

İşyeri 

Sayısı 

Doluluk 

Oranı(%) 

Bir İşyerinde 

Çalışan 

Ortalama İşçi 

Sayısı 

1 Giresun KSS Merkez 465 460 5 98,9 4 

2 Bulancak KSS Bulancak 405 395 10 97,5 3 

3 Giresun Batlama Merkez  138 136 2 98,5 2 

4 Şebinkarahisar KSS Şebinkarahisar 123 80 43 65,0 2 
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Firmaların Teknoloji Kullanma Düzeyi 

 

Giresun’un içerisinde bulunduğu TR90 Bölgesinde firmaların teknoloji sınıflarına göre 

dağılımına bakıldığında, % 0,08 oranında yüksek teknoloji, % 4,12 oranında orta-yüksek 

teknoloji, % 28,7 oranında orta-düşük teknoloji ve % 67,09 oranında düşük teknoloji 

sektörlerde faaliyet gösterildiği görülmektedir. Bu oranlar Türkiye geneli için % 3,5 oranında 

yüksek teknoloji, % 24,7 oranında orta-yüksek teknoloji, % 30,9 oranında orta-düşük teknoloji 

ve % 40,9 oranında düşük teknoloji olarak belirlenmiştir. Oranlarda açıkça anlaşılacağı üzere 

ildeki sanayi sektörünün %70’ine yakını çok düşük teknoloji kullanmakta ve bu da üretim ve 

maliyet avantajı açısında bu sektörü rekabet avantajından mahrum bırakmaktadır. İlimizde hibe 

ve destek sağlayan kurumların firmaları yeni teknolojileri kullanmaya zorlaması yada teşvik 

etmesi önem arz etmektedir. Ayrıca bu teknolojilerin özendirilmesi edinim maliyetleri azami 

oranda desteklenmelidir. 

 

Şekil 14: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verileri, 2018 

 

 

 

1.5. İlin Ulaşım ve Altyapı Durumu 

1.5.1. Karayolu Ağı 
 

Giresun İlinde ulaşım sahil kesiminden geçen 010 no lu Devlet Kara yolu ile sağlanmaktadır. 

Ancak artan trafik nedeniyle bu yol ihtiyaca cevap vermemektedir. Bu nedenle yolda 

iyileştirilme çalışmaları yapılmaktadır.  
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İldeki Karayolu ağı 368 Km. olup, bunun 252 Km.si devlet yolu, 116 Km.si İl yoludur. Devlet 

ve İl yollarının toplamının % 91 'i asfalt % 9'u stabilize yoldur. Ayrıca, 77 Km.si asfalt olan 

toplam 6853 Km. köy yolu bulunmaktadır.  

Halen iç Anadolu ile irtibat Giresun-Şebinkarahisar yolu ile sağlanmaktadır. İç Anadolu ile 

irtibatı en kısa ve ekonomik olarak sağlayacak olan ve yapımına 1976 yılında başlanan 

Tirebolu-Torul yolunda çalışmalar sona ermek üzeredir. 88 Km. uzunluğunda olan Tirebolu-

Torul yolunun Tirebolu tarafından 31 Km., Torul tarafından 35 Km. olmak üzere 66 Km.si 

asfalt kaplamalı olarak tamamlanmıştır. 22 Km.lik orta kesiminde DSİ tarafından çalışmalar 

sürdürülmektedir.  

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı taşra teşkilatı 18 adet Bölge Müdürlüğünden 

oluşmaktadır. Giresun Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde olup, Bölge Merkezi 

Trabzon İlidir. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane, 

Artvin ve Bayburt illeri bağlı bulunmaktadır.  

Giresun İlinde ise, 104. Şube Şefliği Ünitesi Karayollarından sorumlu tek kuruluş olarak görev 

yapmaktadır.  

Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk İlçelerindeki karayolu Sivas 16. Bölge Müdürlüğü 

sorumluluk alanı içindedir. 

 

1.5.2. Diğer Ulaşım Biçimleri ve Erişim  
 

Havayolları 

 

İl'de hava ulaşımı mevcut değildir. Ancak 1997 yılında Giresun ve Ordu İlleri arasında hava 

alanı yapılması için her iki il kuruluşlarının üye olduğu bir vakıf (OR-Gİ) kurulmuştur. Bu vakıf 

tarafından Deniz dolgusu yapılarak kazanılacak olan alan üzerine kurulacak Havaalanının 

mendirek inşaatına başlanmıştır. 

 

Denizyolları 

 

Giresun Limanı 1959 yılında hizmete girmiştir. Doğuda Çamburnu, Batıda Piraziz arasındaki 

Deniz alanını kapsar. Limanın şilep rıhtımı, Yolcu rıhtımı, motor rıhtımı, balıkçı rıhtımı ve 

kılavuzluk rıhtımı olmak üzere (5) adet rıhtımı bulunmaktadır. İlin yurtdışına açılan önemli bir 

kapısı da Deniz yoludur.  
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Liman, Türk ve yabancı gemilere yükleme ve boşaltma yapabilecek her türlü kolaylığa ve 

imkanlara sahiptir. İl genelinde tescilli ve tescilsiz gemi sayısı (805) adettir.  

Ticaret gemilerinde çalışmak amacıyla liman başkanlığı tarafından şu ana kadar 2333 adet gemi 

adamı cüzdanı verilmiştir. Limanın yükleme ve boşaltma kapasitesi 1.300.000 yıl/Ton 'dur. 

1994 yılı yatırım programına alınan Giresun Limanı tevsiatı ile Ana mendireğin 101 M. 

Uzatılması, liman içine ilave rıhtım ve saha genişlemesi, rıhtımların önlerindeki sığlıkların 

taranması ve böylece liman kapasitesinin 1.797.000 yıl/Ton yükseltilmesi planlanmıştır.  

İhraç maddeleri arasında fındık, Un, Maden ve karışık yük gelmekte olup, boşaltılan (İthal 

edilen) maddeler ise genelde tomruk, buğday ve kömürü kapsamaktadır. Deniz taşımacılığı 

genelde Karadeniz'e sahilden Devletlerin limanlarına yapıldığı gibi, Ülkemiz Limanlarına da 

yapılmaktadır. 

 

1.5.3. Sosyal ve Kültürel Hayat  
 

Sanat 

 

Sanatsal zenginlikleri konusunda tarihe tanıklık etmiş illerde olduğu gibi, Giresun'un da 

sanatsal alandaki ayak izleri eskilere dayanmaktadır. Hatta o kadar eskilere dayanmaktadır ki, 

Anadolu’da çoğu illerimizden daha çok eski, daha zengin geçmişe sahiptir. Bu zenginlik belki 

de Anadolu'nun çoğu medeniyetleri konuk ekmesinden ileri geliyor. Belki de 'Mevlana felsefesi 

ve hoşgörüsüyle' azınlıkları ortaklaşa yaşamanın kazandırdığı zenginlikten ileri geliyor. 

 

Tiyatro 

 

Sanatsal zenginlikleri konusunda tarihe tanıklık etmiş illerde olduğu gibi, Giresun'un da 

sanatsal alandaki ayak izleri eskilere dayanmaktadır. Hatta o kadar eskilere dayanmaktadır ki, 

Anadolu’da çoğu illerimizden daha çok eski, daha zengin geçmişe sahiptir.  

1970'li yılların başında Giresun Halk Evinin bünyesinden yetişen (merhum) Salih Üstüntaş ve 

yine (merhum) Vahit Sütlaş, ustaların öncülüğünde Giresun İl Tiyatrosu (GİLT) kurulmuş ve 

çalışmalarını Belediye Salonlarını kullanarak yapmış. Fakat her girişimde olduğu gibi bu 

topluluğunda ömrü çok kısa sürmüştür. 

1987 yılında (merhum) Mürsel Gülmez'in, öncülüğünde Bulancak Sanat Tiyatrosu kurulmuş. 

Disiplinli ve düzenli aralıksız yaptığı çalışmalarla kendisini günümüze kadar taşımasını 
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bilmiştir. 1988 yılında ise Giresun Belediyesi Sosyal İşler Müdürü (merhum) Mustafa Dağ 

öncülüğünde Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu kurularak, amatör oyunculuk çerçevesi 

içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. 2001 yılının başlarında Giresun'da, Emekli öğretmen 

Şaban Karakaya profesyonel statü kapsamında 'Şaka Tiyatrosu' olarak ilk özel tiyatroyu 

kurmuştur. Bulancak Sanat Tiyatrosu (BST) : 1987 yılında sanat yaşamına merhaba diyen 

BST’nin kuruluş çalışmaları 1981 yılında başladı. Bulancak Sanat Tiyatrosu; Mürsel Gülmez, 

Sezai Yeşiltepe ve Ömer Mustafa yılmaz öncülüğünde kuruldu. Tiyatro’nun kuruluşunda 

itibaren 1999 yılına kadar Genel Sanat Yönetmenliğini Mürsel Gülmez yürütmüştür. 

 

Sinema 

 

Giresun’da Birinci Dünya Savaşı yıllarında Madav Pavlidi Sineması adlı bir Rum sineması 

faaliyet göstermiştir. Cumhuriyet döneminin ilk sineması ise İstiklal Sinemasıdır. Şehrin tek 

sineması olan İstiklal Sineması 1923 yılı ortalarından 1924 ocak ayına kadar faaliyet gösterdi. 

Muhtemelen aynı sinema satış neticesi ile el değiştirmiş ve Lale Sineması adını almıştır. Bu 

yıllar sessiz film dönemi olduğu için filmlerin konusu ara karelerde geçen yazılar ile 

açıklanıyordu. Başlangıçta filmler Fransızca alt yazılı olduğundan halk anlamakta güçlük 

çekiyordu. Sonradan filmlerde Türkçe alt yazılar kullanılmaya başlandı. Sinemada 20 Ekim 

1924 tarihinden itibaren piyano, keman gibi müzik aletleri çaldırarak izleyicilerin hoşça vakit 

geçirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Şehir merkezinde aktif olarak faaliyet gösteren sinema 

salonları vardır. 

 

Müzik 

 

Giresun Bilgi yurdunun ve sonradan yerini alan Türk Ocağı’nın müzik şubeleri vardı. Bu 

dernekler salonlarında konserler vermekteydiler. Hilalspor Kulübü de 1927 ocak ayında musiki 

heyetini faaliyete geçirmiştir. Bu heyet Süleyman Bey’in yönetiminde akşamları şarkılı salon 

eğlenceleri düzenlemekteydi. Başta Trabzon Türk Ocağı olmak üzere dışarıdan sanatçılar 

getirenler de oluyordu. Giresun Alayı’nın bando öğretmenliğini çalışmaları Birinci Dünya 

Savaşına kadar kesintisiz sürmüş ve bu süre içinde İntibah, Sultan Osman Gazi, Eşber, Othello, 

Hamlet gibi yerli yabancı eserler sahneye konmuştur. Birinci Dünya Savaşı ile geçici olarak 

kesintiye uğrayan tiyatro çalışmaları savaş sonunda yeniden canlanmış; bu canlanmada Bilgi 

Yurdu Giresunspor ve Hilalspor’un önemli rolleri olmuştur. Özellikle Bilgi Yurdu’nun 
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yöneticiliğini yapan şair Can Akengin’in Giresun’da tiyatronun yeniden canlandırılmasında 

yoğun çalışmaları olmuştur. Şehirdeki tiyatro çalışmalarının üçüncü dönemi Giresun 

Halkevi’nin kurulması ile başlamıştır. Halkevi bünyesinde uzun yıllar başarılı bir biçimde 

sürdürülen tiyatro çalışmaları, halkevleri etkinliklerinin Türkiye genelinde hız kaybetmesiyle 

birlikte yeniden bir gerileme dönemine girmiştir. Giresun’da tiyatro GİLT’in (Giresun İl 

Tiyatrosu) kurulmasıyla 1970’li yıllarda canlanır gibi olmuş, ancak salonsuzluk ve diğer 

nedenlerle bu çok uzun sürmemiştir. GİLT 1972 yılında kapanmıştır. Giresun’da tiyatronun 

yeniden canlanma ve yükseliş dönemi 1988 yılında Belediye Şehir Tiyatrosu’nun kurulmasıyla 

başlar. Necati Cumalı’nın “Derya Gülü” adlı eseriyle başlayan yeni dönem her yıl iki üç eserin 

sahneye konulmasıyla devam etmektedir. Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu 1992 yılında şu 

anda içinde bulunduğu kendi bina ve sahnesine kavuşmuştur. 1991 yılında kurulan GİST 

(Giresun Sanat Tiyatrosu) kuruluşunda itibaren Giresunun amatör tiyatro hayatına kısıtlı 

olanaklarla katkıda bulunmuş ve çeşitli nedenlerle daha sonra perdelerini kapatmıştır. 5 Aralık 

1994 tarihinde Belediye Konservatuvarı’nın açılmasıyla tiyatro çalışmaları konservatuvar 

bünyesinde de yürütülmeye başlanmıştır… Yapmış olan Hüseyin Efendi ise kendi parası ile 

Sürmene Darü’l Eytamı’nın bandosunu satın alarak Giresun’da ilk bando takımını 

oluşturmuştur. Giresun belediyesi şehir tiyatrosu (GBŞT). 

İstanbul şehir tiyatrosu “Darülbedayi” kurucularından ünlü aktör Raşit Rıza anılarında ilk şehir 

tiyatrosunun Giresun’da kurulduğunu ve eşi Suzan Hanım’la birlikte burada sahneye çıktığını 

aktarmaktadır. Giresun’da tiyatro, İkinci Meşrutiyeti izleyen günlerde Giresun redif taburu 

subaylarından Yzb. İbrahim Beyin girişimleriyle kurulmuş ve ilk kez Namık Kemal’in “Vatan 

Yahut Silistre” adlı oyunu sahneye koymuştur. Bu oyunda Arslan Bey rolünü Yzb. İbrahim Bey 

udi ve hanende rolünü eşi Madam Agavni oynamıştır. Giresun’da tiyatronun kurulması ve 

gelişmesi “Giresun Millî İntibah Kulübü”nün statüsünde gerçekleşmiş, karşıt düşünce ve 

engellemelere aşabilmek için statüsünü değiştirerek şirketleşmiş ve “Giresun Millî İntibah 

Şirketi” adını almıştır. İstanbul Şehir Tiyatrosu kurucularından Raşit Rıza, eşi Suzan Hanım ve 

Bursalı tiyatro yönetmeni Halim Efendi’nin de yer aldığı Giresun’daki tiyatroda sahneye 

çıkmıştır. 

Müzik Dostları Derneği: Türk halk müziği dalında faaliyet gösteren ve başkanlığını Giresun’un 

müzik hayatında iz bırakan Mehmet Yüksel’in yaptığı dernek 2004 yılında kuruldu. Deneyimli 

müzik öğretmeni Sedat Sezai Tek’in ve değerli eğitmenlerin eşliğinde çok sayıda müzikseveri 
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enstrümanlarla buluşturan dernek, faaliyetlerini solo ve koro konserlerle il halkıyla da 

buluşturuyor. 

Grup Medler: 1963 yılında Mehmet Yüksel, Mehmet Meral, Mehmet Aksoy, Mehmet Kalpakçı 

ve Cumhur Gökçe tarafından kurulan Grup Medler’e ait olduğu dönemlerde Giresun’un sosyal 

hayatına önemli değişiklik ve yenilikler kattı. Giresun parklarında canlı müziği halkla 

buluşturan Medler, aileler arası dans yarışmaları, Türk halk ve Türk sanat müziği ses 

yarışmalarıyla kitlelerin aktif katılımını sağladı. Filmlerden önce Yeni Sinemada 15 dakikalık 

canlı müzik yapan orkestranın Giresun genelinde gösterdiği faaliyetler 1960-1970’li yıllarda 

çevre illerinde şehrimize yoğun ilgi göstermelerine, katılımlarına sahne oldu. 

Giresun Belediyesi Konservatuarı: Türk sanat, Türk halk müziği dalında çalışmalar yapmak, 

Giresun yöresi halk müziğine ilişkin incelemelerde bulunmak, yetenekli kişileri eğitmek, 

yetiştirmek, müzik enstrümanlarının kullanımını öğretmek, bölge halkının sahne sanatı 

gereksinimlerini karşılamak, Giresun folkloru üzerine incelemeler yapmak, tüm branşlarda 

programlı gösterilerde bulunmak sergi açmak, yurt içinde ve yurt dışında yöremizi temsil etmek 

amacıyla 1994 yılında kurulmuştur. 

Giresun Musiki Cemiyeti: Nisan 1957’de kurulan cemiyet 2007’de 50. Sanat Yılı’nı kutladı. 

Sanat adına elli yıl önce Zekai Akbulut, Sırrı İnal, Osman Kalyoncu, Saim Şenyurt, Süleyman 

Gül, Çetin Tataroğlu ve İzzet Birsan ile yola çıkan Giresun Musiki Cemiyeti faaliyet sürecinde 

ilimiz ve ülkemiz Türk halk ve Türk sanat müziğine sayısız değer kazandırdı. Radyonun 

olmadığı yıllarda verdiği konserlerle sadece Giresun ilinin değil, Doğu Karadeniz’in müziğe 

olan gereksinimini karşılamıştır. Giresun türkülerinin bugünkü formuna kavuşmasında Giresun 

Musiki Cemiyeti’nin rolü büyüktür. 

Can Akengin Sanat Galerisi: Kapukahve Mahallesi Bekirpaşa Caddesi üzerinde yer alan 

yapının yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut 

değildir. Rum bir esnaf tarafından manifatura dükkânı olarak inşa edildiği, 1930’lu yıllardan 

1980’li yıllara kadar da Yeşil Giresun Gazetesi tarafından kullanıldığı ifade edilen yapı, 1990’lı 

yılların sonunda restore edilerek Can Akengin Sanat Galerisi adıyla sergi salonu olarak hizmete 

açılmıştır. Kâgir sistemde bir buçuk katlı olarak inşa edilen yapıda malzeme bakımından lento 

ve sövelerde, silmelerde, alınlıkta kesme diğer yerlerde moloz taş kullanılmış olup, moloz taşlı 

yüzeyler sıvanmıştır. Yapının üç cephesi sağır olup, güneybatıya bakan ön cephesi gösterişli 

bir düzenlemeye sahiptir. Zemin kat ortasında yer alan düz atkı taşlı girişin iki yanında kenar 

pencereleri vardır. Sütunce biçimli kapı sövelerinin üzerinde üçer adet girland motifi görülür. 
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Giriş açıklığı, lentonun üzerindeki profilli saçakla son bulur. Zemin katta girişin iki yanında 

kare biçimli üçlü pencere açıklığı yer alır. Başlıklı ve kaideli olan kesme taş sövelerin üzerinde 

sade bir saçak vardır. Cephenin zemin ile birinci katları arasındaki geçişi vurgulayan profilli taş 

silme, oldukça geniş tutulmuştur. Üst katın orta bölümü kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. 

Bu bölümde yuvarlak kemerli dört adet pencere vardır. Pencere sövelerindeki sütunceler 

üzerinde üçer adet girland motifi görülür. Bu kattaki diğer pencereler, zemin kattaki 

pencerelerle aynı düzenlemeye sahiptir. Profilli taş saçağa sahip olan cephenin ortasında kesme 

taş malzemeli bir alınlık vardır. Kenarlardan dekoratif taş payandalarla desteklenen düşey 

dikdörtgen biçimli alınlık, üstte yarım yuvarlak formlu bir tepelikle son bulur. Alınlık yüzeyi 

yuvarlak kemerli ikili niş şeklinde düzenlenmiştir.  Yapının iç mekanı sade olup tavanı, ortada 

kare kesitli, kenarları pahlanmış taş malzemeli iki adet ayakla desteklenmiştir. İç mekanda 

bazalt taş örgülü duvar yüzeyleri derzlenerek bırakılmıştır. Asma katı ahşap olan yapının bu 

katından güneybatıya açılan iki kanatlı metal kapısı sonradan kapatılmıştır. Yapı 

günümüzde "Sanat Galerisi" olarak kullanılmaktadır. 

 

1.6. Şehirleşme ve Yerleşim Yapısı 
 

1.6.1. Kentin Gelişim Tarihi ve Planlama Geçmişi 
 

1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 

 İlimiz için üst ölçekte planlama çalışması olan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-

Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın 29.12.2017 tarihli Olur’ları ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

 İlimizde toplam 693.400 hektar arazinin % 10 unda erozyon riski olmayıp, % 25’inde hafif, 

% 20’inde orta, % 10’unda şiddetli ve % 35’inde çok şiddetli derecede erozyon 

görülmektedir. Bu duruma göre İlimiz topraklarının % 85’inde çeşitli derecelerde erozyon 

sorunu bulunmaktadır. 

 İl topraklarında bitki yetişmesini ve tarımsal kullanımını kısıtlayan erozyon, sığlık, taşlık, 

kayalık, drenaj bozukluğu, tuzluluk gibi etkinlik dereceleri yer yer değişen sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. İlimizde, 0-350 m yükseklikleri arasında sert yapraklı bitkilerin yetiştiği 

orman zonu, insanlar tarafından sökülerek fındıklık, çaylık ve sebze bahçelerine 

dönüştürülmüştür. İlde, ormanların insanlar tarafından tahrip edilmesi, yakılarak tarla 

açılması, tarım topraklarının hatalı işlenmesi, mera ve çayırların bilinçsiz kullanımı, aşırı 
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otlatma vb. sebeplerle oluşan toprak erozyonu da çevre sorunlarından biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

Güncel Arazi ve Bina Kullanımı Envanteri 
 

Tarımsal Yapı ve Güncel Gelişmeler 

 

 Giresun 2019 yılı tarımsal yapı bilgilerine göre ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısı 83.925 kişi 

ve ÇKS’ye kayıtlı arazi varlığı 1.064.982 da olarak belirlenmiştir. 

 Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2019 yılı Giresun tarımsal 

yapısı ile ilgili veriler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

 
Tablo 13: Giresun ili tarımsal yatırım için uygun sektörler 

Tablo 14: Giresun ili tarımsal yapı verileri 

SEKTÖR ADI AÇIKLAMA 

Fındık İl fındık üretiminde Ülke üretiminin 20 ’sine sahiptir. Ayrıca Dünya pazarında tercih edilen yağlı fındık 

sadece Giresun’da yetiştirilmektedir. 

Fındık sektörüne ait sanayi gelişime uygundur ve pazar sorunu bulunmamaktadır. 

Kültür Balıkçılığı Yıllık 250 ton kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinin tamamı iç sularda yapılmakta olup, denizde kültür 

balıkçılığı yetiştiriciliği yapılmamaktadır Denizde kültür balıkçılığı yetiştiriciliği yapmak suretiyle 

ihracat imkânı bulunmaktadır. 

Organik Tarım Çevresel ve tarımsal kirlenmenin az olduğu, zirai mücadeleden uzak alanların oldukça fazla olduğu 

bölgeler organik yaş sebze ve meyve yetiştiriciliğine oldukça müsaittir. Bu bölgelerde yapılan üretime 

talep oldukça fazla olup, pazar sorunu bulunmamaktadır. 

Çay İl çay sektörüne ait sanayi gelişime uygundur ve pazar sorunu bulunmamaktadır. Çay işleme üretim 

yerleri için yatırım talepleri gelmektedir. 

Hububat ve 

Hayvancılık 

İlin iç bölgelerinde bulunan ilçelerinde (Alucra Şebinkarahisar 

Çamoluk) hububat ile yem bitkisi ekilişi yapılmakta olup hayvancılık ve hayvansal ürün işleme 

yatırımları için uygundur. 

Üzümsü Meyveler Özellikle kivi, yaban mersini, böğürtlen gibi üretim açığı olan çeşitlerin yetiştirilmesi için oldukça 

uygun iklim koşulları mevcuttur. Bu ürünlerin herhangi bir hastalık ve zararlısının bulunmaması, Pazar 

sorununun olmaması, alıcılar tarafından talebi olan ürünler olması, farklı sanayi ve ilaç sektörlerinde 

kullanılması avantaj sağlamaktadır. 

Arıcılık İldeki mera ve yaylaklarda bulunan aromatik bitkilerin ve kestane ormanlarının çokluğu arıcılık 

sektörünün daha da büyümesine imkan sağlamaktadır. Giresun ili Ülke genelinde koloni varlığı 

açısından 3 sırada yer almaktadır. Mevcut mera ve yaylaklarda kimyevi gübre ve zirai ilaç kullanımı 

bulunmadığından organik bal üretimine de uygundur. 

Kültür Mantarı İklim olarak mantar yetiştiriciliğine uygun olması ve alternatif gelir kaynağı oluşturması avantaj 

sağlamakta olup son yıllarda devlet destekleri il genelinde kültür mantarı yetiştiriciliğinin artmasını 

sağlamıştır. Kültür mantarı üretimi için yatırım talepleri gelmektedir. 

Örtü Altı 

Yetiştiriciliği 

Örtü altında sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği için uygun iklim koşulları mevcuttur. Pazar sorunu 

bulunmamaktadır. 

Meyvecilik İli iç bölgelerinde ceviz, dut, çilek, elma, kiraz, vişne çeşitlerinin yetiştirilmesi için oldukça uygun 

iklim koşulları mevcuttur Alıcılar tarafından talebi olan ürünler olması, farklı sanayi ve gıda 

sektörlerinde kullanılması avantaj sağlamaktadır. 
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  2018 2019 

  Üretim Alanı (ha) Üretim Miktarı (ton) Üretim Alanı (ha) Üretim Miktarı (ton) 

Meyve 1.193.735 96.634 1.201.397 141.113 

Sebze  26.610 24.062 26.308 24.390 

Tarla 201.523 40.495 172.654 30.569 

 

 

Giresun ilindeki tarımsal yatırım için uygun sektörler ve alanlarla ilgili açıklamalar aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır (Tablo-15). 
 

 

Güncel Gelişmeler; 

  2019 TÜİK verilerine göre Giresun’da 1.422.739 dekar tarım alanı bulunmaktadır.  

 Yüzölçümünün % 22.3’ünü kapsayan bu alanın 188.024 dekarı tarla, 1.201.397 dekarı 

meyve, 26.307 dekarı sebze ve 7.009 dekar alanı ise nadas alanlarından oluşmaktadır.   

 Giresun ilinin bitkisel üretimde öne çıkan ürünleri ile ilgili veriler aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 

           
                 Tablo 15: Giresun’un Bitkisel Üretiminde Öne Çıkan Ürünler(2019) 

Ürün Adı Türkiye (Ton) Giresun 

(Ton) 

Türkiye Üretimi 

İçindeki Payı % 

Türkiye 

Sıralaması 

Fındık 766.046 84.766 10,92 % 5. 

Çay 1.450.000 32.691 2,25 % 4. 

Buğday 15.851.000 7.126 0,04 % 74. 

Arpa(Diğer) 7.200.000 7.992 0,11 % 66. 

Patates (Diğer) 4.979.824 11.781 0,24 % 36. 

Yonca(Yeşil Ot) 17.949.264 13.422 0,07 % 64. 

Lahana(Karayaprak) 56.726 6.732 1,00 % 2. 

Fasulye(Taze) 596.074 7.657 1,28 % 15. 

Korunga (Yeşil Ot) 1.934.847 3.488 0,18 % 39. 

Elma (Diğer) 1.041.772 4.281 0,17 % 23. 

Mısır(Dane) 6.000.000 2.494 0,04 % 49. 

Armut 530.723 3.165 0,60 % 36. 

Kiraz 664.224 2.942 0,44 % 34. 

Domates (Sofralık) 8.836.055 2.763 0,02 % 72. 

Hıyar (Sofralık) 1.748.157 2.294 0,12 % 63. 

Kivi 63.798 2.231 3,50 % 8. 

Dut 69.317 2.797 4,03 % 7. 

Yaban Mersini 443 9 2,03 % 5. 
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Kültürel Miras Alanları 

 

Giresun, doğal güzellikleri ve tarihsel zenginliği ile gerçek bir kültür ve turizm kentidir. İl 

sınırları içinde Trabzon Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kayıtlarına göre 

tescil edilmiş toplam 512 kültür varlığı ve 13 adet arkeolojik ve kentsel sit alanı bulunmaktadır. 

Yeni tescil çalışmaları ve tescil iptali işlemleri nedeni ile bu sayı sürekli değişmektedir. Tespiti 

yapılan kültür varlıklarından 102 tanesi dini yapı, 18 tanesi kamu yapısı, 261 tanesi konut 

mimarisi, 7 tanesi savunma yapısı, 14 tanesi ticaret yapısı, 104 tanesi su yapısı, 6 tanesi de 

muhtelif eserlerdir. Dini yapılardan 51 tanesi cami, 12 tanesi türbe, 4 tanesi mezarlık, 31 tanesi 

kilise, 4 tanesi de kaya mezarıdır.  

Su yapılarından 5 tanesi hamam, 45 tanesi köprü, 3 tanesi su değirmeni, 51 tanesi de çeşmedir. 

Bu yapıların bazıları şunlardır: 

 

 Giresun Kalesi 

 Giresun Adası 

 Zeytinlik Mahallesi 

 Gogora Kilisesi 

 Seyit Vakkas Türbesi 

 Tirebolu Kalesi (Tirebolu) 

 Şebinkarahisar Kalesi (Şebinkarahisar) 

 Andoz Kalesi (Espiye) 

 Eynesil Kalesi (Eynesil) 

 Meryem Ana Manastırı (Şebinkarahisar) 

 Çakrak Kiliseleri (Alucra) 

 Öksün Kalesi (Bulancak) 

 Ezedin Köprüsü (Bulancak) 

 

 

1.7. Afetsellik ve Afet Yönetimi Uygulamaları 

1.7.1. İl’de Yaşanan Afetler ve Hâkim Tehlikeler 
 

Giresun ili, Doğu Karadeniz Bölgesinin batısında yer alan meteorolojik faktörler ve 

topografyaya, bağlı olarak gelişen heyelan, sel, kaya düşmesi vakalarının sıkça yaşandığı 
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illerden biridir. Kütle hareketlerinin meydana gelmesinde; bölgenin morfolojisi, jeolojisi, iklim 

karakteristikleri ve bunlara ilave olarak kayaçların ayrışması, değişik amaçlı kazılar, bitki 

örtüsünün tahribi, yapay (Patlatma vb.) sarsıntılar başlıca nedenleri oluşturmuştur. Belirtilen 

afet türlerinin dışında, İlde yaşanan diğer afet türleri fırtına, deprem ve çığ olarak sıralanabilir. 

 
Şekil  2:  Bulancak İlçesi Yaslıbahçe Köyü, 2016 

 

 
Şekil  3: Çanakçı İlçesi Düzköy Köyü, 2016 

2017 yılında, İlimiz sınırlarını kapsayacak şekilde İlin Heyelan Duyarlılık Haritası 

oluşturulmuştur. Haritanın elde edilmesinde eğim, bakı, yola yakınlık, faya yakınlık ve yamaç 

eğriselliği gibi parametreler dikkate alınarak değerlendirmeye gidilmiştir. Heyelan envanterinin 

yamaç eğimi değerlerine bakıldığında; heyelanların 6-8 derece eğim aralığında yoğunlaştığı 

dikkat çekmektedir.  
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Heyelan duyarlılık haritasının oluşturulması aşamasında, çalışma alanındaki maksimum 

yükseklik 3125 m'dir. İl genelinde analize giren heyelanların yaklaşık %33'ünün 0-625 m 

yükseklikler arasında meydana geldiği gözlendiğinden, DEM haritası 125 m aralıklarla 

sınıflandırılmış ve heyelan ile yükseklik ilişkileri tespit edilmiştir. Heyelan envanterinin 

yükseklik dağılımına bakıldığında; en fazla tespit edilen heyelan yükseklikleri 0-500 m ile 

1000-1500 m'ler arasında kalan yüksekliklerdir. 

 

 

Şekil  4: Şebinkarahisar İlçesi Çevresine Ait Heyelan Duyarlılık Analiz Haritası 

 (Giresun AFAD, 2017) 
 

 

 

İlimizde heyelandan sonra etkili olan afet türlerinden bir diğeri de su baskınıdır. Su baskını 

olayları, İlimizin özellikle sahil kesimindeki yerleşim birimlerinde ve iç kesimdeki Şebinkarahisar 

ve Doğankent ilçelerinde yağışlara bağlı olarak gelişmektedir.  

Diğer bir afet türü olan kaya düşmesi olayları,  meteorolojik faktörlerin etkisiyle genellikle 

heyelanla birlikte gelişmektedir. Mevsim geçişlerinde donma, çözünme vb. faktörlerin etkisiyle 
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ana kayadan ayrılan kaya kütleleri, suya doygun zeminle birlikte hareket ederek yerleşim 

birimlerini etkisi altına almaktadır. Kaya düşmesi olayının yoğun olarak yaşandığı illerimizden 

birisi olan Giresun’da genellikle Alucra, Dereli, Bulancak ve Doğankent ilçelerinde 

gözlenmektedir.  

Kaya düşmesi, dik topografyaya sahip alanların yüksek kotlarında yüzeylenen eklemli kaya 

ortamlarında süreksizliklerin sınırlandığı kaya bloklarının serbest yüzeye doğru küçük 

hareketlerle duraylılığını yitirerek, kaynak bölgeden eğim aşağı oldukça hızlı olarak hareket 

ettiği bir tür yamaç duraysızlığıdır. Bu nedenle yükseklik faktörü kaya düşmelerinde etkili bir 

faktördür. Genellikle yamaç eğiminin 43 derece'nin üzerinde olan alanlarda kaya düşmesi 

olayının gerçekleşebileceği düşünülmüştür. CBS çalışmaları neticesinde 1891 adet muhtemel 

kaynak alanı tespit edilmiş olup, bunlardan 1481 adet kaynak alanı arazi çalışmaları ve uzaktan 

algılama sonucu zeminde kaya bulunmadığı tespit edilmiştir. Kalan diğer 410 adet kaynak alan 

verisi saha çalışmaları sonucunda potansiyel kaya düşmesi kaynak alanı olarak doğrulanmıştır.  

 

 
Şekil  5: Çanakçı ilçesi çevresine ait kaya düşmesi duyarlılık analiz haritası  

(Giresun AFAD) 
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Çığ olayları çoğunlukla karın hareketlenmesini teşvik eden eğimli ve bitki örtüsünce zayıf ya 

da çıplak alanlarda gerçekleşmektedir. Topoğrafik olarak çığ başlangıç bölgesi uygun olan 

alanlar bile eğer sık orman örtüsü ile kaplı ise çığın başlamasına müsait ortam oluşmamaktadır. 

Yine aynı şekilde çıplak alanlar ise çığ oluşumuna en müsait alanlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu nedenle, bitki örtüsü parametresi, potansiyel çığ başlangıç bölgelerinin 

belirlenmesinde etkili bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
Şekil  6: Dereli ilçesi çevresine ait heyelan duyarlılık analiz haritası (Giresun AFAD, 2017) 

 

 

Son yıllarda İlimiz genelinde meydana gelen afetler sonrasında yerleşim birimlerindeki can 

kayıpları ekli tabloda verilmiştir. 
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Tablo 16: Giresun İlinde son yıllarda afetlerden dolayı can kayıpları tablosu 

      
NO İL  İLÇE KÖY/MAHALLE AFETİN 

TARİHİ 

AFETİN 

TÜRÜ 

ÖLÜ 

SAYISI 

YARALI 

SAYISI 

KAYIP 

1 Giresun Keşap Güneyköy 23.02.2011 Su Baskını 1   

2 Giresun Merkez Sarvan Köyü 22.07.2011 Su Baskını 1   

3 Giresun Keşap Yolağzı Mevkii 01.10.2019 Heyelan  3  

4 Giresun Eynesil Kemerli 20.10.2019 Su Baskını 1   

5 Giresun Merkez,Dereli, 
Doğankent,Espiye, 

Tirebolu,Yağlıdere, 

Güce, Görele, 
Piraziz, Bulancak, 

Çanakçı 

İlçe geneli ve köyler 22.08.2020 Su 
baskını-

heyelan-

kaya 
düşmesi 

11  4 

6 Giresun Alucra Elmacık 17.01.1976 Çığ 19   

7 Giresun Dereli Eğribel Geçidi 1987 Çığ 3   

8 Giresun Çanakçı Çağlayan 8.02.1992 Çığ 1   

 

İlimiz sınırları içerisinde 1962 yılından 2021 yılında kadar Bölgesel Hayata Etkililik Oluru 

kapsamında toplam 94 afet olayı meydana gelmiştir. Toplam 94 Afet Olayı İlçe bazlı olarak 

değerlendirildiğinde, afetlerin 224 farklı sahada gerçekleştiği tespit edilmiştir. Afet olaylarının 

meydana geldiği sahalarda 317 Afete Maruz Bölge Kararı alınmış olup, bu kararlara 22-23 

Ağustos 2020 tarihinde ilimiz ilçe, köyleri ve beldelerinde meydana gelen afet olaylarından 

dolayı teklif edilen ve henüz karar alınmayan sahalar dâhil edilmemiştir. Afet türlerine göre 

sıralanacak olursa 47 Heyelan, 27 Kaya Düşmesi, 11 Çığ ve 9 Su Baskını olayları meydana 

gelmiştir. İl genelinde 1962-2021 yılları arasında meydana gelen afetlerin % 62’si heyelan, % 

24’ü kaya düşmesi, % 9 su baskını ve % 5’i de çığ afetinden oluşmaktadır. 

 

Tablo 17: Giresun ili sınırları içinde meydana gelen afet olayları ile ilgili genel bilgiler 

 (Giresun AFAD) 
GİRESUN İLİ SINIRLARI İÇİNDE MEYDANA GELEN AFET OLAYLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

SIRA 

NO 

RAPOR 

TARİHİ 

AFET TÜRÜ AFETTEN ETKİLENEN İLÇE/BELDE/KÖY/MAHALLE 

1 1962 HEYELAN ALUCRA ARDA, ŞEBİNKARAHİSAR SARAYCIK 

2 1963 HEYELAN ÇAMOLUK OKÇAÖREN 

3 1964 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR TURPÇUK 

4 1965 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR YUMURCAKTAŞ 

5 1968 HEYELAN DOĞANKENT GÜDÜL 

6 1969 SU BASKINI ÇAMOLUK OZAN, DOĞANKENT GÜDÜL 

7  HEYELAN ALUCRA ARDA , ÇAMOLUK OZAN, DOĞANKENT GÜDÜL 

8 1976 ÇIĞ ALUCRA ELMACIK 

9 1979 ÇIĞ ALUCRA ARDIÇ 

10 1980 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR BALTAŞI, ALUCRA SUYURDU 

11 1982 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR HACIÖMER 
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12 1984 KAYA 

DÜŞMESİ 

ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, ÇAMOLUK MERKEZ, ŞEBİNKARAHİSAR BALTAŞI 

13 1987 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR KONAK, YEDİKARDEŞ 

14  ÇIĞ DERELİ EĞRİBEL GEÇİDİ 

15 1988 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR  MERKEZ, YUMURCAKTAŞ, YİLTARİŞ, TİREBOLU YALÇ, 

YK.ORTACAMİ, DOĞANKENT KOZKÖY 

16  HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR DEREKÖY 

17  SU BASKINI ŞEBİNKARAHİSAR DEREKÖY 

18 1989 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, ÇAMOLUK USLUCA, KOÇAK, SARPKAYA, 

ALUCRA İĞDECİK, ÇANAKÇI DEREGÖZÜ, DOĞANKENT MERKEZ, ÇATAK 

19 1990 HEYELAN GÖRELE  BEYAZIT, ESPİYE ARALICAK, ÇEPNİ, ÇAMOLUK MERKEZ 

20 1991 HEYELAN MERKEZ BOZTEKKE, ŞEBİNKARAHİSAR AVUTMUŞ, GÜNEYGÖREN 

21  HEYELAN DERELİ ALANCIK 

22  KAYA 
DÜŞMESİ 

DERELİ ALANCIK 

23 1992 HEYELAN GÖRELE GÖLPINAR, BULANCAK KOVANLIK 

24  ÇIĞ ÇAMOLUK FINDIKLI 

25  ÇIĞ ÇANAKÇI ÇAĞLAYAN 

26  HEYELAN ÇANAKÇI ÇAĞLAYAN 

27  KAYA 
DÜŞMESİ 

ÇANAKÇI DEREGÖZÜ, ÇANAKÇI ÇAĞLAYAN 

28 1993 HEYELAN BULANCAK AYDINLAR, KÜÇÜKDERE, EYNESİL MERKEZ, DOĞANKENT 

MERKEZ, GÜCE KULUNCAK, ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, ÇAMOLUK 

ÇAKILKAYA, TİREBOLU ÇEĞEL 

29 1994 SU BASKINI ALUCRA KONAKLI 

30  ÇIĞ ALUCRA KONAKLI 

31  HEYELAN DERELİ ALANCIK, DOĞANKENT MERKEZ, ESPİYE TAFLANCIK, PİRAZİZ 
ŞEREFLİ 

32  KAYA 

DÜŞMESİ 

YAĞLIDERE SİNANLI 

33  ÇIĞ TİREBOLU ASLANCIK 

34 1995 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR  MERKEZ 

35 1996 HEYELAN EYNESİL ÖREN, KÖSEMEN 

36 1997 HEYELAN ESPİYE GÜLBURNU 

37  KAYA 

DÜŞMESİ 

ÇANAKÇI KUŞKÖY, ESPİYE GÜLBURNU 

38  SU BASKINI MERKEZ ÇALDAĞ, YAĞLIDERE KANLICA 

39  HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, MERKEZ ÇALDAĞ, YAĞLIDERE KANLICA 

40 1998 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, BULANCAK KOVANLIK, DOĞANKENT 

SÖĞÜTAĞZI, 

41 1999 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, ÇANAKÇI DEREGÖZÜ 

42 2000 KAYA 

DÜŞMESİ 

ÇANAKÇI EGEKÖY 

43  HEYELAN PİRAZİZ BÜLBÜLOĞLU, YAĞLIDERE GÜNECE 

44  KAYA 
DÜŞMESİ 

YAĞLIDERE GÜNECE 

45 2001 HEYELAN MERKEZ CAMİLİ, DERELİ TAMDERE, BULANCAK EZELTERE 

46  KAYA 
DÜŞMESİ 

MERKEZ YAYKINLIK 

47 2002 ÇIĞ DOĞANKENT SÖĞÜTAĞZI 

48  ÇIĞ DERELİ TAMDERE 

49  HEYELAN MERKEZ BOZTEKKE 

50 2003 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ 
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51 2004 HEYELAN ALUCRA AKTEPE 

52  KAYA 

DÜŞMESİ 

DOĞANKENT MERKEZ 

53 2005 KAYA 

DÜŞMESİ 

TİREBOLU ŞENYUVA 

54  HEYELAN BULANCAK GÜNEYKÖY 

55 2006 KAYA 
DÜŞMESİ 

BULANCAK SOFULU 

56  HEYELAN ÇANAKÇI KAHRAMAN, DERELİ YEŞİLKAYA ESPİYE DEMİRCİLİ KEŞAP TÜM 

KÖYLER, MERKEZ BOZTEKKE, MESUDİYE, YENİCEHİSAR, PİRAZİZ MERKEZ, 
ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, ŞAPLICA, YAĞLIDERE AKDARI, ÇAMOLUK BAYIR, 

EYNESİL MERKEZ 

57  KAYA 

DÜŞMESİ 

KEŞAP KAŞALTI 

58 2007 KAYA 

DÜŞMESİ 

GİRESUN MERKEZ, ESPİYE SOĞUKPINAR 

59  HEYELAN YAĞLIDERE AKKÖY, DOĞANKENT MERKEZ, 

60  SU BASKINI BULANCAK EZELTERE, MERKEZ SAYCA, DEMİRCİ, DOĞANKENT GÜDÜL 

61 2008 HEYELAN MERKEZ DUROĞLU, MESUDİYE, ŞEBİNKARAHİSAR ASLANŞAH 

62  KAYA 

DÜŞMESİ 

DERELİ YILDIZ(ÇİVRİZ) 

63  HEYELAN MERKEZ BARÇA LAPA ÇAMOLUK EĞNİR ESPİYE KAŞDİBİ, ŞEBİNKARAHİSAR 
MERKEZ, KEŞAP MERKEZ, BALIKLISU 

64 2009 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, ÇAĞLAYAN, SARAYCIK, MERKEZ-BULANCAK-

DERELİ-KEŞAP TÜM MAHALLE VE KÖYLER, PİRAZİZ ARMUTÇUKURU, 

BÜLBÜLLÜ, ŞEREFLİ, BALÇIKLI, NARLIK, YAĞLIDERE AKKÖY, EYNESİL 
DEREKÖY, GÜCE SARIYAR, TİREBOLU YUKARIBOĞALI 

65  KAYA 

DÜŞMESİ 

MERKEZ BOZTEKKE, EVREN, İNİŞDİBİ, BULANCAK KÜÇÜKADA, YAĞLIDERE 

KANLICA, DERELİ HEYDERE 

66  SU BASKINI MERKEZ KEMALİYE, KEŞAP MERKEZ, MERKEZ SAYCA, PİRAZİZ BALÇIKLI 

67  ÇIĞ MERKEZ ALINCA 

68  KAYA 

DÜŞMESİ 

PİRAZİZ BÜLBÜLLÜ 

69 2010 KAYA 
DÜŞMESİ 

PİRAZİZ KILIÇLI, DOĞANKENT SÖĞÜTAĞZI 

70  HEYELAN YAĞLIDERE ÜÇTEPE, YEŞİLYURT, DOĞANKENT GÜVENLİK, ESPİYE 

SEYDİKÖY, GÜCE İLİT, KULUNCAK, TEKKEKÖY, BULANCAK ODADÜZÜ, 
DERELİ KÜKNARLI, ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, ÇAĞLAYAN, PİRAZİZ KILIÇLI 

71  SU BASKINI DERELİ YÜCE 

72 2011 HEYELAN BULANCAK ARİFLİ, KARACARESUL, KEŞAP KÜÇÜKGERİŞ, MERKEZ BARÇA, 
ŞEBİNKARAHİSAR DEREKÖY, EYNESİL BELEN, MERKEZ ERGENCE, DERELİ 

TAMDERE 

73  KAYA 

DÜŞMESİ 

ESPİYE AVLUCA, KEŞAP DOKUZTEPE, DERELİ TAMDERE 

74 2012 HEYELAN YAĞLIDERE TEPEKÖY, MERKEZ SARVAN, DERELİ TEPEKÖY, GÖRELE 

YEŞİLDERE, ESPİYE İBRAHİMŞEYH 

75  KAYA 

DÜŞMESİ 

ÇANAKÇI EGEKÖY, MERKEZ AKKÖY, TİREBOLU YALÇ, ALUCRA AKTEPE 

76 2013 HEYELAN ALUCRA BABAPINAR, ESPİYE MERKEZ, HACIKÖY, İBRAHİMŞEYH, MERKEZ 

BARÇA, CAMİLİ, DARIKÖY 

77  KAYA 
DÜŞMESİ 

MERKEZ, ÇANAKÇI DEREGÖZÜ, TİREBOLU YUKARIBOĞALI, ÇANAKÇI 
KUŞKÖY 

78 2014 HEYELAN MERKEZ SAYCA, ESPİYE ERİCEK, DERELİ AKKAYA, TAŞLICA 

79  KAYA 

DÜŞMESİ 

GÖRELE BAYAZIT 

80  ÇIĞ DERELİ AKSU 

81 2015 HEYELAN ESPİYE İBRAHİMŞEYH, ÇAMOLUK MERKEZ, GÜRÇALI, BULANCAK 

PAZARSUYU, YAĞLIDERE MERKEZ, DERELİ ÇALCA 

82  KAYA 
DÜŞMESİ 

BULANCAK BOSTANLI, YAĞLIDERE MERKEZ, DERELİ ÇALKÖY, GÖRELE 
GÜLTEPE, MERKEZ YENİCEHİSAR, ANBARALAN, CAMİLİ 

83 2016 HEYELAN ÇAMOLUK SARPKAYA, ÇANAKÇI DÜZKÖY, DOĞANKENT ÇATAK, GÖRELE 

MERKEZ, MERKEZ-BULANCAK-PİRAZİZ TÜM BELDE, MAHALLE VE KÖYLER, 
DERELİ ÇALÇA, DOĞANKENT ÇATAK, ESPİYE DİREKBÜKÜ, YAĞLIDERE SINIR 
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84  KAYA 

DÜŞMESİ 

ÇANAKÇI DÜZKÖY, BULANCAK BAYINDIR, ESPİYE AVLUCA 

85  KAYA 
DÜŞMESİ 

GÖRELE ÇALIŞ KÖYÜ, EYNESİL ÖREN, EYNESİL KEMERLİ 

86  HEYELAN GÖRELE ÇAVUŞLU BELDESİ, ÇAMOLUK SARPKAYA, EYNESİL ADAKÖY, 

BALCILI, KEMALİYE, DEREKÖY, ÇANAKÇI KAHRAMAN, EGEKÖY, 

ŞEBİNKARAHİSAR GÜVERCİNLİK, MERKEZ ÇAVUŞOĞLU, GÜCE TEKKEKÖY 

87  SU BASKINI GÜCE TEKKEKÖY 

88 2018 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR HACIÖMER KÖYÜ, GÖRELE ORTAKÖY KÖYÜ 

89  KAYA 
DÜŞMESİ 

GÖRELE ÇATAKKIRI, GÖRELE ORTAKÖY KÖYÜ 

90 2019 HEYELAN GÜCE DÜZÇUKUR 

91  KAYA 

DÜŞMESİ 

GÖRELE KIRIKLI 

92 2020 HEYELAN DERELİ-DOĞANKENT-ESPİYE-TİREBOLU TÜM BELDE, KÖYLER VE 

MAHALLELER, YAĞLIDERE YEŞİLPINAR, YEŞİLYURT, KOÇLU, ORTAKÖY, 

GÜLTEPE KÖYLERİ VE ÜÇTEPE BELDESİ, GÜCE AKPINAR, KULUNCAK VE 

FIRINLI, GÖRELE ESENLİ, GÜVENDİK VE SOĞUKPINAR, MERKEZ ALINCA, 

ÇALDAĞ, MESUDİYE VE ÇİMŞİR, PİRAZİZ BOZAT VE GÜZELKÖY, BULANCAK 
PAZARSUYU, ÇANAKÇI KUŞKÖY VE KARABÖRK 

93 SU BASKINI 

94 KAYA 

DÜŞMESİ 

 

 

 

Tablo 18: 1962-2021 yılları arasında yerleşim yerlerinde yaşanan afet türleri  

GİRESUN İL SINIRLARI İÇERİSİNDE 1962-2021 YILLARI ARASINDA BÖLGESEL HAYATA ETKİLİLİK OLURU 

KAPSAMINDA MEYDANA GELEN AFET OLAYLARININ TÜRLERİNE VE İLÇELERİNE GÖRE DAĞILIMI 

İLÇE HEYELAN KAYA DÜŞMESİ SU BASKINI ÇIĞ TOPLAM 

ALUCRA 6 1 1 3 11 

BULANCAK 10 4 1 0 15 

ÇAMOLUK 10 1 1 1 13 

ÇANAKÇI 6 9 0 1 16 

DERELİ 11 6 2 3 22 

DOĞANKENT 10 3 3 1 17 

ESPİYE 11 4 1 0 16 

EYNESİL 6 2 0 0 8 

GÖRELE 6 6 1 0 13 

GÜCE 5 1 2 0 8 

KEŞAP 4 2 1 0 7 

MERKEZ 12 4 2 1 19 

PİRAZİZ 6 2 1 0 9 

ŞEBİNKARAHİSAR 24 2 1 0 27 

TİREBOLU 3 3 1 1 8 

YAĞLIDERE 9 4 2 0 15 

TOPLAM 139 54 20 11 224 
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                     Şekil  7: İlçelere göre afet sayılarının dairesel grafiği (Giresun AFAD) 

 

                     Şekil  8: Türlerine göre afet sayılarının dairesel grafiği (Giresun AFAD) 

 

 
Şekil  9: Türlerine göre afet sayılarının yüzdesel dağılımının dairesel grafiği 

 (Giresun AFAD) 

ALUCRA; 11 BULANCAK; 15

ÇAMOLUK; 13

ÇANAKÇI; 16

DERELİ; 22

DOĞANKENT; 17

ESPİYE; 16

EYNESİL; 8GÖRELE; 13

GÜCE; 8

KEŞAP; 7

MERKEZ; 19

PİRAZİZ; 9

ŞEBİNKARAHİSAR; 27

TİREBOLU; 8 YAĞLIDERE; 15

İLÇELERE GÖRE AFET SAYILARININ DAĞILIMI

HEYELAN; 139
KAYA DÜŞMESİ; 54

SU BASKINI; 20
ÇIĞ; 11

TÜRLERİNE GÖRE AFET SAYILARININ DAĞILIMI
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Giresun İli sınırları içerisinde Bölgesel Afet Etkililik Oluru kapsamında oluşturulan tablo ve 

grafiklerde 1962 yılından 2021 yılına kadar Heyelan, Kaya Düşmesi, Su Baskını ve Çığ olmak 

üzere 4 türde afet olayları gerçekleşmiştir. Bunun dışında Kuzey Anadolu Fay(KAF) hattına 

yakın olan başta Şebinkarahisar, Çamoluk ve Alucra ilçeleri yer almak üzere bölgemiz merkez 

üssü farklı il sınırları içerisinde yer alan depremlerin etkisi altında kalmıştır.  

 

1.7.2. Afet ve Acil Durum Yönetimi Düzeni ve Koordinasyon 
 

İlde yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afetlere etkin müdahale edilebilmesi için kamu kurum 

ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsayacak şekilde 

Giresun Afet Müdahale Planı (TAMP Giresun) hazırlanmıştır. TAMP deprem, sel, heyelan, 

fırtına, çığ ve yangın gibi afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak hizmet grupları ve 

koordinasyon birimlerinin rollerini, görev ve sorumluluklarını uzmanlık alanlarına uygun bir 

biçimde tanımlamaktadır. Giresun Afet Müdahale planı Ana plan ve 26 hizmet grubu operasyon 

planlarından oluşmaktadır. TAMP’ın bilişim altyapısı olan Afet Yönetimi ve Karar Destek 

Sistemi (AYDES) üzerinden müdahalede görevli olan tüm kurum ve kuruluşların talep ve 

kaynak yönetimi yapılabilmekte, oluşturulan iletişim ağı sayesinde ortak karar-destek 

mekanizmalarıyla daha hızlı koordinasyon imkânı bulunmaktadır. Afet Müdahale planı her yıl 

güncellenerek, personel ve kaynak envanteri güncel tutulmaktadır.  

Afet müdahale planı kapsamında İlimizin kaynak envanteri oluşturularak AYDES’e yüklenmiş 

olup bu sayede afet sonrası ihtiyaç duyulan kaynağın hangi kurum - kuruluşta olduğu veya 

hangi destek illerde bulunduğu sorgulanabilmekte, piyasadan satın alma, kiralama yapılmasına 

karar verilmesi halinde ise hangi firma veya kişide olduğu hızlıca araştırılabilmektedir. AYDES 

Ülke düzeyinde bir karar destek sistemi olması nedeniyle yapılan çalışmalar Başkanlığımız 

tarafından da eş zamanlı olarak izlenebildiğinden personel ve kaynak talep - tahsisi de hızlı bir 

şekilde gerçekleştirilebilmektedir.  

Giresun Afet Müdahale planı, Türkiye Afet Müdahale Planındaki şemaya uygun olarak 

hazırlanmış olup buna göre ana çözüm ortağı olan 15 Kurum kuruluş ve destek çözüm ortağı 

olarak da 20 kurum kuruluş ve sivil toplum örgütü görevlendirilmiştir. Bunlarla ilgili liste Tablo 

14’te görülmekte olup, görev aldıkları çalışma grupları ise Ek-7’de yer alan Giresun afet 

müdahale planında bulunmaktadır. Planda görev alan ana ve destek çözüm ortakları, hem kendi 

çalışma grupları içerisinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirmekte hem plan bütününde rollerine 
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uygun şekilde eğitim faaliyetleri düzenleyerek afet ve acil durumlar için hazır olunmaktadır. 

Öte yandan her yıl İl düzeyinde en az 1 kez genel bir tatbikat yapılmakta, 1 kez de bölgesel 

düzeyde yapılan tatbikatlara iştirak edilmektedir. 

5902 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak hazırlanmış olan Afet Müdahale planı gereğince 

ilde meydana gelebilecek afet ve acil durumların yönetimi ve genel koordinasyonundan üst 

yönetici olarak Vali sorumludur. İl Hizmet Grubu planlarının hazırlanması ve uygulanmasından 

ise Hizmet Grubundan sorumlu ana çözüm ortağı olan kurum ve kuruluşlar asli sorumlu 

olmakla birlikte, Hizmet Grubu planlarında görevlendirilen destek çözüm ortağı kurum ve 

kuruluşlar, özel sektör, STK’lar ve gerçek kişiler de ayrı ayrı sorumludur. 

Giresun Afet Müdahale planına göre yapılandırılan 26 çalışma grubundan 8 tanesinin ana 

çözüm ortağı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzdür. İl Müdürlüğümüzde İl Müdürü ve 4 

Şube Müdürlüğü şeklinde bir örgütlenme düzeni mevcut olup, toplam 34(2 kişi il dışı 

görevlendirme) personel bulunmaktadır. İlimizin konumu ve afetselliği dikkate alındığında 

özellikle afetlerin yoğun yaşandığı dönemlerde 24 saat esasına görev yapması gereken arama 

ve kurtarma personel sayısı oldukça yetersiz olup, bu dönemlerde Başkanlığımızca İl dışından 

geçici görevlendirme yapılarak personel açığı giderilmeye çalışılmaktadır. Örneğin, İlimiz 

Dereli İlçesinde 22.08.2020 tarihinde meydana gelen sel afetinde AFAD başkanlığımız 48 saat 

sonunda İlimize 3670 personel görevlendirmiştir. Afetin ilk anından itibaren bölgeye AKUT, 

AHBAP, TAMPA, AFAD Gönüllüleri, Genç Kızılay gönüllüsü, TİFAKE, BEŞİR Derneği, 

ANDA gibi STK’lar da bölgede çalışmalarını aktif sürdürmüştür. Afet ve acil durumların 

koordinasyonunun gerçekleştirileceği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi,  

Müdürlüğümüz hizmet  binası içerisinde bulunmaktadır.  

İlimizdeki arama ve kurtarma faaliyetleri, Müdürlüğümüz koordinasyonunda, JAK 

(Jandarma arama ve kurtarma) Giresun İtfaiye Müdürlüğü, AKUT, Giresun AFAD Gönüllüleri, 

TAMGA Giresun temsilciliği ile yapılanmış olan gönüllü sivil toplum örgütleri ile işbirliği 

içerisinde yürütülmektedir.  

İlimiz genelinde afet ve acil durumlar için kurulmuş çalışır durumda olan Giresun Meteoroloji 

İl Müdürlüğüne ait Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM) sistemi bulunmamaktadır.  

 

1.7.3. Afet Risk Azaltma Konusunda Yapısal Önlemler 

1.7.3.1. Deprem ve Tsunami 
Doğu Karadeniz bölgesi dünyadaki en aktif deprem kuşaklarından birisi olan Alp-Himalaya 

kuşağında yer alan Kuzey Anadolu Fay Zonuna (KAFZ) yakınlığı nedeniyle bölgeye etkiyen 
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depremlerin kaynağını oluşturmaktadır. Giresun İl sınırları içerisinde deprem üretebilecek diri 

fay bulunmamaktadır.  

 

Şekil  10: Giresun diri fay haritası ( Coğrafi Bilgi Sistemi Analizi, Giresun AFAD). 
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından deprem etkinliğini daha yakından gözlemek 

amacıyla, Ülkemizin önemli aktif fay sistemleri üzerinde belirli geometrik şekillerde sık 

aralıklarla yerel ağlar kurulmuştur. Bu ağlar ile kırılmanın fiziği, hasar yaratan dalgaların 

yayılımı, bölgesel ve kentsel ölçekte deprem-yer–yapı ilişkisi, güvenli yapı için güvenli 

yerleşim alanları, depremin spektral özelliklerin bilinmesi ve daha güvenilir azalım ilişkilerinin 

geliştirilebilmesi amaçlanmaktadır.  

İlimizde 3 adet (Şebinkarahisar, Alucra, Merkez)  kuvvetli ve 3 adet (Şebinkarahisar, Alucra) 

zayıf yer hareket istasyonu olmak üzere toplamda 5 adet aktif çalışan ivme ölçer bulunmaktadır. 

İldeki meydana gelen afet türleri açısından deprem son sıralarda yer almaktadır. KAFZ’a 

yakınlığı ile bilinen ilçelerimiz Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleridir. Bu ilçeler için 

“AFAD, 2018, Türkiye Deprem Tehlike Haritası”nda yer ivmesi (PGA) 0,3 >PGA > 0,5 PGA 

arasında değişmektedir. Kuzey Anadolu Fay Zonu Çamoluk İlçesine yaklaşık 13 km, 

Şebinkarahisar İlçesine 20 km, Alucra İlçesine yaklaşık 33 km ve İl sınırına yaklaşık 6 km 

mesafeden geçmektedir. Ayrıca Giresun’un farklı bölgelerinde diri olmayan faylar 

bulunmaktadır.  

 

Şekil  11: AFAD, 2018. Türkiye Deprem Tehlike Haritası 
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Aletsel dönemde kaydedilmiş Anadolu ve çevresinde hasar oluşturmuş kuvvetli ve büyük 

depremler, tarihsel dönemde KAFZ boyunca meydana gelen depremler Şekil 27’de 

gösterilmektedir. 

 
Şekil  12: Giresun ili 1900-2021 yılları arasında magnitütü(ms) ≥ 4 depremler 

( Afad, Deprem Dairesi Başkanlığı) 

 

Arşiv araştırmalarına göre Giresun ili sınırları içerisindeki ilk deprem 1930 Şebinkarahisar ve 

Alucra ilçelerinde gerçekleşmiş, 1932 yılında Şebinkarahisar İlçesinde ikinci bir deprem 

meydana gelmiştir. Her iki depremde de can ve mal kaybı olmamıştır.  

1939 Erzincan Depremi ile başlayan ve 800 km’yi aşkın bir mesafe boyunca batıya doğru 

yayılann depremler dizisi, 1939 ile 1999 arasında Kuzey Anadolu Fayı’nı etkin hale getirmiştir. 

Yaklaşık 8 büyüklüğündeki 1939 Erzincan Depremi ile bağlantılı fay kırılması 350 km 

uzunluğunda ve 6 metreyi aşkın bir maksimum sağ yönlü harekete sebep olmuştur. Daha sonra 

KAFZ, dokuz orta ve büyük depremde (M>6.7) kırılmış ve fay boyunca 1000 km’den uzun bir 

yüzey kırığı oluşmuştur. (Ambraseys and Finkel,1995). Erzincan depremi Giresun’u da 

yakından etkilemiş, kaza ve köylerde çokça hasarlar meydana gelmiştir. Şebinkarahisar ilçesi 
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tamamen harap olmuştur. Giresun’dan Şebinkarahisar yolu üzerinde 500 m yüksekliğinde bir 

tepe kaymış ve yol kapanmıştır. 35 Giresun’da 237 bina yıkılmış ve 1002 binada hasarlı olarak 

tespit edilmiştir. Ölü sayısı 1439 ve yaralı sayısı 488’dir (Cumhuriyet Döneminde Giresun’da 

Meydana Gelen Doğal Afetler Ve Alınan Tedbirler (1924 – 1981), A. YADİ, 2014). 1952 yılı 

3 Ocak tarihindeki deprem Giresun’da hissedilmiş, Şebinkarahisar’ın Erzincan’a yakın 

yerleşim bölgelerinde 3 vatandaşımız ölmüş ve maddi hasara uğramıştır ( Giresun İl Çevre 

Durum Raporu, 2005). Giresun ilinde Deprem risklerini azaltmak amacıyla herhangi bir önlem 

çalışması yapılmamıştır. Depremde mağdur olan vatandaşlara ayni ve nakdi yardım yapılmıştır. 

 

1.7.3.2. Heyelan, Kaya Düşmesi ve Yamaç Kayması 

 

Giresun ilindeki kütle hareketlerini etkileyen faktörler; morfolojik durum, yağışlar, kazılar, 

akarsu oymaları, taşocakları ve madenlerdeki çalışmalar (galeri açma, pazarlama, delme, oyma, 

yükleme gibi), yol yapım çalışmaları, kayaçların ayrışması, bitki örtüsünün tahribi veya 

değiştirilmesi, zemin özellikleri gibi nedenler oluşturmaktadır. Bölgede heyelanların 

önlenmesinde, gerek heyelan gerekse potansiyel heyelan sahalarında, yerüstü ve yeraltı suyu 

drenajı yapmak, bitki örtüsü tahribini önlemek ve kökü derine ulaşan bitkiler yetiştirmek, 

kazılarda ve yol çalışmalarında emniyetli şev yüksekliği, şev açısı ilişkisini gerçekleştirmek, 

topuk kısımlarında ağırlık yapıları inşa etmek gibi yolların bir veya bir kaçını birlikte 

uygulamak en etkili çözümdür.  Engebeli arazilerde kazı çalışmaları sırasında önlem alınmadan 

şev topuğunun kazılması heyelan olayını tetiklemektedir.  Bu sonuçlar, göz önüne alındığında 

bölgede heyelanların önlenmesinde, gerek heyelan gerekse potansiyel heyelan sahalarında, 

yerüstü ve yeraltı suyu drenajı yapmak, bitki örtüsü tahribini önlemek ve kökü derine ulaşan 

bitkiler yetiştirmek, kazılarda ve yol çalışmalarında emniyetli şev yüksekliği, şev açısı ilişkisini 

gerçekleştirmek, topuk kısımlarında ağırlık yapıları inşa etmek gibi yolların bir veya bir kaçını 

birlikte uygulamak en etkili çözümdür. 

İlde yer alan Kamu kurum kuruluşları ve mahalli idareler (Belediyeler, Özel İdare ve Köylere 

Hizmet Götürme Birlikleri) ile özel kuruluş ve gerçek kişiler, bina ve altyapılarının 

güçlendirilmesi amacıyla sistematik olmasa da bazı tedbirler almaktadır. Bu tedbirler 

kapsamında İl Özel İdaresi tarafından köylerde konut yapımında Jeolojik- Jeoteknik Etüt 

yaptırılarak önlem alınmaktadır. Belediye mücavir alanı sınırları içerisinde ise Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü kontrolünde İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt raporu 

yaptırılarak önlem alınmaktadır. 
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İlde yerleşim yerlerinin çok dağınık olması nedeniyle hem ulaşım hem altyapı işleri, toplu 

yerleşim olan diğer bölgelerdeki gibi komple bir çözüm üretme imkanı da yoktur. Arazinin 

dalgalı yapısı nedeniyle meydana gelen kütle hareketlerinin de lokal boyutlu olmasından dolayı 

alınan yapısal önlemler de genelden ziyade lokal alanlar için çözüm olabilmektedir. 

 

Heyelan sebeplerini ortadan kaldırmak 

a Drenaj 

b Şev yükünün azaltılması 

 

Heyelanı yeni bir yapı ile durdurmak 

a. Etekte taş dolgu 

b. İstinat duvarı 

c. Sandık duvar 

d. Palplanş 

e. Kazık 

 

İl genelinde en çok karşılaşılan heyelan türü iç bükey, kayma ve akma tipi heyelanlardır. Bu 

heyelanlar alterasyona uğramış asidik volkanik kayaçların olduğu birimlerinde yaygındır. 

Alterasyona ürünü kilce zengin zeminlerin yağmurun da etkisi ile doygunluğa ulaşması sonucu 

bozulan denge heyelana neden olan koşulları ortaya çıkarmaktadır. 

İl’in güneyindeki Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk gibi bitkisiz bir arazi ve sedimentler 

içinde suyu kolayca absorbe edip, şişme-oturmaya elverişli birimlerden oluşması heyelan 

gelişimine zemin hazırlamaktadır. Bilinçsiz yapılaşma, güneyde bilinçsiz ve dikkatsiz sulama, 

kanalizasyon sularının gelişigüzel yapılması yerleşim yerlerindeki heyelan veya kripe neden 

olmaktadır.  
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Şekil  13: Şebinkarahisar ilçesi turpçu köyü bölgesinden heyelanlı saha. 

(Giresun AFAD 2017) 

 

Espiye İlçesi, Ericek Köyünde 22-23.08.2020 tarihinde etkili olan sağanak yağışlar neticesinde 

üst kretase yaşlı volkanik kayaçlar (dasit, andezit, ignimbrit, bazalt vb.) ile bunların ayrışma 

ürünü rezidüel zon ve yamaç molozundan oluşan birimlerin, yamaç sellenmesi nedeniyle 

etkilenmesi sonucu birçok bölgede derin-sığ akma ve heyelan olayları meydana gelmiştir. 

 

Şekil  14: Espiye Ericek Köyü heyelanlı saha, (Giresun AFAD 2020) 
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Ayrıca ana dere yataklarının debilerinin ve taşıdıkları rusubi malzemenin artmasının sonucunda 

meydana gelen taşkınların yanında, bölgede mevcut olan çok sayıdaki kuru dere yatağı, suyun 

zemine süzülememesi sebebi ile akıcı hale gelmiş ve eğimin fazla olduğu kuru dere yatakları 

boyunca malzemenin yoğunluğuna bağlı olarak çamur akmalarına, lokal yamaç yenilmelerine 

ve heyelan olaylarına sebep olmuştur.  

İlde yerleşim yerlerinin çok dağınık olması nedeniyle hem ulaşım hem altyapı işleri, toplu 

yerleşim olan diğer bölgelerdeki gibi komple bir çözüm üretme imkanı da yoktur. Arazinin 

dalgalı yapısı nedeniyle meydana gelen kütle hareketlerinin de lokal boyutlu olmasından dolayı 

alınan yapısal önlemler de genelden ziyade lokal alanlar için çözüm olabilmektedir.  

 

Tablo 19: Müdürlüğümüz tarafından yapılan duvar listesi, (Giresun AFAD 2021) 

GİRESUN İLİ GENELİNDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN YAPTIRILAN DUVAR LİSTESİ 

NO YAPIM 

TARİHİ 

İLÇE       NİTELİĞİ  

TAŞ DUVAR 

SAYISI 

BETONARME DUVAR 

SAYISI 

 1 2012 Merkez, Görele 44 14 

 2 2013 Eynesil, Görele,Keşap, Merkez 31 3 

 3 2014 Eynesil, Görele,Keşap, Merkez, 

Çanakçı, Espiye, Güce 

    

 4 2015-2016 Bulancak, Çanakçı,Dereli, Eynesil, 

Görele,Keşap, Merkez, Çanakçı, 

Espiye, Güce, Doğankent, 

Yağlıdere 

42 5 

 5 2016-2017 Bulancak 3   

 6 2017-2018 Çanakçı,Dereli, Eynesil, 

Görele,Keşap, Çanakçı, Espiye, 

Güce, Doğankent 

102 29 

 7 2020-2021 Dereli, Görele,Merkez, Espiye, 

Güce, Doğankent, Yağlıdere, 

Tirebolu, Piraziz 

19 - 

 

2012-2021 yılları arasında 7269 sayılı kanun kapsamında konutların emniyetine yönelik olarak 

önerilen ve ihale edilerek imalatı gerçekleştirilen istinat duvarlarına ait çizelge Tablo 20’de 

verilmiştir. Buna göre İlimizde bu güne kadar farklı tip ve kesitte toplam 322 adet istinat duvarı 

imalatı gerçekleştirilmiş bölgedeki konutların güvenliği sağlanmıştır. Yapılan istinat duvarları 

kütle hareketinin boyutları, kayma derinliği, zemin profili ve konutların konumuna uygun 

olarak projelendirilmekte ve büyük çoğunluğu da heyelan topuğuna destek şeklinde 

uygulanmaktadır. Yapılan istinat duvarlarının da uygunluk ve maliyet ilkesi gözetilerek genelde 

taş istinat duvarı tipinde olup, zeminin çok akışkan olması ve ulaşım imkânı olmayan alanlarda 

ise betonarme veya beton ağırlık tiplerde de uygulamalar yapılabilmektedir.  
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Giresun İli Merkez Çıtlakkale Mahallesi Ürün Sokakta Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2013 

yılında yapımına başlanan Gençlik Merkezi İnşaatı sırasında 10 m. den daha fazla derinliğe 

sahip kontrolsüz ve tedbirsiz kazılar sonucu meydana gelen heyelanı önlemek amacıyla fore 

kazık ve istinat duvarı imalatıyla iyileştirme çalışması yapılmıştır. İyileştirme sonucu yaklaşık 

250 dairenin güvenliği sağlanmıştır. 

 

 

 
Şekil  15: Giresun Merkez Çıtlakkale Mahallesi, Forekazık Çalışması 

(Giresun AFAD 2016) 
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Şekil 15:Heyelan alanında yapılan teknik etüt, (Giresun AFAD 2015) 

 

 

 

22-23.08.2020 tarihinde Giresun ilinde yaşanan afetler sonucu kütle hareketinin boyutları, 

kayma derinliği, zemin profili ve konutların konumuna uygun olarak projelendirilen ve büyük 

çoğunluğu da heyelan topuğuna destek şeklinde uygulanan istinat duvarlarından örnekler 

aşağıda sunulmaktadır. 
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Şekil  16: Yağlıdere Ortaköy Köyü, Heyelan, 2020 

 

 

Şekil  17: Dereli, Güdül Köyü, Heyelan, 2020 
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Heyelan önlem çalışmaları ile ilgili bir diğer uygulama ise genel drenaj uygulamalarıdır. 

Özellikle fosil heyelanlar üzerinde kurulmuş olan bazı yerleşim yerlerinde yamaç molozu ve 

ayrışma zonu katmanının derin olması nedeniyle yağışların etkisiyle zeminin su muhtevası 

yükselerek zaman zaman kütlede eğim yönünde akış olmakta, zemin yüzeyinde oluşan oturma, 

şişme ve gerilme çatlakları nedeniyle binalarda hasar meydana gelebilmektedir. Bu tür 

alanlarda heyelanların ana tetikleyicisinin zemine sızan yağış sularının olması nedeniyle, suyun 

bölge içerisinde birikmesini önleyecek drenaj sistemi oluşturularak alanın stabilitesine önemli 

düzeyde katkı sağlanabilmektedir.  Bu uygulamalar ile daha geniş sahalarda önlem 

alınabilmekte ve daha çok bina güvenli hale getirilmektedir. Giresun İli Bulancak İlçesi 

Kovanlık Beldesinde Soğuksu mahallesinde drenaj uygulaması yapılmış olup bunun sonucunda 

bölgedeki konutların güvenliği sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Şekil  18: Bulancak, Kovanlık, Drenaj Uygulaması, (Giresun AFAD 2019) 
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Şekil  19: Bulancak, Kovanlık, Drenaj Projesi, 2019 
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7269 sayılı Afetler Kanunu uyarınca konut ve işyerlerinin herhangi bir mühendislik önlemi ile 

güvenliği sağlanamaması veya ekonomik olmaması durumunda ise konutlarının/işyerlerini 

nakledilmesine karar verilerek sahipleri afetzede sayılmaktadır. Yine aynı Kanun uyarınca 

afetzedelerin hak sahibi kabul edilenlere, afet konutları tahsis edilmektedir. Bu durumda 3 farklı 

uygulama yapılmaktadır. Birinci uygulamada afetzedenin aynı yerleşim biriminde konut 

yapmaya uygun arsasının olması halinde Evini Yapana Yardım metodu ile kredi sağlanarak 

konut yapılabilmekte, bunun mümkün olmaması halinde ise ilçe merkezi veya il merkezinde 

toplu afet konutları inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilmektedir. 2016 yılından itibaren ise 

hazır konut kredisi uygulanmasına başlanmış olup, bu durumda afetzedelerin mevcut hazır olan 

bir konutun satın alınması durumunda kredi sağlanabilmektedir. İlimizde geçmiş yıllarda 

meydana gelen afetler nedeniyle nakline karar verilen afetzedeler için 454 adet afet konutu 

yapılarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Yakın yıllarda meydana gelen afetler nedeniyle hak 

sahibi olan afetzedeler için ise afet konutu yapımına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

 

 

Şekil  20: Doğankent Afet Konutları, Giresun AFAD 2015 
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Giresun İli ve İlçelerinde 7269 Sayılı kapsamında yapılan toplam 787 adet Afet Konutlarından 

647 adeti EYY yöntemiyle yapılmış olup, bunlardan 473 adeti toplu EYY, 174’ü ise tekil olarak 

yapılmıştır. İhaleli yöntem ile biri Yağlıdere, diğeri Doğankent olmak üzere toplam 60 konut 

yapılmıştır. Diğer bir yöntem olan TOKİ yöntemiyle yapılan toplu konutlardan biri Merkez İlçe 

sınırları içerisinde diğeri Şebinkarahisar İlçesi sınırları içerisindedir ve toplam 80 adet konut 

bulunmaktadır.22-23 Ağustos 2020 tarihinde Giresun’un ili ve ilçelerinde meydana gelen 

heyelan, sel-su baskını ve kaya düşmesi afetlerinden dolayı hak sahibi olan ve yer seçim 

çalışmaları devam eden afetzedelerin TOKİ yöntemiyle toplu alan ve köy konut olarak tabir 

edilen tekil konutlarla ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından bu tablo içerisinde yer 

almamaktadır. 

        Tablo 20: Giresun il genelinde 7269 sayılı kanun kapsamında yapılmış olan afet konutları 

GİRESUN İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 7269 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 

YAPILAN AFET KONUTLARI 

İLÇE EYY(EVİNE 

YAPANA 

YARDIM) 

YÖNTEMİYLE 

İHALELİ 

TOPLU 

KONUTLAR 

TOKİ 

YÖNTEMİYLE 

TOPLAM 

TOPLU 

EYY 

TEKİL 

EYY 

TOPLU 

TOKİ 

TEKİL 

TOKİ 

  

ALUCRA   11       11 

BULANCAK 55 5       60 

ÇAMOLUK   37       37 

ÇANAKÇI   2       2 

DERELİ   1       1 

DOĞANKENT 50 2 30     82 

ESPİYE 60 9       69 

EYNESİL   1       1 

GÖRELE   2       2 

GÜCE   2       2 

KEŞAP   1       1 

MERKEZ   2   32   34 

PİRAZİZ   2       2 

ŞEBİNKARAHİSAR 308 91   48   447 

TİREBOLU           0 

YAĞLIDERE   6 30     36 

TOPLAM 473 174 60 80   787 
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     Tablo 21:Giresun il genelinde hak sahiplerinin ilçelere göre dağılımı, Giresun AFAD 

 

 

Şekil 16:Hak sahibi olunan yere göre afet konutu yöntem tercihleri daire grafiği Giresun AFAD. 

 

 

EYY YÖNTEMİYLE
82%

İHALELİ  KONUTLAR
8%

TOKİ YÖNTEMİYLE
10%

HAK SAHİBİ OLUNAN YERE GÖRE AFET KONUTU YÖNTEM 
TERCİHLERİ

EYY YÖNTEMİYLE İHALELİ  KONUTLAR TOKİ YÖNTEMİYLE

GİRESUN İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 7269 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN 

AFET KONUTLARINDAN FAYDALANAN HAK SAHİPLERİNİN İLÇELERE GÖRE 

DAĞILIMI 

HAK SAHİBİ 

OLDUĞU İLÇE 

EYY 

YÖNTEMİYLE 

İHALELİ  

KONUTLAR 

TOKİ 

YÖNTEMİYLE 

TOPLAM 

ALUCRA 11     11 

BULANCAK 58     58 

ÇAMOLUK 37     37 

ÇANAKÇI 19     19 

DERELİ 1     1 

DOĞANKENT 53 30   83 

ESPİYE 17     17 

EYNESİL 2     2 

GÖRELE 4     4 

GÜCE 4 1   5 

KEŞAP 3 1   4 

MERKEZ 4   32 36 

PİRAZİZ 5     5 

ŞEBİNKARAHİSAR 399   48 447 

TİREBOLU 15     15 

YAĞLIDERE 15 28   43 

TOPLAM 647 60 80 787 
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Giresun İli ve İlçelerinde 7269 Sayılı kapsamında yapılan toplam 787 adet Afet 647 adeti yani 

%82’si EYY yöntemiyle, 80 adeti yani %10’u TOKİ yöntemiyle ve %8’i ihaleli konutlar 

yöntemiyle yapılmıştır.  

22-23 Ağustos 2020 tarihinde Giresun’un ili ve ilçelerinde meydana gelen heyelan, sel-su 

baskını ve kaya düşmesi afetlerinden dolayı hak sahibi olan afetzedelerin TOKİ yöntemiyle 

konut sahibi olacağı göz önüne alındığından TOKİ yöntemiyle yapılan afet konutlarının yüzdesi 

tüm afet konutlarının içimde %40-%50 seviyelerinde yer alacaktır.  

Belediye Özel İdarelerin yol ve altyapı tesislerinde meydana gelen hasar ve tahribatın tespit ve 

onarımına ilişkin işlemler ise 4123 sayılı Kanun uyarınca yapılmaktadır. Buna göre Bir tabii 

afete maruz kalan Belediye veya Özel İdare, Valiliğimize başvuruda bulunarak hasar tespitinin 

yapılmasını talep etmektedir. Valiliğimizde görevlendirilen Hasar Tespit Komisyonları 

tarafından hasar tespitleri yapılmaktadır. İlimizde 2010 yılından itibaren meydana gelen afetler 

nedeniyle belediyelerin yol ve altyapı tesislerinde (ilgili yıllar cari fiyatları ile) 169.334.438 TL 

ve Özel İdareye ait yol ve altyapı tesislerinde ise 221.094.679 TL hasar tespitleri yapılmıştır. 

Söz konusu bu hasar tespitlerine ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 

Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak ilgili Belediye veya Özel İdareye uygun görülen 

miktarda onarım yardımı gönderilmektedir. Aynı konu ile ilgili olarak da genel hayatı kesintiye 

uğratan şartların giderilmesi amacıyla 5902 sayılı kanun kapsamında Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı tarafından İlimize acil yardım ödeneği gönderilmekte olup, bu ödenekten 

de acil onarımı gerektiren yol ve altyapı tesisleri için belediye veya özel idarelere ödenek 

gönderilmektedir. 2010–2021 yılları arasında meydana gelen afetler nedeniyle Başkanlığımızca 

İlimize 80.314.437,49 ₺ TL acil yardım ödeneği gönderilmiş olup, bu ödeneğin büyük bölümü 

de acil altyapı onarımlarında kullanılmıştır.  İl genelinde 1962-2021 yılları arasında meydana 

gelen afetlerin % 62’si heyelan, % 24’ü kaya düşmesi, % 9 su baskını ve % 5’i de çığ afetinden 

oluşmaktadır. 

 

İl genelinde temel jeolojik birimleri oluşturan volkanitler, orojenik hareketler nedeniyle çok sık 

çatlaklı ve bloklu bir yapı kazanmıştır. Bu nedenle her ne kadar yamaçlarda örtülü olmasından 

dolayı kayalık alanların yüzeylendiği bölgeler sınırlı olup, doğal kaya düşmesi olayları sık 

olmasa da, ayrışmaya uğramamış zonlar içerisinde yapılmış olan yüksek şev kazılarında önemli 

düzeyde kaya/taş düşmeleri devrilme ve benzeri stabilite sorunları oluşabilmektedir. Bu durum 

karayolu güzergâhlarında sıkça ortaya çıktığı gibi, büyük şev kazıları yapılarak, inşa edilen 

binaların bulunduğu bölgelerde de benzer sorunlar gözlenebilmektedir. Merkez Duroğlu 
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Beldesinde Giresun-Dereli Karayolu üzerindeki yol şevinde mevsimsel şartlara bağlı olarak 

donma-çözünme, meteorolojik etkiler nedeniyle bol kırık ve çatlaklı volkanik kayalardan 

oluşan kaya kütlesinde kaya düşmesi olayı meydana gelmiştir. Kaya düşmesi olayı bölgede, 

can ve mal kaybına sebebiyet vermemiştir. Önlem olarak, yolun ve çevredeki yayaların 

güvenliğinin sağlanması için düşme riski bulunan kayaların traşlanması ve kaya kütlesi 

üzerindeki çelik tel kafesin yenilenmesi önerilmiştir. 

 
Şekil  21: Merkez Duroğlu Beldesi, Pazaryeri Kaya Düşmesi, 2020 

 

Kaya düşmesi olayları ile ilgili yapısal önlemlerin ilki düşme tehlikesi olan kaya bloklarının 

şev yüzeylerinden kontrollü olarak düşürülerek temizlenmesi, patlayıcı madde kullanılarak 

veya kullanmadan yerinde kırılarak stabilizasyonun sağlanmasıdır. (kimyasal maddeler ile kaya 

blokları da çatlatılabilmektedir) şev yamaç ve kaya temizliği tek başına uygulandığı gibi, 

kapsamlı şev ve yamaç koruma tedbirleri ile birlikte de uygulanabilmektedir. Kaya ıslahı 

projelerinde ayrıca kaya ve taş düşme bariyerleri (çelik bariyerler / duvar tipi bariyerler vb.), 

şev örtüleme sistemleri, kaya bulonu, kaya çivisi ve ön germeli ankraj gibi sabitleme sistemleri 

de sık uygulanan sistemlerdir. İlimizde özellikle yoğun trafik olan karadeniz sahil yolu ile diğer 

il yolu ağlarında da Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından bu uygulamalar yapılmaktadır.  

Giresun İli Bulancak İlçesi Şeyhmusa Köyünden geçen Karayolu kenarında meydana gelen 

heyelan nedeniyle karayolları bölge müdürlüğü tarafından forekazıklı tahkimat projesi 

yapılarak yolun ve konutların güvenliği sağlanmıştır. 
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             Şekil  22: Bulancak İlçesi Şeyhmusa Köyü, Forekazık Uygulaması, 2019 

 

 

 

Giresun ili yıllık toplam yağış miktarı ortalaması 1.244 kg/m2’dir. 2020 yılında, uzun yıllar 

ortalamasına göre yağış miktarında %8.5 artış gözlemlenmiştir. 22-23.08.2020 tarihlerindeki 

yağışlarda, Yağlıdere’ye 8 saatte düşen 133.1 kg/m2 yağışın en az 1 kere görülme ihtimali 50 

yılda 1’dir.  Meterolojiden alınan verilere göre 22-23.08.2020 tarihinde Giresun genelindeki 

yağış ve ortalama yağış miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Şekil  23: Yağış verileri (https://mgm.gov.tr/) 

 

Meydana gelen yağışlar sonucu Giresun İlinin Merkez, Dereli, Doğankent, Espiye, Tirebolu, 

Yağlıdere, Güce, Görele, Piraziz, Bulancak, Çanakçı İlçeleri ve bazı köylerde oluşan su baskını, 

heyelan ve kaya düşmesi afetleri neticesinde 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 

vatandaşımız kayıp olmuş ve büyük-küçükbaş hayvan telef olmuş, konut ahır işyeri ve 

samanlıklarda hasarlar meydana gelmiştir.  

 

 
Şekil  24: Giresun ili 22-23.08.2020 tarihindeki afetin etkili olduğu yerleşim Birimleri. 
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İl genelinde afetin yaşadığı yerleşim birimlerinde Müdürlüğümüz tarafından 1339 jeolojik 

inceleme sonucu 110 adet Jeolojik Etüt Raporu hazırlanmış olup ayrıca Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Jeolojik Etüt Raporları 

ve Hasar Tespit Raporlarına göre 225 afetzede bulunmaktadır.  Jeolojik etüt raporlarına göre 

heyelana maruz kalan 143 konut için afet  önleyici tedbir amaçlı 121 adet istinat duvarı ve 9 

adet kaya ıslahı planlamasından, yapılması öncelikli olan 2 adet kaya ıslahına ve 26 istinat 

duvarına başlanmıştır. Kalan duvarlar ise 2021 yılı yatırım programında değerlendirilecektir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda kapanan 6 ana yolun tamamı ulaşıma açılmıştır. Kapanan 118 

köy yolunun tamamında (806 km) ulaşım sağlanmıştır.  

22-23.08.2020 tarihinde yağan aşırı yağış sonucu meydana gelen afetler nedeniyle 

Kaymakamlık, Belediye ve vatandaşlara 5902 sayılı kanuna göre yapılan nakdi acil yardım 

ödemeleri tabloda gösterilmiştir. 

 

Şekil  25: Aktarılan ödenekler ve nakdi yardımlar (Giresun AFAD) 

 

 

22-23.08.2020 tarihinde yağan aşırı yağış sonucu meydana gelen afetler nedeniyle 4123 sayılı 

kanuna göre yapılan afet hasarı bedeli nakdi ödemeleri tabloda gösterilmiştir. 
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Şekil  26: Aktarılan ödenekler ve nakdi yardımlar (Giresun AFAD) 

 

 

Afetler sonucu hasar gören binalardan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 280 adet 

ağır hasarlı bina için yıkım kararı verilmiştir. Yıkılacak konutların ildeki dağılımı aşağıdaki 

tablo’daki gibidir. 

                     Tablo 22: Yıkılacak konutların ildeki dağılımı (Giresun AFAD) 

No İl İlçe Yıkılacak Bina Sayısı 

1 GİRESUN ÇANAKÇI 3 

2 GİRESUN DERELİ 95 

3 GİRESUN DOĞANKENT 68 

4 GİRESUN ESPİYE 54 

5 GİRESUN GÖRELE 1 

6 GİRESUN GÜCE 7 

7 GİRESUN MERKEZ 19 

8 GİRESUN PİRAZİZ 1 

9 GİRESUN TİREBOLU 17 

10 GİRESUN YAĞLIDERE 15 

  TOPLAM 280 

 

 

22-23.08.2020 tarihindeki yağışlar sonucu oluşan sel nedeniyle, Tirebolu-Doğankent karayolu 

üzerinde 5'i asker biri iş makinesi operatörü 6 kişinin menfezin çökmesi sonucu şehit olduğu 

bölgedeki heyelan aşağıda gösterilmektedir. 
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Şekil  27: Tirebolu-Doğankent Karayolunda meydana gelen heyelan, 2020 

1.7.3.3. Sel Kontrolü ve Drenaj  

 

Giresun İli ülkemizde ve Karadeniz Bölgesinde Rize’den sonra en çok yağış alan ildir. Yıllık 

yağış ortalaması 500-700 mm. civarındadır. Yıllık ortalama sıcaklık 14,2 °C, yıllık ortalama 

nispi nem % 61,2’dir. İlin başlıca çay ve dereleri; Harşit Çayı, Avutmuş Çayı ve Kelkit Çayı 

ile Aksu, Baltama, Pazarsuyu, Gelevera, Çanakçı ve Çömlekçi deresidir. İlin coğrafik yapısı 

gereği, dağların hemen sahilden başlamak üzere çok eğimli bir şekilde yükselmesi, yüzeysel 

akarsuların akım hızlarının yüksek olasına, dik eğimler ani ve şiddetli yoğun yağışların olduğu 

günlerde potansiyel olarak sel tehlikesi ile karşı karşıyadır. İl genelinde bulunan yukarıdaki 

sebeplerden dolayı sıklıkla sel olayı meydana gelmektedir. Yine arazinin yapısı gereği imara 

açılacak yerlerin azlığı, yöre insanını akarsular kenarında ve hatta yatağında bulunan düz 

arazilere konut yapmaya zorlamıştır. 

Dere taşkınlarının önlenmesi ve bu amaçla gerekli olan ıslah yapılarının planlanarak 

uygulanması DSİ Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaktadır. İlimizde bu Kuruluş 

tarafından taşkın önleme ile ilgili birçok çalışma yürütülmektedir. İl sınırları içinden doğup 

denize ulaşan ana derelerin yerleşim yerleri içerisinden geçen kısımlarının büyük bölümünün 

ıslah çalışmaları tamamlanmıştır. İlimizde aşırı yağışlar neticesinde aniden debisi yükselip 

taşkına neden olan derelerin birçoğunda DSİ tarafından taşkın önleme yapıları yapılmaktadır. 
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Ancak, İlimizde çok sayıda yan dere ve kuru derenin mevcut olması ve yerleşim yerlerinin çok 

dağınık olması nedeniyle taşkın riskinin sıfırlanması mümkün değildir. 

İlimizde kırsal kesimlerde meydana gelen heyelan ve sellenmelerin temel nedenlerinden biri de 

köy ve mahalle yollarının yağmursuyu drenaj hatlarının yetersiz olmasıdır. Yapılan afet etüt 

çalışmalarının büyük bölümünde bu tespit mevcut olup, dağınık olan yerleşim yerlerine giden 

yol ağının çok fazla olması ve en önemlisi bu yolların yağmur sularının drenaj ve deşarjı için 

yetersiz altyapılara sahip olması nedeniyle, yol boyunca suyun uzun mesafelerde toplanarak 

uygun olmayan noktalardan kontrolsüzce arazilere yayılmasına yol açmaktadır. Bunun sonucu 

olarak da özellikle yolların alt kısımlarındaki yamaç akmaları tetiklenmektedir. 

 

 
Şekil  28: Giresun Eynesil İlçe merkezi Murcu, Topallı, Dizgine taşkın koruma tesisleri  

(DSİ, 2016) 

 

Giresun İli Eynesil İlçesinde 21.09.2016’da meydana gelen sel baskılarına neden İlçe 

Merkezinde Murcu, topallı, Dizgine ve Kelli derelerinde DSİ tarafından taşkın koruma tesisleri 

yapılarak bölgenin güvenliği sağlanmıştır. 

 



82 

 

 
Şekil  29: Giresun Eynesil İlçe merkezi Murcu, Topallı, Dizgine taşkın koruma tesisleri 

 (DSİ, 2016) 

 

 

 

 

Taşkın olayları mevcut olan konut ve işyerleri haricinde ayrıca yol ve bütün altyapıları da 

etkilemektedir. Bu nedenle can güvenliği haricinde önemli düzeyde ekonomik kayıplara da yol 

açan ve geniş alanları etkileyen taşkın hasarları hayatın olağan akışını da kesintiye 

uğratmaktadır. Bu durum dikkate alınarak bütün yerleşim birimlerinden geçen derelerden 

kaynaklı risk analizleri ve önceliklendirme çalışmalarının yapılması önem taşımaktadır. 

1.7.3.4. Diğer Afetler 

 

Fırtına: İlimizde büyük zarar verecek önemli fırtınalar görülmemektedir. Karadeniz’deki 

konumu ve güney yönündeki dik dağları nedeniyle kuzeybatı yönlü esen kuvvetli rüzgârlara sık 

sık maruz kalmaktadır. Fırtına tehlikesi Köyler için önemli bir sorun teşkil etmekte, hem altyapı 

hem de insanların bu etkilerle başa çıkmakta sorun yaşadığı görülmektedir. 

Giresun da özellikle Kasım, Aralık ve Ocak aylarında fırtına nedeniyle çatı uçmaları 

yaşanmaktadır. Bazen balıkçı barınaklarına Karadeniz sahil yoluna, limanlara zarar 

vermektedir. Fırtına nedeniyle oluşan hasarları gidermek için vatandaşlara hasar durumuna göre 

nakdi yardım yapılmaktadır. Bölgenin ormanlık ve dağlık olması fırtınanın hızını kesmektedir.  
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Şekil  30: Fırtına nedeniyle çatı hasarı oluşan konuttan görünüm,2021 

 

 

 

 

 

 

Çığ: Çığ; Eğrisellik, Bakı, Eğim, Arazi Kullanım Haritası, klimatolojik, bitki örtüsü ve gibi 

birçok parametreye bağlı olarak gelişebilmekte ve deprem, yağış ve insan etkisi gibi faktörlere 

bağlı olarak tetiklenebilmektedir. Yapılan arşiv araştırmalarına göre; Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı Afet İşleri İl Genel Müdürlüğü afet dosyaları incelenmiş ve 2009 yılı itibarı ile 

kurulan İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından incelenmeye başlanarak Afete Maruz, 

riskli vb. alanlar tespit edilmiştir. Giresun il genelinde 1976-2012 yılları arasında 11 adet Çığ 

olayı meydana geldiği görülmüştür. 

İlimizde çığ olayları genelde iç kesimlerde bulunan ilçelerimizde meydana gelmektedir. 1976-

1979 yıllarında Alucra İlçesinde meydana gelen çığ afetinde 19 kişi,1987 yılında Dereli 

İlçesinde 3 kişi, 1992 yılında Çanakçı İlçesinde 1 kişi yaşamını yitirmiştir. Geçmişten 

günümüze kadar yaşanan çığ afetinde toplamda 12 bina ve 1 kamu tesisi yıkılmış, 36 konut 

tamamen nakledilmiş, 28 kişi vefat etmiş,66 büyükbaş-169 küçükbaş hayvan telef olmuştur.  
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Tablo 23: 1976-2012 yılları arasında meydana gelen çığ olayları  

 

NO 

 

TARİH 

 

İLÇE 

  

KÖY 

 

KONUT YIKIK 

 

HASARLI 

 

CAN 

KAYBI 

 

TELEF 

HAYVAN 

 

1 17.01.1976 ALUCRA ELMACIK 6 KONUT  15 

KONUT 

19 KİŞİ 32 

BÜYÜKBAŞ-
150 

KÜÇÜKBAŞ 

KÖYÜN 

TAMAMI 
NAKİL 

EDİLMİŞ 

2 25.07.1979 ALUCRA ARDIÇ   13 
KONUT 

     

3 1987 DERELİ EĞRİBEL 

GEÇİDİ 

KARAYOLLARI 

BAKIM EVİ  

  3 KİŞİ    

4 8.02.1992 ÇANAKÇI ÇAĞLAYAN 4 KONUT  1 KONUT 1 KİŞİ    

5 7.01.1994 ALUCRA KONAKLI   6 KONUT      

6 5.01.2002 DERELİ TAMDERE 2 ADET ALTI 

AHIR ÜSTÜ 
KONUT EV 

    27 

BÜYÜKBAŞ 
- 19 

KÜÇÜKBAŞ 

 

7 3.03.2012 DERELİ AKSU   1 KONUT   7 

BÜYÜKBAŞ 

 

   TOPLAM 12 BİNA 1 KAMU TESİSİ YIKILMIŞ 

    36 KONUT HASARLI(1 KÖYÜN TAMAMI NAKİL EDİLMİŞ) 

    23 KİŞİ VEFAT ETMİŞ 

    66 BÜYÜKBAŞ-169 KÜÇÜKBAŞ TELEF 

 

 

 

İRAP çalışması kapsamında ilimizin çığ tehlike haritasını hazırlamak için envanterde kayıtlı 

olan çığların tetikleyici parametresi bilinmediğinden zarar görebilirlik değerlendirmesinde fikir 

vermesi açısından çığ duyarlılık haritası dikkate alınmıştır. CBS yardımıyla belirlenen alanların 

arazide doğrulanması sonucu ise 10 adet potansiyel çığ alanı belirlenmiştir. Bu 10 bölge 

envanter formuna işlenmemiştir. 
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Şekil  31: Çanakçı İlçesi Düzköy Köyü Çığ Patikası (CBS) 

 

Yangın: Giresun ilinde genel olarak yangınlar konutlardan kullanılan soba vb. ısıtıcılar, rüzgâr 

nedeniyle soba ateşinin konutlara basması, anız ve bitki artıklarının yakılması ve elektrik 

kontağından nedeniyle oluşan yangınlar olarak sıralanabilir. Giresun da özellikle Kasım, Aralık 

ve Ocak aylarında oluşan fırtınaların etkisi nedeniyle lokal yangınlar olmaktadır. 

7 Ağustos 1961 tarihinde Şebinkarahisar’da büyük bir yangın çıkmıştır. 80 bina tamamen, 32 

bina ağır, bir bina orta ve 7 bina ise hafif derecede hasar görmüştür. Bu binalarda 276 dükkân 

ve 7’de hane bulunmaktadır. Yangından sonraki hafta ilk ve acil yardım olarak kullanılmak 

üzere kaymakamlık emrine 20 bin lira gönderilmiştir. Ayrıca dükkânı yanan esnafa dükkân 

yapılması için Giresun Valiliği emrine 20 bin lira gönderildiği bilinmektedir. 

Yangın anlamında Resmi kurumlara ve özel teşebbüslere  eğitim verilerek farkındalık 

oluşturmaya çalışılmaktadır.  

 

Yangın önleme ve kontrol yöntemlerinin en önemlileri şunlardır: 

1. Yangınların kontrolleri için en önemli husus bina ve tesisi kullanan insanların bu 

konuda bilgilendirilmiş olmalarıdır. 

2. Kontrol işleminin yerine getirilmesinde resmi binalarda görevli sivil Savunma 

birimlerinin yangın koruma ekibi görevli olup, bu ekip emrinde bulunan yangın söndürme 

tüpleri ve diğer tesisatlarla çıkabilecek muhtemel yangınları kontrol altına alır. 
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3. Yangının kontrol edilmesi ve önlenmesinde diğer bir husus ise; yangın dedektörleri ile 

direkt itfaiyenin irtibatlandırılması olan yangın ihbar sistemi vardır. Bu sistemler; genelde resmi 

kurum ve sanayi tesislerinde bulunmaktadır.  

4. Yangına karşı en önemli önlemlerden biri de her yıl soba ve kalorifer bacalarının 

usulüne uygun olarak temizlenmesidir.  

5. Binanın elektir donanımında kaliteli malzeme kullanılmalı ve ehliyetli kişiler 

tarafından tesis edilmelidir.  

6. Yangın malzemelerinin bakımlı ve kontrollü olması gerekir. 

 

1.7.4. Afet Risk Azaltma Konusunda Yapısal Olmayan Önlemler  
1.7.4.1. Arazi Kullanım Değişikliği Kararları 

 

Afetler ile ilgili yapısal olmayan önlemlerin başında afet riskleri dikkate alınarak arazi kullanım 

kararlarındaki bazı değişiklikler gelmektedir. Heyelan, kaya düşmesi, çığ ve taşkın afetleri 

dolayısıyla afet önleyici tedbirler ile tehlikenin önlenemeyeceği durumlarda afet etki sınırları 

içerisindeki taşınmazlar, 7269 sayılı Kanunun 2. Maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Kararı ile 

“afete maruz saha (yapı ve ikamete yasaklanmış afet bölgesi)” ilan edilmektedir. İlimizin farklı 

kesimlerinden bu güne kadar toplam 317 adet afete maruz saha kararı alınmış olup, bunların 

büyük bölümü heyelan nedeniyle afete maruz ilan edilmiştir. Afete maruz ilan edilen alanlar; 

ilgili belediye veya özel idareye bildirilerek imar planlarına işlenmekte, ayrıca Tapu 

Müdürlüklerine de bildirilerek parsellere afete maruz olduklarına dair şerh konulmaktadır. Öte 

yandan söz konusu bu alanların aktif heyelan veya taşkın riski yüksek oldukları dikkate 

alınarak, afet önlemleri alınmadan bu bölgelerin içerisinden yeni yol, içme suyu isale hattı, 

doğalgaz boru hattı gibi alt ve üst yapı tesislerinin inşasına da izin verilmemektedir. 

Arazi kullanım kararlarını etkileyen bir diğer parametre ise imar planına esas jeolojik jeoteknik 

raporlardır. İmar planlarına altlık olan bu raporların eki olan yerleşime uygunluk haritalarında 

“yerleşime uygun olmayan alanlar” imar planlarında yapılaşmaya kapatılmaktadır. İmar 

planlarında önlemli alanların (Kütle Hareketleri Tehlikeleri ve Yüksek Eğim Açısından önlemli 

alan) ve (Su Baskını Tehlikesi Açısından önlemli alan) olarak sınıflandırıldığı görülmektedir.  

Bu gibi yerlerde imar planına esas jeolojik jeoteknik raporlarına göre yapılaşmaya gidilerek 

tehlikelerin önceden giderilmesi amaçlanmaktadır. 
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1.7.4.2. Lojistik Destek Birimleri, Geçici Barınma Durumu ve Acil Toplanma Alanları 

 

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında İlimizde meydana gelebilecek afet ve acil durumların 

etki derecesine göre müdahale seviyelerindeki destek durumu aşağıdaki Tablo 20’de ifade 

edilmiştir. İlimizin 1. Grup destek illeri Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve 

Erzurum olup, 2. Grup destek illeri ise Tokat, Rize ve Erzincan olarak belirlenmiştir. Destek 

verecek Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri ise Erzurum ve Samsun birlik Müdürlükleri 

olarak planlanmıştır.  

Acil toplanma alanları: Afet sırasında ve sonrasında insanların ivedilikle ulaşması gereken, afet 

riski taşımayan güvenli alanlardır. Afetzedelerin bilgilendirildiği, yardım ekipleri ile 

koordinasyonun sağlandığı, kurulacak geçici barınma alanlarına yönlendirilmelerinin yapıldığı 

merkezlerdir. Ön tahliye alanları olarak da ifade edilir. İlimiz Merkez, ilçe ve beldelerin 

yapılaşma özellikleri, nüfus yoğunluğu, ulaşım ve diğer kamu hizmetleri dikkate alınarak 

TAMP kapsamında, Tahliye ve yerleştirme çalışma grubu, ilgili belediye yetkilileri ve AFAD 

İl Müdürlüğümüzce müştereken tespit edilmiştir. Başkanlığımızca belirlenen standartlara 

uygun olarak kişi başı 2.5 m² den az olmayacak şekilde planlanmış olup, acil toplanma 

alanlarına ilişkin liste Tablo 27’de sunulmuştur. 

 

Tablo 24: Acil toplanma alanları 

SIRA 

NO 

İLÇELER TOPLANMA 

NOKTALARI 

ADRES ALAN 

(m2) 

ENLEM BOYLAM 

1 MERKEZ Teyyaredüzü Parkı Teyyaredüzü Mah.Umut 
Sokak 

1864 40.913776 38.336718 

2 MERKEZ Hayrettin Erkmen Parkı Aksu Mah. Caner Sokak 2612 40.909044 38.439737 

3 MERKEZ Sönmez Caddesi Parkı Çıtlakkale Mah. Sönmez 
Sokak 

1805 40.899354 38.353122 

4 MERKEZ Can Yücel Parkı Güre Mah. Bağcılar Sokak 3168 40.915399 38.331235 

5 MERKEZ Sazbeyi Parkı Hacı Siyam Mah. Lale Sokak 1773 40.911929 38.376018 

6 MERKEZ Barış Manço Parkı Çıtlakkale Mah. Petek Sokak 3551 40.907480 38.356992 

7 MERKEZ Öğretmenler Sitesi Parkı Teyyaredüzü Mah. 1257 40.911627 38.337941 

8 MERKEZ Haydar Aliyev Parkı Hacı Siyam Mah. Atatürk 

Bulvarı 

1490 40.912499 38.375212 

9 MERKEZ Taşbaşı Parkı Sultan Selim Mah. Taşbaşı 
Sokak 

3248 40.919424 38.384397 

10 MERKEZ Millet Bahçesi Kapu Mah. Kazancılar Sokak 1426 40.918792 38.385826 

11 MERKEZ 19 Eylül Çocuk Parkı Hacı Hüseyin Mah. Hamam 
Sokak 

1627 40.916686 38.396184 

12 MERKEZ Aksu Deresi Boğacık 

Mevkii 

Boğacık Deresi Yeşil Alan 1413 40.911786 38.426382 

13 MERKEZ TERMİNAL Teyyaredüzü Mah. Bahtiyar 

Aydın Cad. 

13784 40.910800 38.345447 

14 MERKEZ Mehmet Yüksel Parkı Teyyaredüzü Mah. Erkan 

Sokak 

1418 40.911757 38.333046 

15 MERKEZ Köy Site Parkı Gaziler Mahallesi 1175 40.919640 38.321588 
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16 MERKEZ Atapark Hacı Miktat Mah. Alparslan 

Cad. 

8135 40.917474 38.383824 

17 MERKEZ Cumhuriyet Parkı Hacı Siyam Mah. Atatürk 
Bulvarı 

25000 40.913038 38.374727 

18 ALUCRA 166 Ada 1 Parsel Yunus Emre Mahallesi 2,609 4.0320287 38.764546 

19 BULANCAK 822 Ada 2 Parsel Güzelyalı Mh. Barbaros 
Hayrettin Paşa Cd. 

29000 40.943208 37.17733 

20 ESPİYE Esentepe Park Alanı Esentepe Mahallesi 20000 40.948475 38.695279 

21 ESPİYE SporTesisi Adabük Mahallesi 30000 40.956785 37.732066 

22 ESPİYE Hükümet Konağı Merkez Mahallesi 1720 40.949241 38.707125 

23 ESPİYE Açık Pazar Yeri Çam Mahallesi 6500 40.948588 38.715786 

24 KEŞAP İlçe Stadı Fındıklı Mahallesi 7140 40.916369 38.526102 

25 DERELİ Kültür ve Kongre 
Merkezi 

Giresun yolu üzeri 1126 40.740940 38.449847 

26 TİREBOLU 2 parsel Çarşı Mah. 2464 41.005061 38.816071 

27 TİREBOLU 209 ada 9-10-11 parsel Körliman Mahh. 7736 41.002298 38.842323 

28 TİREBOLU 74 ada 1 parsel Cintaşı Mah. 1642 41.011911 38.856345 

29 TİREBOLU 285 ada 56 parsel DEMİRCİ Mah. 3385 41.008254 38.859383 

30 TİREBOLU Liman Sahası Çarşı Mah. Çevre Yolu Sk 15000 41.008930 38.816376 

31 TİREBOLU 233 ada 167 paesel Demirci Mah. 410187 41.009899 38.853929 

32 EYNESİL Kamil Nalbant Meslek 

Yüksekokul Bahçesi 

Derebaşı Mah. Sahil Küme 

Evleri No: 6 

3000 39.14521704 41.06640996 

33 EYNESİL Şehit Osman Bodur 
Parkı 

Gümüşçay Mah. Sahil Dolgu 
Alanı 

5000 39.13896816 41.06365299 

34 EYNESİL Şehit Bekir Kelleci 

Parkı 

Gümüşçay Mah. Sahil Dolgu 

Alanı 

6000 39.13984908 41.06435202 

35 ÇAMOLUK Futbol Sahası Kurtuluş Mah. Değirmençeliği 
küme Evleri 

6000 38.723428 40.134323 

36 ÇAMOLUK Gölpark Festival Alanı Kurtuluş Mah. Cumhuriyet 

Cad. 

12000 38.740344 40.134791 

  GÜCE Açık Pazar Yeri Kabarıklıyan Mevkii 5000 38.806103 40.894073 

40 GÜCE Güce ÇPL Bahçesi Cumhuriyet Caddesi 3000 38.80718864 40.89806006 

41 PİRAZİZ Anit Park Bahtiyar Aydın Bulv. 500 38.12120712 40.95398799 

42 PİRAZİZ Açık Halk Pazarı Bahtiyar Aydın Bulv. 1000 38.12252184 40.95290799 

43 GÖRELE Cumhuriyet Meydanı Kumyalı Mah. Salih 
Sinirlioğlu Cad. No:10 

2168 39.00222177 41.03246922 

44 GÖRELE Hayrullah Koç Parkı Kumyalı Mah. Dr. Erdem 

Dülger Bulv. No:5 

7774 39.00332014 41.03366700 

45 ÇANAKÇI Kuzcaköy Meydanı Merkez Mahallesi 2000 39.00902731 40.91699925 

46 YAĞLIDERE Ilçe Pazar Yeri Merkez Mahallesi Terminal 

Cad. 

10000 38.62658804 40.86068591 

47 DOĞANKENT İmam Hatip Lisesi 
Bahçesi 

Sadaklı Mahallesi Hükümet 
Cad. 

290 38.91511309 40.81169299 

48 DOĞANKENT Çok Programlı Lise 

Bahçesi 

Sadaklı Mahallesi Kilise Düzü 

Mevkii 

2600 38.91882929 40.81292522 

49 DOĞANKENT İlköğretim Okulu Sadaklı Mahallesi Kilise Düzü 
Mevkii 

2700 38.91651085 40.81222883 

50 ŞEBİNKARAHİSAR Spor Salonu ve Sahası Bülbül Mahallesi Yeni Çarşı 2. 

Cd. 

26000 38.4280446 40.3003891 

      TOPLAM ALAN(m2) =  708287     

      ALAN SAYISI =  50     

 

Barınma Alanları: Konutu afet ve acil durum nedeniyle kullanılamaz hâle gelen veya konutun 

kullanılmasının riskli olması sebebiyle açıkta kalan afetzedeler ile tahliyeye tabi olanların 

bulundukları yerlerde veya başka yerlerde münferit veya toplu hâlde geçici olarak 



89 

 

barınmalarının sağlanacağı tesislerdir. İlimizdeki geçici barınma alanları TAMP – Giresun 

(Giresun Afet Müdahale Planı) yer alan Barınma Hizmet Grubu tarafından planlanmaktadır. 

Geçici Meydana gelen afet sonucu hasar veya zarar gören Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Merkezi yerine kullanılacak, koordinasyon tırları veya geçici barınma üniteleri ile oluşturulmuş 

Mobil Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi (MAADYM) kurulumu için alt yapısı uygun 

alanlar belirlenmiştir. Giresun Merkez ve 15 İlçe merkezi MAADYM konuşlanma alanları 

Tablo 28-29’da yer almaktadır. 

Tablo 25: Giresun merkez konuşlanma alanları tablosu 

MAADYM Konuşlanma alanı Öncelik sırası Altyapı Bilgisi 

Giresun Üniversitesi 1 Hazır 

İl Özel İdaresi Gençlik Merkezi 2 Hazır 

Giresun Şehirler Arası Otobüs Terminali 3 Hazır 

Giresun Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 4 Hazır 

Giresun Öğretmen Evi ve ASO Müdürlüğü  5 Hazır 

Eski Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi Aksu 6 Hazır 

Mevsimlik Tarım İşçileri Toplanma Bölgesi Aksu 7 Hazır 

 

 
Tablo 26: İlçe merkezleri konuşlanma alanları 

İLÇE ADI MAADYM KONUŞLANMA ALANI AÇIKLAMA 

ALUCRA 474 Ada, 2 Parsel 15.500 m2 boş arazi 

BULANCAK Bulancak Belediye binası ve Bahçesi Bulancak Meydanı 

ÇAMOLUK Çamoluk Futbol sahası  

ÇANAKÇI Çanakçı İlköğretim Okulu ve ÇPL ortak 

bahçesi 

Merkez Mah. Şehit Uzman Çavuş İzzet Emir 

Cad. 

DERELİ Belediye Meydanı Dereli Belediyesi hizmet binası önü. 

DOĞANKENT Hazineye ait Belediye’ye tahsisli alan Yeşiltepe Mahallesi 220 ada 13 parsel 

ESPİYE Pazar Yeri Espiye Meslek Yüksek Okulu Bahçesi 

EYNESİL Dolgu alanı Gümüşçay Mahallesi sahil mevkii 

GÖRELE Görele Liman Batısı Giresun – Trabzon Karayolu Üzeri 
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Barınma Alanları belirlenirken İlin nüfusu, topografik jeolojik yapısı, iklim durumu ve 

geçmişte meydana gelen en büyük afet olayları dikkate alınmaktadır. İlimizin yüzölçüm olarak 

topraklarının büyük bölümünün eğimli yamaçlardan ve çaylık arazilerden oluşması ve arazi 

kullanımının getirdiği sınırlamalardan dolayı kırsal kesimlerde geçici barınma alanlarının 

belirlenmesini oldukça kısıtlamaktadır. Öte yandan İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden 

nüfusun büyük bölümünün aynı zamanda köyde ikinci konutlarının olması nedeniyle, 

afetlerden konutu etkilenen afetzedelerin büyük çoğunluğu için genelde geçici barınma ihtiyacı 

doğmamaktadır. Ancak bununla birlikte bir afet anında afetzedelerin geçici iskanı için 

kullanılabilecek il ve ilçe merkezlerinde yer alan kamuya ait misafirhaneler ve yurtlar ilk etapta 

kullanılacak şekilde planlanmış ayrıca il ve ilçe merkezlerinde çadır ve konteyner kurulabilecek 

alanlar da tespit edilerek, geçici barınma alanları olarak planlanmıştır. 

 

1.7.4.3. Zorunlu Deprem Sigortası Oranı 

 

Zorunlu Deprem Sigortası oranı Ülke düzeyinde % 54.10 ve Karadeniz Bölgesi genelinde % 

43.00 düzeyinde iken İlimizde % 40.20 olup, Türkiye ortalamalarındadır.  

Giresun ilinin özellikle güney ilçeleri (Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar) KAF (Kuzey 

Anadolu Fay Zonu)’a oldukça yakın olduğundan depremlerden etkilenebilir. Ayrıca Giresun 

İlinde yaygın olarak görülen heyelan ve su baskınını da içine alacak şekilde DASK vb. 

sigortaların kapsamının genişletilerek halk arasında daha da yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GÜCE Açık Pazar Yeri Çarşı Merkezi (5000 metrekare)  

KEŞAP Belediye Otoparkı Bozkurt Mahallesi Micanoğlu Caddesi 

PİRAZİZ Piraziz Öğretmenevi Yeni Mahalle Bahtiyar Aydın Paşa Bulv. 

ŞEBİNKARAHİSAR İstiklal İlköğretim Okulu Okul bahçesi. 

TİREBOLU Mevsimlik Tarım İşçileri Konaklama 

Alanı ve Liman Alanı 

Demirci Mahallesi ve Çarşı Mahallesi 

YAĞLIDERE   Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Okul bahçesi 
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Tablo 27: Ülke düzeyinde giresun ilinin zorunlu deprem sigortası oranı  

(https://www.tuik.gov.tr/) 
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2. MODÜL 2- TEHLİKE BELİRLEME, RİSK 

DEĞERLENDİRME VE OLASI ÖNLEMLERİN 

BELİRLENMESİ 
2.1. Heyelan Duyarlılık Analizleri 
 

İRAP çalışması kapsamında ilimize ait heyelan duyarlılık haritası AFAD başkanlığınca 

belirlenen yönergeler çerçevesinde ARAS (Afet Risk Analiz Sistemi) sistemi kullanılarak 

hazırlanmıştır. İlk aşamada heyelan duyarlılık haritası hazırlanırken uydu görüntüleri, MTA 

heyelan envanter haritası ve geçmiş yıllarda ilimizde meydana gelmiş sayısal heyelan 

bölgelerini kullanarak “Heyelan Envanter Haritası” oluşturulmuştur (Şekil-49). 

 

 
Şekil 49.  Heyelan Envanter Haritası ( Coğrafi Bilgi Sistemi Analizi, Giresun AFAD) 

İkinci aşamada ise sayısal heyelan envanter haritası, sayısal yükseklik modeli, sayısal jeoloji 

haritası, arazi kullanım haritası, topografik nemlilik indeksi gibi unsurlar girdi parametresi 

olarak ARAS sisteminde kullanılarak Lojistik Regresyon Modeli İle İlimizin heyelan duyarlılık 

haritası hazırlanmıştır. 
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Şekil 50. Giresun İli Heyelan Duyarlılık Haritasının İlçe Sınırlarına Göre Gösterimi ( CBS) 

İlimiz heyelan duyarlılığı açısından değerlendirildiğinde yüzölçümünün çok düşük derecede 

heyelan duyarlılığı % 9, düşük derecede heyelan duyarlılığı % 26, orta derecede heyelan 

duyarlılığı % 43, yüksek derecede heyelan duyarlılığı % 7, çok yüksek derecede heyelan 

duyarlılığı % 15 olarak belirlenmiştir. Duyarlılık haritasında % 73 oranında pikselin yüksek ve 

çok yüksek derece duyarlılık içerisinde kaldığı görülmüştür. 
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Şekil 17:Giresun İli Heyelan duyarlılığı Yüzdeleri  (Giresun AFAD) 

 

2.1.1. Heyelan Tehlike Analizleri 
 

İRAP çalışması kapsamında ilimizin heyelan tehlikesini araştırmak için envanterde kayıtlı olan 

kütle hareketlerinin tetikleyici parametresi ve bu yenilmelerin olduğu tarihler dikkate alınmıştır. 

Bilindiği gibi ülkemizdeki kütle hareketlerinin oluşmasında en etkili tetikleyici unsur aşırı 

yağışlardır ve ikinci sırada ise depremler gelmektedir. İlimiz geneli göz önünde 

bulundurulduğunda doğal veya yapay titreşimlerden kaynaklı olduğu düşünülen heyelan 

vakaları oldukça sınırlı sayıdadır. Envanterde kayıtlı olan heyelan vakalarının oluşmasında ise 

yüksek bir oranda aşırı yağışlar etkilidir. Dolayısıyla bu çalışma kapsamında ilimiz için 

yalnızca yağış tetikleyici heyelan tehlike haritaları oluşturulmuştur. Tehlike haritaları 

oluşturulurken ülkemizin geneline ait heyelan tehlike haritaları için kabul görmüş frekanslara 

ait yağış eşik değerlerinin aşılma olasılıklarını gösteren haritalar kullanılmıştır. Bu harita altlığı 

ARAS sisteminde mevcut olduğundan, heyelan tehlike haritası 5, 10, 25 yıl tekrarlanma 

periyodu ve 125, 150 kg/m2 yağış eşik değerleri esas alınarak farklı kombinasyonlarla ARAS 

sistemi üzerinden üretilmiştir. Bunun haricinde müdürlüğümüzün teknik alt yapısında CBS 

haritalama sistemini kullanarak heyelan tehlike haritasını üretme kabiliyeti olduğundan ek 

olarak ilimiz için ikinci bir tehlike haritası daha üretilmiştir. ARAS sistemi üzerinden ve 

müdürlüğümüzce üretilen tehlike haritaları birbirleriyle uyumlu olduğundan, İRAP çalışmaları 

kapsamında müdürlüğümüzce üretilen heyelan tehlike haritası esas alınmıştır. Farklı 
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kombinasyonlar için üretilen tehlike haritaları genel olarak birbirine benzer sonuçlar 

sunduğundan burada örnek olarak 150 kg/m2 yağış eşik değerine ve 25 yıl tekrarlanma 

periyoduna göre hazırlanmış tehlike haritası sunulmuştur. 

 

 
Şekil 52: İlimize ait yağış tetikleyici heyelan tehlike haritası (Giresun AFAD) 

 

 

Oluşturulan heyelan tehlike haritası incelendiğinde duyarlılık haritasıyla da uyumlu olarak 

ilimizin güney ilçeleri Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçe merkezlerinin de içinde 

bulunduğu yamaçların ve özellikle sahil kesimlerinin heyelan açısından çok yüksek-yüksek 

derecede tehlike potansiyeline sahip olduğu açıkça görülmektedir. 

 

2.1.2. Heyelan Risk ve Zarar Görebilirlik Analizleri 
 

İlimiz için risk haritasının oluşturulması ve olası can-mal kayıpların belirlenmesi için öncelikle 

zarar görebilirlik analizlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Yani, tehlikeye maruz olan 

varlıklara ait (insanlar, nesnelerin-bina, yol, tarım alanı, doğal gaz boru hatları vb.) sağlıklı bir 

veri tabanının ve heyelanların bu varlıklar üzerindeki önceki etkilerinin biliniyor olması 

gerekmektedir. İlimizle ilgili hem veri yetersizliğinden dolayı değerlendirmeler fikir verici 

olması açısından üretilen tehlike haritası dikkate alınarak yapılmıştır. İlimiz genelindeki 

binalara ait öznitelik verilerinin ilgili Kuruluşlar tarafından tamamlanması ve heyelanlara ait 

duyarlılık ve tehlike harita ölçeklerinin geliştirilmesi ile risk analizlerinin de daha aza hata 

içerecek şekilde kantitatif yöntemlerle yapılabilecektir. Bu konunun iyileştirilmesine yönelik 
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çalışmalar AFAD Başkanlığımızca devam etmektedir. 

İRAP çalışmaları kapsamında mevcut verilerden şu an için zarar görebilirlik açısından sadece 

mesken, okul binası, resmi binalar, dini tesisler, açık trafolar, fabrikalar, yol güzergâhı, enerji 

nakil hattı ve doğalgaz iletim hatları için değerlendirmeler ve analizler yapılabilmiştir. İlerleyen 

zamanlarda ilimize ait dijital veri altlığının güncellenmesi durumunda köprü-geçit-tünel, 

kanalizasyon hattı, sağlık tesisleri, su dağıtım hattı, telekomünikasyon hattı, GSM verici 

istasyonu, HES yapıları enerji nakil hattı, tarım-orman arazilerinin dağılımı, etkilenebilecek 

nüfus sayısı gibi parametreler için de analizler yapılabilecektir. Zarar görebilirlik açısından 

değerlendirmesi yapılan varlıklar hem noktasal hem de çizgisel unsurlar olduğundan analiz 

çıktılarının karşılaştırılabilir olması açısından bunların 4 adet risk kategorisi dikkate alınmıştır. 

Şekil 53’te mavi renkle gösterilen noktasal dağılımlar heyelan tehlike haritasıyla çakıştırılmış 

ilimizdeki mevcut meskenleri temsil etmektedir. Bunların risk altındaki varlık olarak beş 

kategoride değerlendirilmiştir.  Bu işlem yapılarak meskenler risk altındaki eleman olarak 

tanımlanmış ve meskenler için heyelan risk haritası oluşturulmuştur. İlimiz merkez ilçeye ait 

yapı stoğu verileri dışında ilçelere ait yapı stok envanteri bulunmadığından mesken risk analizi 

il merkezini baz alarak yapılabilmiştir. 
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Şekil 53: Risk altındaki meskenlerin heyelan risk haritasında gösterimi (Giresun AFAD) 

 

Elde edilen sonuçlar alansal olarak değerlendirildiğinde % 1,2 gibi düşük bir oranla 

Şebinkarahisar, Çamoluk ve Alucra ilçelerimiz çok yüksek derecede heyelan riski altında 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu risk değeri daha kuzeyde kalan Doğankent, Çanakçı ve Dereli 

ilçelerimizdeki meskenler için düşük-orta derece ve sahildeki Piraziz, Bulancak, Giresun 

Merkez İlçe, Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinin sahil kısımları Yüksek-orta 

derece arasında değişmektedir.  
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Şekil 54: Heyelan tehlike haritasında mevcut meskenlerin (bina) dağılımı (Giresun AFAD) 

 

Şekil 55: Risk altındaki mesken yapılarının risk haritasındaki alansal dağılımı 

 

Benzer yaklaşımla meskenler için yapılan analizler resmi binalar, açık trafolar, yol ağları ve 

enerji nakil hatları için de yapılmıştır. 

Haritalardaki siyah noktalar ve çizgiler incelenen varlıkları temsil etmektedir. Özet olarak bu 
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alanların zarar görebilirliklerine alansal dağılımları açısından değinilecek olunursa ilimizdeki 

nüfusun sahil kesiminde yoğunlaşması ve buna bağlı olarak meskenlerin da bu alanlarda fazlaca 

olması bu yapıları % 18,8 gibi çok yüksek ve yüksek bir oranda riskli konuma sokmaktadır. 

Resmi binalarımızın sahil şeridi gibi nispeten düz olan alanlarda yoğunlaşmış olması ve iç 

kesimlerde bulunmaması bunların alansal risk oranlarını % 1,2 gibi düşük bir değere kadar 

indirerek risk açısında güvenli sayılabilecek bir kategoriye düşürmektedir. Trafoların dağılımı 

incelendiğinde haritada kırmızı renkle gösterilen tehlikeli alanların geneline dağılım yaparak 

toplamda % 18,8 gibi yüksek-çok yüksek risk altında oldukları görülmektedir.  

Bu yapıların alansal dağılım toplamı da % 60 gibi bir değerde olup, heyelandan zarar görme 

açısından orta derecede risk taşıdıkları anlaşılmaktadır. Çizgisel unsurlardan olan ve ilimizin 

kuzey kesiminde yoğunlaşan yol ağımızın % 50 si heyelana maruz kalarak zarar görebilme 

açısından düşük risk taşımaktadır. Enerji nakil hatlarının Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk 

ilçelerden geçen yaklaşık % 50’lik kısmı yüksek ve çok yüksek risk altında kalmaktadır. 

Riskli olarak tespit edilen tüm unsurlara karşı alınması gereken yapısal ve/veya yapısal olmayan 

önlemler İRAP çalışması kapsamında ele alınmıştır. Ancak İlimizin zarar görebilecek 

unsurların büyük bölümünün heyelan duyarlılığı yüksek olan bölgede yer alması ve önceki 

bölümlerde de ifade edildiği üzere, kütle hareketlerinin genelde lokal ölçekli ve çoklu olarak 

gelişmeleri nedeniyle bütünsel bir risk azaltma eylemi yerine farklı detay çalışmalar 

kapsamında belirlenmiş olan spesifik bazı risklere yönelik önlem çalışmalarının yapılması 

zorunluluğu bulunmaktadır. Yine belgenin önceki bölümlerinde belirtildiği üzere mevcut 

heyelan duyarlılık ve tehlike haritalarının 20 * 20 m. lik gridlere göre hazırlanmış olması 

nedeniyle Rize İlinin karakteristik lokal yamaç akmalarının duyarlılık analizleri için yeterli 

olmayabileceği, 10*10 m. veya 5*5 m. grid aralıklarına göre yeni bir duyarlılık analizin 

oluşturulması önerilmektedir. Öte yandan ARAS ‘ne kayıtlı olan jeoloji haritasının İlin genelini 

kapsamaması nedeniyle, heyelana etki eden en önemli faktörlerden birinin analize dahil 

edilmemesi sonucunu doğurmakta olup, MTA tarafından sayısal haritanın tamamlanması 

önemli görülmektedir. 
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RESMİ BİNALAR 

 

TRAFO MERKEZLERİ 

 

  

YOL AĞI 

 

ENERJİ İLETİM HATTI 

 

  

Şekil 56: Kritik tesislerin heyelan risk haritası üstündeki konumu (Giresun AFAD). 
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2.2.Taşkın Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 
 

İlimizin de içinde yer aldığı Doğu Karadeniz Havzası taşkın olaylarının en sık yaşandığı, 

buna bağlı can kayıplarının da en yüksek olduğu bölge konumundadır. Havzanın akarsularının 

hemen hepsi kaynaklarını, kıyıya paralel olarak uzanan dağların doruklarından alırlar. 

Giresun’un güneyini kuşatan dağlar, kuzeye ve güneye doğru alçalarak belirli yerlerde, 

düzlükler oluşturur. 1.750 – 2.200 m yükseklikteki bu platolarda yaylalar vardır. 

Yamaçlardan hızla inen akarsular, özellikle sağanaklardan sonra taşan kısa boylu ırmak ve 

derelerdir. Bu akarsular kar ve bol yağmur suları ile beslendiklerinden ve aynı zamanda fazla 

buharlaşması olmayan ılıman iklimde bulunduklarından yatakları hiçbir zaman kurumaz. 

Bununla beraber yataklarının çok eğimli olması nedeni ile fazla miktarda kum ve çakıl 

sürükleyerek bunları tabanlarında ve denize döküldükleri kesimlerde biriktirirler. Özellikle 

şiddetli sağanaklardan sonra akımları çok yükseldiğinden tarım arazilerine, yol ve köprü gibi 

yapılara sık sık zarar verirler.   

Giresun ilinde denize dökülen Harşit Çayı dışında başlıca akarsular; Gelevera, Yağlıdere, Aksu, 

Batlama ve Pazar suyu dereleridir.  Bu ana akarsuları kesen birçok dere ve kuru dere mevcuttur. 

Bu sular yağışların etkisi ile yataklarından taştıkları için düzensiz sel rejimlerine bağlıdırlar. 

Havzanın en önemli akarsuyu 160 km uzunluğunda olan Harşit Çayı’dır. Koltuk Dağları’ndan 

doğan Harşit Çayı, yaklaşık olarak 160 km uzunluktadır. Gümüşhane Yaylası boyunca 

ilerleyip, Tirebolu ilçesinin biraz doğusundan denize dökülür. Harşit çayı 232 m3 /s debi, 3.280 

km² yüzey drenaj alanı ve 178 hm³’lük ortalama akıma sahiptir. 

Aksu Çayı; Yaklaşık uzunluğu 85 km olan Aksu, Giresun Dağları üzerinde Şebinkarahisar 

ilçesinden doğar bu ilçeyi geçerek kuzeye doğru dar boğazlardan hızla inerek Giresun ilinde 

denize ulaşır. Çay, 117 m³/s debiye ve yıllık 562 hm³’lük ortalama akıma sahiptir (Doğu 

Karadeniz Havzası Master Plan (Nihai) Raporu, 2016). 

Giresun ve Ordu illerinde önemli olan göllere pek rastlanmaz. Ancak Giresun ilinin dağlık 

kısımlarında küçük buzul gölleri bulunur 

Karagöl; Giresun ili Dereli ilçesine bağlı Karagöl Dağı tepesinde bulunan Karagöl 3.600 m 

yükseklikte doğal olarak oluşmuş 23 m derinliğinde 450 m² genişliğindedir (Doğu Karadeniz 

Havzası Master Plan (Nihai) Raporu, 2016).  

Sağrak Gölü; Giresun ili Dereli ilçesine bağlı Karagöl Dağı eteklerinde bulunan Sağrak Gölü 

3.100 m yüksekliğinde 5 m derinliğinde 210 m² genişliğindedir (Doğu Karadeniz Havzası 

Master Plan (Nihai) Raporu, 2016). 
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Aygır Gölü; Giresun ili Dereli ilçesine bağlı Karagöl Dağı eteklerinde bulunan Aygır Gölü 

3.200 m yüksekliğinde 7 m derinliğinde 270 m² genişliğindedir (Doğu Karadeniz Havzası 

Master Plan (Nihai) Raporu, 2016). 

 

Doğu Karadeniz Havzasında meydana gelen taşkınların oluşma sebepleri özetlenecek olursa;  

 Dereler üzerinde bulunan sanat yapılarının membadan gelen rüsubat ya da atıklar 

yüzünden tıkanması ve tam kapasite çalışamıyor olması, 

 Bazı mevcut sanat yapılarının kesitinin yetersiz olması,  

 Plansız kentleşme nedeniyle dere yataklarına yerleşim yapılması,  

 Dere yataklarından malzeme alınarak dere akış rejiminin ve dere yatağı morfolojisinin 

bozulması, 

 Dere yataklarına malzeme boşaltılarak derenin kapasitesinin azaltılması,  

 Meydana gelen ani yağışlar,  

 Mansap şartının sağlanmamasıdır. (Doğu Karadeniz Havzası Takın Yönetim 

Planı,2020) 

Taşkın hasarları, ilimizdeki toplam afet hasarları içerisinde heyelanlar ile birlikte en yüksek 

orana sahiptir. Özellikle yapı ve nüfus yoğunluğu yüksek olan il ve ilçe merkezleri için 

taşkınların heyelanlardan daha yüksek risk oluşturduğu kuşkusuzdur. İlimizde heyelanların 

önlenmesinde, gerek heyelan gerekse potansiyel heyelan sahalarında, yerüstü ve yeraltı suyu 

drenajı yapmak önem arz etmektedir. İlimizdeki taşkın hasarlarının toplam afet hasaları 

içerisindeki oranı yaklaşık % 40 düzeyinde olup, risk azaltma çalışmalarında da öncelik 

verilmesi gereken afet türüdür. 
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Şekil 57: İlimizdeki Akarsuların Konumu (http://taskinyonetimiportal.tarimorman.gov.tr/) 

 

 

2.2.1. Taşkın Risk ve Zarar Görebilirlik Analizleri 
 

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) Türkiye genelindeki 26 

havza için taşkın tehlike ve risk haritalarını üretmekte ve taşkın yönetim planları 

oluşturmaktadır. SYGM tarafından yürütülen ilimizin de içinde yer aldığı Doğu Karadeniz 

Havzasının bütününe ait “taşkın yönetim planını hazırlama proje çalışmaları” tamamlanarak 

yayımlanmış olup,  bu kapsamda üretilmiş olan taşkın tehlike haritaları Bakanlığın Taşkın 

http://taskinyonetimiportal.tarimorman.gov.tr/


104 

 

Yönetim Portalına eklenmiştir. Planın, hazırlanma esasları, modelleme çıktıları, önlemler 

tablosu ve Planın diğer detayları hakkında bilgi edinilerek çalışmalarımız kapsamında 

faydalanılmıştır. Bununla birlikte; 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) tarafından ilimiz için 500 yıllık taşkın tekerrür 

debisine (Q500) göre daha önce hazırlanmış olan Taşkın Tehlike Haritaları, İRAP hazırlama 

çalışmaları kapsamında faydalanılmış, risk analizlerinde bu haritalar esas alınmıştır (Şekil 58). 

SYGM’nün bu veri altlığı müdürlüğümüzün teknik alt yapısındaki CBS haritalama sisteminde 

kullanılarak Q500 taşkın debisi için taşkın risk haritası üretilmiştir. Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü tarafından 28.06.2019-12.07.2019 tarihleri arasında yapılan“ Giresun Merkez ve 

ilçelerinde dere havzalarında bulunan riskli binaların belirlenmesi” kapsamında 18.07.2019 

tarihinde hazırlanan rapora göre; 

İncelenen dere sayısı:72 adet 

Belirlenen riskli bina sayısı:365 olarak belirlenmiştir. 

Raporda, taşkın risk alanlarında bulunan evlerin bir çoğu için DSİ tarafından istikşaf raporu 

hazırlandığı, bu raporlar yatırıma girdiği an risk altında bulunan binaların bir çoğunun risk 

durumumun ortadan kalkacağı belirtilmektedir. 

İlimizde geçmiş yıllarda meydana gelen taşkın olayları dikkate alındığında Giresun şehir 

merkezinde meydana gelen taşkın hasarları öne çıkmaktadır. Önceki bölümlerde de ifade 

edildiği üzere kent içerisinden geçen 13 adet irili ufaklı dere mevcut olup, bu derelerin kent 

içerisinden geçen bölümlerinin üzerinin kapatılmış, dere yataklarının daraltılmış olması ve dere 

yataklarında yapılan yapılaşma taşkınların oluşmasının ana nedenidir. Son 10 yıl içerisinde kent 

merkezini de etkileyen farklı tarihlerdeki önemli taşkın afetleri meydana gelmiştir. 

19-20 Haziran 1990 tarihinde ilimizde özellikle doğu ilçelerimizde Tirebolu, Yağlıdere, 

Doğankent, Güce, Görele ve Espiye’de meydana gelen yoğun yağış neticesinde sel afeti 

oluşmuş Harşit Çayı, Gelivera Deresi taşmış etrafına zarar vermiştir. Tirebolu-Doğankent ve 

Yağlıdere-Espiye Karayolları zarar görmüş, Harşit Çayı üzerinde bulunan ve Giresun’u 

Trabzon’a bağlayan karayolu üzerindeki köprü ayağı çökmüştür. Sel sularına kapılan bir 

vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

20.06.2002 tarihindeki yoğun yağış nedeniyle Aksu, Batlama, Boğacık, Keşap Karabulduk, 

Gelivera, Pazarsuyu, Yağlıdere dereleri taşmış: Dereli İlçesinin Merkezi, Yağlıdere İlçesinin 

Merkezi, Bulancak İlçe Merkezinin bir kısmını, Merkez Beldelerimizden Duroğlu, Çaldağ, 

İnişdibi, Bulancak Kovanlık, Piraziz Bozat, Keşap Karabulduk beldelerinin merkezini su 
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basmıştır. Bu sel alt yapı hasarlarına da sebep olmuştur. Dereli Giresun karayolu çok noktada 

hasar görmüş, yol bir süre kapanmıştır. Ayrıca Çaldağ-İnişdibi-Giresun Yolu yine aynı şekilde 

değişik noktalardan kapanma durumuna gelmiştir. Can kaybı olmamış fakat büyük miktarda 

maddi hasar meydana gelmiştir. 

21-22 ve 27-28 Temmuz 2009 tarihlerinde İlimizde birer hafta arayla günde 206 kg/m2 ve 156,6 

kg/m2 yağan sağanak yağmur sonucu Aksu, Batlama, Büyük Güre, Küçük Güre derelerinde 

taşkınlar meydana gelmiştir. Merkez ilçenin yanı sıra birçok ilçede de konut, işyeri, tarım 

arazisi, yol ve köprüler aşırı yağıştan olumsuz etkilenmiş, Bulancak ilçesi Pazarsuyu köyünde 

dere yatağına yapılan köprünün yıkılması sonucu yol kapanmıştır. 

21-22 ve 27-28 Temmuz 2009 tarihlerinde meydana gelen Sel ve Su Baskını afetinde Bulancak 

ilçesi ile Kovanlık beldesi arasındaki yolun ulaşıma kapanması sonucu bir minibüste mahsur 

kalan 8 vatandaş Müdürlüğümüz ekipleri tarafından kurtarıldı. Piraziz ilçesinde Bozat-Akçay 

yolu, Baykara ve Deregözü mahalleleri ve Şerefli köyü ile Çayırlı köyü arasında heyelan 

meydana gelmiştir.  

21 Kasım 2009 tarihinde İlimizde metrekareye 135 kg yağış düşmesi sonucunda meydana gelen 

sel afeti yaşanmıştır. Yoğun yağışlar; Giresun merkez ile Yağlıdere, Dereli, Bulancak, Keşap 

ve Doğankent ilçelerinde büyük çapta hasar oluşmasına neden oldu. Bölgede birçok yol, ev, iş 

yeri, araç, tarım arazisi zarar gördü. Aşırı yağışın oluşturduğu heyelan nedeniyle Dereli, Espiye 

ve Yağlıdere ilçelerinde toplam 14 ev yıkıldı, Yağlıdere ilçesinde yıkılan bir evde bulunan 2 

kişinin hayatını kaybetmiştir. 22-23 Temmuz 2011 tarihlerinde İlimiz Merkez, Piraziz, 

Bulancak, Keşap, Yağlıdere, Görele, Eynesil İlçe Merkezleri Belde ve köylerinde su baskını, 

heyelan ve kaya düşmesi olayları yaşanmıştır. Bu olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 adet 

büyükbaş hayvan telef olmuş, çok sayıda araç, konut, iş yeri zarar görmüştür. Ayrıca birçok 

tarım arazisi heyelana maruz kalmış, köy ve mahalle yollarının alt yapılarında hasarlar 

oluşmuştur.  19 Temmuz 2013 Espiye ilçesinde Metrekareye 90 kg yağışın düştüğü bölgede 

Gelevera Deresi taşmıştır. İlçe merkezinde yaklaşık 20 işyerini su basmıştır. Adabük 

Mahallesindeki bir tekstil atölyesinde mahsur kalan 60 işçi kısa sürede kurtarılmıştır. Çok 

sayıda köy yolu tahrip olmuş ve arazilerde heyelan meydana gelmiştir. 31 Ağustos 2013 

Giresun genelinde meydana gelen yağışlar sonucu İlimiz genelinde 31.08.2013 Cumartesi günü 

öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağışın aralıklarla sabaha kadar sürmesi sonucunda birçok 

yerde su baskını ve heyelan meydana gelmiştir. 

19 Ekim 2014 Tirebolu-Doğankent-Gümüşhane Yolu Tirebolu-Eymür köyü, toprak kayması 
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nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yollar açıldı. Ayrıca Doğankent merkezde 

bulunan küstük deresi taşması sonucu derenin önünde yer alan bazı ev ve iş yerlerini su bastı. 

Su baskını yaşanan evlerde vatandaşlar itfaiye yardımıyla tahliye edildi. 20.10.2019 tarihinde 

Eynesil ve Görele ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış dolayısıyla meydana gelen heyelanlarda 

grup ve köy yolları kapandı Eynesil İlçesi Kemerli Köyünde kapanan büz’ü açmaya çalışan 

vatandaşımız sel sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. 

22-23.08.2021 tarihlerindeki aşırı yağışlara bağlı olarak Giresun İli Merkez, Dereli, Doğankent, 

Espiye, Tirebolu, Yağlıdere, Güce, Görele, Piraziz, Bulancak, Çanakçı ilçelerinde meydana 

gelen sel-su baskını-heyelan-kaya düşmesi afetleri meydana gelmiş,  yaşanan afetler 

neticesinde 11 vatandaşımız sel sularına kapılarak hayatını kaybetmiş ve 4 vatandaşımızda sel 

sularına kapılarak kaybolmuştur. Ayrıca yaşanan afetlerde; 217 afetzede tespit edilmiş ve 

bunlardan 128 afetzede aile hak sahibi kabul edilmiştir.  

Giresun ili sınırları içerisinde 22-23.08.2021 tarihlerindeki aşırı yağışlara bağlı olarak yaşanan 

sel-su baskını-heyelan-kaya düşmesi afetleri, son 10 yılda yaşanan en yüksek düzeyde hasar 

oluşturan afetlerden biridir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

Şekil 18:Giresun İline Ait Taşkın Tehlike Haritasından(Q500) Kesitler.    

(http://taskinyonetimiportal.tarimorman.gov.tr/) 
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Şekil 19:Giresun  İline Ait Taşkın Tehlike Haritasından(Q500) Kesitler 

 (http://taskinyonetimiportal.tarimorman.gov.tr/) 
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(http://taskinyonetimiportal.tarimorman.gov.tr/) 

 

 

Batlama Deresi 

Boğacık  Deresi 

Aksu Deresi 

Şekil 20:Giresun İline Ait Taşkın Risk Haritasında(R500) Mesken Yapıların Dağılımı 

http://taskinyonetimiportal.tarimorman.gov.tr/
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Giresun ili için SYGM tarafından hazırlanan R500 taşkın risk haritasında mesken yapılarının 

dağılımının gösterildiği Şekil 59’dan anlaşılacağı üzere dere güzergahı üzerinde bulunan 

yapılar çok yüksek riskten düşük riske doğru sınıflandırılmıştır. 

Giresun il merkezinin üzerinde kurulduğu yarımada, doğudan Aksu Çayı, batıdan Batlama 

Deresi vadileri tarafından sınırlandırılmıştır. Kentin kıyı kuşağı boyunca doğu-batı 

doğrultusunda gelişerek, bu vadilere ulaşması sonrasında sel ve taşkın olaylarında artış 

görülmüştür. Kentsel gelişim sürecinde bu akarsular dikkate alınmadığı için son yıllarda afet 

boyutunda sel ve taşkın olayları yaşanmıştır. 

Giresun, dar kıyı kuşağına sıkıştığı için yerleşmeye uygun alanlar çok sınırlıdır. Bu süreçte 

Aksu Çayı ve Batlama Deresi'nin ağız kısımlarındaki düz alanlar yerleşmeler tarafından işgal 

edilmiştir. Aynı süreçte kıyı kuşağının yerleşmelerle dolması sonrasında, bu akarsuların 

vadileri boyunca güneye doğru bir ilerleme görülmüştür. Kentleşme sürecinde sel ve taşkın 

riski dikkate alınmadığı için aşırı yağışların görüldüğü dönemlerde bu akarsuların ağız 

kısımlarında afet boyutunda taşkınlar yaşanmaktadır. (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Coğrafya Bölümü Dergisi, Şubat,2015) 

Giresun batısında yer alan Bulancak’ta kaynağını güneydeki Giresun Dağları’ndan alan 

Pazarsuyu, İncüvez, Kara ve Bulancak derelerinin neden olduğu sel ve taşkın riski altında bir 

yerleşmedir. Pazarsuyu Deresi Havzası diğer akarsulara göre çok daha geniş olup sel ve taşkın 

riski yüksektir. Diğer derelerin havzaları küçük olmasına rağmen dere yataklarına yapılan 

müdahaleler nedeniyle bu akarsularda risklidir.  

Bulancak’ın kurulduğu alanın topografik özellikleri, Giresun’a olan yakınlığı ve Karadeniz 

Sahil Yolu üzerinde yer alması nedeniyle son 20-30 yıllık dönemde hızlı ve plansız bir gelişme 

göstermiştir. Bu süreçte yerleşmeler dere yataklarına doğru genişlemiştir. Son yıllarda da 

derelerin kıyı kuşağında kalan yatakları yerleşme ve sanayi tesisleri tarafından işgal 

edilmektedir. Dere yataklarının yerleşmeler tarafından işgali ve yatakların daraltılması 

sonrasında sel ve taşkın frekansı artmıştır.( Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

Temmuz,2018) 
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(http://taskinyonetimiportal.tarimorman.gov.tr/) 

 

 

Şekil 21:Giresun İline Ait Taşkın Tehlike Haritasında(Q500) Karayollarının Durumu 

http://taskinyonetimiportal.tarimorman.gov.tr/
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Ulaştırma altyapısı açısından önemli endişe kaynaklarından biri de ana ve tali yollardır. D010 

Devlet karayolu her ne kadar hem karada hem de kıyıdaki taşkın bölgelerinden geçse de, yüksek 

yapısı nedeniyle taşkın etkileri açısından çok hassas durumda değildir. Fakat D010 devlet 

karayolunun her iki kenarında uzanan Karadeniz Sahil Yolu ve şehiriçi yolu yüksek düzeyde 

birden fazla taşkın tehlikesine maruz kaldığı için daha sorunludur. Ayrıca, bu yolların sular 

altında kalması ve ulaşıma kapanması halinde, Giresun'un sahil koridorunun tamamı boyunca 

uzanan ve derelerin Karadeniz'e dökülmeden evvel altlarından geçtiği D010 devlet karayolunun 

bağlantılı yollarına erişimi de etkileyecektir. 

İl sınırları içerisinde yer alan Tirebolu İlçesine dökülen Harşıt Çayı Giresun–Gümüşhane 

karayolunu (D877), Merkez Aksu mahallesinden denize dökülen Aksu Deresi Giresun-

Şebinkarahisar (D865) karayolu olası taşkınlardan olumsuz etkilenebilir. 22-23.08.2020 

tarihlerinde İlimizde yaşanan sel afetinden dolayı Dereli İlçe merkezi sular altında kalmış,  ilçe 

merkezinden geçen Giresun-Şebinkarahisar (D865) karayolunda ulaşımda aksaklıklar 

yaşanmıştır.  

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) tarafından hazırlanan İlimizin de içinde yer aldığı 

Doğu Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planında; İl sınırları içerisinde kalan derelerin 

modelleme çalışmaları tamamlanarak taşkın yayılımları belirlenmiştir.  

Buna göre; 

 Piraziz ilçe sınırları içerisinde bulunan 5 adet derenin 1B model çalışmaları 

tamamlanmış ve modellemeler sonucunda 2 adet(Piraziz-01 Deresi, Piraziz-03 Deresi) 

derenin taşkın yayılımı oluşturduğu belirlenmiştir. 

 Bulancak İlçesi’nde, ilçe sınırları içerisinde bulunan 6 adet derenin 1B model 

çalışmaları tamamlanmış ve modellemeler sonucunda Pazarsuyu Deresi’nin taşkın 

yayılımı oluşturduğu belirlenmiştir. 

 Merkez İlçesi’nde, ilçe sınırları içerisinde bulunan 13 adet derenin 1B model çalışmaları 

tamamlanmış ve modellemeler sonucunda 7 adet(Küçükgüre Deresi, Büyükgüre Deresi, 

Batlama Deresi, Boğacık Deresi, Aksu Çayı, Giresun-04 Deresi, Giresun-04-04 Deresi) 

derenin taşkın yayılımı oluşturduğu belirlenmiştir. 

 Keşap İlçesi’nde, İlçe sınırları içerisinde bulunan 3 adet derenin 1B model çalışmaları 

tamamlanmış ve modellemeler sonucunda 2 adet (Büyükçay Deresi ve Yolağzı deresi) 

derenin taşkın yayılımı oluşturduğu belirlenmiştir. 
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 Espiye İlçesi’nde, ilçe sınırları içerisinde bulunan 7 adet derenin 1B model çalışmaları 

tamamlanmış ve modellemeler sonucunda 4 adet (Yağlıdere Deresi, Espiye-01-01 

Deresi,  Espiye-01 Deresi, Gelevera Deresi) derenin taşkın yayılımı oluşturduğu 

belirlenmiştir. 

 Tirebolu İlçesi’nde, ilçe sınırları içerisinde bulunan 4 adet derenin 1B model çalışmaları 

tamamlanmış ve modellemeler sonucunda 2 adet (Harşit Çayı, Yoğurt Deresi) derenin 

taşkın yayılımı oluşturduğu belirlenmiştir. 

 Görele İlçesi’nde, ilçe sınırları içerisinde bulunan 3 adet derenin 1B model çalışmaları 

tamamlanmış ve modellemeler sonucunda 2 adet (Kuyumcu Deresi, Yalakoda Deresi) 

derenin taşkın yayılımı oluşturduğu belirlenmiştir. 

 Eynesil İlçesi’nde, ilçe sınırları içerisinde bulunan 4 adet derenin 1B model çalışmaları 

tamamlanmış ve modellemeler sonucunda Oğuz Deresi’nin taşkın yayılımı oluşturduğu 

belirlenmiştir. 

 

Doğu Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planında İlimiz sınırları dâhilinde taşkınların 

meydana getirebileceği Toplam Hasar Dağılımı ve Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları aşağıdaki 

gibidir.  

Giresun İli Piraziz İlçesi; Piraziz-01 Deresi ve Piraziz-03 Deresi hidrolik modelleme 

sonuçlarına göre 500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkınları Piraziz İlçesi’nde risk oluşturmaktadır. 

Hidrolik modelleme sonuçlarına göre hesaplanan zarar değerleri ve etkilenen kişi sayısı 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. (Doğu Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı,2020) 

 

 

 

500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkın yaşanması durumunda sırasıyla yaklaşık, 273, 126 ve 45 

kişinin etkilenmesi beklenmektedir. (Doğu Karadeniz Havzası Takın Yönetim Planı,2020) 

 

Tablo 28:Giresun İli Piraziz İlçesi Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları 
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Yapılarda meydana gelecek ekonomik hasarın detaylı analizi Tablo 32’de verilmiştir. 500 yıl 

tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda yapıların gördüğü zarar oranları, konut için %60,9, 

ticari yapılar için %26,1, spor yapıları için %4,3, diğer yapılar için %8,7 olmaktadır. (Doğu 

Karadeniz Havzası Takın Yönetim Planı,2020) 

Giresun İli Bulancak İlçesi; Pazarsuyu Deresi hidrolik modelleme sonuçlarına göre 500, 100 ve 

50 yıl tekerrürlü taşkınları Bulancak İlçesi’nde risk oluşturmaktadır. Hidrolik modelleme 

sonuçlarına göre hesaplanan zarar değerleri ve etkilenen kişi sayısı aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  

 

 

500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkın yaşanması durumunda sırasıyla yaklaşık, 773, 565 ve 

507 kişinin etkilenmesi beklenmektedir. (Doğu Karadeniz Havzası Takın Yönetim Planı,2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 29:Giresun İli Piraziz İlçesi Toplam Hasar Dağılımı. 

Tablo 30:Giresun İli Bulancak İlçesi Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları. 
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Yapılarda meydana gelecek ekonomik hasarın detaylı analizi Tablo 34’de verilmiştir. 500 yıl 

tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda yapıların gördüğü zarar oranları, konut için %85,6, 

ticari yapılar için %9,4, idari yapılar için %0,3, eğitim yapıları için %1,4, spor yapıları için 

%0,7, akaryakıt yapıları için %1,0, turistik yapılar için %0,3, endüstriyel yapılar için %1, diğer 

yapılar için %0,3 olmaktadır. (Doğu Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı,2020) 

 

Giresun İli Merkez İlçesi (1/1); Küçükgüre Deresi ve Büyükgüre Deresi hidrolik modelleme 

sonuçlarına göre 500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkınları Merkez İlçesi’nde risk oluşturmaktadır. 

Hidrolik modelleme sonuçlarına göre hesaplanan zarar değerleri ve etkilenen kişi sayısı 

aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

 

 

 

Tablo 31:Giresun İli Bulancak İlçesi Toplam Hasar Dağılımı 

Tablo 32:Giresun İli Merkez İlçesi (1) Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları 
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500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkın yaşanması durumunda sırasıyla yaklaşık, 4.297, 2.533 ve 

2.085 kişinin etkilenmesi beklenmektedir. 

 

Yapılarda meydana gelecek ekonomik hasarın detaylı analizi Tablo 36’da verilmiştir. 500 yıl 

tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda yapıların gördüğü zarar oranları, konut için %73,2, 

ticari yapılar için %17,4, idari yapılar için %2,7, eğitim yapıları için %4,0, endüstriyel yapılar 

için %0,7, akaryakıt yapıları için %0,7, diğer yapılar için %1,3 olmaktadır. 

Giresun İli Merkez İlçesi (1/2);  Batlama Deresi, Giresun-04 Deresi ve Giresun-04-04 Deresi 

hidrolik modelleme sonuçlarına göre 500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkınları Merkez İlçesi’nde 

risk oluşturmaktadır. Hidrolik modelleme sonuçlarına göre hesaplanan zarar değerleri ve 

etkilenen kişi sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

Tablo 33:Giresun İli Merkez İlçesi (1)  Toplam Hasar Dağılımı 

Tablo 34:Giresun İli Merkez İlçesi (1/2) Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları. 



117 

 

500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkın yaşanması durumunda sırasıyla yaklaşık, 8.590, 6.434 ve 

5.305 kişinin etkilenmesi beklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılarda meydana gelecek ekonomik hasarın detaylı analizi Tablo 38’de verilmiştir. 500 yıl 

tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda yapıların gördüğü zarar oranları, konut için %76,5, 

ticari yapılar için %17,7, idari yapılar için %2,4, ibadethane yapıları için %0,6, sağlık yapıları 

için % 0,2, eğitim yapıları için %0,6, spor yapıları için %0,8, endüstriyel yapılar için % 0,2, 

turistik yapılar için % 0,2 ve diğer yapılar için % 0,2 olmaktadır. 

Giresun İli Merkez İlçesi(2); Boğacık Deresi ve Aksu Çayı hidrolik modelleme sonuçlarına 

göre 500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkınları Merkez İlçesi’nde risk oluşturmaktadır. Hidrolik 

modelleme sonuçlarına göre hesaplanan zarar değerleri ve etkilenen kişi sayısı aşağıdaki 

tabloda verilmiştir.  

 

500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkın yaşanması durumunda sırasıyla yaklaşık, 6.310, 3.638 ve 

3.450 kişinin etkilenmesi beklenmektedir. 

Tablo 35:Giresun İli Merkez İlçesi (1/2) Toplam Hasar Dağılımı. 

Tablo 36:Giresun İli Merkez İlçesi (2) Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları. 
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Yapılarda meydana gelecek ekonomik hasarın detaylı analizi Tablo 40’da verilmiştir. 500 yıl 

tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda yapıların gördüğü zarar oranları, konut için %85,9, 

ticari yapılar için %10,4, idari yapılar için %0,4, ibadethane yapıları için %0,7, sağlık yapıları 

için %0,2, eğitim yapıları için %0,8, spor yapıları için %0,1, endüstriyel yapılar için %0,7,  

akaryakıt yapıları için %0,4 ve diğer yapılar için %0,3 olmaktadır. 

Giresun İli Keşap İlçesi (1); Büyükçay Deresi hidrolik modelleme sonuçlarına göre 500 ve 100 

yıl tekerrürlü taşkınları Keşap İlçesi’nde risk oluşturmaktadır. Hidrolik modelleme sonuçlarına 

göre hesaplanan zarar değerleri ve etkilenen kişi sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

500 ve 100 yıl tekerrürlü taşkın yaşanması durumunda sırasıyla yaklaşık, 269 ve 12 kişinin 

etkilenmesi beklenmektedir. 

Tablo 37:Giresun İli Merkez İlçesi (2) Toplam Hasar Dağılımı 

Tablo 38:Giresun İli Keşap İlçesi (1) Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları. 
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Yapılarda meydana gelecek ekonomik hasarın detaylı analizi Tablo 42 verilmiştir. 500 yıl 

tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda yapıların gördüğü zarar oranları, konut için %82,3, 

ticari yapılar için %11,8, idari yapılar için %2,0 ve eğitim yapıları için %3,9 olmaktadır. 

Giresun İli Keşap İlçesi(2) ;Yolağzı Deresi hidrolik modelleme sonuçlarına göre 500, 100 ve 

50 yıl tekerrürlü taşkınları Keşap İlçesi’nde risk oluşturmaktadır. Hidrolik modelleme 

sonuçlarına göre hesaplanan zarar değerleri ve etkilenen kişi sayısı aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

 

 

 

500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkın yaşanması durumunda sırasıyla yaklaşık, 243, 144 ve 27 

kişinin etkilenmesi beklenmektedir. 

 

 

Yapılarda meydana gelecek ekonomik hasarın detaylı analizi Tablo 44’te verilmiştir. 500 yıl 

Tablo 39:Giresun İli Keşap İlçesi (1) Toplam Hasar Dağılımı 

Tablo 40:Giresun İli Keşap İlçesi (2) Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları 

Tablo 41:Giresun İli Keşap İlçesi (2) Toplam Hasar Dağılımı 
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tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda yapıların gördüğü zarar oranları, konut için %96,3, 

ticari yapılar için %3,7 olmaktadır. 

Giresun İli Espiye İlçesi; Yağlıdere Deresi, Espiye-01-01 Deresi, Espiye-01 Deresi ve Gelevera 

Deresi hidrolik modelleme sonuçlarına göre 500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkınları Espiye 

İlçesi’nde risk oluşturmaktadır. Hidrolik modelleme sonuçlarına göre hesaplanan zarar 

değerleri ve etkilenen kişi sayısı aşağıdaki Tablo 5.46’da verilmiştir. 

500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkın yaşanması durumunda sırasıyla yaklaşık, 5.426, 2.146 ve 

1.213 kişinin etkilenmesi beklenmektedir. 

 

 

Yapılarda meydana gelecek ekonomik hasarın detaylı analizi Tablo 45’de verilmiştir. 500 yıl 

tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda yapıların gördüğü zarar oranları, konut için %82,7, 

ticari yapılar için %14,4, idari yapılar için %0,9, ibadethane yapıları için %0,3, sağlık yapıları 

için %0,1 eğitim yapıları için %0,5, spor yapıları için %0,2, endüstriyel yapılar için %0,2, 

akaryakıt yapıları için %0,1, turistik yapılar için %0,3 ve diğer yapılar için %0,2 olmaktadır. 

 

Tablo 42:Giresun İli Espiye İlçesi Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları 

Tablo 43:Giresun İli Espiye İlçesi Toplam Hasar Dağılımı 
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Giresun İli Tirebolu İlçesi; Harşit Çayı ve Yoğurt Deresi hidrolik modelleme sonuçlarına göre 500, 100 

ve 50 yıl tekerrürlü taşkınları Tirebolu İlçesi’nde risk oluşturmaktadır. Hidrolik modelleme sonuçlarına 

göre hesaplanan zarar değerleri ve etkilenen kişi sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkın yaşanması durumunda sırasıyla yaklaşık, 8.698, 8.351 ve 8.121 

kişinin etkilenmesi beklenmektedir. 

  

 

 

Yapılarda meydana gelecek ekonomik hasarın detaylı analizi Tablo 48’ de verilmiştir. 500 yıl 

tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda yapıların gördüğü zarar oranları, konut için %70,9, 

ticari yapılar için %22,1, idari yapılar için %1,7, ibadethane yapıları için %0,7, sağlık yapıları 

için %0,3, eğitim yapıları için %2,1, spor tesisleri için %0,6, endüstriyel yapılar için %0,2, 

turistik yapılar için %0,2, akaryakıt yapıları için %0,9 ve diğer yapılar için %0,3 olmaktadır. 

Giresun İli Görele İlçesi 2 farklı bölge olarak çalışılmıştır. Bu bölgeler; Giresun İli Görele İlçesi 

(1) ve Giresun İli Görele İlçesi (2) olarak adlandırılmıştır. 

Tablo 44:Giresun İli Tirebolu İlçesi Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları. 

Tablo 45:Giresun İli Tirebolu İlçesi Toplam Hasar Dağılımı 
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Giresun İli Görele İlçesi (1); Kuyumcu Deresi hidrolik modelleme sonuçlarına göre 500, 100 

ve 50 yıl tekerrürlü taşkınları Görele İlçesi’nde risk oluşturmaktadır. Hidrolik modelleme 

sonuçlarına göre hesaplanan zarar değerleri ve etkilenen kişi sayısı aşağıdaki Tablo 49 

verilmiştir. 

500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkın yaşanması durumunda sırasıyla yaklaşık, 905, 382 ve 218 kişinin 

etkilenmesi beklenmektedir. 

Yapılarda meydana gelecek ekonomik hasarın detaylı analizi Tablo 49’da verilmiştir. 500 yıl 

tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda yapıların gördüğü zarar oranları, konut için %78,4, 

ticari yapılar için %15,7 ve eğitim yapıları için %5,9 olmaktadır. 

 
 

Giresun İli Görele İlçesi (2) ;Yalakoda Deresi hidrolik modelleme sonuçlarına göre 500, 100 ve 50 yıl 

tekerrürlü taşkınları Görele İlçesi’nde risk oluşturmaktadır. Hidrolik modelleme sonuçlarına göre 

hesaplanan zarar değerleri ve etkilenen kişi sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 46:Giresun İli Görele İlçesi (1) Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları 

Tablo 47:Giresun İli Görele İlçesi (1) Toplam Hasar Dağılımı 

Tablo 48:Giresun İli Görele İlçesi (2) İlçesi Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları. 
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500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkın yaşanması durumunda sırasıyla yaklaşık, 38, 31 ve 22 

kişinin etkilenmesi beklenmektedir. 

 

 

 

Yapılarda meydana gelecek ekonomik hasarın detaylı analizi Tablo 52’ de verilmiştir. 500 yıl 

tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda zarar görecek yapıların tümü konuttur. 

Giresun İli Eynesil İlçesi ; Oğuz Deresi hidrolik modelleme sonuçlarına göre 500, 100 ve 50 

yıl tekerrürlü taşkınları Eynesil İlçesi’nde risk oluşturmaktadır. Hidrolik modelleme 

sonuçlarına göre hesaplanan zarar değerleri ve etkilenen kişi sayısı aşağıdaki tablo’da 

verilmiştir. 

 

 

500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkın yaşanması durumunda sırasıyla yaklaşık, 666, 455 ve 308 kişinin 

etkilenmesi beklenmektedir. 

 

 

Tablo 49:Giresun İli Görele İlçesi (2) İlçesi Toplam Hasar Dağılımı 

Tablo 50:Giresun İli Eynesil İlçesi Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları 
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Yapılarda meydana gelecek ekonomik hasarın detaylı analizi Tablo 54’te verilmiştir. 500 yıl 

tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda yapıların gördüğü zarar oranları, konut için %55,0 

ticari yapılar için %31,0 idari yapılar için 5,0 ibadethane yapıları için %2,0 sağlık yapıları için 

%3,0 eğitim yapıları için %2,0 endüstriyel yapılar için %1,0 diğer yapılar için %1,0 olmaktadır. 

 

2.3. Kaya Düşmesi Tehlike ve Risk Analizi 

Kaya düşmeleri, jeolojik ve/veya jeomorfolojik süreçler ile hidrolojik, klimatolojik ve bitki 

örtüsü - arazi kullanımı gibi birçok parametreye bağlı olarak gelişebilmekte ve deprem, yağış 

ve insan etkisi gibi faktörlere bağlı olarak tetiklenebilmektedir. Yüzeysel kaya stabilite 

problemleri mevsimsel ısı değişimleri, donma - çözülme süreçleri, rüzgâr ve tuz erozyonu, 

hidrostatik basınç, bitki kökleri, kazı yapılması, deprem, patlatma vb. etkilerle kayaların 

içerdiği süreksizlikler boyunca ortaya çıkmaktadır. İnsan yaşamını etkileyen önemli doğal afet 

türlerinden biri olan kaya düşmelerine ilişkin ayrıntılı bir kaya düşmesi envanterinin ve 

haritalanmasının hayata geçirilmesi, kaya düşmeleri ilgili yapılacak çalışmanın ilk aşamasını 

oluşturmaktadır.  

Afet öncesi risk azaltma odaklı yaklaşımlar ile çalışmalara başlanmıştır. Risk azaltma 

çalışmalarının temelini ise afet duyarlılık analizi ve değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Afet risk 

değerlendirme çalışmalarında öncelikli olarak afet tehlikelerinin belirlenerek haritalanması 

gelmektedir. Bu bağlamda; Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının Hazırlanması Projesi 

kapsamında, Giresun ilinin kaya düşmesi tehlikesinin belirlenmesi ve haritalanması 

Tablo 51:Giresun İli Eynesil İlçesi Toplam Hasar Dağılımı 
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çalışmalarında, olmuş ve muhtemel kaya düşmeleri için envanter hazırlanmış, duyarlılık 

haritaları çalışması yapılmış ve akabinde tehlike haritaları çalışmaları yapılmıştır. 

Kaya düşmeleri, dik topografyaya sahip alanların yüksek kotlarında yüzeylenen eklemli kaya 

ortamlarında süreksizliklerin sınırlandığı kaya bloklarının serbest yüzeye doğru küçük 

hareketlerle duraylılığını yitirerek, kaynak bölgeden eğim aşağı oldukça hızlı olarak hareket 

ettiği bir tür yamaç duraysızlığıdır. Kaya bloğunun hareketi dik yamaçlarda düşme şeklinde 

olup, eğimin azalmasına bağlı olarak sıçrama ve yuvarlanma şeklinde devam etmektedir. Kaya 

düşme olayının gözlenebileceği menzil mesafelerinin ayırtlandığı haritalar, alan seçimlerinde 

karar vericilere önemli bilgiler sağlamaktadır. 

Giresun İlinde meydana gelen kaya düşmesi olayı KG ve DB bölgelerinde yoğunluk 

göstermektedir. Bunun nedeni olarak; coğrafi yapı, iklim koşulları ve toprak türü söylenebilir. 

İlimizin tüm ilçelerinde kaya düşme potansiyeli taşıyan alanlar mevcuttur. Özellikle 

Doğankent, Çanakçı ve Şebinkarahisar ilçeleridir.  

Duyarlılık analizi çalışmalarında öncelikle potansiyel kaynak alanlarının belirlenmesi ile 

başlanmıştır. Çalışmalarda kaya düşmesini tetikleyen eğim ve yükseklik parametreleri dikkate 

alınmış, kritik yamaç eğim değeri 43˚ ve üzerindeki yamaç eğim değerlerini kapsayan 

potansiyel kaynak alanları belirlenmiştir. Bu alanların arazide kontrolleri yapılarak potansiyel 

kaynak alan olmadığı doğrulanmıştır. Ayrıca arazi çalışmaları yapılarak analiz dışında 

potansiyel kaynak alan olarak belirlenen noktalar 1/25000’lik topografik haritalar üzerine 

işaretlenmiş ve arazi formları doldurulmuştur. İl genelinde 69 pafta ile SYM haritası elde 

edilmiştir. Analizlerde doğabilecek sorunları ortadan kaldırmak için sym ve kaynak alan 

dosyası tek parça halinde analize hazır hale getirilmiştir.  Sonraki aşamalarda GIS programında 

duyarlılık analizlerinin yapılması sağlanmış ve 3 adet (düşük, orta ve yüksek) raster haritalar 

elde edilmiştir. Bu raster haritalarının birleştirilmesi ile de İlin Kaya Düşmesi Duyarlılık 

Haritası oluşturulmuştur. Bunun yanında her bir kaya düşmesi olayının kaynak alanları ve 

yayılma alanlarını içeren fotoğraflar çekilmiş ve dijital ortamda arşivlenmiştir. Sonrasında tüm 

bu envanter verileri ve fotoğraflar Başkanlık bünyesinde yer alan AYDES karar destek 

sistemine aktarılmıştır. 
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Şekil 22:Giresun İli Kaya Düşmesi Duyarlılık Haritası (Giresun AFAD) 

 

 

2.3.Sayısal Yükseklik Haritasının (SYM) Üretilmesi 
 

Sayısal Yükseklik Parametre Haritası, Harita Genel Komutanlığının üretmiş olduğu topografik 

rasterlardan sayısallaştırılmış münhaniler kullanılarak, 69 adet paftaya raster enterpolasyon 

yapılarak elde edilmiştir. Elde edilen yükseklik parametre haritası, en düşük 0 ile en yüksek 

3099 metre (ortometrik) kotları arasında sınıflanmıştır. 
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Kaya düşmesi, dik topografyaya sahip alanların yüksek kotlarında yüzeylenen eklemli kaya 

ortamlarında süreksizliklerin sınırlandığı kaya bloklarının serbest yüzeye doğru küçük 

hareketlerle duraylılığını yitirerek, kaynak bölgeden eğim aşağı oldukça hızlı olarak hareket 

ettiği bir tür yamaç duraysızlığıdır. Bu nedenle yükseklik faktörü kaya düşmelerinde etkili bir 

faktördür. 

 

Şekil 23:Giresun İli Sayısal Yükseklik Modeli Haritası (Giresun AFAD). 
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Şekil 24:Giresun İli Sayısal Yükseklik Modeli Haritası (Giresun AFAD). 
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Şekil 26:Giresun İli Merkez İlçe Gedik kaya Mahallesi Kaya Düşmesi. 

Şekil 25:Giresun İli Merkez İlçe Taşhan Köyü Kaya Düşmesi 
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Şekil 27:Giresun İli Alucra İlçesi Arda Köyü Kaya Düşmesi. 

 

Şekil 28:Giresun İli Alucra İlçesi Demirözü Köyü Kaya Düşmesi. 
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Şekil 29:Giresun İli Bulanc İlçesi Yıldız Köyü Kaya Düşmesi(Giresun AFAD). 

 

 

 

Şekil 30:Giresun İli Bulancak İlçesi Tandır Köyü Kaya Düşmesi(Giresun AFAD). 
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Şekil 31:Giresun İli Çamoluk İlçesi Gürçalı ve Sarpkaya Köyleri Kaya Düşmesi(Giresun AFAD). 

 

 

 

Şekil 32:Giresun İli Çanakçı İlçesi Kuşköy Köyü Kaya Düşmesi(Giresun AFAD). 
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Şekil 33:Giresun İli Çanakçı İlçesi Karabörk Köyü Kaya Düşmesi(Giresun AFAD). 

 

 
Şekil 34:Giresun İli Dereli İlçesi Merkez Mah. Kaya Düşmesi(Giresun AFAD). 
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Şekil 35:Giresun İli Dereli İlçesi Çalköy Köyü Kaya Düşmesi(Giresun AFAD). 

 

Şekil 36:Giresun İli Doğankent İlçesi Güdül Köyü Kaya Düşmesi(Giresun AFAD). 
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Şekil 37:Giresun İli Espiye İlçesi Şahinyuva Köyü Kaya Düşmesi(Giresun AFAD). 

 

Şekil 38:Giresun İli Espiye İlçesi Soğukpınar Köyü Kaya Düşmesi(Giresun AFAD). 
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Şekil 39:Giresun İli Şebinkarahisar İlçesi Merkez Mah. Kaya Düşmesi(Giresun AFAD). 

 

 

 

Şekil 40:Giresun İli Şebinkarahisar İlçesi Yavuzselim Mah. Kaya Düşmesi(Giresun AFAD). 
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Şekil 41:Giresun İli ve İlçeleri Kaya Düşmesi Duyarlılık Haritası ve Lejant. 
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Şekil 42:Giresun İli ve İlçelerinde bulunan resmi binaların Kaya Düşmesi Duyarlılık Haritasındaki yeri. 
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YAPI STOĞU KARAYOLU AĞLARI 

 
 

ENERJİ NAKİL HATLARI TRAFO MERKEZLERİ 

  
Şekil 43:Kaya Düşmesi Duyarlılık Haritası üzerinde farklı kategorideki çizgisel yapıların dağılımı. 
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2.4.Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kökenli Afetlerin Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 
 

Meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetler son yıllarda artış göstermekte ve hayatımızı 

olumsuz etkilemektedir. Bu etkiler taşkın, heyelan gibi bazen kısa sürede kendini göstermekte 

iken bazen de aşırı sıcaklık değişimi, kuraklık gibi uzun dönemde ortaya çıkan ve geri 

dönülmesi mümkün olmayan etkiler yaratmaktadır. Bu etkileri en aza indirebilmek amacıyla 

gerekli önlemleri almak adına risk azaltma çalışmaları ile birlikte uyum çalışmalarına da ağırlık 

verilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda iklim değişikliğinin etkileri olarak ortaya çıkacak olan 

sosyal ve ekonomik etkilenebilirliği de uyum çalışmaları ile en aza indirebilmek mümkündür. 

Bu amaçla, İlde meydana gelmiş ve gelebilecek meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı aşırı 

(uç) hava olaylarının neler olduğu, bunların muhtemel etkileri ve riskleri ile ilgili bilgiler bu 

başlık altında toplanmıştır. 

Fırtına/kuvvetli rüzgâr afetinin Türkiye’de 2000 yılından itibaren önemli ölçüde artışa geçtiği 

görülmektedir. Son 5 yılda yaşanan fırtına sayısı 200’ün üzerindedir. 2016 yılında ise tarihteki 

en yüksek sayıya erişmiştir. 

2020 yılında ülkemizin farklı kesimlerini farklı ölçülerde etkileyen meteorolojik afetler 

yaşanmıştır. Ülkemizde, 2020 yılı içerisinde toplam 984 meteorolojik karakterli doğa kaynaklı 

afet rapor edilmiştir. Uzun yıllar dağılımına bakıldığında 2020 yılı içerisinde meydana gelen 

meteorolojik afet sayısı 1940-2020 periyodu içerisindeki en yüksek değer olarak kayıtlara 

geçmiştir. Ülkemizde özellikle 2000’li yıllardan sonra meteorolojik afetlerin oluşum 

sayılarında belirgin bir artış görülmektedir. 

 
Şekil 44:Türkiye’de 1940-2020 Periyodunda Gözlenen Meteorolojik Karakterli Doğa Kaynaklı Afetlerin Yıllık Dağılımları 

Ülkemizde 2020 yılı içinde en fazla meydana gelen meteorolojik karakterli doğa kaynaklı afet 
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şiddetli yağış/sel olayıdır. 2020 yılı içerisinde toplam 297 adet şiddetli yağış/sel afeti rapor 

edilmiştir. İkinci sırada ise 262 olay ile fırtına afeti yer almaktadır. 2020 yılında fırtına ve sel 

afeti ülkemizin büyük bir kısmında görülmüştür. 

2020 yılında 223 dolu afeti meydana gelmiş olup, görülen afetler içerisinde üçüncü sırada yer 

almaktadır. Kar afeti ise tüm yıl içinde toplam 52 kez görülmüş olup meteorolojik karakterli 

doğa kaynaklı afetlerin %5’ini oluşturmaktadır. 

2020 yılında gözlenen ve ülkemizi etkileyen meteorolojik karakterli doğa kaynaklı afetler 

içinde; 

➢ Şiddetli Yağış/Sel (%30), 

➢ Fırtına (%27), 

➢ Dolu afeti (%23) 

Görülme sayısı ile ilk sıralarda yer almakta olup tüm afetlerin oransal dağılımları Şekil-23’te 

görülmektedir. 

 
Şekil 45:Meteorolojik Afetlerin Genel Dağılımı (MGM, 2020) 

 

 

2020 yılında meteorolojik afetler en fazla yaz mevsiminde, ikinci olarak da kış mevsiminde 

meydana gelmiştir. 
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Şekil 46:Türkiye’de 2020 Yılı Meteorolojik Karakterli Doğa Kaynaklı Afetlerin Mevsimlik Dağılımı. 

 

2020 yılında meteorolojik afetler en fazla Haziran ayında meydana gelmiştir. Şiddetli yağış/sel afeti en 

fazla Haziran ayında, fırtına afeti en fazla Şubat ayında, dolu afeti en fazla Haziran ayında 

görülmüştür. Yıldırım afeti ise en fazla Haziran ayında görülmüştür. 

 
Şekil 47:Türkiye’de 2020 Yılı Meteorolojik Karakterli Doğa Kaynaklı Afetlerin Aylık Dağılımı 
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Meteoroloji Genel Müdürlğüğünün kayıtlarına göre; ülkemizde 2020 yılında meteorolojik afetler en 

fazla Antalya, Van, Kayseri, Bursa ve Mersin illerinde meydana gelmiştir. 

 

 

 
Şekil 48:Türkiye’de 2020 Yılında Meydana Gelen Meteorolojik Karakterli Doğa Kaynaklı Afetlerin İllere Göre Dağılımı 

 

Giresun ilinde daha önce yaşanmış veya ileride yaşanabilmesi muhtemel aşırı meteorolojik ve 

iklim değişikliğinin neden olabileceği olaylar, ilgili kurum ve kuruluşların uzmanları ile 

düzenlenen çalıştaylar sonrası analiz edilmiştir. 
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Tablo 52:Giresu Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kaynaklı Zarar Görebilirlik Analizi. 

Giresun İli Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kaynaklığı Zarar Görebilirlik Analizi 

Tehlike / Risk Tanımı Tehlike / Risk 

Nedenleri 

Mevcut(olası) 

Etkisi(etkilenen)kişi, 

hanesayısı,alan 

büyüklüğü 

Nedeni/ Gelecekteki 

Olası Etkisi 

Beklenmedik ani 

taşkınların artması 

Geçirimsiz zeminler ve 

fazla eğimli vadiler, 

dere yataklarında taşkın 

sınırları dikkate 

alınarak yapılaşmaya 

gidilmemesi 

2020 yılında meydana 

gelen su baskını sonrası 

11 kişinin hayatını 

kaybetmesi, çok sayıda 

konutun kullanılamaz 

hale gelmesi ve hasar 

görmesi 

Benzer yağışların artıp 

zarara yol açması, ani 

yağışlar, buna bağlı kütle 

hareketlerinin artması 

Kütle hareketlerinin 

artması 

Ani yağışlar, kontrolsüz 

yapılan kazı çalışmaları 

Can kaybı ve maddi 

hasarlar 

Can ve mal kaybının 

artması 

Ani rüzgarlara bağlı 

yapıların sabitlenmemiş 

çatı malzemelerinin 

etkilenmesi 

Yapılaşmada rüzgar 

yönünün ve şiddetinin 

dikkate alınmaması, 

kırsalda iklim türüne 

göre uygun  çatı 

malzemesinin 

kullanılmaması 

Can kaybı ve maddi 

hasarlar 

Can ve mal kaybının 

artması, maddi hasarların 

artması 

Sıcaklık artışı/ani don ve 

dolu olaylarına bağlı 

tarımsal verimlilik ve 

çeşitliliğin azalması 

Yağış rejimlerindeki 

düzensizlik, sera 

etkisinin artması 

Ürün verimliliği kaybı Ürün kaybında artış, 

kuraklık, türlerin 

azalması 

Orman alanlarının tahrip 

edilmesi 

Orman alanlarının 

kesilerek tarım 

arazilerine 

dönüştürülmesi(fındık 

tarımı) 

Türlerin yok olması, 

tarım arazilerinde kütle 

hareketlerinin artması 

Türlerin yok olması, 

kütle hareketlerinin 

artması, 

Sanayi, işletmelerden 

kullanılan fosil yakıt 

sonucu filtresiz olarak 

salınan gazların hava 

kirliliğine sebep olması 

nedeniyle insan sağlığına 

etkisi 

Fosil yakıt kullanımına 

dayalı gerekli 

tedbirlerin 

alınmaması(filtre 

kullanılmaması) 

Sera etkilerinin artması, 

hava kirliliğinin 

artması(artan CO₂, atık 

gazların artması, insan 

sağlığı üzerindeki etkisi 

Sağlık sorunlarının 

artması, iklim 

değişikliğine bağlı 

afetlerin artması 

Kahramanmaraş İli Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kaynaklı Zarar Görebilirlik An 

 

2.5.Çığ Duyarlılık Analizleri 
 

Genellikle dağlık, engebeli ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tutulan kar örtüsünün, 

iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle yamaç boyunca hızla kayması olayı çığ olarak tanımlanmaktadır. 

Çığ olayı, kar yağışının ve yamaç eğiminin fazla olduğu, bitki örtüsünden yoksun yerlerde 

görülür. Çığ olayında arazinin eğimi önemli bir etmendir. Çığ olaylarının büyük bir kısmı, 28 

ile 45 derecelik eğime sahip alanlarda görülmektedir. Çığ olayına etki eden etmenlerden biri de 

bitki örtüsüdür. Orman alanlarında ağaçlar, kar örtüsünü tuttuğundan harekete geçmesini önler. 

Bu nedenle orman alanlarında çığ görülmez. Çığ olayını başlatan deprem gibi iç kuvvetler 

olabileceği gibi rüzgâr, canlıların hareketi, gök gürültüsü veya diğer sesler gibi dış etmenler de 
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olabilir. Çığ riskli alanların bulunduğu bölgeler genel olarak ilimizin kalıcı yerleşim olmayan, 

günümüzde yaz aylarında mevsimsel olarak kullanılan yayla statüsündeki yerleşimleri 

içermektedir. Bununla birlikte ilimizin iç kesimlerinde yüksek kar birikimi olduğundan çığ 

olaylarının meydana geldiği bilinmektedir. Özellikle her yıl birçok yayla yerleşiminin olduğu 

bölgelerde meydana gelen çığlardan dolayı yayla evleri yıkılmakta veya hasar görmektedir. 

Yapılan arşiv araştırmalarına göre; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri İl Genel 

Müdürlüğü afet dosyaları incelenmiş ve 2009 yılı itibarı ile kurulan İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlükleri tarafından incelenmeye başlanarak Afete Maruz, riskli vb. alanlar tespit 

edilmiştir. Giresun il genelinde 1976-2012 yılları arasında 11 adet Çığ olayı meydana geldiği 

görülmüştür. İlimizde çığ olayları genelde iç kesimlerde bulunan ilçelerimizde meydana 

gelmektedir. 1976-1979 yıllarında Alucra İlçesinde meydana gelen çığ afetinde 19 kişi,1987 

yılında Dereli İlçesinde 3 kişi, 1992 yılında Çanakçı İlçesinde 1 kişi yaşamını yitirmiştir. 

Geçmişten günümüze kadar yaşanan çığ afetinde toplamda 12 bina ve 1 kamu tesisi yıkılmış, 

36 konut tamamen nakledilmiş, 28 kişi vefat etmiş,66 büyükbaş-169 küçükbaş hayvan telef 

olmuştur.  

 

 

Tablo 55:Giresun İli Sınırları İçinde Meydana Gelen Çığ Olayları İle İlgili Genel Bilgiler 

 
SIRA 

NO 

RAPOR 

TARİHİ 

AFET 

TÜRÜ 

AFETTEN ETKİLENEN 

İLÇE/BELDE/KÖY/MAHALLE 
 

YIKIK YAPI 

 

HASARLI 

 

CAN 

KAYB

I 

 

TELEF 

HAYVAN 

1 1976 ÇIĞ ALUCRA ELMACIK 6 KONUT  

KÖYÜN 
TAMAMI 

NAKİL 

EDİLMİŞ 

15 KONUT 19 KİŞİ 32 

BÜYÜKBAŞ-
150 

KÜÇÜKBAŞ 

2 1979 ÇIĞ ALUCRA ARDIÇ  13 KONUT   

3  ÇIĞ DERELİ EĞRİBEL GEÇİDİ KARAYOLLAR

I BAKIM EVİ  

  3 KİŞİ   

4  ÇIĞ ÇAMOLUK FINDIKLI     

5  ÇIĞ ÇANAKÇI ÇAĞLAYAN 4 KONUT  1 KONUT 1 KİŞİ   

6  ÇIĞ ALUCRA KONAKLI   6 KONUT     

7  ÇIĞ TİREBOLU ASLANCIK     

8 2002 ÇIĞ DOĞANKENT SÖĞÜTAĞZI     

9  ÇIĞ DERELİ TAMDERE 2 ADET ALTI 

AHIR ÜSTÜ 

KONUT EV 

    27 

BÜYÜKBAŞ 

- 19 
KÜÇÜKBAŞ 

10  ÇIĞ DERELİ AKSU   1 KONUT   7 

BÜYÜKBAŞ 

 

İRAP çalışması kapsamında ilimize ait çığ duyarlılık haritası AFAD başkanlığınca 

belirlenen yönergeler çerçevesinde ARAS (Afet Risk Analiz Sistemi) sistemi kullanılarak 
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hazırlanmıştır. İlk olarak çığların istikrarsız olduğu ve harekete başladığı ilk kısımlar 

belirlenerek “Çığ Başlangıç Bölgeleri Haritası” hazırlanmıştır.  

Daha sonra geçmiş yıllarda ilimizde meydana gelmiş çığ olaylarının gözlemlendiği alanlar 

sayısallaştırılarak haritalara işlenmiş ve “Çığ Envanter Haritası” oluşturulmuştur. Son olarak 

ilgili tematik haritalar girdi parametresi olarak ARAS sistemine işlenerek ilimizin çığ duyarlılık 

haritası hazırlanmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda çığ açısından yüksek duyarlı alanların genelde ilimizin güney 

kesimlerinde yer alan 1100 metre rakım üzerindeki dağlık kesimlerinde yoğunlaştığı 

görülmektedir. Bu bölgelerde, hem yüksek miktarda kar yağışının olması, hem morfolojik 

yapının uygunluğu ve hem de orman yetişme sınırının üzerinde olması nedeniyle çığ açısından 

oldukça yüksek duyarlılığa sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 49:Giresun İline Ait Çığ Başlangıç Bölgeleri Haritası(CBS). 
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Şekil 50:Giresun İline Ait Çığ Duyarlılık Haritası (CBS). 
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2.7. Çığ ve Fırtına Zarar Görebilirlik Değerlendirmesi 

Ülkemizde zeminle ve taşkınla ilişkili tehlikelere daha fazla odaklanılsa da, hava 

durumuyla ilişkili fırtına gibi diğer tehlikeler de Giresun kenti sakinlerini ve altyapısını düzenli 

olarak etkilemektedir.  

İlimizde büyük zarar verecek önemli fırtınalar görülmemektedir. Karadeniz’deki konumu ve 

güney yönündeki dik dağları nedeniyle kuzeybatı yönlü esen kuvvetli rüzgârlara sık sık maruz 

kalmaktadır. Fırtına tehlikesi Köyler için önemli bir sorun teşkil etmekte, hem altyapı hem de 

insanların bu etkilerle başa çıkmakta sorun yaşamadığı görülmektedir. 

Giresun da özellikle Kasım, Aralık ve Ocak aylarında fırtına nedeniyle çatı uçmaları 

yaşanmaktadır. Bazen balıkçı barınaklarına Karadeniz sahil yoluna, limanlara zarar 

vermektedir. Fırtına nedeniyle oluşan hasarları gidermek için vatandaşlara hasar durumuna göre 

nakdi yardım yapılmaktadır. Bölgenin ormanlık ve dağlık olması fırtınanın hızını kesmektedir. 

 Giresun şehrindeki yerleşim yerleri ormanlar, yoğun yeşil alanların veya koruyucu dağların 

arkasında yamaçlara yerleşmiş ve yapılaşmış olduğundan büyük ölçüde fırtına ve rüzgarlardan  

korunmaktadır. 

Giresun kenti, Karadeniz’e yakınlığı nedeniyle, yoğun kar yağışı, buz veya aşırı soğuk 

yaşamamaktadır; il genelinde insanların dağlık bölgelerden geçerken yaşadığı aşırı soğuk hava 

ve ilgili tehlikelerle birlikte daha güneyde yer alan Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar gibi 

dağlık alanlardaki durum bundan çok farklıdır. Ayrıca ana limanın etrafındaki alanlarda kıyı 

taşkınına maruziyet görülmektedir  

Giresun ilinde 20.02.1999 yılında fırtına nedeniyle deniz taşması meydana gelmiştir. Yaşanan 

olayda Giresun Limanı Büyük Mendireği, Liman sahasında bulunan Toprak Mahsulleri Ofisine 

ait 3 adet silo ve hizmet binaları yıkılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğünün birinci katı ve o 

mahallede bulunan evlerin birinci katları sular altında kalmıştır. Balıkçı barınağında balıkçı 

tekneleri tahrip olmuş ve bir balıkçı hayatını kaybetmiştir.  

Ordu-Giresun-Trabzon karayolu yer yer zarar görmüş, karayolu üzerinde bulunan bazı araçlar 

sulara kapılarak sürüklenmiştir. 

Kıyı şeridinde pek çok başka noktada fırtına dalgalarına maruziyet görülürken D010 devlet 

karayolu bir deniz duvarı oluşturarak Karadeniz kıyılarını Rize kentinin şehirleşmiş ve 

yapılaşmış alanlarından ayırmaktadır. Bu durum, denizden kaynaklanabilecek bir taşkına karşı 

pozitif etki sağlamakla birlikte taşkın sularının Karadeniz’e tahliyesi açısından ele alındığında 

taşkına karşı olumsuz etkilere yol açmaktadır. 
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İRAP çalışması kapsamında ilimizin çığ tehlike haritasını hazırlamak için envanterde kayıtlı 

olan çığların tetikleyici parametresi bilinmediğinden zarar görebilirlik değerlendirmesinde fikir 

vermesi açısından çığ duyarlılık haritası dikkate alınmıştır. İlimizle ilgili hem veri 

yetersizliğinden hem de hâlihazırda tehlike ve risk analizlerini yapacak olan model ülkemizde 

henüz mevcut olmadığından değerlendirmeler duyarlılık aşamasına kadar yapılabilmiştir. 

İlerleyen zamanlarda dijital veri altlığının güncellenmesi durumunda tehlike ve risk 

haritalarının üretilmesi aşamasına da geçilecektir. Çığ duyarlılık haritaları yardımıyla zarar 

görebilirlik değerlendirmesini yapmak için müdürlüğümüzün teknik alt yapısındaki CBS 

haritalama sisteminden yararlanılmıştır.  

ARAS sistemi üzerinden üretilen çığ duyarlılık haritası mesken envanter haritasıyla 

çakıştırılarak birbirleriyle olan ilişkileri araştırılmıştır (Şekil 59). Yapılan değerlendirmede 

ilimizin nüfus yoğunluğu daha çok sahil kesiminde olduğundan ve güney kesiminde sadece 

sezonluk olarak ikamet edilen yayla evleri mevcut olduğundan alansal olarak % 90 gibi yüksek 

bir oranda ilimizdeki meskenlerin çığdan zarar görme riski taşımadığı belirlenmiştir. Buna ek 

olarak, duyarlılık haritasıyla çakıştırılan mesken envanterinde önemlilik arz eden resmi bina, 

fabrika ve trafo merkezi gibi noktasal veri özelliğindeki yapılar seçilerek bunların zarar 

görebilirlik araştırması da yapılmıştır. Bu değerlendirmelerin farklı türdeki meskenler için de 

olanları yapılarak genişletilmesi düşünülmektedir. Haritalardaki siyah noktalar değerlendirilen 

meskenleri temsil etmektedir. Şekil 61’den da rahatlıkla görüleceği üzere değerlendirilen bu 

kritik yapıların % 99 gibi yüksek bir kesimi çığ kaynaklı bir afetten zarar görme tehlikesi altında 

değildir. İlimizin sınırları içinde kalan yol ağları, doğal gaz iletim hatları ve enerji nakil 

hatlarının da çığ riski açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Enerji nakil hatları çığ duyarlılığı 

açısından riskli bölgelerle çakıştırıldığında ilimizin kuzey kesiminde yoğunlaşan bu çizgisel 

unsurların % 100’e yakınının çığ riski taşımadığı belirlenmiştir. 
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Şekil 51:Çığ Duyarlılık Haritası Üzerinde Mesken (Bina) Yapılarının Dağılımı 
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TRAFOLAR RESMİ BİNALAR 

 
 

ENERJİ NAKİL HATLARI KARAYOLLARI 

 

 
Şekil 52:Çığ duyarlılık haritası üzerinde farklı kategorideki önemli mesken (bina) yapılarının dağılımı 
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2.6.Deprem Tehlike ve Risk Değerlendirmesi  

2.6.1. Deprem Tehlike Analizi 
 

Ülkemiz dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer 

almaktadır. Karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fay 

bulunmaktadır. Anadolu levhasının üzerinde bulunan ülkemizin irili ufaklı tektonik kökenli 

birçok depreme sürekli maruz kaldığı bilinmektedir. Anadolu levhası kuzeyden Sibirya levhası 

tarafından güneyden ise Arabistan levhası tarafından sürekli sıkıştırılmakta ve sismik enerji 

birikimi oluşmaktadır. Bu enerji belli bir doyum noktasına geldiğinde Kuzey Anadolu Fayında 

(KAF) ve Doğu Anadolu Fayında (DAF) meydan gelen kırılmalar neticesinde depremler 

oluşmaktadır. Buna bağlı olarak bu iki fay hattı tarafından sınırlandırılan İç Anadolu Bölgesi 

de batıya doğru göç ederek Eğe Bölgesinin bulunduğu alan genişlemekte ve horst-grabenlerden 

oluşan çöküntü yapıları oluşmaktadır. Normal faylarla sınırlandırılan bu sistem ise Batı 

Anadolu Fay Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Kuzey Anadolu Fayı (KAF), doğuda Bingöl-

Karlıova’dan başlayan ve batıda Saros Körfezi’ne kadar uzanan çok belirgin, sismik olarak aktif 

ve sağ yönlü doğrultu atımlı bir faydır. Bu fay çoğu yerlerde bir fay zonu şeklinde ve bağımsız 

şekilde hareket eden çok sayıda faylar içermektedir.  

Kuzey Anadolu fayı, sismik olarak dünyanın en diri faylarından birisini oluşturur. Fay, doğuda 

Doğu Anadolu Fayı ile kesiştiği Karlıova üçlü birleşim noktasından başlar, orta kesimi 

civarında dışa bükey bir yay yaparak Mudurnu Vadisi segmentinin batı ucuna kadar devam 

eder. Kuzey Anadolu Fay Zonu Çamoluk İlçesine yaklaşık 13 km, Şebinkarahisar İlçesine 20 

km, Alucra İlçesine yaklaşık 33 km ve İl sınırına yaklaşık 6 km mesafeden geçmektedir. 

İlimiz için deprem risk senaryoları üretilirken KAF’dan kaynaklı oluşacak depremler dikkate 

alınarak yapılmıştır. Deprem Tehlike Haritasına göre İlimiz sınırları içerisinde beklenen 

maksimum yer ivme(PGA475) değerleri 0.690-0.168 g arasındadır. Bu ivme değerleri İlimizin 

KAF zonuna yakın güney ilçelerinde “yüksek tehlike”, uzak olan kuzey ilçelerinde “düşük 

tehlike” kategorisinde olduğunu göstermektedir. Tehlike haritasındaki en büyük ivme 

yoğunlaşmaları kırmızımsı renklerle gösterildiği gibi Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk 

ilçelerindeki yerleşim birimleri için tehlike potansiyeli taşımaktadır. Merkez ilçemiz de dahil 

olmak üzere diğer lokasyonlar için beklenen en büyük ivme değerleri ise 0.168 g mertebelerinde 

kalmaktadır.  
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2.6.2. Deprem Risk ve Zarar Görebilirlik Analizi 
 

İlimiz için deprem risk ve zarara görebilirlik analizi yapılırken jeolojik ve jeoteknik olarak 

deprem açısından tehlikeli olan bölgelerdeki yerleşim durumu ve buralarda can ve mal kaybı 

riskinin oluşması durumu esas alınmıştır. Depremin zarar verebilme potansiyeli araştırılırken 

bina envanteri ve yapı stok durumunun haricinde zemin deformasyonuna bağlı oluşacak 

hasarlar ile deprem titreşimleriyle tetiklenecek ikincil afetlerin yaşanması durumu da dikkate 

alınmıştır. İlimizdeki 90’lı yıllar öncesinde yapılmış yapıların çokluğu ve bu dönemde yapılmış 

çoğu kritik tesislerin (okullar, hastaneler, kamu binaları vb.), ulaşım sistemlerinin (karayolu, 

köprü-geçitler vb.), iletim hatlarının (su dağıtım hatları vb.) ve altyapı sistemlerinin 

(kanalizasyon vb.) depreme karşı dayanıklı olmadığı düşünülmektedir. KAF’ın ilimizdeki 

etkisinin zayıf olacağı düşünüldüğünde, Karadeniz KAF zonundan kaynaklı 7.9 büyüklüğünde 

Şekil 53:Türkiye Deprem Tehlike Haritasında Giresun İlinin Konumu(AFAD, 2018) 
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meydana gelebilecek bir depremde yapıların depreme karşı dayanımlarından kaynaklı çok 

sayıda can ve mal kaybı olasılığı bulunmaktadır. İlimizin bina envanterini ve yapı stok durumu 

belirlemeye yönelik yapılan çalışmalar Merkez ilçe hariç henüz tamamlanmamıştır.  

Giresun’da Merkez İlçeye bağlı Kale Mahallesinde 36.102 m²’lik bir alanda kentsel dönüşüm 

çalışması kapsamında, hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerleme, imar planı, kentsel 

tasarım,  matematiksel ve finansal modeli oluşturma ve hak sahipliği ile ilgili uzlaşma süreci 

çalışmaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tamamlanmıştır. Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün  26.03.2021 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı 

ile onaylanmış ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarılmıştır. Yapılan 

çalışmalarda alanda; 372(337 konut- 3 işyeri) bağımsız birim, 398 hak sahibi bulunmakta ve 

143 bina tespit edilmiştir. İnşaat alanı 35.378.00 m² olarak belirlenmiş ve yeni yapılacak proje 

ile alana 190(150 konut-38 işyeri-2 otel) bağımsız birim yerleştirilmekte ve 30 adet bina 

planlanmaktadır. Söz konusu alanla ilgili, Mimari Avan Proje, Mimari Uygulama ve 

Mühendislik Uygulamaları Projeleri, 1/500-1/1000 Ölçekli Kentsel Tasarım Projesi ihale işleri 

Tescilli Yapıların Röleye, Restitütasyon ve Restorasyon Projesi işleri ile ilgili ihale yetkisi 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılmış, tescilli yapıların kamulaştırması 

yapıldıktan sonra belirlenen  Kentsel Dönüşüm Alanının ihalesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından(TOKİ) yürütülmektedir.  Bahsi geçen bu çalışmaların haricinde ise birçok riskli bina 

tespiti de yapılmış olup, bu binaların dönüşümünün yapılmasına yönelik çalışmalar Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  

Depremlerden kaynaklı yapı hasarlarının oluşturacağı risklerin haricinde ilimizde titreşimlerin 

tetiklemesine bağlı olarak heyelan türünde ikincil afetlerin de gelişmesi mümkündür. Bilindiği 

üzere ilimizde şuana kadar meydana gelen heyelan olaylarının tümüne yakını aşırı yağışların 

tetiklemesi sonucu oluşmuştur. Ancak, yağışlı sezonlarda suya doygun durumda ve drenajı 

yavaş olan yamaçlardaki zemin malzemesi limit denge durumunda veya bu duruma yakın ise 

deprem kaynaklı titreşimlerin tetiklemesi sonucu kaydırıcı gerilmelerin artmasıyla kayacaktır.  

ARAS sistemi üzerinden ilimiz için hazırladığımız yağış tetikleyici heyelan duyarlılık 

haritasında heyelan potansiyeli taşıyan alanların dağılımları tespit edilmiştir. Bu alanların 

yağışlı sezonda kayma olasılığı olduğuna göre bu döneme denk gelecek bir deprem olayı da 

yenilme olayını daha öne çekerek heyelanları tetikleyecektir.  

Öte yandan Merkez İlçemizin Karadeniz sahil yolu, şehiriçi yol güzergâhı ve liman sahası dolgu 

alanı üzerinde kurulu durumdadır. Deniz dolgu alanı kaya blokları, kum ve kil gibi 
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malzemelerin karışımından oluşmaktadır.  İl merkezinde dağlar denizin hemen gerisinden 

başladığı için, yapılaşma dik yamaçlar üzerinde gelişmiştir. Genel olarak, il merkezi ve çevresi 

volkanik kökenli kayaçlardan oluştuğu için deprem açısından düşük risk teşkil etmektedir. 

Ancak, dere yatakları ve deniz dolgu üzerinde bulunan binalar için sıvılaşma riski söz konusu 

olabilir. 

Zemin sıvılaşması, yeraltı su seviyesi altındaki tabakaların geçici olarak mukavemetlerini 

kaybederek, katı yerine viskoz sıvı gibi davranmalarıdır. Özellikle, kil bulunmayan kum ve 

siltler ve bazen çakıllar sıvılaşma potansiyeline sahiptirler. Deprem sırasında, dalgaların 

özellikle kayma dalgalarının suya doymuş daneli tabakalardan geçerken, dane yerleşim 

düzenini değiştirir, gevşek olarak bulunan danelerin göçerek yerleşmesine ve sıkışmasına sebep 

olur. Bu yerleşme sırasında daneler arasında su yol bulup kaçamazsa boşluk suyu basıncı 

yükselir. Eğer bu basınç üstte bulunan tabakaların ağırlığına yakın bir seviyeye ulaşırsa, daneli 

tabaka geçici olarak sıvı gibi davranarak sıvılaşma olayını ortaya çıkarır. Zeminin sıvılaşması 

sonucu yapı, zemine batma veya hafif yapılarda yukarı doğru hareket ederek yüzme eğilimi 

gözlenebilir. Sıvılaşan zemindeki küçük kayma gerilmeleri altında büyük şekil değiştirmelere 

sebep olur ve yapılarda zemin göçmesi hasarları meydana getirir. Bir zeminin sıvılaşması esas 

olarak gevşek bir yerleşime sahip olmasına, daneler arasındaki bağ ve kil miktarına ve boşluk 

suyunun drenajının engellenmesine bağlıdır. Bu nedenle; Merkez İlçe Teyyaredüzü mah, 

Sazbeyi Mah ve Güre mahallesinin bir kısmı için sıvılaşma olayından bahsedilebilir. Depremler 

sırasında yeraltında yayılan sismik dalgalar yeryüzüne ulaştıklarında titreşim üretirler. Deprem 

dalgaları yumuşak zeminlerde ilerlerken genlikleri artar ve büyütülür. Zemin büyütmesi olarak 

adlandırılan bu olay dolgu alanındaki bu dayanıksız yapılar için ciddi manada risk 

oluşturmaktadır. İlimizin sınırları içinden geçen ve Karadeniz’le kesiştiği yerlerde alüvyon 

malzemesi biriktiren derelerin üzerinde kurulu bulunan Bulancak, Merkez(Teyyaredüzü Mah.),  

Espiye, Tirebolu ve Görele ilçeleri deprem sırasında sıvılaşmaya bağlı gelişecek 

olumsuzluklardan etkilenmesi olasıdır. 

Deprem kaynaklı diğer bir tehlike ise oluşacak depremlerden kaynaklı titreşimlerin yamaçlarda 

veya karayolu şevlerinde askıda duran kaya parçalarını, blokları harekete geçirmesi veya iç 

bölgelerde çığları tetiklemesi durumudur. Kaya düşmesi ve çığ olayları ilimizin güney 

kesimlerindeki yükseltinin ve yamaç eğiminin fazla olduğu alanlarda sıklıkla görülmektedir. 

Deprem kaynaklı bu türden ikincil olayların gelişmesi durumunda bu lokasyonlardaki yerleşim 

yerlerinin risk altında olması olasıdır. 
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2.6.3. İlimiz İçin Deprem Senaryoları AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı 
 

İlimiz için KAF kaynaklı depremlerin etkisini dikkate alarak senaryo tasarlamıştır. Bu senaryo 

AFAD-RED analiz programı yardımıyla üretilerek depremin oluşturabileceği potansiyel 

kayıplara dair tahmini sonuçlar belirlenmiş ve deprem parametre haritaları üretilmiştir. 

Oluşturulan senaryo KAF üzerinde Erzincan ilinde 7.9 moment büyüklüğünde depremlerin 

oluşması üzerinedir. Yapılan analizler sonucunda bu senaryonun farklı şekilde gerçekleşmesi 

durumu için yapısal hasar (hafif, orta, ağır ve yıkık), ayakta tedavi gerektiren hasta sayısı, hafif 

yaralı sayısı, ağır yaralı sayısı, can kaybı sayısı, geçici barınma hizmeti ihtiyacı duyabilecek 

kişi sayısı belirlenerek sismik şiddet, ivme (PGA) ve hız (PGV) haritaları oluşturulmuştur. 

Ayrıca; kritik tesisler (okullar, hastaneler, emniyet, itfaiye ve kamu yönetim binaları), ulaşım 

sistemleri (karayolu ve köprü-geçitler) ve iletim hatlarının (su ve doğalgaz dağıtım hatları) 

tahmini hizmet verebilme olasılıklarına dair çıktılar üretilmiştir. 

 



157 

 

 
Şekil 54:AFAD-RED Sistemi İle İlimiz İçin Mw:7.9  Senaryoya Göre Üretilen Sismik Şiddet ve PGA Haritaları 
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Şekil 55:AFAD-RED Sistemi İle İlimiz İçin Mw:7.9  Senaryoya Göre Üretilen Sismik Şiddet ve PGA Haritaları 
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Şekil 56:AFAD-RED Sistemi İle İlimiz İçin Mw:7.9  Senaryoya Göre Üretilen Tahmini PGV, Kritik Tesis Haritaları 
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3. MODÜL 3 - MEVCUT DURUM ANALİZİ 

3.1.Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi 
 

Hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planını (İRAP)’ın oluşturulmasında kritik aşamalardan birisi de 

mevcut durumun ve kapasitenin belirlenmesidir. Mevcut durum analizi, ilin çevresel ilişkilerini 

belirlemek ve iç dinamiklerini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Potansiyellerin geliştirilmesi 

ve sorunların değerlendirilmesi sürecinde, Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler (GZFT) önemli 

bir planlama aracıdır. Başka bir deyişle; güçlü ve zayıf yönleri tespit ederken, güçlü yönleri korumaya 

ve desteklemeye, zayıf yönleri ise güçlendirmeye yönelik yapılması gerekenlerin belirlenmesi 

çalışmasıdır. GZFT analizinin temel amacı; amaç, hedef ve eylemlerin belirlenmesinde, mevcut 

durumun, kapasitenin değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu çalışma, aynı zamanda önceliklendirme 

kriterlerinin belirlenmesinde yol gösterici nitelikte önemli bir aşamadır. Çevresel ilişkiler (dış faktörler), 

tehlikeler/riskler/tedbirler ve iç dinamiklere bağlı olarak, GZFT yöntemi ile mevcut durum analizi 

yapılmıştır. Mevcut durum değerlendirilmesi, amaç- hedef ve eylemlerin geliştirilmesi sürecinde yol 

gösterici nitelikte bir planlama aşamasıdır. Giresun İRAP hazırlığı süresince yapılan çalıştaylarda dört 

ayrı konu başlığında yapısal ve yapısal olmayan tedbirler belirlenmiştir. Sonrasında, GZFT analizi ile bu 

tedbirlerin uygulanma sürecinde karşılaşılabilecek güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler 

değerlendirilmiştir. 

 

3.1.1. Değerlendirilecek Alanların ve Değerlendirme Konularının Belirlenmesi 
GZFT analizi için değerlendirme konuları, çalıştay süresince odak grup toplantıları sonucu belirlenen 

muhtemel önlem alanlarının değerlendirilmesi ile ilişkilidir. Bu süreçte, odak grup tartışmaları ile 



162 

 

tehlike ve riskler belirlenmiştir. Belirlenen bu risk ve tehlikeler için, muhtemel önlem alanları 

tartışılmıştır. Değerlendirilen bu önlem alanlarının, GZFT yöntemi ile mevcut durumu tespit edilmiştir. 

Değerlendirme konuları, dört grup için ayrı ayrı tartışılmış, sonrasında düzenlenen formlar, tüm 

katılımcıların görüşlerine sunularak, ortak bir tartışma ortamı oluşturulmuştur. 

3.1.2. İRAP İçin Kullanılacak Çıktılar 
 

Her değerlendirme alanı için güçlü, zayıf yönlere ek olarak iyileştirmeye ilişkin fırsatların ve tehditlerin 

de belirlenmesi ile her gruba yönelik temel vurgular ortaya konulmaktadır. GZFT analizi, Modül 2’de 

belirlenen tehlike ve risk değerlendirmelerine bağlı olarak, yapısal ve yapısal olmayan önlemleri temel 

çerçevede değerlendirmektedir. Bu kapsamda, ilin çevresel ve iç dinamikleri esas alınarak, siyasi, 

ekonomik, toplumsal, sosyal ve teknolojik etkenler açısından önlemler üzerindeki etkisi 

belirlenmektedir. 

Heyelan, kaya düşmesi, taşkın/sel/su baskını, Deprem, çığ olarak belirlenen ildeki beş tehlike ve risk 

grubu ile ilgili çalıştay sonucunda genel çıktılar oluşturulmuştur. Bu süreç her grup ayrı ayrı için aşağıda 

değerlendirilmektedir. 

 

 

3.1.2.1. Heyelan 

Bol yağışlı iklim özellikleri ve jeolojik-jeomorfolojik yapısı nedeniyle Doğu Karadeniz Havzasında 

bulunan Giresun İli çevresinde kütle hareketleri yaygındır. İlimizin, jeolojik-jeomorfolojik yapısı, iklim 

koşulları ve insan etkisi ile birlikte değerlendirildiğinde heyelan oluşumuna oldukça elverişli olduğu 

görülmektedir. 

Heyelan tehlikesi ile ilgili yapılan GZFT analizi sonucunda ortaya çıkarılan Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, 

Fırsatlar ve Tehditler aşağıda yer almaktadır. 

Güçlü Yönler; 

• AFAD’ın oluşturduğu heyelan duyarlılık envanter haritalarının bulunması, 

• AFAD’ın Afet Risk Azaltma Sistemi’nin (ARAS) bulunması, 

• MTA’nın oluşturduğu heyelan envanter haritasının bulunması,  

• Yapılaşma alanlarında yeni yapılaşma için zemin etüdünün zorunlu olması, 

• Heyelanla mücadele konusunda ilde bulunan kurumların yeterli deneyime sahip olması, 

• Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar gibi güney ilçeleri hariç Kamu kurumlarının heyelan riski altında 
olmaması, 

• İlimizde meydana gelen heyelanların daha çok lokal büyüklükte olması. 

• Yerleşimin dağınık olması nedeniyle heyelanlarda daha az binanın etkilenmesi. 
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• Meteorolojik bilgilere hızlı ulaşılması. 

• Tekniğine uygun proje hazırlanarak heyelana önlem alınmaya çalışılması. 

Zayıf Yönler; 

• AFAD’ın İl bazında teknik personel kapasitesinin yetersiz olması, 

• İlimizde bulunan Afete Maruz Bölgeler sayısallaştırma işlemlerinin bitirilememesi, 

• Köylerdeki kontrolsüz yapılaşma, 

• Köylerde kontrolsüz yol açılması, 

• Arazi kullanımının topografya ve diğer etmenler nedeni ile yanlış olması, 

• Zemin etütlerinin gerekli teknik kalitede olmaması ve denetimlerin yapılmaması, 

• Kontrollü-kontrolsüz yapılaşma sırasında heyelanın tetiklenmesi, 

• Heyelan ve etkileri hususunda bilinç seviyesinin düşük olması, 

• Altyapı sistemindeki kaçaklar, 

• Çatı atık su ve lavabo giderlerinin serbest halde akması sonucu heyelana neden olması, 

• İlin Afetselliği açısından Akademik çalışmaların yetersiz olması, 

Fırsatlar; 

• Proje desteklerinin varlığı, 

• Eğitim bilinçlendirme hususunda çalışmaların arttırılması ve böylelikle heyelan bilincinin oluşması, 

• Denetim mekanizmasının güçlendirilmesi, 

• Heyelan envanter-duyarlılık-risk haritalarının güncellenmesi, 

• Heyelan bölgelerinde suyu seven başka köklü ağaçlar (ceviz, kestane vb.) dikilmesi. 

Tehditler; 

• Bölge genelinde iklimin yağışlı olması, eğimli arazinin olması. 

• Afete Maruz Bölge içerisinde bulunan yapıların yıkılmamış olması ve burada ikametin devam ediyor 
olması, 

• Küresl ısınma ve İklim değişikliği nedeniyle aşırı-ani yağışların olması (yağış rejiminin 
düzensizleşmesi), 

• Yapılan etütler sonucu alınması gereken önlemlerin dikkate alınmaması, 

• İlimizdeki topografyanın yerleşime ve yapılaşmaya uygun olmaması, 

• Yapılaşmada binaların sağlam zemine yapılamaması, 

• İl içerisindeki jeolojik ve topografik yapı, 

 

3.1.2.2. Kaya Düşmesi 

Giresun ve yakın çevresinde daha çok volkanik kayaçlar bulunmaktadır. Özellikle sert yapıda 

olan granit, andezit ve bazalt gibi volkanik kayaçlarda meteorolojik etkiler nedeniyle 



164 

 

süreksizlikler (Çatlama, ayrılma vb.) oluştuğundan kaya düşmesi olayları meydana 

gelmektedir. Ayrıca kayaların oturduğu zeminlerde meydana gelen kayma hareketleri de kaya 

düşmesine neden olmaktadır. 
 

Güçlü Yönler; 

• AFAD’ın oluşturduğu kaya duyarlılık envanter haritalarının bulunması, 

• Kaya düşme riskinin tüm İl genelinde yaygın olmaması, 

• AFAD’ın Afet Risk Azaltma Sistemi’nin (ARAS) bulunması, 

• MTA’nın oluşturduğu kaya envanter haritasının bulunması,  

• Kamu kurumlarının kaya düşmesi riski altında olmaması, 

• Meteorolojik bilgilere hızlı ulaşılması. 

• Tekniğine uygun proje hazırlanarak kaya düşmesine önlem alınmaya çalışılması. 

• Kaya ıslahı yapıldıktan sonra Afete maruz bölgenin kaldırılabilmesi, 

Zayıf Yönler; 

• AFAD’ın İl bazında teknik personel kapasitesinin yetersiz olması, 

•   Kaya düşmesi afetiyle mücadele konusunda ilde bulunan kurumların yeterli deneyime    sahip 
olmaması,  

• Finans yetersizlikleri, 

• Uygulamada şev koruma uygulamasının her noktaya yapılamaması 

• Yapılmış olan yol, konut gibi imalatların risk içeren yerlerde yapılmış olması 

•   Ormanlık alanlardaki ağaçların kesilmesi ve bitki örtüsünün yakılması sonucu düşme   riski bulunan 
kaya blokların ortaya çıkması, 

•  Alınması gerek önlemlerin (Kaya bariyeri vb.) arazi sahiplerince kabul edilmemesi,  

• Kaya düşmesi ve etkileri hususunda bilinç seviyesinin düşük olması, 

 

Fırsatlar; 

• Proje desteklerinin varlığı, 

• Gece/gündüz sıcaklık farklarının karasal iklime göre çok olmaması. 

• Yapılacak planlamalarda risksiz bölgelerin seçilmesi veya risk azaltıldıktan sonra hizmete sunum. 

• Özel şirketlerin danışmanlık hizmetlerinden yararlanılabilmesi, 

• Eğitim bilinçlendirme hususunda çalışmaların arttırılması ve böylelikle kaya düşmesi bilincinin 
oluşması, 

• Ormanlık arazilerde denetim mekanizmasının güçlendirilmesi, 

• Kaya envanter-duyarlılık-risk haritalarının güncellenmesi, 

• Kaya düşmesi olan bölgelerde bariyer görevi görebilecek köklü ağaçlar (ceviz, kestane vb.) 
dikilmesi. 
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Tehditler; 

• Bölge genelinde iklimin yağışlı olması, eğimli arazinin olması. 

• Donma/çözünme, 

• Yanlış uygulama yöntemleri, 

• Ağaç köklerinin kayalarda çatlaklar oluşturması, 

• Sıkıntı veya tehdit oluşturan unsurlara ulaşım problemleri, 

• İşin yapım aşamasında işin yapımını yavaşlatan vatandaşlar. 

 

3.1.2.3. Taşkın/ Sel/ Su Baskını 

Giresun İlinde taşkın olaylarının sık yaşandığı, buna bağlı can kayıplarının da olduğu 

bölge konumundadır. İldeki akarsuların hemen hepsi kaynaklarını, kıyıya paralel olarak uzanan 

dağların doruklarından alırlar. Giresun’un güneyini kuşatan dağlar, kuzeye ve güneye doğru 

alçalarak belirli yerlerde, düzlükler oluşturur.  

Giresun ilinde meydana gelen taşkınların oluşma sebepleri özetlenecek olursa;  

 Dereler üzerinde bulunan sanat yapılarının membadan gelen rüsubat ya da atıklar 

yüzünden tıkanması ve tam kapasite çalışamıyor olması, 

 Bazı mevcut sanat yapılarının kesitinin yetersiz olması,  

 Plansız kentleşme nedeniyle dere yataklarına yerleşim yapılması,  

 Dere yataklarından malzeme alınarak dere akış rejiminin ve dere yatağı morfolojisinin 

bozulması, 

 Dere yataklarına malzeme boşaltılarak derenin kapasitesinin azaltılması,  

 Meydana gelen ani yağışlar,  

 Mansap şartının sağlanmamasıdır. (Doğu Karadeniz Havzası Takın Yönetim 

Planı,2020) 

 

Taşkın/Sel/ Su baskını tehlikesi ile ilgili yapılan GZFT analizi sonucunda ortaya çıkarılan Güçlü Yönler, 

Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler aşağıda yer almaktadır. 

 

Güçlü Yönler; 

• 22-23 Ağustos 2020’de yaşanan sel felaketi sonucu kurumların elde ettiği deneyim, 

• AFAD’ın, İtfaiyenin ve İldeki mevcut Sivil Toplum Kuruluşlarının su altı-su üstü arama kurtarma 
ekiplerinin bulunması, 

• TAMP kapsamında olası bir afette kurumlar arası koordinasyonun sağlanabiliyor olması, 
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• Doğu Karadeniz Havzası taşkın yönetim planının olması, 

• DSİ tarafından gerekli ıslah çalışmalarının yapılıyor olması, 

• Dere yataklarında ve drenaj kanallarında düzenli temizlik yapılması, (Karayolları, DSİ) 

• Yeni projelerin yağış rejimine uygun yapılıyor olması 

• AFAD koordinasyonunda kurumlar arası iletişimin yüksek tutulması ve afet risk/müdahale 
planlarının önem verilerek hazırlanması 

• Meteorolojik uyarıların düzenli olarak yapılıyor olması 

• SYGM (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)’nün Taşkın tehlike/Risk envanter haritasının bulunması,  

• Afet sonrası bölge halkının yardımlaşması ve birlik olması. 

 

Zayıf Yönler; 

• Dere yataklarının çevresinde yapılaşma ile ilgili koruma bölgesi ve imara yasaklı alan belirlenmesi 
hususunda mevzuatın yetersiz olması, 

• İnşaat izni sırasında DSİ’nin izninin alınmaması, 

• İlçe ve köylerinde bulunan derelere ait taşkın tehlike ve risk haritalarının olmaması, 

• Topografik yapımız, eğimin fazla olması 

• İlimizde husubat taşınımının çok fazla olması 

• Her mevsim yağışlı bir iklimin olması 

• İl genelinde alt yapının yetersiz olması, 

• Dere yataklarına kurulmuş yerleşim alanları  

• Bazı bölgelerde istenilen Islah çalışmalarının tamamlanamaması 

• Dere yataklarına hafriyat ve atık atılması 

• Hidroelektrik Santraller yapılırken temel kazılarından çıkan hafriyatın Dere yataklarına atılması 

• Dere yataklarından bilinçsizce malzeme alınması 

• Taşkın/Sel/ Su baskını ile mücadele konusunda ilde bulunan kurumların yeterli deneyime sahip 

olmaması,  

• Vatandaşların Taşkın/Sel/ Su baskını afeti konusunda bilinçsiz olması 

Fırsatlar; 

• Meteorolojik verilerin ilgili kurumlara ulaştırılıp halkın önceden bilgilendirilmesinin sağlanması 

(erken uyarı sisteminin il geneline yayılması), 

• Risk haritalarının güncellenmesi ve imar planlarına işlenmesi, 

• Yaşanmış afetler neticesinde mevzuatta bulunan eksikliklerin tespit edilerek gerekli yasal 

düzenlemenin yapılabilir olması, 

• Bilinçlendirme faaliyetleri ile beraber iklim değişikliği eylem planının yerele entegresi, 
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• AFAD ve DSİ arasında sel-taşkın ile ilgili işbirliği protokolünün olması, 

• Orman varlığımızın çok yüksek olması 

• Kurumlar arası koordinasyonun iyi sağlanıyor olması 

 

Tehditler; 

• İklim değişikliğinin yaşanması (yağış rejiminin düzensizleşmesi), 

• İklim değişikliği senaryolarına uygun çalışmaların yapılmaması, 

• Heyelanların taşkınlara katkı sağlaması, 

• Mevcut dere yataklarına moloz ve/veya hafriyat dökülmesi, 

• Hidroelektrik santrallerinin inşası sırasında hatların geçtiği yerlerin yeni dere yatağı 

oluşturması. 

 

3.1.2.4. Deprem 

Giresun İl sınırları içerisinde deprem üretebilecek diri fay bulunmamaktadır. Bununla birlikte 

ilimiz yeryüzünün en aktif fay zonlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu bulunmaktadır. Giresun’un 

depremden etkilenen bölgeleri daha çok iç kesimlerde Kuzey Anadolu Fay Hattına (KAF) bulunan 

Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk gibi ilçeleridir. 

Deprem tehlikesi ile ilgili yapılan GZFT analizi sonucunda ortaya çıkarılan Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, 

Fırsatlar ve Tehditler aşağıda yer almaktadır. 

 

Güçlü Yönler; 

• Giresun ili sınırları içerisinde deprem üretebilecek diri fay bulunmaması, 

• Halkın deprem konusunda daha bilinçli olması (temel afet bilinci, deprem sigortası gibi) 

• Bina Deprem Yönetmeliği’ne uygun yapıların yaygınlaşması 

• Zemin sıvılaşma riski alanlarının fazla yaygın olmaması, 

• Giresun Belediyesi imar planına esas jeoteknik etüt raporlarının yapılması, 

• İl genelinde Dask yaptırma oranının yüksek olması, 

• İl genelinde nüfusun az olması, 

• Yapı-denetim mevzuatının yürürlükte olması ve yapı-denetim faaliyetlerinin il genelinde yaygın 

olması, 

• Yapılaşmada kullanılacak arazilerde jeolojik, jeoteknik ve zemin etütlerinin zorunlu hale 

getirilmiş olması, 

• İl merkezinin Karadeniz sahil yoluna yakın olarak konumlanması, 
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• İl merkezinde gelişmiş bir liman bulunması, 

• İl merkezinin havalimanına yakın olması, 

• İlde AFAD cep depolarının yer alması, 

• İl genelinde toplanma ve barınma alanlarının önceden belirlenmiş olması, 

• İl genelinde arama kurtarma faaliyetleri yapan 3 adet Sivil Toplum Kuruluşu’nun (AKUT, 

TAMGA, TİFAKE) bulunması, bu kuruluşların aktif olması ve ildeki kurum ve kuruluşlar arasında 

uyumlu çalışmanın var olması, 

• TAMP’ın uygulanabilirliği ile afet etkisinin kısa zamanda en aza indirilmesi, 

• Müdürlüğümüz tarafından 2010 yılından bu yana 120.657 kişiye temel afet bilinci eğitiminin 

verilmiş olması, 

• Giresun nüfusunun büyük çoğunluğunun depremselliği düşük olan Kuzey ilçelerinde ikamet 

etmesi, 

 

Zayıf Yönler; 

• İl Genelinin mevcut yapı stoğunun tam olarak bilinmemesi, 

• Ekonomik ömrünü tamamlayan binaların varlığı, 

• Topografyadan dolayı ulaşımın zor olması, 

• İlimizde deprem sık yaşanmadığından dolayı deprem bilincinin düşük olması (deprem anı ve 

sonrasına ilişkin uygulama eksikliği sebebi ile halkın deprem anında ne yapacağını tam olarak 

bilememesi) 

• Güneyde bulunan (Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk) ilçelerin Kuzey Anadolu Fay Hattına 

(KAF)  yakın olması, 

• Yerleşim yerlerinde elektrik, telefon gibi iletim hatlarının büyük çoğunluğunun yerüstünden 

geçiyor olması, 

• Sahil şeridindeki yerleşim birimlerinde ve dere yataklarında zemin türünün sıvılaşmaya yatkın 

olması, 

• İyi bir mühendislik hizmeti almayan, malzeme kalitesi düşük olan, kısacası yönetmeliklere aykırı 

olarak yapılan yapıların varlığı ve bu yapılar hakkındaki bilgi eksikliği, 

 

Fırsatlar; 

• İl Afet Risk Planlarının hazırlanıyor olması, 

• Afet farkındalık etkinliklerinin artarak kurum personellerinin bilgilendirilmesi, 

• Zemin iyileştirme yöntemlerinin arttırılması, 
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• Doğal afet sigorta sisteminin kırsal kesimde yaygınlaştırılması. 

• İldeki mevcut yapılara performans analizi yapılması sağlanarak yapılar hakkında bilgi elde 

edilmesi ve mevcut yapılar hakkında karar verebilmenin kolaylaşması, 

• İnşaat alanında gelişen tekniklerin (sismik deprem izolatörlü yapıların yaygınlaşması, yapı 

sağlığının izlenme uygulamasına geçilmesi vb.) yapı inşasında kullanılmasının yaygınlaşması, 

 

Tehditler; 

• Güneyde bulunan (Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk) ilçelerin Kuzey Anadolu Fay Hattına 

(KAF) yakın olması, 

• 2018 İmar Barışı kapsamında mühendislik hizmeti almayan ve mevzuata aykırı yapılan yapıların 

ruhsatlandırılarak tehlikenin göz ardı edilmesi, 

• İmar planına aykırı ekleme, çıkarma, yenileme, tadilat vb. uygulamaların yapılması 

 

3.1.2.5. Meteorolojik Kökenli Afetler (Çığ, Fırtına) 

Giresun İli, yüzey şekilleri bakımından engebeli bir görünüşe sahiptir ve yüzey şekillerinin 

çatısını, Karadeniz kıyısı boyunca uzanan oldukça dar ve alçak düzlüklerden oluşan bir kıyı 

şeridi ile güneyde Kelkit Çayı Vadisi arasını kaplayan Giresun Dağları meydana getirir. 

Şebinkarahisar, Alucra ve Güce İlçelerini içine alan ve daha az eğimli olan kesimde ortalama 

yükseklik 1000-1500m civarında ve arazi Kelkit vadisine doğru eğimlidir. 

Çığ; eğimli bir kayma yüzeyi boyunca gerçekleşen oldukça hızlı kar akışı olayıdır. Çığın 

oluşumunda 4 koşul etkili olmaktadır. Bunlar; kar örtüsü koşulları, meteorolojik koşullar, 

topoğrafik koşullar ve çığ tetikleyicileridir. 

Fırtına: İlimizde büyük zarar verecek önemli fırtınalar görülmemektedir. Karadeniz’deki 

konumu ve güney yönündeki dik dağları nedeniyle kuzeybatı yönlü esen kuvvetli rüzgârlara sık 

sık maruz kalmaktadır. Fırtına tehlikesi Köyler için önemli bir sorun teşkil etmekte, hem altyapı 

hem de insanların bu etkilerle başa çıkmakta sorun yaşadığı görülmektedir. Giresun da özellikle 

Kasım, Aralık ve Ocak aylarında fırtına nedeniyle çatı uçmaları yaşanmaktadır. 

 

Güçlü Yönler; 

• AFAD’ın oluşturduğu Çığ duyarlılık envanter haritalarının bulunması, 

• Çığ düşme riskinin tüm İl genelinde yaygın olmaması, 

• AFAD’ın Afet Risk Azaltma Sistemi’nin (ARAS) bulunması, 

• Meteorolojik bilgilere hızlı ulaşılması. 

• İl genelinde bitki örtüsünün ve ormanlık arazinin geniş yer kaplaması (Çığ, Fırtına), 
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• Bölgemizde “Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi”nin bulunması (Çığ, Fırtına), 

 

Zayıf Yönler; 

• Çığ olaylarının genelde bitki örtüsünün zayıf olduğu güney ilçelerde gerçekleşmesi, 

• Güney (Şebinkarahisar, Alucra ve Güce) ilçelerinde gece gündüz ani sıcaklık değişimlerinin olması 

• Topgrafyanın ve arazinin çığ oluşumuna elverişli olması, 

• Çığ olaylarının karayolları, köy yolları, haberleşme ve enerji nakil hatları için tehlike 

oluşturabileceği, 

•  Çığ afetiyle mücadele konusunda ilde bulunan kurumların yeterli deneyime sahip olmaması,  

•  1500 metre üzeri rakımda rüzgâr vb. meteorolojik faktörlerin çığ oluşumunu tetiklemesi,  

• Suni faktörlerin (Avcılar, kış sporu yapanlar, kar üstü araçları vb.) çığ oluşumunu tetiklemesi, 

• Küresel ısınmanın yol açtığı ısı değişimleri, 

• Kırsal alanda çığ patikalarında bilinçsiz yapılaşma olması, 

• Kırsal kesimdeki binalarda çatı bağlantılarının iyi yapılmaması (Fırtına), 

• Binalarda çatıların projesine uygun malzemeden yapılmaması (Fırtına), 

• Liman ve Balıkçı barınaklarının hasar görmesi (Fırtına), 

 

Fırsatlar; 

• Çığ Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi kurulması, 

• Önleyici tedbirler arasında yer alan çığ tahmini ve erken uyarı sistemlerinin, ülkemiz koşullarında 
önemli bir öncelik oluşturduğundan sürdürülebilir bir biçimde hayata geçirilmesi 

• Çığ düşmesi nedeniyle oluşacak can kayıplarının en aza indirilmesi, 

• Kamuoyu ile ilgili kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi 

• Kıyı kesimlerimde Gece/gündüz sıcaklık farklarının karasal iklime göre çok olmaması. 

• Ormanlık arazilerin ve bitki örtüsünün tahrip edilmemesi, 

• Çığ düşmesi tehlikesi olan bölgelerde bariyer görevi görebilecek ağaçlar (ceviz, kestane vb.) 
dikilmesi. 

• Rüzgâr tribünleri vasıtasıyla elektrik üretimi (Fırtına), 

 

Tehditler; 

• Bölge genelinde iklimin yağışlı olması, eğimli arazinin olması. 

• Çığ olaylarının karayolları, köy yolları, haberleşme ve enerji nakil hatları için tehlike 

oluşturabileceği, 

• Kıyı kesimlerine nazaran güney (Şebinkarahisar, Alucra ve Güce) ilçelerinde gece gündüz ani sıcaklık 
değişimlerinin olması, 
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• Kırsal alanda çığ patikalarında bilinçsiz yapılaşma olması, 

• Suni faktörlerin (Avcılar, kış sporu yapanlar, kar üstü araçları vb.) çığ oluşumunu tetiklemesi, 

• Elektrik nakil hatlarının devrilmesiyle oluşacak zararlar (Fırtına), 

• Kara ulaşımında; trafikte seyir halinde giden araçların devrilmesi (Fırtına), 

• Deniz balıkçılığını olumsuz etkilemesi (Fırtına), 

• Hava ulaşımında; uçak seferlerinin iptali (Fırtına), 

 

3.2.Değerlendirme ve Sonuç 
GZFT analizi, mevcut durumun dört ayrı tehlike ve risk grubuna bağlı olarak değerlendirilmesi açısından 

önemlidir. Bu analiz yöntemi, amaç-hedef ve eylemlerin belirlenmesinin yanı sıra önceliklendirme 

yönteminin kurgulanmasında da büyük öneme sahiptir. GZFT bulguları, planlama ekibi tarafından 

eylemlerin belirlenme sürecinde bir yol gösterici ve kolaylaştırıcı olarak kullanılan bir analiz yöntemidir. 

Çalıştay sonucunda elde edilen GZFT bulguları, planlama ekibi tarafından yeniden değerlendirilmiş, 

belirlenen potansiyel ve sorun alanları yeniden tartışılmıştır. 2. Çalıştay ve eylemlerin belirlenmesinden 

önce yürütülen bu analiz; konu alanlarının yeniden kararlaştırılmasında, önceliklendirme kriterlerinin 

oluşturulmasında, eylemlerin oluşturulması sürecindeki yöntemin belirlenmesinde ve eylemlerin 

ortaya konulmasında katkı sağlayacaktır. GZFT analizi, konuların dört grup için ortaklaşan ve ayrışan 

noktalarının belirlenmesini ve geniş bir bakış açısıyla sunulmasını sağlamıştır. Bu nedenle, 2. Çalıştay 

programının hazırlanma sürecinde ve eylemlerin ortaya konulma yönteminin kurgulanmasında oldukça 

önemlidir. Son olarak, GZFT analizi sonucunda elde edilen veriler, Modül 4 sürecine geçerken tehlike 

başlıkları açısından revize edilerek tartışmaya sunulmuştur. 

 

4. MODÜL 4 - AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

4.1. Afet Risk Azaltma Amaç, Hedef ve Eylemleri 
 

Amaç, hedef ve eylemlerin belirlenmesi aşaması; literatür çalışması, uzman görüşleri ve ortak 

akıl yürütme süreci ile gerçekleştirilmiştir. Tehlike ve risklerin tartışıldığı 1.Çalıştaydan önce 

dağıtılan soru formları ile elde edilen kurum görüşlerine ek olarak, 1.Çalıştay sırasında 

hazırlanan Olay-Önlem Tabloları ve bir önceki bölümde anlatılan GZFT tabloları çalışma ekibi 

tarafından değerlendirilmiştir. Olay önlem tablolarındaki eksik ya da hatalı olabilecek bilgilerin 

kontrol edilmesi, yeni önlemlerin eklenmesi ve üretilen çalışmanın yeniden gözden geçirilmesi 

açısından söz konusu tablolar 1. Çalıştaya katılan katılımcılara görüş için tekrar iletilmiştir. Bu 

süreçte, önerilen ve talep edilen değişiklikler ile ilgili tüm bilgiler yeniden değerlendirilerek 
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Taslak Amaç, Hedef, Eylem Tablosu hazırlanıp 2.Çalıştay düzenlenmiştir. 2. Çalıştay sürecinde 

katılımcılarla eylemler tartışılmış ve tüm görüş/öneriler değerlendirilmiştir. Taslak Amaç, 

Hedef, Eylem Tablosu 2.Çalıştay sonrasında resmi yazı ile tüm katılımcılara gönderilerek son 

olarak görüş istenmiştir ve gelen öneriler tekrar değerlendirilerek Modul 4 hazırlanmıştır. 

 

 

Tablo 53:Amaç ve Hedefler Tablosu 

AMAÇ VE HEDEFLER 

A1 Afetler sonucu oluşabilecek can ve mal kaybını en aza indirmek. 

H1 Afet Erken Uyarı Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak 

H2 Afet risklerini azaltıcı denetim mekanizmalarının oluşturulmasını sağlamak 

H3 İlimizin afet risk potansiyelini belirlemek 

H4 Afet riski altında olan bölgelerde yerleşimi engellemek 

H5 İlimizin müdahale kapasitesini güçlendirmek  

H6 Kurumlararası işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek 

H7 Afet oluşum mekanizmalarını anlamaya yönelik teknik araştırmalar yapmak 

A2 İlimizi güvenli hale getirmek için yapısal ve yapısal olmayan önlemler almak. 

H1 Afet risklerine karşı ulaşım/altyapı hizmetlerinde iyileştirme yapmak 

H2 Mekansal planlamalarda afet risklerini gözönünde bulundurmak 

H3 Afet risklerini azaltıcı yapısal/Yapisal olmayn önlemleri almak 

H4 Kentsel dönüşüm vasıtasıyla afet risklerini azaltmak 

H5 Güvenli yerleşim koşullarını sağlamak 

A3 İlimizde afet farkındalığı yüksek bir toplum oluşturmak. 

H1 Afet Bilinci, teknik bilgi ve donanımı Arttırmak 

H2 İlimiz vatandaşlarının afetler konusunda bilinçlenmesini sağlamak 

H3 İklim değişikliği hakkında insanları bilinçlendirmek 
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Tablo 54:Amaç, Hedef ve Eylemlerin Dökümü. 

Amaç, Hedef ve Eylemlerin Dökümü 

KOD EYLEMLER 
AFET 

TÜRÜ 

COĞRAFİ 

KONUM 

SORUMLU 

KURUM(LAR) 

DESTEKLEYİCİ 

KURUM(LAR) 

GER

ÇEK 

LEŞ

TİR

ME 

DÖN

EMİ 

 

AMAÇ-1 : AFETLER SONUCU OLUŞABİLECEK CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİRMEK 

 

Hedef-1 : Afet Erken Uyarı Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak 

A1-H1-1 
HES ve derelerde erken uyarı sistemleri sayılarının arttırılması. 

Akım gözlem istasyonlarının sayılarının arttırılacaktır. 

TAŞKIN/SEL 

SU BASKINI 
Giresun İl Geneli DSİ 

Meteoroloji İl Müdürlüğü, Giresun 
AFAD,  

İl Özel İdaresi 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

2021-

2026 

A1-H1-2 

Meteorolojiden gelen uyarıların belediye, kolluk kuvvetleri ve merkezi 

cami anons sistemi ile halkın bilgilendirilmesi sağlanacak ve böylece 
uygulanabilirliği arttırılacaktır. 

TÜM 

AFETLER 
Giresun Meteoroloji İl Müdürlüğü 

Giresun AFAD,  
İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları, İl 

ve İlçe Müftülükleri,  

İl Emniyet ve İl Jandarma 

Sürek

li 

A1-H1-3 
İlde İKAS sistemi tamamlanarak, sistem aracılığı ile AFET tatbikatları 
yapılacaktır. 

TÜM 
AFETLER 

Giresun AFAD Başkanlık 
Giresun AFAD,  
İlgili Kurumlar 

2021-
2026 

Hedef-2 : Afet Risklerini Azaltıcı Denetim Mekanizmalarının Oluşturulmasını Sağlamak 

A1-H2-1 
Belediyelerde afet ve acil durum çalışmalarını yürütecek birim 

kurulması ile ilgili planlama yapılacaktır. 

TÜM 

AFETLER 
Giresun 

Belediye Başkanlıkları, İl 

Özel İdaresi 
Giresun AFAD 

Sürek

li 

A1-H2-2 
Derelerin çöp, toprak, dal vs. ile doldurulmasının engellenmesi yönünde 

denetimler arttırılacaktır. 

TAŞKIN/SEL 

SU BASKINI 
Giresun 

Belediye Başkanlıkları, İl 

Özel İdaresi, Muhtarlıklar 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 

DSİ 

Sürek

li 

A1-H2-3 
Belediye sınırlarında ve kırsalda yapılaşma öncesi gerekli tedbirlerin 
belirlenmesi ve denetlenecektir. 

TÜM 
AFETLER 

Giresun 
Belediye Başkanlıkları, İl 
Özel İdaresi, Muhtarlıklar 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
Sürek

li 
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A1-H2-4 
Dere yataklarına yapılaşmaya gidilirken gerekli denetimlerin 
yapılacaktır. 

TAŞKIN/SEL 
SU BASKINI 

Giresun  
Belediye Başkanlıkları, İl 
Özel İdaresi, Muhtarlıklar 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 
DSİ 

Sürek
li 

A1-H2-5 
Zemin Etütlerinin titizlikle denetlenmesi ve önerilen önlemlerin dikkate 

alınacaktır. 

TÜM 

AFETLER 
Giresun 

Belediye Başkanlıkları, İl 
Özel İdaresi 

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
Sürek

li 

A1-H2-6 
Bölgede faaliyet gösteren gaz tedarikçilerinin depolama ve dağıtım 
istasyonlarının zarar görebilirliği ve/veya zarar verebilirliği kontrol 

edilecektir. 

TÜM 

AFETLER 
Giresun AKSA BOTAŞ 

2021-

2023 

A1-H2-7 
İmar barışı mevzuatından faydalanan yapıların depreme dayanıklılık 
kontrolü sağlanacaktır. 

TÜM 
AFETLER 

Giresun 

Belediye Başkanlıkları, 

İl Özel İdaresi 
 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
Sürek

li 

A1-H2-8 Yapı-denetim firmalarının faaliyetlerinin denetimleri arttırılacaktır.  
TÜM 

AFETLER 
Giresun 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

Belediye Başkanlıkları, 
İl Özel İdaresi 

 

Sürek

li 

A1-H2-9 

Yapıda kullanılan malzemelerin yapı-denetim personellerince TSE’nin 

belirlediği standartlara ve ilgili yönetmeliklere göre uygunluk 
denetlemeleri yaygınlaştırılacaktır. 

TÜM 
AFETLER 

Giresun 
Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

Belediye Başkanlıkları, 

İl Özel İdaresi 
 

Sürek
li 

A1-H2-10 
Yerleşime Uygun Olmayan Alanlarda (UOA) yapılaşma 

engellenecektir. 

TÜM 

AFETLER 
Giresun 

Belediye Başkanlıkları, İl 

Özel İdaresi  
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

Sürek

li 

Hedef-3 : İlimizin Afet Risk Potansiyelini Belirlemek 

A1-H3-1 
Taşkın bölgeleri içinde kalan kritik hizmet tesislerinin envanteri 

çıkarılacaktır. 

TAŞKIN/SEL 

SU BASKINI 
Giresun DSİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

2021-

2023 

A1-H3-2 
Taşkın riski olan bölgelerde, konut amaçlı kullanılan bodrum kat, giriş 
kat ve su basman kotu düşük olan yapıların envanteri çıkarılacak ve ilgili 

kurumlarca bu noktalarda gerekli tedbirler alınacaktır. 

TAŞKIN/SEL 

SU BASKINI 
Giresun 

Belediye Başkanlıkları, İl 

Özel İdaresi, 

Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü 

DSİ 
2021-

2025 

A1-H3-3 
HES ve göletler için aşırı yağış odaklı risk analizi ve değerlendirmesi 

yapılacaktır. 
TAŞKIN Giresun DSİ 

Meteoroloji İl Müdürlüğü, 

Belediye Başkanlıkları,  
İl Özel İdaresi 

2021-

2023 

 
A1-H3-4 

Güney (Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk) ilçelerimizde depremden 
etkilenebilecek Bina envarter çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

 
DEPREM 

 
Giresun 

 
Belediye Başkanlıkları,  

İl Özel İdaresi 

 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

 
2021-

2025 
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Hedef-4 : Afet Riski Altında Olan Bölgelerde Yerleşimi Engellemek 

A1-H4-1 Afete Maruz Bölgelerde yapılaşma ve ikamet engellenecektir. 
TÜM 

AFETLER 
Giresun 

Belediye Başkanlıkları, İl 
Özel İdaresi, 

Giresun AFAD 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
2021-

2025 

A1-H4-2 
Afete maruz bölge alanlarında tespit edilen yapıların ilgili kurumca 
yapılacak program dâhilinde tahliye edilecek ve yıktırılacaktır. 

KÜTLE 

HAREKETLE
Rİ/SU 

BASKINI 

Giresun 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü,  

 

 Belediye Başkanlıkları,  

Kaymakamlıklar, 

Giresun AFAD 

2021-
2025 

A1-H4-3 
Dere yataklarındaki kontrolsüz yapılaşmanın önlenmesi amacıyla 

gerekli çalışmalar yapılacaktır.  

TAŞKIN/SEL 

SU BASKINI 
Giresun 

Belediye Başkanlıkları, 

 İl Özel İdaresi 

DSİ, 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

2021-

2025 

A1-H4-4 
Dere yataklarındaki mevcut yapılar tespit edilerek bu yapıların tahliyesi 
gerçekleştirilecektir. 

 
TAŞKIN/SEL 

SU BASKINI Giresun 

DSİ,  

Giresun AFAD,  
Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

Belediye Başkanlıkları,  

İl Özel İdaresi,  

Giresun İSKİ 

2021-
2023 

Hedef-5 : İlimizin Müdahale Kapasitesini Güçlendirmek 

A1-H5-1 
Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde bulunan arama 

kurtarma teknisyeni sayısı arttırılacaktır. 

TÜM 

AFETLER 
Giresun AFAD Başkanlık İçişleri Bakanlığı 

2021-

2023 

A1-H5-2 
Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde bulunan teknik 

personel sayısı arttırılacaktır.        

TÜM 

AFETLER 
Giresun AFAD Başkanlık İçişleri Bakanlığı 

2021-

2023 

A1-H5-3 İlimizde faaliyet gösteren STK’lar akredite olması gerekmektedir. 
TÜM 

AFETLER 
Giresun Giresun AFAD STK’lar 

2021-
2023 

A1-H5-4 
İl Özel idaresi ve Belediye Başkanlıklarında arama kurtarma ekibi 

oluşturulması ve akredite olması gerekmektedir. 

TÜM 

AFETLER 
Giresun Giresun AFAD 

Belediye Başkanlıkları, İl Özel 

İdaresi 

2021-

2023 

Hedef-6 : Kurumlararası İşbirliği Ve Koordinsyonu Güçlendirmek 

A1-H6-1 TAMP  işlevselliğini ve uygulanmasını artırmak gerekmektedir. 
TÜM 

AFETLER 
Giresun Giresun AFAD Tamp kapsamındaki kurumlar 

2021-

2023 

A1-H6-2 
TAMP kapsamındaki sorumlulukları hakkında personellerinin 
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

TÜM 
AFETLER 

Giresun 
Tamp kapsamındaki 

kurumlar 
Giresun AFAD 

2021-
2023 
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Hedef-7 : Afet Oluşum Mekanizmalarını Anlamaya Yönelik Teknik Araştırmalar Yapmak 

A1-H7-1 Teknik personele uygulamalı arazi eğitim verilmesi gerekmektedir. 
TÜM 

AFETLER 
Giresun AFAD Başkanlık İçişleri Bakanlığı 

2021-
2023 

A1-H7-2 

 

İlin Afetselliği açısından Akademik çalışmaların birlikte yürültmesi 
gerekmektedir. 

 

TÜM 
AFETLER 

Giresun Giresun Üniversitesi Giresun AFAD Sürekli 

AMAÇ - 2 : İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK İÇİN YAPISAL VE YAPISAL OLMAYAN ÖNLEMLER ALMAK 

Hedef - 1 : Afet Risklerine Karşı Ulaşım/Altyapı Hizmetlerinde İyileştirmeler Yapmak 

A2-H1-1 

İlimizde meydana gelen afetler nedeniyle ulaşımın aksamı ihtimaline 

karşın alternatif yol güzergâhlarının belirlenmesi ve belirlenen 
güzergâhların ilgili Kurumlarla paylaşılması gerekmektedir. 

TÜM 

AFETLER 
Giresun 

Karayolları 10. Bölge 

Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi, 

Belediye Başkanlıkları 
Sürekli 

A2-H1-2 
Şehir taşkınlarını önlemek için yağmur suyu drenaj hattı yapımı 
yaygınlaştırılacaktır. 

TAŞKIN/SEL 
SU BASKINI 

Giresun Belediye Başkanlıkları İller Bankası Sürekli 

A2-H1-3 Köy yollarında yüzey sularının drenaj hatlarının oluşturulacaktır. 
TAŞKIN/SEL 

SU BASKINI 
Giresun 

İl Özel İdaresi 

 
İller Bankası  Sürekli 

A2-H1-4 
Aynı hattı kullanan yağmur suyu ile kanalizasyon hatları birbirinden 
ayrılacaktır. 

TAŞKIN/SEL 
SU BASKINI 

Giresun 
Belediye Başkanlıkları, İl 

Özel İdaresi 
İller Bankası 

 
Sürekli 

A2-H1-5 

Sel suyu tahliye kanalları güçlendirilecek, menfez, mazgal ve rögarlar 

bakımdan geçirilecek, ihtiyaç duyulan bölgelerin yeniden 

yapılandırılması sağlanacaktır. 

TAŞKIN/SEL 
SU BASKINI 

Giresun 
Belediye Başkanlıkları, İl 

Özel İdaresi 

İller Bankası, 

DSİ, 
Giresun AFAD 

 

Sürekli 

A2-H1-6 
Dere içinden geçen ve dereye deşarj olan kanalizasyon hatları DSİ ile 
ortak proje yapılarak, güzergâhları dere içinden başka bir bölgeye 

taşınacaktır. 

TAŞKIN/SEL 

SU BASKINI 
Giresun 

Belediye Başkanlıkları, 

İl Özel İdaresi 

İller Bankası, 
DSİ, 

 

Sürekli 

A2-H1-7 

Şehir Merkezlerinde bulunan enerji nakil hatlarının yer altına alınması 

işlemlerinin tamamlanması ve işlemlerde önceliklendirme sıralaması 
yapılacaktır. 

TÜM 

AFETLER 
Giresun Çoruh AKSA 

İlgili Belediyeler ve tüm altyapı 

kuruluşları 
Sürekli 

A2-H1-8 Geçici barınma merkezlerinin alt yapıları tamamlanacaktır. 
TÜM 

AFETLER 
Giresun Giresun AFAD 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,  

Belediye Başkanlığı,  
Telekom İl Müdürlüğü,  

Çoruh AKSA 

 

Sürekli 
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Hedef - 2 : Mekansal Planlamalarda Afet Risklerini Gözönünde Bulundurmak 

A2-H2-1 Altyapı planları güncel tutulacaktır. 
TÜM 

AFETLER 
Giresun 

Belediye Başkanlıkları, İl 

Özel İdaresi 
İller Bankası Sürekli 

A2-H2-2 
Uygulama İmar Planlarında sel/taşkın afeti ya da taşkına maruz alanlar 
belirtilecektir. 

TAŞKIN/SEL 
SU BASKINI 

Giresun Belediye Başkanlıkları DSİ 
2021-
2023 

A2-H2-3 

İl genelinde belirlenmiş olan moloz döküm alanlarının halka 

duyurulması sağlanacak ve belirlenmiş olan bu moloz döküm 
alanlarından farklı yerlere/derelere dökülmesini engellemek adına 

denetim uygulamaları sıklaştırılacaktır.  

TAŞKIN/SEL 
SU BASKINI 

Giresun 
Belediye Başkanlıkları, 

İl Özel İdaresi 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sürekli 

A2-H2-4 
İl genelinde afet sonrası kalıcı konutların yapılacağı rezerv alanlar tespit 
edilecektir. 

TÜM 
AFETLER 

Giresun 
Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü, TOKİ 
Yer Seçim Komisyonunda görevli 
Kurum ve Kuruluşlar 

Sürekli 

A2-H2-5 
Afet sonrası oluşabilecek bulaşıcı ve salgın hastalık riski, il Pandemi 

planlarına dâhil edilecektir. 

TÜM 

AFETLER 
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü, 

Giresun AFAD,  

İl Pandemi Kurulu, 

İl Hıfzıssıhha Kurulu 

Sürekli 

Hedef – 3 : Afet Risklerini Azaltıcı Yapısal-Yapısal Olmayan Önlemleri Almak 

A2-H3-1 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki tüm karayolu ağı 
gözden geçirilerek heyelan tehlikesi bulunan güzergâhlara ilişkin 

önlemler arttırılacaktır. 

HEYELAN, 
KAYA 

DÜŞMESİ 

Giresun 
Karayolları 10. Bölge 

Müdürlüğü 
Giresun AFAD Sürekli 

A2-H3-2 

Belediye ve İl Özel İdare sorumluluğundaki tüm karayolu ağı gözden 

geçirilerek afet tehlikesi bulunan güzergâhlara ilişkin önlemler 

arttırılacaktır. 

TÜM 
AFETLER 

Giresun 
Belediye Başkanlıkları, 

İl Özel İdaresi 
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 

2021-
2025 

A2-H3-3 
Taş ocaklarında patlatma yapılması sırasında heyelanı tetikleyecek 
durumlara mahal verilmeyecektir.  

HEYELAN Giresun 

İl Özel İdaresi, 

MAPEG, 
Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

Giresun AFAD, 
 

Sürekli 
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A2-H3-4 
Yerleşim yerlerinde yapı öncesi hazırlanan jeolojik-jeoteknik ve zemin 
etüt raporları sonucunda gerekli görülen zemin iyileştirme yöntemlerinin 

(fore kazık, istinat duvarı, drenaj vb.) uygulanması arttırılacaktır. 

HEYELAN  

DEPREM 
Giresun 

Belediye Başkanlıkları, İl 

Özel İdaresi 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 

 
Sürekli 

A2-H3-5 

Güncel debilere göre dere içerisinde ve köylerdeki obuzlarda bulunan 

büz, menfez, köprü, köprü ayak açıklıkları vb. yapı elemanlarının 
kesitleri belirlenecek ve ihtiyaç halinde bu yapılarda gerekli güçlendirme 

ve/veya yenileme çalışmaları yapılacaktır. 

TAŞKIN/SEL 
SU BASKINI 

Giresun 
Belediye Başkanlıkları, 

İl Özel İdaresi  
DSİ 

İl Özel İdaresi 
Sürekli 

A2-H3-6 
Menfez yapıları, koruma bentleri gibi dere içi yapılarında, problemli 
noktalar tespit edilecek, bu envanter güncel tutulacak ve yapısal önemler 

alınacaktır. 

TAŞKIN/SEL 
SU BASKINI 

Giresun DSİ 
Belediye Başkanlıkları,  

İl Özel İdaresi 
Sürekli 

A2-H3-7 
Islah çalışması henüz yapılmamış olan derelerin ekolojik denge göz 

önünde bulundurularak ıslah çalışmalarına başlanacaktır. 

TAŞKIN/SEL 

SU BASKINI 
Giresun DSİ 

Belediye Başkanlıkları, 

İl Özel İdaresi 

2021-

2025 

A2-H3-8 
Yukarı havza bölgelerinde risk taşıyan yerler belirlenerek buralara 

süzücü barajların yapılması çalışmalarına başlanacaktır. 

TAŞKIN/SEL 

SU BASKINI 
Giresun DSİ 

Belediye Başkanlıkları, 

İl Özel İdaresi,  

Orman Bölge Müdürlüğü 

2021-

2025 

A2-H3-9 
Yeni yapılacak yapılarda, temel derinliğinin ilgili yönetmelikler 

doğrultusunda uygulanması teşvik edilerek yaygınlaştırılacaktır.  

TÜM 

AFETLER 
Giresun 

Belediye Başkanlıkları, İl 

Özel İdaresi 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sürekli 

A2-H3-10 
Mevcut yapılar ile yeni yapılan yapıların yapılış amacının dışında 
kullanılmaması sağlanacaktır.   

TÜM 
AFETLER 

Giresun 
Belediye Başkanlıkları, İl 

Özel İdaresi 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sürekli 

Hedef - 4 : Kentsel Dönüşüm Vasıtasıyla Afet Risklerini Azaltmak 

A2-H4-1 

Yapı stoku incelenerek, 6306 Sayılı Yasa kapsamında kentsel dönüşüme 

elverişli olan yapılar kentsel dönüşüme kazandırılacak ve kırsal 
bölgelerde kentsel dönüşüm yaygınlaştırılacaktır. 

TÜM 

AFETLER 
Giresun 

Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü, 

Belediye Başkanlıkları,  

İl Özel İdaresi 

Giresun Üniversitesi, 6306 Sayılı 
Kanun Kapsamında Riskli 

Yapıların Tespiti için Yetki 

Verilen Kurum ve Kuruluşlar 

Sürekli 

A2-H4-2 Her belediye kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlayacaktır. 
TÜM 

AFETLER 
Giresun Belediye Başkanlıkları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sürekli 
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Hedef - 5 : Güvenli Yerleşim Koşulları Sağlamak 

A2- H5-1 

Yapı stoku envanterine göre Belediye başkanlıkları tarafından binaların 

risk skoruna göre sınıflandırılması ve tehlike sınıfına göre deprem bina 

kimlik kartlarının oluşturulması gerekmektedir. 

Tüm Afetler Giresun Belediyeler 
Belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl 

Müd.,  
Sürekli 

A2- H5-2 İmarsız yapılaşmanın engellenmesi gerekmektedir. Tüm Afetler Giresun Belediyeler Çevre ve Şehircilik İl Müd.,  Sürekli 

A2- H5-3 
Kent içindeki su basma riski olan bölgelerdeki, yer altı otoparkları ve 
bodrum katlarının yaşam alanı olarak kullanılanlarının tespitinin 

yapılarak yoğun yağış zamanlarında acil boşaltılması gerekmektedir. 

Tüm Afetler Giresun Belediyeler DSİ Sürekli 

A2- H5-4 
Metruk binaların tespit edilip mevzuata uygun şekilde yıkılması 
gerekmektedir. 

Tüm Afetler Giresun Belediyeler Çevre ve Şehircilik İl Müd. Sürekli 

AMAÇ – 3 : İLİMİZDE AFET FARKINDALIĞI YÜKSEK BİR TOPLUM OLUŞTURMAK 

Hedef - 1 : Afet Bilinci, Teknik Bilgi ve Donanımı Arttırmak 

A3-H1-1 
Başta Mülki İdare Amirleri ve muhtarlar olmak üzere yerel yöneticilere 

afet bilinci ve farkındalık eğitiminin sürekliliği sağlanacaktır. 

TÜM 

AFETLER 
Giresun Giresun AFAD 

Giresun Valiliği, Belediye 

Başkanlıkları ile Afet eğitmenliği 

sertifikasına sahip personeli olan 
kurumlar 

2021-

2023 

A3-H1-2 
Kamu personeline yönelik afet riskiyle ilgili farkındalık ve 

bilinçlendirme faaliyetlerinde devamlılık sağlanacaktır.  

TÜM 

AFETLER 
Giresun Giresun AFAD 

Afet eğitmenliği sertifikasına sahip 
personeli olan kurumlar ile ilgili 

diğer kurumlar 

2021-

2023 

A3-H1-3 
Giresun İl Afet Müdahale Planı Tatbikatları tüm afet türlerine yönelik 
olarak yapılacaktır. (Masabaşı ve saha tatbikatları). 

TÜM 
AFETLER 

Giresun Giresun AFAD 
TAMP-Giresun’de görevli çalışma 

grupları 
Sürekli 
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Hedef – 3 : İlimizdeki Vatandaşların Afetler Konusunda Bilinçlenmesini Sağlamak 

A3-H3-1 Afete Maruz Bölgeler listesi muhtarlıklarda asılı bulundurulacaktır. 
TÜM 

AFETLER 
Giresun İlgili Muhtarlıklar Giresun AFAD Sürekli 

A3-H3-2 Afete Maruz Bölge alanları internet sitesinde paylaşılacaktır. 
TÜM 

AFETLER 
Giresun Giresun AFAD 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 
İl Özel İdaresi 

Sürekli 

A3-H3-3 

Öncelikli olarak daha önce taşkın afeti yaşamış olan taşkın bölgelerinde 

yaşayan halka yönelik olarak okullarda, halk eğitim merkezlerinde afet 

farkındalık eğitimleri verilecektir. 

TAŞKIN/SEL 

SU BASKINI 
Giresun Giresun AFAD 

Halk Eğitim Merkezleri, 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

DSİ, 

İlgili STK’lar  

Sürekli 

A3-H3-4 
Afet farkındalık çalışmaları kapsamında hazırlanan eğitim materyalleri, 

engelli vatandaşları da kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. 

TÜM 

AFETLER 
Giresun AFAD Başkanlık 

Giresun AFAD, 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü 

Sürekli 

A3-H3-5 AFAD gönüllüsü sayısı arttırılacaktır. 
TÜM  

AFETLER 
Giresun Giresun AFAD AFAD BAŞKANLIĞI Sürekli 

A3-H3-6 
Afetin yıkıcı etkisinin sahada korunması sağlanarak toplumda bilinç 
oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır.  

TÜM 
AFETLER 

Giresun 

Belediye Başkanlıkları, İl 

Özel İdaresi, 

DSİ, 
Giresun AFAD, 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

AFAD BAŞKANLIĞI Sürekli 

A3-H3-7 
Okullarda okul afet planları yapılarak tatbikatlar ile planlar test 

edilecektir. 

TÜM AFET 

TÜRLERİ 
Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Giresun AFAD Sürekli 

A3-H3-8 
Özel gün ve haftalarda Cuma hutbesi ve vaazlarda afetler konusuna yer 

verilecektir. 

TÜM AFET 

TÜRLERİ 
Giresun Giresun İl Müftülüğü Giresun AFAD Sürekli 

Hedef – 4 : İklim değişikliği hakkında insanları bilinçlendirmek 

A3-H4-1 
Bina yapımında yörenin iklim koşullarına uygun malzeme seçiminin 

teşvik edilmesi (Yalıtım malzemesi, ahşap, taş vs) gerekmektedir. 

TÜM AFET 

TÜRLERİ 
Giresun 

Belediye Başkanlıkları, İl 

Özel İdaresi 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sürekli 

A3-H4-2 
İklim değişikliği ve sonuçları hakkında bilgilendirme toplantıları 
yapılması gerekmektedir. 

TÜM AFET 
TÜRLERİ 

Giresun Giresun AFAD 

Belediye Başkanlıkları, 

 İlçe Kaymakamlıkları,  

Gönüllü STK’lar 

Sürekli 

NOT:  Eylemin Vadesi:  0-1 yıllık eylemler - Kısa,   2-4 yıllık eylemler- Orta, 5 yıl ve üzeri- Uzun  
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5. MODÜL 5 - İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 

Planın izleme ve değerlendirme çalışması, izleme ve değerlendirme olmak üzere iki 

bölümde yapılır; izleme her altı ayda bir eylemlerin izleme tablosu doldurularak, 

değerlendirme ise yılda bir defa izleme sürecinde toplanan izleme formlarının 

raporlanması şeklinde yapılır. İzleme ve değerlendirme yöntem ve uygulama çalışmaları 

detaylı şekilde aşağıda anlatılmıştır. 
 

5.1. İzleme Süreci 
 

Planın izleme ve değerlendirme çalışması, izleme ve değerlendirme olmak üzere iki 

bölümde yapılır; izleme her altı ayda bir eylemlerin izleme tablosu doldurularak, 

değerlendirme ise yılda bir defa izleme sürecinde toplanan izleme formlarının 

raporlanması şeklinde yapılır.  Plandaki eylemlerin izleme ve değerlendirilmesinin 

yapılabilmesini kolaylaştırmak için İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve 

Değerlendirme Sistemi Yazılımı oluşturulmuştur. Bu yazılım il afet risk azaltma 

planlarının izleme ve değerlendirmesinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasının 

kolaylaştırılması; planların etkililiğini sağlamak için karar vericilere planlarla ilgili 

durumun gösterilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yazılım sayesinde plandaki sorumlu ve 

destek kuruluşlar, şifreleriyle yazılıma giriş yapacak, eylemleri web üzerinden çevrimiçi 

olarak takip edecek ve eylemlerle ilgili istenen verileri/bilgileri yazılıma girebilecektir. İl 

afet ve acil durum müdürlükleri plandaki paydaşları yazılım ve yazılımın kullanımı 

hakkında bilgilendirecektir. İzleme ve değerlendirme yöntem ve uygulama çalışmaları 

detaylı şekilde aşağıda anlatılmıştır.  

Altı aylık periyodun sonunda İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (İAADM) 

eylemden/eylemlerden sorumlu kurumlardan resmi yazı ile “Eylem İzleme Tablosu”nu 

doldurmasını talep eder ve 30 (otuz) gün içerisinde “Eylem İzleme Tabloları”ndan oluşan 

izleme raporu, eylemden/eylemlerden sorumlu kurum tarafından İAADM’ye gönderilir. 

Eylem izleme tablolarının altı aylık periyot içerisinde eylemin uygulanması ile ilgili 

durumu, gerçekleştirilen faaliyetleri, eylemin tamamlanma yüzdesini, gelecek altı ayda 

yapılması planlanan faaliyetleri içermesi esastır. Tamamlanması için süre öngörülemeyen 

sürekli nitelikteki eylemler de dahil olmak üzere planda bulunan bütün eylemler izleme 

sürecine tabidir. Eylem tamamlandığında son defa eylem izleme tablosu doldurulur. 

İAADM’de bulunan il afet risk azaltma planlama sekretaryası, gelen izleme raporlarının 

bir araya getirilmesi ile rapor oluşturur. İzleme raporlarında eksik ve/veya eksiklik olması 

durumda konsolide rapor oluşturulmaz. Eksiğin ve/veya eksikliklerin tamamlanması için 

önlemler alınır. İAADM, oluşturulan konsolide raporu İRAP kapsamında oluşturulan 

“Teknik Çalışma Grubu”na iletir. Plan yürürlükte olduğu sürece planın izlenmesi devam 

eder. 
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Tablo 55:Eylem İzleme Tablosu 

1. Plan İzleme Dönemi: 

2. Eylem Numarası: 

3. Eylem: 

4. Sorumlu Kurum: 

5. Destekleyici Kurum ve Kuruluş(lar): 

6. Eylemin Durumu () Başlamadı 

() Devam Ediyor 

() Tamamlandı 

7. Eylemin Tamamlanma Yüzdesi* % 

8. Eylemle İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

9. Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

10. Eylemin Başlangıcındaki Mevcut Durum**: 

 

*Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır. 

** Planın yürürlüğe girmesinden sonra eylem izleme tablosu ilk kez doldurulduğunda 

bilgi girilmelidir. Ardından gelen izleme dönemlerinde boş bırakılmalıdır. 
 

5.2. Değerlendirme Süreci 
 

Planın değerlendirilmesi, planda yer alan her eylem bazında, sorumlu kurumun 

koordinasyonunda destekleyici kurum ve kuruluş(lar) la birlikte, planın yürürlüğe 

girmesini takip eden aydan itibaren 12 (on iki) aylık periyot içerisine alacak şekilde 

gerçekleştirilir. Eylemlerdeki sorumlu kurum, sorumlu olduğu her eylem için “Eylem 

Değerlendirme Tablosu”nu doldurarak değerlendirme raporunu oluşturur. Eylem 

değerlendirme tablolarının on iki aylık periyot içerisinde eylemin afet riskinin 

azaltılmasına etkisini, devam eden eylemle ilgili olmak kaydıyla yapılmasına ihtiyaç 

duyulan/yapılması tavsiye edilen yeni eylem önerilerini, eylemin uygulanması sırasında 

varsa karşılaşılan zorlukları, varsa başka afet risklerinin artmasına/azalmasına neden olup 

olmadığını ve eylemin başlatılması, sürdürülmesi ve/veya tamamlanması için ihtiyaç 

duyulan kaynakları, bu kaynaklarla ilgili ayrıntılı bilgiyi içermesi esastır. Tamamlanması 

için süre öngörülemeyen sürekli nitelikteki eylemler de dahil olmak üzere planda bulunan 

bütün eylemler değerlendirme sürecine tabidir. 

  

Eylem tamamlandığında son defa eylem değerlendirme tablosu doldurulur. Eylemle 

istenilen neticeye ulaşılıp ulaşılmadığı, tamamlanan eylem sonucunda eylemle ilgili 

olmak kaydıyla yapılmasına ihtiyaç duyulan/ yapılması tavsiye edilen yeni eylem 

önerileri tabloya işlenir. 

On iki aylık periyodun sonunda İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (İAADM) 

eylemden/eylemlerden sorumlu kurumlardan resmi yazı ile “Eylem Değerlendirme 

Tablosu”nu doldurmasını talep eder ve 60 (altmış) gün içerisinde değerlendirme raporu, 

eylemden/ eylemlerden sorumlu kurum tarafından İAADM’ye gönderilir. İAADM’de 

bulunan il afet risk azaltma planlama sekretaryası, gelen değerlendirme raporlarının 

konsolide edilmesiyle rapor oluşturur. Değerlendirme raporlarında eksik ve/veya eksiklik 

olması durumda konsolide rapor oluşturulmaz. Eksiğin ve/veya eksikliklerin 

tamamlanması için önlemler alınır. İAADM, oluşturulan konsolide raporu İRAP 

kapsamında oluşturulan “Teknik Çalışma Grubu”na iletir. Teknik Çalışma Grubu, daha 

önce iletilen 2 (iki) adet konsolide plan izleme raporu ve 1 (bir) adet konsolide 

değerlendirme raporu üzerine düzenlenen toplantıda İRAP’ın durumunu değerlendirir. 
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Bu değerlendirme ile, afet risk azaltma eylemleri sayesinde afet riskinin ne ölçüde 

azaltıldığı, afet türleri açısından afet risk değerlendirmeleri de göz önüne alınarak afet 

riskinin azaltılmasında istenilen noktaya gelinip gelinmediği ve eylemler nedeniyle afet 

risklerinin oluşmasına/ artmasına sebep olunup olunmadığı ortaya konur. Değerlendirme 

neticesinde İRAP’ın uygulanabilirliğini sağlamak ve ildeki afet risklerini azaltmak için 

gereken tedbirler “İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlama Komisyonu”na ve/veya İl Afet 

ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’na rapor olarak sunulur. Plan yürürlükte olduğu 

sürece planın değerlendirilmesi devam eder. 
 

 
Tablo 56:Eylem Değerlendirme Tablosu 

1. Plan Değerlendirme Dönemi: 

2. Eylem Numarası: 

3. Eylem: 

4. Sorumlu Kurum: 

5. Destekleyici Kurum(lar): 

6. Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Etkisi: 

7. Devam Eden Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri*: 

8. Eylemin Uygulanması Sırasında Karşılaşılan Zorluklar**: 

9. Eylemin Başka Afet Risklerinin Artmasına/Azalmasına Etkisi***: 

10. Eylemin Başlatılması, Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması için İhtiyaç 

Duyulan Kaynaklar****: 

11. Tamamlanan Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Katkısı ve Tamamlanan 

Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri*****: 

 

*Öneri bulunması durumunda doldurulacaktır. 

** Eylemin uygulanması sırasında karşılaşılan zorluk varsa yazılmalıdır, yoksa boş 

bırakılmalıdır. 

*** Eylemin başka afet risklerinin artmasına/azalmasına etkisi olduğuna dair bilgi varsa 

yazılmalı ve ayrıntılandırılmalıdır. Bilgi bulunmuyorsa boş bırakılmalıdır. 

**** Lütfen ayrıntılandırınız. 

***** Eylem tamamlandığında doldurulacaktır. 
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EK-1 İrap Çalıştaylarına Katılacak Paydaşlar 
 

1 Devlet Su İşleri 226.Şube Müdürlüğü 

2 İller Bankası A.Ş. Trabzon Bölge Müdürlüğü 

3 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

4 Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 

5 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 

7 Giresun Meteroloji Müdürlüğü 

8 Giresun İl Özel İdaresi 

9 Giresun Orman Bölge Müdürlüğü 

10 Karayolları 104 Şube Şefliği 

11 Dogu Karadeniz Kalkınma Ajansı 

12 Giresun Ünivertesi Tıp Fakültesi 

13 Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 

14 Çoruh Edaş 

15 Botaş Çarşamba Şube Müdürlüğü 

16 Aksa  Doğalgaz 

17 Giresun Belediye Başkanlığı 

18 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 

19 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası 

20 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 

21 Giresun İl Sağlık Müdürlüğü 
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EK-2 İrap Sekreterya Olur Yazısı 
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Adı ve Soyadı Ünvanı Görevi  Tel e-mail 

Murat CAVUNT Giresun İl Müdürü  Başkan  0454 215 76 18/ 1112 giresunmdr@afad.gov.tr 

Nihal ÖNER 

 

Şube Müdürü  Üye 0454 215 76 18/ 1116 nihal.oner@afad.gov.tr 

Mustafa ÖZER 

 

Şube Müdürü  Üye 0454 215 76 18/ 1118 mustafa.ozer@afad.gov.tr 

Taşkın ÖZTÜRK İnşaat Mühendisi Üye 0454 215 76 18/ 1143 t.ozturk@afad.gov.tr 

Ali Erhan EREN Jeoloji Mühendisi Üye 0454 215 76 18/ 1130 aerhan.eren@afad.gov.tr 

Muhammet CÖMERT Jeoloji Y. Mühendisi Üye 0454 215 76 18/ 1132 m.comert@afad.gov.tr 

Saime Hilal YAŞAR Jeofizik Mühendisi  Üye 0454 215 76 18/ 1129 shilal.yasar@afad.gov.tr 

Tevfik Caner BİBER Harita Y. Mühendisi Üye 0454 215 76 18/ 1137 tcaner.biber@afad.gov.tr 

Ahmet KARAKURT Teknisyen Üye 0454 215 76 18/ 1127 a.karakurt@afad.gov.tr 

Muhammet EKİCİ VHKİ Üye 0454 215 76 18/ 1128 m.ekici@afad.gov.tr 

Sultan ÜNAL 

 

VHKİ Üye 0454 215 76 18/ 1124 s.unal@afad.gov.tr 

Pınar KILIÇ GÜNEY VHKİ Üye 0454 215 76 18/ 1133 p.kılıc@afad.gov.tr 
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EK-3 Veri Tabanı ve Klasör Oluşturma 
 

EK-4 İrap Bilgi Notu 
 

Dünya nüfusunun %50'sinden fazlası şehirlerde yaşamakta ve bu oranın 2050 yılına kadar 

%66'ya yükselmesi öngörülmektedir. Kentleşme ve kentlerin karmaşık özellikleri 

sürdürülebilir kalkınma için fırsatlar sunarken aynı zamanda zarar görebilirliği ve riski 

arttırma potansiyeline de sahiptirler. Afet riskinin azaltılması ve kentsel alanlarda 

dayanıklılığın sağlanması için yerel paydaşların planlama ve risk yönetimine katılımı 

gerekmektedir.  

Hızlı kentleşme ve nüfus artışı, sürdürülebilir planlama ve uygun arazi kullanım planları 

ile desteklenmediği takdirde şehirler ve yerleşimler için tehlike oluşturmaktadır. Bu 

durum çoğunlukla; insanların, kıyı alanları, taşkın yatakları ya da stabil olmayan dik 

yamaçlar gibi tehlikeye açık alanlara yerleşmelerine yol açmaktadır. Niteliksiz yapılaşma 

bir başka büyük risk dinamiğidir. Kentlerimizin fiziki ve mekânsal özellikleri, 

yaşayanların sosyo-ekonomik zarar görebilirliği, çevresel etkiler, kentlerin içinde 

bulunduğu karmaşık durumlar altında gelişen risk faktörlerinden bazılarıdır. Bu 

faktörlerin her birini göz önünde bulundurarak güvenli, eşit, dayanıklı/dirençli ve 

sürdürülebilir kentsel gelişmeye sahip olabilmek için stratejiler ve politikalar 

geliştirilmelidir. 

Yereldeki sorumlu kuruluşlar, doğa ve/veya insan kaynaklı tehlikelerden kaynaklanan -

küçük ve orta ölçekli afetler ve daha az yaşanan büyük ölçekli afetlere kadar- afetlerin 

etkileri ile mücadelede ilk sorumlu kurumlardır. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan iklim 

değişikliğinin etkileri ve olağanüstü hava olayları da, şehirlerin afetlere maruz kalma 

olasılığını artırmaktadır. Aynı zamanda, şehirlerdeki yapılaşma ve kalkınma 

faaliyetlerinin de çevre ve doğaya olumsuz etkileri afet risklerini arttırmaktadır. 

İl Afet Risk Azaltma Planları, afet riskinin azaltılmasında kullanılabilecek önemli bir 

araçtır. Ülkemizde, il afet risk azaltma planlarının hukuki dayanağı,15/07/2018 tarihli ve 

30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili 

Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 11.Kalkınma Planı 2.4.8. Afet Yönetimi Bölümü 

721.Paragrafı ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 

29/12/2020 tarih ve 181896 sayılı genelgesi kapsamında “İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlükleri” başlıklı 52.maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi “Afet ve acil durum risk 

azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahallî idareler ile kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak.” 

Hükmünü haizdir. Söz konusu Kararnamenin (b) bendindeki görevi yürütmek, ilgi(b) 

maddede belirtilmiş olan hedefe ulaşmak, ildeki afet risklerini belirlemek ve belirlenen 

afet risklerini azaltarak can ve mal kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla ilimizde İl 

Afet Risk Azaltma Planı(İRAP) çalışmaları 6/01/2021 tarihinde başlamıştır. Çalışma 

kapsamında farklı alan, disiplin ve sektörlerden oluşan kamu kurum ve kuruluşları, yerel 

yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 

24/05/2021 ve 28/07/2021 tarihlerinde Giresun İli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

toplantı salonunda 2 çalıştay düzenlenmiştir. Düzenlenen çalıştaylarda elde edilen verileri 

ve risk azaltma çalışmaları esnasında uygulanacak eylemleri içeren Giresun İl Afet Risk 

Azaltma Planı (2022-2026) İl Müdürlüğümüzce 23/09/2021 tarihinde tamamlanmıştır. 
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EK-5 İrap Çalışmalarının Başladığına Dair Yazı Taslağı 
 

DESTEK KURULU 
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TEKNİK GRUP 
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ADI SOYADI ÜNVANI KURUMU E-MAİL 

Hakan KILIÇASLAN İnşaat Mühendisi DSİ hkilicaslan@dsi.gov.tr 

Turgut TÜFEKÇİ İnşaat Teknikeri DSİ ttufekci@dsi.gov.tr 

Erdi SARI İnşaat Mühendisi İller Bankası A.Ş. Trabzon 

Bölge Müdürlüğü 

sarıe@ilbank.gov.tr 

Selcan BAKİ İnşaat Mühendisi İller Bankası A.Ş. Trabzon 

Bölge Müdürlüğü 

selcanbaki@hotmail.com 

Lütfü SARIKAYA Veteriner İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü 

lutfusarıkaya@gmail.com 

Serdar SUCU  Ziraat Yüksek 

Mühendis 

İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü 

serdar.sucu@tarimorman.gov.tr 

Adnan ÇAKIR Şube Müdürü Tarım ve Orman 

Müdürlüğü 

 adnan.cakır28@gmail.com 

Hakan ÖNGEN Mühendis Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü 

 

Rasim ÇORUK V.H.K.İ Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü 

 

Berna İYİSU Jeoloji Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

bernaiyisu@csb.gov.tr 

Serkan GÜRSOY İnşaat Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

sekogiresun@hotmail.com 

İlkay ÇOBAN AĞAR Sosyal Çalışmacı Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 

 

Tuba BEKTAŞ Sosyal Çalışmacı Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 

 

Murat DURMUŞ  Ziraat Yüksek 

Mühendis 

Giresun Meteroloji 

Müdürlüğü 

mdurmus@mgm.gov.tr 

Muhammed ERİŞ İstidlalci Giresun Meteroloji 

Müdürlüğü 

meris@mgm.gov.tr 

Ömer KABADAYI Müdür Giresun Meteroloji okabadayı@mgm.gov.tr 

mailto:hkilicaslan@dsi.gov.tr
mailto:ttufekci@dsi.gov.tr
mailto:sarıe@ilbank.gov.tr
mailto:selcanbaki@hotmail.com
mailto:lutfusarıkaya@gmail.com
mailto:serdar.sucu@tarimorman.gov.tr
mailto:mustafa.babul@botaş.gov.tr
mailto:bernaiyisu@csb.gov.tr
mailto:sekogiresun@hotmail.com
mailto:mdurmus@mgm.gov.tr
mailto:meris@mgm.gov.tr
mailto:okabadayı@mgm.gov.tr
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Müdürlüğü 

Zülfikar 

ZUNLUOĞLU 

İnşaat Teknikeri Giresun İl Özel İdaresi  

Deniz İNCE İnşaat Mühendisi Giresun İl Özel İdaresi  

Mustafa GÖRMÜŞ Başmühendis Giresun Orman Bölge 

Müdürlüğü 

 

Ufuk ÖZDEMİR Mühendis Giresun Orman Bölge 

Müdürlüğü 

 

Engin KOCA İnşaat Mühendisi Karayolları 104 Şube 

Şefliği 

 ekoca@kgm.gov.tr 

Mehmet ŞARA İnşaat Mühendisi Karayolları 104 Şube 

Şefliği 

msara@kgm.gov.tr 

Murat OFLUOĞLU Büro Personeli Dogu Karadeniz Kalkınma 

Ajansı 

 murat.ofluoglu@doka.org.tr  

Özkan ÖZAY  Tıp Fakültesi  

Zafer SAV Eğitim Görevlisi Giresun Üniversitesi  

Hüseyin PEKER Rektör Yardımcısı Giresun Üniversitesi  

Savaş YASAK Elektrik Mühendisi Çoruh Edaş  Savas.yasak@coruhedas.com.tr 

İbrahim USLU Şube Müdürü Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü 

ibrahim.uslu@sanayi.gov.tr  

Mustafa BABUL Baş Mühendis Botaş Çarşamba Şube 

Müdürlüğü 

mustafa.babul@botaş.gov.tr 

Ekrem BARUTOĞLU Tekniker Botaş Çarşamba Şube 

Müdürlüğü 

ekrembarutoglu@botas.gov.tr 

Ünal ÖZEK    

Tahsin ÇOŞKUN İşletme Müdürü Aksa  Doğalgaz tahsin.coskun@ordu-

giresungaz.comtr 

 

EK-6 İl Afet Risk Azaltma Planı (İrap) Ön Değerlendirme Anketi 
 

mailto:murat.ofluoglu@doka.org.tr
mailto:msara@kgm.gov.tr
mailto:Savas.yasak@coruhedas.com.tr
mailto:adnan.cakır28@gmail.com
mailto:ibrahim.uslu@sanayi.gov.tr
mailto:mustafa.babul@botaş.gov.tr
mailto:ekrembarutoglu@botas.gov.tr
mailto:tahsin.coskun@ordu-giresungaz.comtr
mailto:tahsin.coskun@ordu-giresungaz.comtr
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TEHLİKE TÜRÜ MEKANSAL DAĞILIM TABLOSU 

TEHLİKE TÜRÜ ETKİLİ OLDUĞU ALAN 

HEYELAN Görele, Eynesil, Espiye, Dereli, Doğankent, Tirebolu, 

Bulancak, Piraziz, Çanakçı, Güce, Keşap, Merkez  

KAYA DÜŞMESİ Şebinkarahisar, Alucra, Yağlıdere, Doğankent, 

Bulancak 

SEL/TAŞKIN/SU BASKINI Dereli, Yağlıdere, Görele, Eynesil, Espiye, Keşap, 

Merkez; Aksu Vadisi, Gelevera Deresi, Zıva Vadisi, 

Batlama Vadisi 

DEPREM Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk 

YANGIN/ORMAN YANGINI Genel 

DENİZ KAZALARI   

ENDÜSTRİYEL KAZALAR Genel 

ÇEVRE KİRLİLİĞİ   

ULAŞIM KAZALARI Genel 

KURAKLIK Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk 

HAVA KİRLİLİĞİ   

GÖÇ   

FIRTINA Genel 

ÇIĞ Şebinkarahisar 

YILDIRIM Genel 

NÜKLEER/BİYOLOJİK/KİMYASAL 

KAZALAR 

Genel 

MADEN KAZALARI Genel 

BÖCEK İSTİLASI Genel 

SALGIN HASTALIK Genel 

OBRUK Espiye Avluca Köyü 
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AFET TÜRÜ TOPLAM 
PUAN  

          

HEYELAN 87 
 

KAYA DÜŞMESİ 69 

SEL/TAŞKIN/SU BASKINI 95 

DEPREM 28 

YANGIN/ORMAN YANGINI 41 

DENİZ KAZALARI 0 

ENDÜSTRİYEL KAZALAR 21 

ÇEVRE KİRLİLİĞİ 0 

ULAŞIM KAZALARI 38 

KURAKLIK 26 

HAVA KİRLİLİĞİ 0 

GÖÇ 0 

FIRTINA 31 

ÇIĞ 43 

YILDIRIM 40 

NÜKLEER/BİYOLOJİK/KİMYASAL 
KAZALAR 

20 

MADEN KAZALARI 15 

BÖCEK İSTİLASI 32 

SALGIN HASTALIK 45 

OBRUK 10 
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EK-7 Afet Listesi Belirleme Tablosu 
 

GİRESUN İLİ SINIRLARI İÇİNDE MEYDANA GELEN AFET OLAYLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

SIRA 

NO 

RAPOR 

TARİHİ 

AFET TÜRÜ AFETTEN ETKİLENEN 

İLÇE/BELDE/KÖY/MAHALLE 

1 1962 HEYELAN ALUCRA ARDA, ŞEBİNKARAHİSAR SARAYCIK 

2 1963 HEYELAN ÇAMOLUK OKÇAÖREN 

3 1964 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR TURPÇUK 

4 1965 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR YUMURCAKTAŞ 

5 1968 HEYELAN DOĞANKENT GÜDÜL 

6 1969 SU BASKINI ÇAMOLUK OZAN, DOĞANKENT GÜDÜL 

7 1969 HEYELAN ALUCRA ARDA, ÇAMOLUK OZAN, DOĞANKENT 

GÜDÜL 

8 1976 ÇIĞ ALUCRA ELMACIK 

9 1979 ÇIĞ ALUCRA ARDIÇ 

10 1980 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR BALTAŞI, ALUCRA SUYURDU 

11 1982 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR HACIÖMER 

12 1984 KAYA DÜŞMESİ ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, ÇAMOLUK MERKEZ, 

ŞEBİNKARAHİSAR BALTAŞI 

13 1987 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR KONAK, YEDİKARDEŞ 

14 1987 ÇIĞ DERELİ EĞRİBEL GEÇİDİ 

15 1988 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR  MERKEZ, YUMURCAKTAŞ, 

YİLTARİŞ, TİREBOLU YALÇ, YK.ORTACAMİ, 

DOĞANKENT KOZKÖY 

16 1988 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR DEREKÖY 

17 1988 SU BASKINI ŞEBİNKARAHİSAR DEREKÖY 
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18 1989 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, ÇAMOLUK USLUCA, 

KOÇAK, SARPKAYA, ALUCRA İĞDECİK, ÇANAKÇI 

DEREGÖZÜ, DOĞANKENT MERKEZ, ÇATAK 

19 1990 HEYELAN GÖRELE  BEYAZIT, ESPİYE ARALICAK, ÇEPNİ, 

ÇAMOLUK MERKEZ 

20 1991 HEYELAN MERKEZ BOZTEKKE, ŞEBİNKARAHİSAR 

AVUTMUŞ, GÜNEYGÖREN 

21 1991 HEYELAN DERELİ ALANCIK 

22 1991 KAYA DÜŞMESİ DERELİ ALANCIK 

23 1992 HEYELAN GÖRELE GÖLPINAR, BULANCAK KOVANLIK 

24 1992 ÇIĞ ÇAMOLUK FINDIKLI 

25 1992 ÇIĞ ÇANAKÇI ÇAĞLAYAN 

26 1992 HEYELAN ÇANAKÇI ÇAĞLAYAN 

27 1992 KAYA DÜŞMESİ ÇANAKÇI DEREGÖZÜ, ÇANAKÇI ÇAĞLAYAN 

28 1993 HEYELAN BULANCAK AYDINLAR, KÜÇÜKDERE, EYNESİL 

MERKEZ, DOĞANKENT MERKEZ, GÜCE 

KULUNCAK, ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, 

ÇAMOLUK ÇAKILKAYA, TİREBOLU ÇEĞEL 

29 1994 SU BASKINI ALUCRA KONAKLI 

30 1994 ÇIĞ ALUCRA KONAKLI 

31 1994 HEYELAN DERELİ ALANCIK, DOĞANKENT MERKEZ, ESPİYE 

TAFLANCIK, PİRAZİZ ŞEREFLİ 

32 1994 KAYA DÜŞMESİ YAĞLIDERE SİNANLI 

33 1994 ÇIĞ TİREBOLU ASLANCIK 

34 1995 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR  MERKEZ 

35 1996 HEYELAN EYNESİL ÖREN, KÖSEMEN 

36 1997 HEYELAN ESPİYE GÜLBURNU 

37 1997 KAYA DÜŞMESİ ÇANAKÇI KUŞKÖY, ESPİYE GÜLBURNU 
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38 1997 SU BASKINI MERKEZ ÇALDAĞ, YAĞLIDERE KANLICA 

39 1997 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, MERKEZ ÇALDAĞ, 

YAĞLIDERE KANLICA 

40 1998 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, BULANCAK 

KOVANLIK, DOĞANKENT SÖĞÜTAĞZI, 

41 1999 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, ÇANAKÇI DEREGÖZÜ 

42 2000 KAYA DÜŞMESİ ÇANAKÇI EGEKÖY 

43 2000 HEYELAN PİRAZİZ BÜLBÜLOĞLU, YAĞLIDERE GÜNECE 

44 2000 KAYA DÜŞMESİ YAĞLIDERE GÜNECE 

45 2001 HEYELAN MERKEZ CAMİLİ, DERELİ TAMDERE, BULANCAK 

EZELTERE 

46 2001 KAYA DÜŞMESİ MERKEZ YAYKINLIK 

47 2002 ÇIĞ DOĞANKENT SÖĞÜTAĞZI 

48 2002 ÇIĞ DERELİ TAMDERE 

49 2002 HEYELAN MERKEZ BOZTEKKE 

50 2003 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ 

51 2004 HEYELAN ALUCRA AKTEPE 

52 2004 KAYA DÜŞMESİ DOĞANKENT MERKEZ 

53 2005 KAYA DÜŞMESİ TİREBOLU ŞENYUVA 

54 2005 HEYELAN BULANCAK GÜNEYKÖY 

55 2006 KAYA DÜŞMESİ BULANCAK SOFULU 

56 2006 HEYELAN ÇANAKÇI KAHRAMAN, DERELİ YEŞİLKAYA 

ESPİYE DEMİRCİLİ KEŞAP TÜM KÖYLER, MERKEZ 

BOZTEKKE, MESUDİYE, YENİCEHİSAR, PİRAZİZ 

MERKEZ, ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, ŞAPLICA, 

YAĞLIDERE AKDARI, ÇAMOLUK BAYIR, EYNESİL 

MERKEZ 

57 2006 KAYA DÜŞMESİ KEŞAP KAŞALTI 



 

 

199 

 

58 2007 KAYA DÜŞMESİ GİRESUN MERKEZ, ESPİYE SOĞUKPINAR 

59 2007 HEYELAN YAĞLIDERE AKKÖY, DOĞANKENT MERKEZ, 

60 2007 SU BASKINI BULANCAK EZELTERE, MERKEZ SAYCA, DEMİRCİ, 

DOĞANKENT GÜDÜL 

61 2008 HEYELAN MERKEZ DUROĞLU, MESUDİYE, 

ŞEBİNKARAHİSAR ASLANŞAH 

62 2008 KAYA DÜŞMESİ DERELİ YILDIZ(ÇİVRİZ) 

63 2008 HEYELAN MERKEZ BARÇA LAPA ÇAMOLUK EĞNİR ESPİYE 

KAŞDİBİ, ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, KEŞAP 

MERKEZ, BALIKLISU 

64 2009 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, ÇAĞLAYAN, 

SARAYCIK, MERKEZ-BULANCAK-DERELİ-KEŞAP 

TÜM MAHALLE VE KÖYLER, PİRAZİZ 

ARMUTÇUKURU, BÜLBÜLLÜ, ŞEREFLİ, BALÇIKLI, 

NARLIK, YAĞLIDERE AKKÖY, EYNESİL DEREKÖY, 

GÜCE SARIYAR, TİREBOLU YUKARIBOĞALI 

65 2009 KAYA DÜŞMESİ MERKEZ BOZTEKKE, EVREN, İNİŞDİBİ, BULANCAK 

KÜÇÜKADA, YAĞLIDERE KANLICA, DERELİ 

HEYDERE 

66 2009 SU BASKINI MERKEZ KEMALİYE, KEŞAP MERKEZ, MERKEZ 

SAYCA, PİRAZİZ BALÇIKLI 

67 2009 ÇIĞ MERKEZ ALINCA 

68 2009 KAYA DÜŞMESİ PİRAZİZ BÜLBÜLLÜ 

69 2010 KAYA DÜŞMESİ PİRAZİZ KILIÇLI, DOĞANKENT SÖĞÜTAĞZI 

70 2010 HEYELAN YAĞLIDERE ÜÇTEPE, YEŞİLYURT, DOĞANKENT 

GÜVENLİK, ESPİYE SEYDİKÖY, GÜCE İLİT, 

KULUNCAK, TEKKEKÖY, BULANCAK ODADÜZÜ, 

DERELİ KÜKNARLI, ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ, 

ÇAĞLAYAN, PİRAZİZ KILIÇLI 

71 2010 SU BASKINI DERELİ YÜCE 

72 2011 HEYELAN BULANCAK ARİFLİ, KARACARESUL, KEŞAP 

KÜÇÜKGERİŞ, MERKEZ BARÇA, ŞEBİNKARAHİSAR 

DEREKÖY, EYNESİL BELEN, MERKEZ ERGENCE, 
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DERELİ TAMDERE 

73 2011 KAYA DÜŞMESİ ESPİYE AVLUCA, KEŞAP DOKUZTEPE, DERELİ 

TAMDERE 

74 2012 HEYELAN YAĞLIDERE TEPEKÖY, MERKEZ SARVAN, DERELİ 

TEPEKÖY, GÖRELE YEŞİLDERE, ESPİYE 

İBRAHİMŞEYH 

75 2012 KAYA DÜŞMESİ ÇANAKÇI EGEKÖY, MERKEZ AKKÖY, TİREBOLU 

YALÇ, ALUCRA AKTEPE 

76 2013 HEYELAN ALUCRA BABAPINAR, ESPİYE MERKEZ, HACIKÖY, 

İBRAHİMŞEYH, MERKEZ BARÇA, CAMİLİ, 

DARIKÖY 

77 2013 KAYA DÜŞMESİ MERKEZ, ÇANAKÇI DEREGÖZÜ, TİREBOLU 

YUKARIBOĞALI, ÇANAKÇI KUŞKÖY 

78 2014 HEYELAN MERKEZ SAYCA, ESPİYE ERİCEK, DERELİ 

AKKAYA, TAŞLICA 

79 2014 KAYA DÜŞMESİ GÖRELE BAYAZIT 

80 2014 ÇIĞ DERELİ AKSU 

81 2015 HEYELAN ESPİYE İBRAHİMŞEYH, ÇAMOLUK MERKEZ, 

GÜRÇALI, BULANCAK PAZARSUYU, YAĞLIDERE 

MERKEZ, DERELİ ÇALCA 

82 2015 KAYA DÜŞMESİ BULANCAK BOSTANLI, YAĞLIDERE MERKEZ, 

DERELİ ÇALKÖY, GÖRELE GÜLTEPE, MERKEZ 

YENİCEHİSAR, ANBARALAN, CAMİLİ 

83 2016 HEYELAN ÇAMOLUK SARPKAYA, ÇANAKÇI DÜZKÖY, 

DOĞANKENT ÇATAK, GÖRELE MERKEZ, MERKEZ-

BULANCAK-PİRAZİZ TÜM BELDE, MAHALLE VE 

KÖYLER, DERELİ ÇALÇA, DOĞANKENT ÇATAK, 

ESPİYE DİREKBÜKÜ, YAĞLIDERE SINIR 

84 2016 KAYA DÜŞMESİ ÇANAKÇI DÜZKÖY, BULANCAK BAYINDIR, ESPİYE 

AVLUCA 

85 2016 KAYA DÜŞMESİ GÖRELE ÇALIŞ KÖYÜ, EYNESİL ÖREN, EYNESİL 

KEMERLİ 
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86 2016 HEYELAN GÖRELE ÇAVUŞLU BELDESİ, ÇAMOLUK 

SARPKAYA, EYNESİL ADAKÖY, BALCILI, 

KEMALİYE, DEREKÖY, ÇANAKÇI KAHRAMAN, 

EGEKÖY, ŞEBİNKARAHİSAR GÜVERCİNLİK, 

MERKEZ ÇAVUŞOĞLU, GÜCE TEKKEKÖY 

87 2016 SU BASKINI GÜCE TEKKEKÖY 

88 2018 HEYELAN ŞEBİNKARAHİSAR HACIÖMER KÖYÜ, GÖRELE 

ORTAKÖY KÖYÜ 

89 2018 KAYA DÜŞMESİ GÖRELE ÇATAKKIRI, GÖRELE ORTAKÖY KÖYÜ 

90 2019 HEYELAN GÜCE DÜZÇUKUR 

91 2019 KAYA DÜŞMESİ GÖRELE KIRIKLI 

92 2020 HEYELAN DERELİ-DOĞANKENT-ESPİYE-TİREBOLU TÜM 

BELDE, KÖYLER VE MAHALLELER, YAĞLIDERE 

YEŞİLPINAR, YEŞİLYURT, KOÇLU, ORTAKÖY, 

GÜLTEPE KÖYLERİ VE ÜÇTEPE BELDESİ, GÜCE 

AKPINAR, KULUNCAK VE FIRINLI, GÖRELE 

ESENLİ, GÜVENDİK VE SOĞUKPINAR, MERKEZ 

ALINCA, ÇALDAĞ, MESUDİYE VE ÇİMŞİR, PİRAZİZ 

BOZAT VE GÜZELKÖY, BULANCAK PAZARSUYU, 

ÇANAKÇI KUŞKÖY VE KARABÖRK 

93 SU BASKINI 

94 KAYA DÜŞMESİ 
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1-Heyelan, 2- Kaya Düşmesi, 3- Çığ, 4- Sel- Su Baskını, 5- Deprem, 6- Fırtına 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-8 Senaryo Tablosu 
 

DEPREM SENARYO TABLOSU 

Her afet masasında geçmiş afetler ve gelecekte yaşanabilecek tahmini ve/veya 

beklenmeyen olaylarla ilgili senaryolar üretilecektir. Birden fazla muhtemel ve en kötü 

senaryo yazılabilir. Üretilen senaryolar olay önlem tablolarına girdi sağlayacaktır.  

Senaryo Belirleme Tablosu 

 Senaryonun Kısa Açıklaması (Birkaç 

cümle ile afetin kaynağı ve tetikleyici 

unsurları yazılabilir) 

Konum-Yer 

En Kötü Senaryo 1 KAF fayı üzerinde meydana gelebilecek 

Mw 7,9 büyüklüğünde deprem 

Deprem dış merkezi 

Şebinkarahisart İlçesi Ozanlı  

Köyü  

Senaryo Şablonu 

Senaryo   

Afet türü:                  Deprem                                                               Senaryo No: 1  

Senaryonun kısa açıklaması: KAF  fayı yakınında  Mw 7,9 büyüklüğünde bir deprem oluşmuş ve yaklaşık 

10 km uzunluğunda yüzey kırığı meydana gelmiştir.  

En Kötü Senaryo     Muhtemel Senaryo  

Birincil etki   

 sağlık ve hayat  ekonomi ve çevre  toplumsal işlevsellik 

Etki   

 az  orta  ağır   çok ağır   yıkıcı 

Olasılık   
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  pek olası 

değil 
  olası değil   olası olabilir   olası   çok olası 

Olay   

Tarih 05.07.2045 Saat: 03,00 

İl-İlçe(ler) Adı Giresun, Ordu, Rize,Trabzon, Gümüşhane, Sivas, Erzincan, Tokat,Samsun 

Amasya, Bayburt 

Olayın Afete 

dönüşmesinin 

nedenleri ve tetikleyici 

unsurlar 

1-Yüzey kırığı üzerinde yer alan ve geleneksel yapı stili ile inşaa edilmiş olan 

(kagir,yığma taş, kerpiç vb.) köylerde ağır hasar meydana gelmiş ve bir çok 

bina yıkılmıştır. 

3-İl genelinde depremin tetiklediği kütle hareketlerinin meydana gelmiş olması 

Afetin etkileri ve 

sonuçları- Etki Alanı- 

1-İl merkezinde sıvılaşma vb. ikincil deprem etkileri nedeniyle ağır hasar 

meydana gelmiştir.  

2-Yüzey kırığının geliştiği alanda yer alan köylerde ağır ve yıkıcı hasar 

meydana gelmiştir. 

3-Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk İlçe Merkezleri ve köylerinde deprem 

dış merkez alanında bulunduğu için ağır hasar almıştır. 

 

Etkilenen semt, 

Mahalle-Alan-Bina 

isimleri 

Şebinkarahisar İlçesi ve çevre ilçelere bağlı köylerin bir kısmı 

 

Göstergelere dayalı etki 

Göstergesi Sayısı Sebebi 

Can Kaybı 3276 
Ağır ve çok ağır hasar almış binaların yıkılması ve depremin gece 

meydana gelmiş olması. 

Ağır 

yaralı/hastalar 
6260/10312 

Enkaz altında kalmaları 

Etkilenen 

kişiler   

 

Toplam 

ekonomik etki  

 

Doğa ve çevre 

üzerindeki 

etkiler  

 

1-Deprem sonucu oluşan kırık üzerinde ve yakın çevresinde çok sayıda 

heyelan ve kaya düşmesi gibi kütle hareketleri meydana gelmiştir. 

2-Kılıçkaya Barajı duvarında hasarlar meydana gelmiş ve baraj 

güzergahı üzerinde kalan köyler sular altında kalmış, oluşan sel su 

baskınıyla birlikte heyelanlar gelişmiştir. 

 

Günlük 

yaşamda 

aksamalar  

 

 

1-Yer altına alınmamış olan enerji iletim hatlarında meydana gelen 

deformasyonlar nedeniyle yaşanan enerji problemleri. 

2- İçme suları ve kanalizasyon hatları zarar görmüş, 

3-Köy yolları ve karayoları üzerinde meydana gelen kütle hareketleri 

nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana gelmiştir. 

4-Depremin meydana geldiği Şebinkarahisar Ozanlı Köyü ve çevresinde 

bazı köprüler zarar gördüğü için ulaşımda aksaklıklar yaşanmıştır. 
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Kültürel miras 

kaybı 
 

1-Şebinkarahisar İlçesi ve yakın çevresindeki ilçelerde birçok kamu 

binası ve okullar zarar görmüş, konutlar oturulamayacak hale gelmiştir. 

2-Tarihi köprülerin hasar görmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

FIRTINA SENARYO TABLOSU 

Her afet masasında geçmiş afetler ve gelecekte yaşanabilecek tahmini ve/veya 

beklenmeyen olaylarla ilgili senaryolar üretilecektir. Birden fazla muhtemel ve en kötü 

senaryo yazılabilir. Üretilen senaryolar olay önlem tablolarına girdi sağlayacaktır.  

Senaryo Belirleme Tablosu 

 Senaryonun Kısa Açıklaması 

(Birkaç cümle ile afetin kaynağı 

ve tetikleyici unsurları 

yazılabilir) 

Konum-Yer 

Muhtemel Senaryo 1 Fırtına sebebiyle oluşan çatı 

hasarları 

Alucra İlçesi Çamlıyayla, Arduç, 

Gökçebel, Gürbulak, İğdecik, 

Elmacık, Dereçiftlik köyü 

Muhtemel Senaryo 2   

Muhtemel Senaryo 3   

En Kötü Senaryo 1 Fırtına sebebiyle oluşan çatı 

uçmalarıyla sonucunda 

yaralanmalar ve ölümler 

Doğankent İlçesi Oyraca, 

Kozköy Köyleri, Yeşiltepe ve 

Süttaşı Mahalleleri 

En Kötü Senaryo 2   

Senaryo Şablonu 

Senaryo   

Afet türü:                  Fırtına                                                              Senaryo No: 2  

Senaryonun kısa açıklaması: 29.04.2021 tarihinde meydana gelen fırtına sebebiyle oluşan çatı uçmaları 

sebebiyle bazı vatandaşlar yaralanmış, bazıları vefat etmiştir. 
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En Kötü Senaryo    Muhtemel Senaryo  

Birincil etki   

 sağlık ve hayat  ekonomi ve çevre  toplumsal işlevsellik 

Etki   

 az orta  ağır   çok ağır yıkıcı 

Olasılık   

  pek olası 

değil 
  olası değil   olası olabilir   olası   çok olası 

Olay   

Tarih 29.04.2021 Saat: 02,30 

İl-İlçe(ler) Adı Doğankent İlçesi Oyraca, Kozköy Köyleri, Yeşiltepe ve Süttaşı Mahalleleri 

Olayın Afete 

dönüşmesinin 

nedenleri ve tetikleyici 

unsurlar 

 

Afetin etkileri ve 

sonuçları- Etki Alanı- 

 

Etkilenen semt, 

Mahalle-Alan-Bina 

isimleri 

 

 

Göstergelere dayalı etki 

Göstergesi Sayısı Sebebi 

Can Kaybı  
13 

Ağır 

yaralı/hastalar 
 

59 

Etkilenen 

kişiler   
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Toplam 

ekonomik 

etki  

221 konutta çatılarının 25 tanesi orta, 53 tanesi az hasarlıdır 

Doğa ve 

çevre 

üzerindeki 

etkiler  

 

 

Günlük 

yaşamda 

aksamalar  

 

 

Kültürel 

miras kaybı 
  

 

 

 

 

 

 

 

HEYELAN SENARYO TABLOSU 

 

Her afet masasında geçmiş afetler ve gelecekte yaşanabilecek tahmini ve/veya 

beklenmeyen olaylarla ilgili senaryolar üretilecektir. Birden fazla muhtemel ve en kötü 

senaryo yazılabilir. Üretilen senaryolar olay önlem tablolarına girdi sağlayacaktır.  

Senaryo Belirleme Tablosu 

 Senaryonun Kısa 

Açıklaması (Birkaç cümle 

ile afetin kaynağı ve 

tetikleyici unsurları 

yazılabilir) 

Konum-Yer 

En Kötü Senaryo 1 Heyelan Şebinkarahisar 

Senaryo Şablonu 

Senaryo   

Afet türü:          Heyelan                                                                       Senaryo No:1  

Senaryonun kısa açıklaması: 

En Kötü Senaryo      Muhtemel Senaryo  

Birincil etki   
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 sağlık ve hayat  ekonomi ve çevre  toplumsal işlevsellik 

Etki   

 az  orta  ağır   çok ağır   yıkıcı 

Olasılık   

  pek olası 

değil 
  olası değil   olası olabilir   olası   çok olası 

Olay   

Tarih  

İl-İlçe(ler) Adı Şebinkarahisar İlçesi Merkezi Bülbül, Fatih, Avutmuş Mahalleleri 

Olayın Afete 

dönüşmesinin 

nedenleri ve tetikleyici 

unsurlar 

 

Kuzey  Anadolu fayı’ na yakınlık, jeolojik ve topoğrafik koşulların uygunluğu, 

yeraltısuyu etkisi, yağış ve sızıntı suları 

Afetin etkileri ve 

sonuçları- Etki Alanı- 

Hak sahibi olan 220 aileden 175 aile yeni yerleşim yerine taşınmıştır. Bir 

kısmı taşınmamış, bir kısmı da hak sahipliğinden feragat etmiştir. 

Etkilenen semt, 

Mahalle-Alan-Bina 

isimleri 

 

Bülbül, Fatih, Avutmuş Mahalleleri etkilenmiştir. 

 

 

 

 

 
Göstergelere dayalı etki 

Göstergesi Sayısı Sebebi 

Can Kaybı  
 

Ağır 

yaralı/hastalar 
 

 

Etkilenen 

kişiler  
 

 

880 kişi  

Toplam 

ekonomik etki 

 

 

Yeni yerleşim yeri olarak seçilen alanın alt yapısı, planı, etüdleri için 

ayrılan ödenek ve hak sahibi aileler için kredi kullandırılmış olup; ne 

kadar ödenek harcandığı eski dönemlerde olduğundan çıkarılamamıştır. 

Doğa ve çevre 

üzerindeki 

etkiler  

 

 

Heyelan sebebiyle evlerde hasarlar oluşmuş ve yıkılmıştır. 

Günlük 

yaşamda 

aksamalar  

 

 

Hak sahipliğinden feragat eden aileler yeni yerleşim yeri talebinde 

bulunmaktadır. Ancak jeolojik- topoğrafik yapının uygunluğu ve Kuzey 

Anadolu Fayı’ na yakınlığı nedeniyle köyün tammaı için heyelan riski 

bulunmaktadır. Yeni yerleşim yeri olarak seçilecek alan 

bulunamamaktadır köyde. 

Kültürel miras 

kaybı 
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Mahallelerin, doğal hali kaybolmuştur. Mahallelerde eski haline nazaran 

daha sınırlı bir alana yerleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYA+ HEYELAN DÜŞMESİ SENARYO TABLOSU 

 

Her afet masasında geçmiş afetler ve gelecekte yaşanabilecek tahmini ve/veya 

beklenmeyen olaylarla ilgili senaryolar üretilecektir. Birden fazla muhtemel ve en kötü 

senaryo yazılabilir. Üretilen senaryolar olay önlem tablolarına girdi sağlayacaktır.  

Senaryo Belirleme Tablosu 

 Senaryonun Kısa Açıklaması 

(Birkaç cümle ile afetin kaynağı ve 

tetikleyici unsurları yazılabilir) 

Konum-Yer 

En Kötü Senaryo 1 Heyelan + Kaya  Düşmesi Çamoluk İlçesi-Sarpkaya Köyü 

Senaryo Şablonu 

Senaryo   

Afet türü:         Heyelan+ kaya düşmesi                                                              Senaryo No:4 

Senaryonun kısa açıklaması: Çamoluk İlçesi-Sarpkaya Köyü Heyelan+ Kaya Düşmesi 

En Kötü Senaryo      Muhtemel Senaryo  

Birincil etki   
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 sağlık ve hayat  ekonomi ve çevre  toplumsal işlevsellik 

Etki   

 az  orta  ağır   çok ağır   yıkıcı 

Olasılık   

  pek olası 

değil 
  olası değil   olası olabilir   olası   çok olası 

Olay   

Tarih 06.07.2016 

İl-İlçe(ler) Adı Çamoluk İlçesi-Sarpkaya Köyü 

Olayın Afete 

dönüşmesinin 

nedenleri ve tetikleyici 

unsurlar 

 

Aşırı yağışlar sonucu oluşan heyelan ve mostra veren kayaların 

haraketlenmesi. 

Afetin etkileri ve 

sonuçları- Etki Alanı- 

30 konut 10 ahır 

Etkilenen semt, 

Mahalle-Alan-Bina 

isimleri 

 

Cevizli Mahallesi 

 

 

 

 

 

 

Göstergelere dayalı etki 

Göstergesi Sayısı Sebebi 

Can Kaybı  
 

Ağır 

yaralı/hastalar 
 

 

4 HAFİF YARALI (Konuta Yuvarlanan Kaya Hasarı) 

Etkilenen 

kişiler  
 

 

120 kişi 

Toplam 

ekonomik etki 

 

 

Heyelanın sonucunda evlerin temelinde meydana gelen kayma 

nedeniyle evlerde oturmak mümkün olmamaktadır. Yeni yerleşim yeri 

ihtiyacı doğmuştur. Tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan 

vatandaşların ahır ve mandıra ihtiyaçları oluşmuştur. 

Doğa ve çevre 

üzerindeki 

etkiler  

 

 

 

Günlük 

yaşamda 

aksamalar  

 

  

Etkilenen kişiler için barınma sıkıntısı oluşmuştur ve vatandaşlar 

konteyner yerleştirilmek zorunda kalmıştır.  

Kültürel miras 

kaybı 
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ÇIĞ SENARYO TABLOSU 

Her afet masasında geçmiş afetler ve gelecekte yaşanabilecek tahmini ve/veya 

beklenmeyen olaylarla ilgili senaryolar üretilecektir. Birden fazla muhtemel ve en kötü 

senaryo yazılabilir. Üretilen senaryolar olay önlem tablolarına girdi sağlayacaktır.  

Senaryo Belirleme Tablosu 

 Senaryonun Kısa Açıklaması 

(Birkaç cümle ile afetin kaynağı 

ve tetikleyici unsurları 

yazılabilir) 

Konum-Yer 

Muhtemel Senaryo 1 Çığ Alucra İlçesi Elmacık köyü 

Senaryo Şablonu 

Senaryo   

Afet türü:         Çığ                                                             Senaryo No:5 

Senaryonun kısa açıklaması: Alucra İlçesi Elmacık köyü Çığ 

En Kötü Senaryo      Muhtemel Senaryo  

Birincil etki   

 sağlık ve hayat  ekonomi ve çevre  toplumsal işlevsellik 

Etki   

 az  orta  ağır  çok ağır   yıkıcı 

Olasılık   

  pek olası 

değil 
  olası değil   olası olabilir   olası   çok olası 

Olay   

Tarih 17.01.1976 

İl-İlçe(ler) Adı Alucra İlçesi Elmacık köyü Çığ  

Olayın Afete 

dönüşmesinin 

nedenleri ve tetikleyici 

unsurlar 

 

Yoğun Kar yağışı sonrası ani hava değişimi ve havanın ısınması nedeniyle çığ 

patikası yamacına kurulan köy yerleşimi etkilenmiştir. 

Afetin etkileri ve 

sonuçları- Etki Alanı- 

 Köyün tamamı 

Etkilenen semt, 

Mahalle-Alan-Bina 

isimleri 

 

Elmacık Köyü 15 konut 
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Göstergelere dayalı etki 

Göstergesi Sayısı Sebebi 

Can Kaybı  
19 

Ağır 

yaralı/hastalar 
 

 

0 

Etkilenen 

kişiler  
 

60 kişi 

 

Toplam 

ekonomik etki 

 

 

Çığ sonucunda meydana gelen kayma nedeniyle evlerde oturmak 

mümkün olmamaktadır. Yeni yerleşim yeri ihtiyacı doğmuştur. Çığ 

sonucu 32 büyükbaş, 150 küçükbaş hayvan telef olmuştur. 

Doğa ve çevre 

üzerindeki 

etkiler  

 

 

 

Günlük 

yaşamda 

aksamalar  

 

  

Etkilenen kişiler için barınma sıkıntısı oluşmuştur ve geçici barınma 

alanı inşa edilmek zorunda kalmıştır. Çadır ve konteynerlere 

yerleştirilmiştir. Tarım ve hayvancılık için mandıra ve ahır ihtiyacı 

oluşmuştur. 

Kültürel miras 

kaybı 
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SEL SENARYO TABLOSU 

Her afet masasında geçmiş afetler ve gelecekte yaşanabilecek tahmini ve/veya 

beklenmeyen olaylarla ilgili senaryolar üretilecektir. Birden fazla muhtemel ve en kötü 

senaryo yazılabilir. Üretilen senaryolar olay önlem tablolarına girdi sağlayacaktır.  

Senaryo Belirleme Tablosu 

 Senaryonun Kısa Açıklaması 

(Birkaç cümle ile afetin kaynağı 

ve tetikleyici unsurları 

yazılabilir) 

Konum-Yer 

En Kötü Senaryo 1 Giresun ili muhtelif ilçeleri sel 

ve taşkın senaryosu 

Dereli, Espiye,  Doğankent, 

Yağlıdere, Tirebolu 

 Senaryo Şablonu 

Senaryo   

Afet türü:     taşkın                                                                            Senaryo No: en kötü-1 

Senaryonun kısa açıklaması: 

Senaryonun kısa açıklaması; Yoğun yağışlar sonrası dağların vadilerinden gelen suların ana derelere 

akarak debiyi yükseltmesi, dere yataklarının yapılaşma nedeniyle daraltılması sonucu hesaplanan 

debinin üstünde su gelmesi, sonucu taşkın ve sel durumunun oluşması 

 

En Kötü Senaryo     Muhtemel Senaryo  

Birincil etki   

 sağlık ve hayat  ekonomi ve çevre  toplumsal işlevsellik 

Etki   

 az  orta  ağır  çok ağır   yıkıcı 

Olasılık   

  pek olası 

değil 
  olası değil   olası olabilir  olası   çok olası 

Olay   

Tarih 22.08.2020 

İl-İlçe(ler) Adı Dereli, Espiye,  Doğankent, Yağlıdere, Tirebolu 
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Olayın Afete 

dönüşmesinin 

nedenleri ve tetikleyici 

unsurlar 

Yoğun yağış. 

Yağışla birlikte gelen rusubi malzeme. 

Irmak yatağı kesitinin yetersiz olması. 

Yoğun yağışlar sonrası dağların vadilerinden gelen suların ana derelere akarak 

debiyi yükseltmesi  

Afetin etkileri ve 

sonuçları- Etki Alanı- 

Olası taşkın sonucunda ekonomik kayıplar ve can kayıplarının olduğu 

görülmüştür. 

 

Etkilenen semt, 

Mahalle-Alan-Bina 

isimleri 

Dereli İlçe Merkezinde ırmak yatağına yakın bulunan konutlar, işyerleri, 

kaymakamlık, belediye binası, emniyet binası vb. gibi kamu binalarının 

etkilendiği belirlenmiştir.  

 

 

Göstergelere dayalı etki 

Göstergesi 

Sayısı Sebebi 

Can Kaybı 15 

Boğulma ve sele kapılma 

Ağır 

yaralı/hastalar 

147 

 

Etkilenen kişiler  

30000 

Etkilenen konutlar ve iş yerlerinde çalışan, ikamet eden kişiler. 

Toplam 

ekonomik etki 400.000.000 

TL 

Taşkın sahasında kalan konut, ticaret alanları, taşınır mallar, yollar 
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Doğa ve çevre 

üzerindeki 

etkiler  

 

Geçici çevre kirliliği ve tarımsal alanlarda verimli 

toprak kaybı, su kirliliğine bağlı salgın hastalık. 

Günlük 

yaşamda 

aksamalar  

25-30 gün 

ulaşımın engellenmesi,  

Eğitim öğretimin aksaması, 

Köylerden ilçe merkezine ulaşımın aksaması 

Ilçe merkezindeki karayolu ağının, alt yapı, elektrik ve 

telefon hatları zarar görmesi. 

 

Kültürel miras 

kaybı 
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Ek-9 GZFT Tablosu 

 

 
 İç Etkenler Dış Etkenler 

AFET TÜRÜ: GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER 

TEMEL SORU: 

Afet Risklerini 

Azaltmak ve 

Afetlere karşı daha 

dayanıklı hale 

gelmek amacıyla; 

ilinizdeki güçlü ve 

zayıf yönler ile 

fırsatlar ve 

tehditler 

nelerdir? 

Hangi konuları daha 

kolay yapıyoruz?  

Başarılı olduğumuz 

alanlar neler? 

Gücümüzü oluşturan 

kaynaklarımız neler? 

Avantajlı olduğumuz 

alanlar neler? 

Bizi farklı kılan ne tür 

özelliklere sahibiz? 

Eksik yönlerimiz neler?  

- Başarısız olduğumuz konular 

neler? 

- Hayata geçirmekte 

zorlandığımız konular neler? 

- Risk Azaltmadaki fırsatlar neler? 

- Fark yaratabileceğimiz alanlar neler? 

- Hangi alanlarda gelişmeler görülebilir? 

- Bizim için avantajlı konular neler? 

- Risk Azaltmada hangi sorunlar 

karşımıza çıkabilir? 

- Bize zarar verebilecek rakipler 

kimler? 

- Hangi konularda hata yapabiliriz? 

- Bizi engelleyebilecek neler var? 

- Dünyadaki değişimin bize olumsuz 

etkileri ne olabilir? 
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GÜÇLÜ YÖNLER 

Afet riskleri doğru 

tanımlanabilmekte, 

Tehlikelerin doğuracağı 

riskler analiz 

edilebilmektedir. 

 Toplum riskler hakkında 

bilgilendirilebilmesi ve 

olası afetlere karşı 

bilinçlendirilmektedir.  

 

 Risklerin belirlenmesi ve 

azaltılmasına yönelik 

çalışmalar yapılmaktadır.. 

 

Risk gerçekleştiğinde 

tehlikenin afete 

dönüşmesini önleyici ya da 

gerçekleşen afetle 

kontrollü bir şekilde başa 

çıkılmasını sağlayacak 

müdahaleler 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Afetler gerçekleşmeden 

önce planlama yapılarak, 

geçici yapılaşma bölgeleri 

için olası afet bölgelerine 

yakın yerler 

belirlenmelidir 

 

 

ZAYIF YÖNLER: 

 

 

• Afetin yaralarını 

hızlı bir şekilde 

sarabiliyoruz. 

 

• Afet 

yönetiminde 

kurumsal 

yapılanmanın 

olması 

 

• Gönüllü 

kuruluşlarla 

birlikte hareket 

edilmesi 

 

• Kara-Hava-

Deniz ulaşım 

sistemi.  

• Lojistik depo ve 

dağıtım 

noktaları.  

• Su ve gıda temin 

edilecek yerler 

 

• Devletle beraber 

aynı zamanda 

özel sektör ve 

gönüllü 

organizasyonları

nın da 

sorumluluk 

 

Kaçak yapılaşmaların 

yeterli/güvenli oldukları kabul 

edilerek çıkarılan af yasaları 

sonucunda, tehlikelerin 

yüksek olduğu alanlarda 

güvensiz ve niteliksiz bir yapı 

stoku ortaya çıkmıştır 

 

 

 

 

Ülke genelinde afet anında 

kesilmeyecek, tıkanmayacak, 

hızlı ve etkin bir “haberleşme 

ve iletişim sistemi” 

kurulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 1-İlimizin 1. Derece deprem 

bölgesinde yer alması 

2-Özellikle 2000 yılından 

önce inşa edilmiş yapıların 

çok önemli bir çoğunluğunun 

deprem dayanımının yetersiz 

olması, 

3-Çevre illerde oluşacak bir 

depremin geçmiş yıllarda 

olduğu gibi ilimizi de önemli 

derecede etkileyebilecek 

olması, 

 

 

• Toplumu afet öncesinde 

korumaya yönelik erken uyarı 

alt yapısını kurmak 

• Tehlikeli bölgelerin yeri, 

meydana gelebilecek 

zararlardan korunmak için 

alınması gereken önlemler 

konusunda toplumu sürekli ve 

doğru bir şekilde 

bilgilendirmek, 

•  Yerleşim bölgesinde, kurum ve 

kuruluşlardaki tehlikelerin 

belirlenmesi 

• Afet senaryolarının üretilmesi 

ve çözüm yollarının 

geliştirilmesi 

 

 

 

• Toplumu ve değişik kurum ve 

kuruluşu ilgilendiren hazırlık ve 

planlar ile ilgili koordinasyonu 

sağlamak 

 

• Toplumun afet bilincini 

yükseltmeye yönelik çalışmalar 

yapmak, 

 

• Risk altındaki kritik ve hayati 

yapı, tesis ve alt yapının 

güçlendirilmesi 

 

• Tehlikeli bölgelerdeki hızlı 

ve denetimsiz sanayileşme 

 

• Kurtarma ve ilkyardım 

hizmetlerinde yerel 

düzeydeki çok başlılık 

giderilerek tüm sorumluluk 

ve bütçe olanakları mülki 

idare amirlerine verilmelidir 

 

• Afet sonrası ilk panik dalgası 

çok iyi yönetilmelidir.  Aksi 

halde bu kaosa ve yağmaya 

dönüşebilir. 

 

 

• Tehlikeli bölgelerdeki hızlı 

ve denetimsiz şehirleşme ve 

sanayileşme 

 

 

• Ekonomik ve sosyolojik 

etkilerinin alt dallari ile 

birlikte etkilerinin  

belirlenmesi 

 

 

-Milletin günlük gündeminde deprem 

konusunun önemini kaybetmesi, 

2-yıkıcı depremler bile kısa bir süre 

sonra sadece resimlerde kalmaktadır 
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Kentleşme konularında 

eksiklikler ve yapılması 

gerekenler açıkça net bir 

şekilde ortaya konmalıdır 

 

 

Afet risklerinin azaltılması 

faaliyetlerinin etkinliğinin 

artırılması için halkın 

bütün süreçlere katılımı 

sağlanmalıdır 

 

Afet öncesi, anı ve 

sonrasına ilişkin kurumsal, 

yönetsel, yasal ve 

uygulama sorunları ile 

eksiklikler ortaya 

konmalıdır. 

 

 

Kaçak yapılaşmaların 

yeterli/güvenli oldukları 

kabul edilerek çıkarılan af 

yasaları sonucunda, 

tehlikelerin yüksek olduğu 

alanlarda güvensiz ve 

niteliksiz bir yapı stoku 

ortaya çıkmıştır 

 

Halkın bilinçlendirilmesi 

yoluyla afet önleme 

politikalarının 

uygulanmasının 

sağlanması 

 

altına girdiği ve 

afete karşı 

topyekun bir 

mücadeleye 

girişildiği 

dikkati 

çekmektedir 

 

 

1. İlimizde kamuda 

veya özel sektörde 

çalışan  inşaat 

mühendislerinin 

olması, 

2. Kullanılacak 

malzemenin 

dayanıklılığı, 

Giresun  ve 

çevre illerde 

çok sayıda 

sondaj 

çalışması 

yapmamız,ayrıc

a gözleme ve 

deneye dayalı 

etüt ve arazi 

çalışmalarımızı

n olması 

 

Heyelan ve kütle hareketleri 

zamana karşı olan  

eğilimlerdir.Çok uzun 

zamanlarda ölçüm ve takip 

edilerek deneysel veriler 

ışığında neticelendirilmesi 

gerekir. 

-Deney aletlerinin pahalı 

olması-ulaşılabilirliğinin az 

olması- 

-Sondaj çalışması maliyetleri 

-Klimatoloji kousunda yeterli 

bilgiye sahip olmamak 

 

 

Organizasyon eksikliği Panik 

havası herkesin kendi başına 

bir iş yapma isteği. 

Nüfusumuzun yaşlı olması 

İnsanlarımıza bilinçlendirmek 

bana bir şey olmaz vurdum 

duymazlığın dan kurtarmak.  

Deprem, taşkın-kent ici su 

baskınları, kütle hareketleri 

(heyelan, kaya düşmesi, çığ), 

meteorolojik ve iklim 

Değişikliklerine bağlı 

tehlikelerin verdiği zararlarını  

anlatmakta. 

• Arama-Kurtarma faaliyetlerinin 

örgütlenmesi, geliştirilmesi, 

eğitimi ve yaygınlaştırılması 

 

• Kamuoyunun 

Bilinçlendirilmesine Yönelik 

Yapılan Kampanyalar ve Halk 

Eğitimi 

 

• Afet Yönetimi Veri Tabanları: 

Jeolojik Veri, Jeodezik veri 

tabanı: Ulusal GPS Ağı, Fırtına 

ve Hidro-meteorolojik Veri 

Bankası 

 

 

 

 

1-Çok Katlı ApartmanlarınYapılmaması, 

2-Kentsel dönüşümlerde riski azaltmak 

yerine,riski dahada artırıyoruz. 

 

 

 

-Risk azaltılması durumunda  yeni 

yerleşim yerleri belirlenecek buralarda 

yeni imar alanları açılacak ya da 

kapanacak 

 

Maddi İmkânların elverişli olması ve en 

son teknoloji imkânların kullanılması 

Deprem için riskli binaların yıkılıp 

yenişinin yapılması için kentsel 

dönüşüme hız verilebilir. 

3-Kentsel dönüşüm konusundaki 

stratejik planlarımız bir an önce zaman 

kaybetmeden hazırlanmalı ve en kısa 

zamanda hayata geçirilmelidir. 

 

 

Deneysiz verilerle gözleme dayalı 

çalışmaların yapılması 

-Varsayım 

-Otokontrol mekanizmasının 

olmaması 

 

 

Ödenek yetersizliği yetişmişe eleman 

azlığı. 

Ulaşım zorluğu.  

Bir şeyi bilmeden biliyormuş gibi 

davranmak 
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Afet risklerinin 

belirlenmesi ve erken uyarı 

sistemlerinin 

yaygınlaştırılması 

 

1-Kentsel dönüşümde 

ilerleme 

2-Altyapı yatırımlarında 

afet risklerini 

dikkate almak 

3-Olası bir afet ve acil 

durumda yaşanabilecek 

can ve mal kaybının önüne 

geçmek, 

 

 

Birlik olmayı ve İşbirliği 

yapmayı 

İnsan gücü ve beraberlik  

İnsanların birbirlerine 

yardım etme isteği. 

 

 

Hükümetin bu konular üzerine titizlikle 

durması bizim için bir avantaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


