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6934 kilometrekarelik yüz ölçümüne 
sahip olup, Türkiye yüz ölçümünün  % 
0,89’nu teşkil eder. Giresun’un 2014 yılı 
nüfusu 429.984’tür. Şehrin merkez ilçe 
nüfusu ise 126.172’dir. 

İl Merkezi; Aksu ve Baltama vadileri 
arasında denize doğru uzanan bir yarıma-
da üzerinde kurulmuş olup, bu yarımada-
nın doğusunda ve 2 km. açığında Doğu 
Karadeniz’in tek adası olan Giresun Ada’sı 
bulunmaktadır.

Giresun iline bağlı 15 ilçe, 3 bucak, 548 
köy, 153 mahalle bulunmaktadır. 

Giresun ili 1920 yılına kadar Trabzon ili-
ne bağlı kalmış, bu tarihte müstakil muta-
sarrıflık, 1923 yılında il olmuştur. 

1923 yılında Giresun ili, merkez, Tire-
bolu ve Görele ilçeleri ile bunlara bağlı 
Bulancak, Keşap ve Espiye bucaklarından 
ibarettir. 1933 yılında Şebinkarahisar ilinin 
kaldırılması sonucunda, Şebinkarahisar 
merkezi ve Alucra ilçeleri Giresun iline 

İLİN GENEL TANIMI
GIRESUN, ANADOLU’NUN KUZEYDOĞUSUNDA, YEŞIL ILE MAVININ 
KUCAKLAŞTIĞI, KARADENIZ’IN INCI KENTLERINDEN BIRISIDIR. 

bağlanmıştır. 
1934 yılında Bulancak, 1945 yılında Ke-

şap, 1957 yılında Espiye, 1958 yılında Dere-
li, 1960 yılında Eynesil, 1987 yılında Piraziz 
ve Yağlıdere, 1990 yılında Çanakçı, Güce, 
Doğankent ve Çamoluk ilçelerinin kurul-
ması ile ilçe sayısı 15 olmuştur. 

COĞRAFİK DURUM 
Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz 

bölümünde yer alan Giresun ili, doğu-
sunda Trabzon ve Gümüşhane, batısında 
Ordu, güneyinde Sivas ve Erzincan, güney 
batısında yine Sivas illeriyle komşu olup, 
kuzeyi Karadeniz ile kuşatılmıştır. 

İl nüfusu 429.984 olup, km’ye 72 kişi 
düşmektedir. Nüfus yoğunluğu kıyı şeri-
dinde il ortalamasının üzerinde iken, bu 
oran, kıyı şeridinden iç, kesimlere doğru 
gidildikçe belirgin bir şekilde il ortalama-
sının altına düşmektedir. 

BİTKİ ÖRTÜSÜ 
Doğal bitki örtüsü̈, iklim özellikleri ve 

yükseltiye bağlı olarak değişir. İklim koşul-
larında olduğu gibi doğal bitki örtüsünün 
dağılışında da ilin iki kesimi arasında fark-
lar vardır. İlin kuzey kesiminde kıyı ovaları-
nın ardındaki yamaçlar 800 m. yükseltiye 
kadar fındık bahçeleriyle kaplıdır. Giderek 
daha yükseklere doğru kızılağaç̈, kes-
tane, gürgen, meşe ve kayınlara, 1600 
metreden sonra köknar, ladin ve sarıçam-
lardan oluşan ormanlara rastlanır. Orman 
örtüsü 2000 metrede sona erer. Daha 
yüksek alanlarda Alp tipi gür çayırlarla 
kaplı yaylalar yer alır. Giresun Dağlarının 
güneyindeki Çoruh-Kelkit Vadi oluğuna 
bakan kesiminde ise, daha çok meşeler-
den oluşan kurakçıl ormanlar ve bozkır 
(step) bitkileri ön plana çıkar. İl arazisinin 

%25’i tarım alanı, %34’ü orman ve fundalık 
alan, % 18’i çayır ve mera, %25’i tarım dışı 
araziden oluşmaktadır. 

TARIM & SANAYİ 
İl genel olarak, tarımsal olarak üretilen 

fındık önemli bir ürün olarak yer almak-
tadır. Tarımsal sektör olarak fındık işleme 
tesisleri ve çay işleme tesisleri mevcuttur. 
Bu tarımsal sektörlerin yanında özellikle 
bölgemizin jeolojik yapısı ve akarsuların 
dinamiği bakımından kum-çakıl ocakları 
ve buna bağlı işletmeler ile nehir tipi Hid-
roelektrik Santralleri (HES), kurşun, çinko, 
bakır maden ocakları ve işletmeleri ma-
dencilik sektörü olarak ilin önemli sanayi 
kollarıdır.

En çok yağış, ekim ve 
kasım, en az yağış̧ ise 

mayıs ve haziran aylarında 
görülür. Yağışın en fazla 

düştüğü aylarda aylık 
ortalama yağış 140 mm.’yi 

aşarken, en az düştüğü 
aylarda 60 mm.’nin altına 

inmez. Yağışlı günlerin 
ortalama sayısı 184’tür. 

İKLİM
ÖZELLİKLERİ
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İl topraklarındaki akarsuların tümü, 
dağların dik yamaçlarından büyük bir 
hızla aktığından oluk biçimli derin vadiler 
oluşmuştur. İlin kuzey bölümünde, Giresun 
Dağları ile Kuzey Anadolu Dağlarının bazı 
kesimlerinden doğan çok sayıda akarsu 
vardır ve bu nedenle kıyı şeridi sık vadiler 
ağıyla yarılmıştır.

Karadeniz’e dökülen akarsular doğu-
dan batıya doğru şöyle sıralanmaktadır; 

Tirebolu İlçesinde Harşit Çayı, Espiye İl-
çesinde Gelevera Çayı ve Yağlıdere İlçesin-
de Yağlıdere Çayı, Merkez İlçede Aksu De-
resi ve Baltama Deresi, Bulancak İlçesinde 
Pazarsuyu Deresi vardır. Bu su kaynakla-
rının su kaliteleri genellikle T1, A1(Düşük 
tuz, düşük sodyum zararı) niteliğinde olup 
sulamaya uygundur. Aksu Deresinin debisi 
117 m3/sn. Yağlıdere Çayının 96 m3/sn. ve 
Pazarsuyu Deresinin ise 46 m3/sn’dir. 

Harşit Çayı (Doğankent Çayı): Giresun 
İli akarsularının en uzunu olup, 160 km’dir. 
Çayın debisi 232 m3/ sn.dir. Gümüşhane 
il sınırlarındaki Vavuk Yaylası’ndan doğar. 
Günyüzü yakınlarında İl topraklarına girer 
ve Tirebolu’nun doğusunda denize dökülür. 

Gelevera (Özlüce) Çayı: Balaban Dağ-
ları’ndan doğar ve Espiye’nin doğusundan 
Karadeniz’e dökülür. Uzunluğu 80 km’dir.  

Yağlıdere Çayı: Erimez dağından çıkan 
Çakrak, Akpınar, Ayvat, Sınırköy ve Hisar-
cık yörelerinin sularını topladıktan sonra, 
Yağlıdere’den geçer ve Espiye’nin batısın-
da Karadeniz’e dökülür.  

Aksu Deresi: Karagöl bölgesinden do-
ğar. Kızıltaş, Sarıyakup, Pınarlar ve Güdül 
bölgelerinin sularını topladıktan sonra 
Merkez ilçenin doğu sınırında Karadeniz’e 
dökülür. Uzunluğu 60 km’dir.

Batlama Deresi: Çaldağ’ın batı yamacı-
nın güneyinde Bektaş Yaylası’ndan doğar 
ve merkez ilçenin batısında denize dökü-
lür. Uzunluğu 40 km’dir. 

Pazarsuyu Deresi: Karagöl ve Yürücek 
bölgelerinin sularının birleşmesiyle oluşur 
ve Bulancak’ın batısından denize dökülür. 
Uzunluğu 80 km’dir. 

Kelkit Irmağına, Giresun İlinde kuzey-
doğudan Şebinkarahisar ve Alucra havza-
larının sularını toplayan Avutmuş Deresi 
katılır. Avutmuş Deresi kaynağını Gâvur 
dağlarının Kelkit vadisine yamaçlarından 
alır. Önce batıya sonra güneybatıya aka-
rak Şebinkarahisar’ın doğusundan geçer 
ve Kelkit ırmağı ile birleşir. Avutmuş de-
resinin Alucra yöresindeki düzeyi 6–323 
cm. arasında saniyede 0,3–300 m3/ sn. 
arasında değişmektedir. 

ÇEVRE BAKANLIĞI 
2015 RAPORU

SU VE SU KAYNAKLARI

YÜZEYSEL SULAR - AKARSULAR 
İLİN SU KAYNAKLARI VE POTANSİYELİ



8 9

GİRESUN RAPORU GİRESUN RAPORU

Giresun ilinde 6446 sayılı EPK kapsamında toplam 64 adet hidroelektrik 
santral projesi geliştirilmiş̧ olup, bunun 34 adet hidroelektrik santrali 
işletme durumunda ve 4 adet hidroelektrik santral projesi inşaat halinde 
devam etmektedir. Yıllık ortalama 1120,72 GWh enerji üretilmektedir. 

HESLER

Gelevera (Özlüce) Çayı
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ
GİRESUN RAPORUUlaştırma Bakanı ile Dereli’de görüşme.
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Sel felaketi dolayısıyla Giresun’a gi-
den CHP heyeti, incelemelerindeki tespit 
ve önerileri raporlaştırdı. Raporda; “Er-
doğan’ın sözünü ettiği ‘yıkılması gereken 
köprü’, zamanında kaldırılmış olsaydı, 
şiddetli yağmur Dereli’yi vurmayacaktı”, 
“CHP’li Cebeci’nin 2019’da İl Genel Meclisi 
Başkanlığı’na verdiği dilekçe işleme ko-
nulsa ve gereği yapılsa beş asker şehit ol-
mayacaktı”, “Facia bir kez daha bağırarak 
geldi” tespitleri dikkat çekti. CHP heyeti, 
Giresun için afet bölgesi kararı alınması, 
sakınım planlaması yapılması gibi öneri-
lerde bulundu.

Giresun’da etkili olan sağanak yağış ne-
deniyle meydana gelen sel ve heyelan fe-
laketinde, can kaybı 9’a yükseldi. Şiddetli 
yağış sonrası ilçeler nehre döndü, araçlar 
sel sularına kapıldı. CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, CHP 
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Doğa 
Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Ali Öztunç koordinesinde 
bir heyet oluşturuldu. Heyette; Yüksek Di-
siplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili 
Uğur Bayraktutan, Giresun Milletvekili Ne-
cati Tığlı, İstanbul Milletvekili Emine Güli-
zar Emecan, Samsun Milletvekili Neslihan 
Hancıoğlu, Sinop Milletvekili Barış Kara-
deniz, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, 
Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile Ordu 
örgüt yönetici ve üyeleri yer aldı. Heyet, 
23-24 ve 25 Ağustos’ta Giresun Dereli, 
Doğukent, Yağlıdere, Tirebolu, Espiye ve 
Ordu Gülyalı’da incelemeler yaptı; selde 
yaşamını yitiren yurttaşların ailelerini zi-
yaret etti.

Bu incelemeler sonrası oluşturulan ra-
porda, bölge ile bölgede yaşanan felaket 
hakkında tespitler ve öneriler yer aldı. Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Giresun Vali-

liği yetkilileri tarafından inceleme yapıldığı 
ancak ortaya çıkan zarara ilişkin tespitlerin 
kamuoyunda paylaşılmadığı belirtilen ra-
porda, öne çıkan tespit ve öneriler şöyle:

ERDOĞAN’IN SÖZÜNÜ ETTİĞİ KÖPRÜ 
KALDIRILSAYDI, YAĞMUR DERELİ’Yİ 
VURMAYACAKTI: Dereli’de bulunan 241 
esnafın 221’inin dükkanı tamamen yok oldu, 
kamu binaları da büyük zarar gördü. De-
reli’de iki köprünün üst üste yapılması sele 
neden oldu. Yıllardır var olan eski köprünün 
hemen üstüne bir süre önce yeni bir köprü 
yapıldı ancak eski köprü kaldırılmadı. Dağ-
dan dereye gelen şiddetli yağmur, üst üste 
iki köprünün olduğu bölgede birikti. Sel 
suyu ile birlikte gelen ağaçlar baraj etkisi 
yarattı. Yağmur suyunun şiddetini arttırma-
sından sonra bu köprülerden eski olan köp-
rünün bir bölümü dayanamayarak yıkıldı. 
Böylece biriken sel suyu baraj kapağı açılır 
gibi şehir merkezine girdi ve önüne gelen 
her şeyi yıkıp götürdü. Eski köprü kaldırıl-
madığı için bu facia yaşandı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın sözünü ettiği ‘yıkılması ge-
reken köprü’, zamanında kaldırılmış olsaydı, 
şiddetli yağmur Dereli’yi vurmayacaktı. Ka-
yıpların çoğu da Dereli’de yaşandı.

Dilekçe işleme konulsaydı, beş asker 
şehit olmayacaktı: Tirebolu – Doğankent 
arasındaki Harşit Vadisi’nde bulunan men-
fezin sel nedeniyle çökmesi beş askerin 
şehit olmasına neden oldu. Dereden 25- 
30 metre yüksekteki menfez, sel suyunun 
30 metrenin üstüne çıkması nedeniyle 
çöktü. Menfezin alt kısmında bulunan ça-
kıl ve kum, bölgede bulunan ocak işletme-
cileri tarafından yıllardır alınınca menfezin 
alt kısmı boşaldı. Bu durumu tespit eden 
CHP’li İl Genel Meclisi üyesi Ömer Cebeci, 
4 Temmuz 2019 tarihinde İl Genel Meclisi 
Başkanlığı’na dilekçe vererek burada in-
celeme yapılmasını ve bu menfezin güç-

CHP HEYETİ’NİN 
GİRESUN RAPORU

KÖPRÜ KALDIRILMADI
“Erdoğan’ın sözünü ettiği ‘yıkılması gereken köprü’, zamanında kaldırılmış olsaydı, 
şiddetli yağmur Dereli’yi vurmayacaktı”, 

ASKERLER ŞEHİT OLMAZDI
“CHP’li Cebeci’nin 2019’da İl Genel Meclisi Başkanlığı’na verdiği dilekçe işleme ko-
nulsa ve gereği yapılsa beş asker şehit olmayacaktı”, 

FACİA BAĞIRARAK GELDİ
“Facia bir kez daha bağırarak geldi” tespitleri dikkat çekti. CHP heyeti, Giresun için 
afet bölgesi kararı alınması, sakınım planlaması yapılması gibi önerilerde bulundu.
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lendirilmesini istedi ancak AKP’li İl Genel 
Meclis Başkanı Ahmet Şahin bu dilekçeyi 
işleme koymadı, sadece bilgi amaçlı ola-
rak üstüne ‘Vali bey AFAD’a talimat ver-
miş’ notu düştü. Şayet 2019 yılındaki bu 
başvuru işleme konsa ve gereği yapılsa 
askerler bu menfezin yıkılmasından dolayı 
şehit olmayacaktı. Facia bir kez daha ba-
ğırarak geldi. Sel sonucu Doğankent İlçe-
si’nde 32 işyeri ile bir ticari taksi; Yağlıdere 
İlçesi’nde 6 işyeri kullanılamaz hale geldi.

YANLIŞ YAPILAŞMA VE HES’LER FELAKE-
Tİ TETİKLEDİ: Giresun’da faaliyeti devam 
eden HES sayısı 38. Bunların 35’i Yenilene-
bilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üreti-
mini Destekleme Mekanizması (YEKDEM) 
kapsamında. Üretim lisansına sahip HES 

sayısı ise 48. Teşvik amacıyla işletilen YEK-
DEM mekanizması üzerinden alım garan-
tisi sunularak kamu kaynaklarından firma-
lara pay sağlanıyor. Bu nedenle, aynı vadi 
içerisinde birden fazla HES projesi kuru-
labiliyor. İnsan kaynaklı doğa tahribatları, 
yanlış imar ve yapılaşma politikaları, yanlış 
su yönetimi politikaları, HES’ler ve dere ıs-
lah çalışmaları, bu felaketleri tetikliyor.

SAKINIM PLANLARINA İHTİYAÇ VAR: 
Giresun’daki yurttaşların ‘afetzede’ kabul 
edilmesi gerekiyor. Mağdur olan yurt-
taşların kamusal yardım ve hizmetlerden 
eşit faydalanmalarını sağlayacak koşullar 
sağlanmalı, bu bağlamda gerekli kanun 
değişiklikleri yapılmalı. Doğa olaylarının 
bir afete dönüşmesini engellemek için bir 
takım sakınım planlama adımlarına ihtiyaç 
var. Bu bağlamda, çevre düzeni planlarının 
sakınım planlarına göre yeniden geliştiril-
mesi gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı tarafından hazırlanan Karadeniz İklim 
Eylem Planı’nda, Karadeniz Sahil Yolu ve 
bölgedeki yapılaşma, dere yataklarındaki 
imar uygulamalarının aşırı doğa olaylarını 
tetiklediği dile getirildi ancak dere yatağı 
üzerinden yapılan yol uygulamaları dışın-
da TOKİ gibi kurumlar da dere yatakların-
da yapılar inşa etti. Karadeniz İklim Eylem 
Planı da mevcut yapılaşmaların yıkılarak 
yeni yapılaşma-inşaat alanlarının oluştu-
rulmasından başka bir çözüm getirmiyor.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR: Giresun 
için ‘afet bölgesi’ kararı alınmalı. Afet bölge-
si gereğince il geneli için meydana gelen ve 
genel hayata etkili olan sel afeti nedeniyle 
oluşan mağduriyetlerin giderilmesi, ilin nor-
mal yaşamına dönebilmesi ve iyileştirilebil-
mesi, tüm mağdurların eşit olarak kamu yar-
dım ve hizmetlerinden faydalandırılabilmesi 
için kanun değişikliği yapılması gerekiyor.

Afet öncesinde önleyici
tedbirler almayan idare, afet 
sırasında da zamanında ve 
işlevli araçlarla müdahale 
etmedi. Böylelikle zararın 
boyutlarının artmasına 
sebebiyet verdi. Yağış 
öncesinde uyarı yapılan 
yurttaşların güvenli böyle 
sevk edilmesine yönelik 
tedbirler alınmadı.

TEDBİRSİZLİK 
ZARARIN 
BOYUTLARINI 
ARTIRDI

İKLİMLE UYUMLU YERLEŞİM PLANINA 
GEÇİLMELİ: İklim krizini derinleştiren 
ormansızlaştırma, orman alanlarının ta-
rım alanlarına dönüştürülmesi, dere ya-
taklarının değiştirilmesi, imara açılması,  
dolgu alanları yaratılması gibi çarpık  
kentleşme-yerleşme politikaları ter-
kedilmeli, doğa ile uyumda yöredeki 
kültürel miras ve kadim bilgi de esas 
alınarak doğayla ve iklimle uyum-
lu yerleşim pratiklerine geçilmeli. 
Selden zarar gören yerleşim alanla-
rı ve yurttaşlara herhangi bir ayrım  

gözetmeksizin eşit hizmet sunulmalı, 
mağduriyetleri oranında eşit koşullarda 
kamu hizmetlerinden yararlandırılmaları 
sağlanmalı.

İhmaller tespit edilmeli, suç duyuru-
sunda bulunulmalı: Sel sonrasında evleri 
oturulmaz hale gelen mülkiyet sahibi ve 
kiracı yurttaşlara barınma imkânları su-
nulmalı; zararları tazmin edilmeli, eşya 
ve kira yardımı yapılmalı. Sel felaketi ön-
cesi ve sonrasındaki ihmaller tespit edi-
lerek ilgili kişi ve kurum yetkilileri hak-
kında suç duyurusunda bulunulmalı.
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DERELİ



BAŞKANLAR
NE DEDİ?

GÖZ GÖRE GÖRE..!
Yaşanan felaket sürpriz değil. Gördü-

ğümüz manzara büyük bir ibret ve dersler 
taşıyor. Burada sadece Giresun değil, Sam-
sun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin illerinde bu 
felaketleri sürekli yaşıyoruz. 

Karadeniz illerine hayat veren derelerin 
felakete dönüşmesini engellemek yerine, 
buna zemin hazırlanıyor. 

Biz maneviyatı yüksek bir toplumuz. 
Kaderciyiz ama her şeyi kadere bağlamak 
doğru değil. Aklımızı kullanarak, kendimize 
göre bir yaşam alanı belirlemeliyiz.

Karadeniz’in böyle olduğunu biliyoruz, 
Riski çok yüksek. Biz bu riskleri en aza in-
direcek şekilde önlemler almak zorundayız. 
Teknoloji çok gelişti, okumuş donanımlı in-
sanımız da var. Burada öncelikle acil ihti-
yaçların karşılanması gerekiyor. Geçmişte 
olduğu gibi 3 gün sonra bu vahim tablonun 
unutulmaması; vatandaşın, esnafın ve yerel 
yöneticilerin yalnız kalmaması gerekiyor. 

Vurgulanması gereken şu, vatandaşımı-
zın ve esnafımızın kaybı var. Acil eylem pla-
nı hazırlanarak, zararlar karşılanmalı. 

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ GENÇ:
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KENDİMİZ
YAPTIK..!

TEK YOL KÖKLÜ ÇÖZÜM..!

Kendi ellerimizle bu zararı verdik, doğa bize 
bir şey yapmadı. Derenin akışı doğru yönde 
planlansaydı, buraya imar verilmeseydi 
hiçbir vatandaşımızın burnu kanamazdı.

Buraya gelmeden önce düşündüğü-
müz, bildiğimiz bir tabloyla karşılaştık. 
Uzun yıllardır Karadeniz’in temel sorunu 
bu zaten. Yöneticilik görmezden gelmek 
değildir. Bu tür yerlere bu tür izinleri ve-

rirseniz, üç kuruş para kazanacağız diye 
halkın sorununu görmemiş olursunuz. Bi-
zim yapacağımız yardımlar elbette önem-
li ama bu sorundan kurtulmanın tek yolu 
köklü çözümler üretmektir.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE
BAŞKANI HASAN AKGÜN:

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI MUAMMER KESKİN:
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GİRESUN İÇİN
NE GEREKİYORSA YAPILACAK

Giresun Valiliğine başvuru yaparak, İBB 
olarak yanlarında olduğumuzu, her türlü 
yardımı yapacağımızı kendilerine bildir-
dik. Ama bununla yetinmeyerek, çok de-
ğerli belediye başkanlarımızla birlikte kal-
kıp buraya geldik. Olayları yerinde tespit 
etmek istiyoruz. Bu tespit sadece Dereli 
ilçesi ile sınırlı kalmayacak, diğer etkile-
nen yerleri de ziyaret edeceğiz. Oralarda 

da tespitlerde bulunacağız dönüşte de 
başkanımıza sunacağımız raporla birlikte 
ekiplerimiz burada neleri iyileştirebilecek, 
ne katkı verebileceğiz onun çalışmaları-
na başlanacak. Yalnız şu noktayı bir daha 
vurgulamak istiyorum buraya gösterilecek 
bir haftalık ilgiden sonra yine dönüp ha-
yatımıza devam edersek biz bu sorunları 
yaşamaya devam ederiz.

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI MURAT YAZICI:

1. GÜN PROGRAMI
DERELİ YOLU İNCELEME
DOĞANKENT
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DERELİ
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DERELİ 
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DERELİ
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DOĞANKENT

Stratejik İran Yolu: Beş jandarmanın şehit düştüğü yer. Dokuz yıl boyunca dereden malzeme çalınmış.

Sel öncesi ve sonrası.
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2. GÜN PROGRAMI
YAĞLIDERE
SOĞUKPINAR
GELEVERA DERESİ
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GELEVARA (ÖZLÜCE) DERESİ
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Gezilen Afet Bölgeleri Hakkında: 
 

- Dereli İlçesini Etkileyen Sel Felaketinin Nedenleri:  

Dereli İlçesi Mehmet Yumak Sokağa paralel giden Akkaya ve Çağman çaylarının Aksu Deresi ile 

kesişme noktasına yakın yerde, Akkaya Çayı üzerinde iki adet köprünün var olduğu, Yağışla 

birlikte gelen sel teressubatının (ağaç, kum, çakıl, kaya vb.) eski köprü olarak adlandırılan 

köprünün altında birikerek baraj etkisi yarattığı, yağmur suyunun şiddetini arttırması sebebiyle 

bu köprülerden eski olan köprünün bir bölümünün yıkılmasına sebep olduğu,  böylece biriken sel 

suyunun baraj kapağı açılır gibi şehir merkezine girdiği ve Celal Müdür, Cumhuriyet ile Şehit 

Adnan Türker Caddelerine bağlı tüm sokaklar üzerinde bulunan iş yeri ve binalara 4 – 5 metre 

yüksekliğinde taş, çamur ve sel sularının yıkıcı hasar vererek can ve mal kaybına sebep olduğu 

görülmüştür. 

 

Akkaya ve Çağman çayları ile Aksu deresinin kesiştiği noktada bulunan yapıların dere kesitini 

daraltması sebebinin yukarıda bahsedilen yıkıcı hasarın artmasında önemli etken olduğu 

gözlemlenmiş olup, doğal dere kesitinin, şehir içindeki dere yamaçlarındaki dolgu üzerine yapılan 

binalar ve istinat duvarları ile daraltıldığı anlaşılmaktadır. Özellikle de iki derenin şehir içinde 

kesiştiği noktanın deltasına yapılan büyük (resimlerde mavi olarak görülen) binanın sebep olduğu 

gözlemlenmiştir.  

 

 

     
 

   
 

İBB 27-28 AĞUSTOS GİRESUN 
İLİ AFET İNCELEME RAPORU

KATILIMCILAR:
1- Şükrü GENÇ  Sarıyer Belediye Başkanı
2- Dr.Hasan AKGÜN  Büyükçekmece Belediye Başkanı
3- Muammer KESKİN  Şişli Belediye Başkanı
4- Murat YAZICI  İBB Genel Sekreter Yardımcısı
5- Selami TAŞER  İSKİ Genel Müdür Yardımcısı
6- Seyfullah DEMİREL İ BB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı
7- Bülent AKKÖSE  İBB Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Danışmanı

“BU OLAY İNSANLARIN CAN VE MAL KAYBINA SEBEBİYET VEREN 
BÜYÜK BİR İNSAN HATASIDIR” KAMU ZARARLARI:
- Çöken Yollar   - İstinat Duvarları
- Çöken Köprüler  - Çöken Menfezler
- İçme Suyu Hatları  - Atık Su Hatları
- Elektrik Hatları  -Yapılacak Kamulaştırmalar

VATANDAŞ ZARARLARI:
- Esnaf Dükkan ve Malzeme
- Tarımsal Kayıplar (Bahçe ve Dere Kenarı Fındıklar)
- Ev ve İşyerlerinin İçine Çamur Dolması

HESAP EDİLEMEYEN ZARARLAR:
- Zaman ve Mesai Kaybı - Çevresel Zararlar

ZİYARET YAPILAN AFET BÖLGELERİ:
- Dereli (En büyük zararın olduğu nokta) - Doğankent (Jandarma aracının düştüğü nokta)
- Yağlıdere (En büyük ikinci zararın olduğu nokta)
- Soğukpınar (Dere Yatağında caminin yıkılıp minarenin kaldığı yer)

ZİYARET YAPILAN DİĞER YERLER:
- Kemal Aydın (Başsağlığı)  - Giresun CHP İl Başkanlığı
- Piraziz Belediye Başkanlığı  - Eynesil Belediye Başkanlığı
- Espiye Kaymakamlığı

RESMİ YAZI İLE TALEPTE BULUNAN BELEDİYELER:
- Soğukpınar (Kombine ve Muhtelif)   - Yağlıdere (Kombine ve Muhtelif)
- Üçtepe (JCB) - Eynesil (Kombine Araç) - Tirebolu (Kombine Araç)
- Piraziz (Kombine Araç) - Görele (Kombine Araç) - Doğankent (Kombine Araç)

GEZİLEN AFET BÖLGELERİ HAKKINDA:
- DERELİ İLÇESİNİ ETKİLEYEN SEL FELAKETİNİN NEDENLERİ:

Dereli İlçesi Mehmet Yumak Sokağa 
paralel giden Akkaya ve Çağman çayları-
nın Aksu Deresi ile kesişme noktasına ya-
kın yerde, Akkaya Çayı üzerinde iki adet 
köprünün var olduğu, Yağışla birlikte ge-
len sel teressubatının (ağaç, kum, çakıl, 
kaya vb.) eski köprü olarak adlandırılan 
köprünün altında birikerek baraj etkisi ya-
rattığı, yağmur suyunun şiddetini arttır-
ması sebebiyle bu köprülerden eski olan 
köprünün bir bölümünün yıkılmasına se-
bep olduğu, böylece biriken sel suyunun 
baraj kapağı açılır gibi şehir merkezine 
girdiği ve Celal Müdür, Cumhuriyet ile Şe-
hit Adnan Türker Caddelerine bağlı tüm 
sokaklar üzerinde bulunan iş yeri ve bina-

lara 4 – 5 metre yüksekliğinde taş, çamur 
ve sel sularının yıkıcı hasar vererek can ve 
mal kaybına sebep olduğu görülmüştür.

Akkaya ve Çağman çayları ile Aksu 
deresinin kesiştiği noktada bulunan ya-
pıların dere kesitini daraltması sebebinin 
yukarıda bahsedilen yıkıcı hasarın artma-
sında önemli etken olduğu gözlemlenmiş 
olup, doğal dere kesitinin, şehir içindeki 
dere yamaçlarındaki dolgu üzerine ya-
pılan binalar ve istinat duvarları ile da-
raltıldığı anlaşılmaktadır. Özellikle de iki 
derenin şehir içinde kesiştiği noktanın 
deltasına yapılan büyük (resimlerde mavi 
olarak görülen) binanın sebep olduğu 
gözlemlenmiştir.
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Doğankent’te Yol Çökmesi Sonucu Jandarma Aracının Sele Kapılmasının Nedenleri: 

 

Mursal deresini, Harşık çayına bağlayan Giresun - Gümüşhane illerini birbirine bağlayan 

karayolunun altından geçen menfez ile istinat duvarlarının, yaşanan sel felaketi sebebiyle 

çökmesi neticesinde can ve mal kayıplarının yaşandığı görülmüştür. 

 

Bu felaketin yaşanmasına sebep olan menfezin ve dolayısı ile yolun çökmesinin nedeni, Harşık 

çayının bu noktasında bulunan taş ocaklarının usulsüz ve plansız olarak iş makineleri ile kum ve 

çakıl malzemesini dereden çıkarttığı bu nedenle menfezin altının boşaldığı yoğun yağışa 

dayanamayan menfez ve istinat duvarlarının da çökerek can ve mal kaybına sebebiyet verdiği 

gözlemlenmiştir. 

 

Yapılan menfez ve istinat duvarlarının yapım tekniğine uygun olmadan özellikle de zemin 

değerlendirme raporlarından uzak olduğu gözlenmiştir. Şöyle ki; gelen sel suları bu sanat 

yapılarının temelinin altına girerek duvarları ve menfezi yıkmıştır. Hâlbuki derenin böyle bir 

suyunu getirebileceği bilinmekte ve buna göre önlem alınması gerekmektedir. Ayrıca yukarıda 

bahsedildiği gibi menfez ve istinat duvarlarının altından kum çakıl alınması da sanat yapılarının 

yıkımını hızlandırmış olup, Bölgedeki dere içerisinde faaliyet gösteren tüm kum çakıl ocaklarının 

ruhsatlarının ve ÇED raporlarının olup olmadığının araştırılması varsa da kimler tarafından 

verildiğinin ortaya çıkarılması gerekmektedir.  

 

   
 

   
 

DOĞANKENT’TE YOL ÇÖKMESİ SONUCU JANDARMA ARACININ 
SELE KAPILMASININ NEDENLERİ:

Mursal deresini, Harşit çayına bağla-
yan Giresun - Gümüşhane illerini birbiri-
ne bağlayan karayolunun altından geçen 
menfez ile istinat duvarlarının, yaşanan 
sel felaketi sebebiyle çökmesi neticesin-
de can ve mal kayıplarının yaşandığı gö-
rülmüştür.

Bu felaketin yaşanmasına sebep olan 
menfezin ve dolayısı ile yolun çökmesinin 
nedeni, Harşit çayının bu noktasında bu-
lunan taş ocaklarının usulsüz ve plansız 
olarak iş makineleri ile kum ve çakıl mal-
zemesini dereden çıkarttığı bu nedenle 
menfezin altının boşaldığı yoğun yağışa 
dayanamayan menfez ve istinat duvarla-
rının da çökerek can ve mal kaybına se-
bebiyet verdiği gözlemlenmiştir.

Yapılan menfez ve istinat duvarlarının 
yapım tekniğine uygun olmadan özellik-
le de zemin değerlendirme raporlarından 
uzak olduğu gözlenmiştir. Şöyle ki; gelen 
sel suları bu sanat yapılarının temelinin al-
tına girerek duvarları ve menfezi yıkmıştır. 
Hâlbuki derenin böyle bir suyunu getire-
bileceği bilinmekte ve buna göre önlem 
alınması gerekmektedir. Ayrıca yukarıda 
bahsedildiği gibi menfez ve istinat duvar-
larının altından kum çakıl alınması da sa-
nat yapılarının yıkımını hızlandırmış olup, 
Bölgedeki dere içerisinde faaliyet gösteren 
tüm kum çakıl ocaklarının ruhsatlarının ve 
ÇED raporlarının olup olmadığının araştı-
rılması varsa da kimler tarafından verildiği-
nin ortaya çıkarılması gerekmektedir.

4 
 

Espiye Soğukpınar’ı Etkileyen Sel Felaketinin Nedenleri: 

 

Sel felaketinin yaşandığı Espiye Soğukpınar yolu, dere yatağı üzerindeki çarpık yapılaşma ve 

istinat duvarları ile dere kesitinin daraltılmasına ilaveten HES baraj kapaklarının zamansız 

açılması neticesinde dere boyunca denize kadar olan mesafede var olan köprü, menfez, yol, 

istinat duvarları, yeşilköy mahalle camii ve HES yapılarının yoğun sel sularına dayanamayarak 

yıkıldığı, ağır hasar aldığı ve vatandaşların yoğun ölçekte fındık zayiatının olduğu 

gözlemlenmiştir.  

 

Soğukpınar beldesi içindeki yolların bir kısmının vatandaşlar tarafından betonlandığı 

menfezlerinin ve yağmur suyu tahliyesi için yer yer beton borular ile imalatlar yapıldığı 

gözlemlenmiştir. Özellikle beton yol yapılan yerlerde herhangi bir hasarın olmadığı tespit 

edilmiştir. Ancak yamaçlardaki yağış anında su taşıyan küçük dereciklerin doldurularak bahçe ve 

düz alan oluşturulmasından dolayı bu yerler yoğun yağışa dayanamayıp küçük heyelanlara 

sebebiyet vermiştir.  

 

        
 

     
 

 

 

 

ESPİYE SOĞUKPINAR’I ETKİLEYEN SEL FELAKETİNİN NEDENLERİ:

Sel felaketinin yaşandığı Espiye So-
ğukpınar yolu, dere yatağı üzerindeki 
çarpık yapılaşma ve istinat duvarları ile 
dere kesitinin daraltılmasına ilaveten HES 
baraj kapaklarının zamansız açılması ne-
ticesinde dere boyunca denize kadar 
olan mesafede var olan köprü, menfez, 
yol, istinat duvarları, yeşilköy mahalle ca-
mii ve HES yapılarının yoğun sel sularına 
dayanamayarak yıkıldığı, ağır hasar aldı-
ğı ve vatandaşların yoğun ölçekte fındık 
zayiatının olduğu gözlemlenmiştir.

Soğukpınar beldesi içindeki yolların 
bir kısmının vatandaşlar tarafından be-
tonlandığı menfezlerinin ve yağmur suyu 
tahliyesi için yer yer beton borular ile 
imalatlar yapıldığı gözlemlenmiştir. Özel-
likle beton yol yapılan yerlerde herhangi 
bir hasarın olmadığı tespit edilmiştir. An-
cak yamaçlardaki yağış anında su taşıyan 
küçük dereciklerin doldurularak bahçe 
ve düz alan oluşturulmasından dolayı bu 
yerler yoğun yağışa dayanamayıp küçük 
heyelanlara sebebiyet vermiştir.
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Yağlıdere’yi Etkileyen Sel Felaketinin Nedenleri: 

 

Sel felaketinin yaşandığı Yağlıdere yolu, dere yatağı üzerindeki çarpık yapılaşma ve istinat 

duvarları ile dere kesitinin daraltılmasına ilaveten iki adet HES baraj kapağının zamansız açılması 

neticesinde dere boyunca yolların alt ve üst yapısı ile köprülerin hasar gördüğü ve vatandaşların 

yoğun ölçekte fındık zayiatının olduğu gözlemlenmiştir.  

 

İlçeye içme suyu sağlayan ishali hattının ve kaynak deposunun heyelan sonucu zarar görmesi. 

Mahalle yollarındaki istinat duvarlarının çökmesi genel olarak zararlar arasındadır. Ayrıca ilçe 

merkezine uzak olan 9 adet köyün mahalle yapılarak hizmet verilmeye çalışılması belediyenin 

altından kalkamadığı bir durumdur.   

 

    
 

    
 

    
 

YAĞLIDERE’Yİ ETKİLEYEN SEL FELAKETİNİN NEDENLERİ:

Sel felaketinin yaşandığı Yağlıdere 
yolu, dere yatağı üzerindeki çarpık yapı-
laşma ve istinat duvarları ile dere kesitinin 
daraltılmasına ilaveten iki adet HES baraj 
kapağının zamansız açılması neticesinde 
dere boyunca yolların alt ve üst yapısı ile 
köprülerin hasar gördüğü ve vatandaşla-
rın yoğun ölçekte fındık zayiatının olduğu 
gözlemlenmiştir.

İlçeye içme suyu sağlayan ishali hat-
tının ve kaynak deposunun heyelan so-
nucu zarar görmesi. Mahalle yollarındaki 
istinat duvarlarının çökmesi genel olarak 
zararlar arasındadır. Ayrıca ilçe merkezine 
uzak olan 9 adet köyün mahalle yapılarak 
hizmet verilmeye çalışılması belediyenin 
altından kalkamadığı bir durumdur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN TALEPTE 
BULUNAN BELEDİYELER:
- Görele Belediyesi (AK Parti)   Kanal Açma Kombine Araç Görevlendirme

- Doğankent Belediyesi (AK Parti)    Kanal Açma Kombine Araç Görevlendirme

- Yağlıdere Belediyesi (MHP)    Kanal Açma Kombine Aracı ve Muhtelif İhtiyaç

- Yağlıdere Üçtepe Belediyesi (MHP)   Bir Adet Hibe JCB İş Makinesi

- Espiye Soğukpınar Belediyesi (CHP)  Kanal Açma Kombine Aracı ve Muhtelif İhtiyaç

- Tirebolu Belediyesi (CHP)     Kanal Açma Kombine Araç Görevlendirme

- Eynesil Belediyesi (CHP)     Kanal Açma Kombine Araç Görevlendirme

- Piraziz Belediyesi (CHP)     Kanal Açma Kombine Araç Görevlendirme

Türkiye Belediyeler Birliği Kurucu Baş-
kanı ve Encümen üyesi Dr. Hasan AKGÜN 
yapılan görüşmelerde Giresun’un afet 
bölgesi olması sebebiyle yapılacak ilk 
TBB Encümen Toplantısı’nda belediyele-
rin araç ihtiyaçlarının öncelikle karşılana-
cağını ifade etmiştir.

Talepte bulunan belediyelerin resmi ya-
zıları dosya ekinde mevcut olup, bu ta-
leplerden Kanal Açma Kombine Araç 
talepleri afetin meydana gelmesini müte-
akip derhal iki aracın yola çıkarılması ile 
hizmete başlanılmış ve talepte bulunan 
7 belediyemizin de talepleri karşılanmak 
üzere programa alınmıştır.

Bu belediyelerden Tirebolu, Yağlıdere 
ve Doğankent’in işlemleri tamamlanmış 
olup, Eynesil, Piraziz ve Görele de bu 
haftadan itibaren hizmete başlanacak-
tır. Ancak Kanal Açma Kombine Aracının 
büyük, Espiye Soğukpınar Belediyesi’nin 
yollarının ise afet sonrası uygun olmaması 
nedeniyle geçiş yapılamadığından hizmet 
verilememektedir.

Talep edilen diğer muhtelif ihtiyaçların 
karşılanması eylül ayında yapılacak İBB 
Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nda gündeme 
alınarak değerlendirilecektir.
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- Tirebolu Harşit Çayı Üzerinde bulu-

nan çakıl ocaklarından aşırı ve kontrol-

süz malzeme alınması dere yatağı ko-

tunu 25 ile 30 metre düşürmelerinden 

dolayı olası bir doğal sel afetinde dere 

yatağını yana doğru açacağından top-

rak suyla birlikte Harşit çayının denizle 

birleştiği yerdeki 10 bin kişinin yaşadığı 

Demircili Mahallesi ve Körliman Ma-
hallesi’ni basma riski büyüktür. Bu da 

büyük mal ve can kayıpları riskini artır-

maktadır ivedi acil önlem alınmalıdır.

- Tirebolu Doğankent Torul Yolu Üze-

rinde altı boşalan menfez köprü viya-

düklerin riskli olanları için acil önlemler 

alınmalıdır.

- Bölgedeki HES’lerin doğaya verdiği 

zararlardan biri de son 10 yılda köyler-

de bulunan içme su kaynaklarının ku-

ruması. HES tünelleri geçtiği bölgedeki 

yeraltı ve yerüstü içme suyu su kaynak-

larını kuruttu, yok etti bölgede bulunan 

çoğu köylerin su depolarına an itiba-

riyle su tankerleriyle su takviyesi yapıl-

maktadır.

- Bölge de Gelevera Deresi, Kavraz 
Deresi, Yağlıdere, Harşit Çayı üzerin-

de yapılan barajlardan kaynaklı son 10 

yılda bölgeye düşen yağış miktarı 2-3 

kat artmıştır. Bölgenin %70 %80 eğimli 

olmasından kaynaklı toprak kayması ve 

heyelanları bölgede artırmış, son 10 yıl-

da milyonlarca metreküp verimli topra-

ğın yok olmasına, mal ve can kayıpla-

rına neden olmuştur. Baraj bölgelerinin 

aşırı yağış aldığı uzmanlar tarafından 

da bilinmektedir. Barajlar ve HES’ler 

bölgede ekolojik yapıyı bozmuş bölge-

de felaket risklerini artırmıştır.

BÖLGEDEKİ HES SAYILARI:
- DSİ 2016 Yılına kadar olan verilerine 

göre Giresun toplamında Devlet HES’i 

1970’lerde yapılmış 1 adet 74.50 mega-

vat daha sonra özelleşmiştir. Özel sek-

töre ait ise 38 adet HES bulunmaktadır.

- Tirebolu Harşit çayı üzerinde 2 baraj 
ve 3 tünel HES, 

- Dereli ilçesi, Aksu Deresi üzerinde 10 
HES,

- Bulancak ilçesinde 6 adet ve İnşaa-

tı devam eden 2 adet toplam 8 adet 
HES, Yağlıdere üzerinde 7 adet HES ve 
1 Karavacık Yaylası Barajı,
- Gelevera Deresi üzerinde 2 adet HES 
ve 1 adet baraj, 
- Kavraz Deresi üzerinde 1 adet baraj,
- Şebinkarahisar ilçesinde 2 adet HES,

- Alucra ilçesinde ise 2 adet HES bulun-

maktadır.

BÖLGEDEKİ HES’LER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ:
HES’LERİN SEL TAŞKINLARINA ETKİSİ:

- Dere yataklarında su debisi yeterli ol-

maması nedeni ile barajda toplanan su 

daha yüksek kota taşınmakta, bunun 

için yapılan imalatların tamamı sırasın-

da DOĞA TAHRİBATI neden olunmak-

ta (Yamaçlarda) kuvvetli yağış sırasın-

da buralardan oluşan toprak kayması, 

dere yataklarının dolmasına, dere su-

yunun kabarmasına, köprü, viyadük vb. 

gibi yapıların altının dolmasına, tıkan-

masına…

- HES İnşaatlarının projelendirilmesi 

sırasında yeterli veri analizi ve oluşabi-

lecek Risklerin dikkate alınmaması, ar-

tan SU YÜKÜ’nü karşılayacak mukave-

mette yapılmaması nedeniyle tesislerin 

yıkılması gündeme gelmiştir. TEKNİK 

YETERSİZLİK (Fotoğraflarda detaylı 

gözükmekte)

- HES’lerde aşırı yağış sonrası taşınan 

doğal malzemeler (taş, toprak, ağaç 

vb.) ve suların aşırı yükselmesi ile baraj 

gövdesinde oluşabilecek yıkılma ris-

kine karşı BARAJ KAPAKLARI’nın ani 

açılması DERE SUYU’nun aşırı artması 

taşkınlara, yıkımlara neden almuştur.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Giresun İli Afet İnceleme Heyetinin Ziyaretleri: 

 

     
    Ordu – Giresun Havaalanı Başlangıç                Kemal AYDIN’a Başsağlığı Ziyareti 

      
     Piraziz Belediye Başkanlığı Ziyareti          Doğankent Kayıp Asker Ailelerini Ziyaret 

     
   Yağlıdere Belediye Başkanlığı Ziyareti             Dereli Belediye Başkanlığı Ziyareti 

     
      CHP Giresun İl Başkanlığı Ziyareti            Soğukpınar Belediye Başkanlığı Ziyareti 

 

8 
 

 

 

İBB GİRESUN İLİ AFET İNCELEME HEYETİNİN ZİYARETLERİ:
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CUMHURBAŞKANI 
GİRESUN’DA NE DEDİ?

İÇİŞLERİ Bakanımız ekibiyle birlikte ilk 
günden beri çalışmaları kontrol ediyor. 36 
ilden ekiplerimiz Giresun’da görev yap-
mıştır.

Ekiplerimiz mahsur kalan 172 vatanda-
şımızı hamd olsun sağ salim kurtarmıştır. 
Bu felakette şu ana kadar maalesef asker 
ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybet-
miştir.

Yaralanan 47 vatandaşımızın tamamı 
taburcu edildi. Halen 5 insanımız kayıptır. 

43 bina yıkıldı, 94 bina acil yıkılacak 
şekilde ağır hasar gördü.

Yol, su, elektrik gibi temel hizmetle-
ri birkaç istisna dışında hizmete sunduk. 

Kapanan 118 köy yoluna ulaşım sağlandı.
434 iş makinesiyle temizlik çalışmaları 

sürüyor.
AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız yürütü-

len çalışmalar için Giresun’a 73,5 milyon 
TL ödenek göndermiştir. 

Dün gece imzaladığım bir kararla tek 
seferde 20 milyon TL’lik kaynağı AFAD’a 
aktardık.

Giresun’da 1 milyar 290 milyon TL’lik 
proje hayata geçirilecek.

ESNAFIN 50 BİN LİRAYA KADAR  
ARARI HİBE EDİLECEK

Sel felaketine maruz kalan esnafları-
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mıza, burası esnaflarımız için çok önemli, 
tüm esnaflarımıza 50 bin TL’ye kadar olan 
zararlarının tamamı, bu rakamı aşanların 
da 50 bin TL’lik kısmı TESKOMB tarafından 
hibe olarak verilecektir. 

Ekonomik ve sosyal hayatın süratle nor-
male dönmesi için afetten zarar gören KO-
Bİ’ler için 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi 
desteği ayrıca devreye sokulmuştur.

Üreticilerimize verilecek tarımsal des-
tekleme ödemeleri erkene alınarak 8 mil-
yon TL ödeme yapılmıştır.

Konut, iş yeri ve diğer hasarlar için 6.5 
milyon lira nakdi yardım yapıldı.

Toplam keşif bedeli 1 milyar 290 milyon 
TL’yi bulan proje hayata geçirilecektir.

 TOKİ’nin Dereli’de yapacağı 142 konu-
tun inşası için çalışmalara hemen başlan-
mıştır, Doğankent’te de 120 konut yapıla-
caktır.

Köylerimizde 250 köy konutu inşa edi-
lecektir, altında ahırı olacak, üstünde de 
konutu olacak.

Harşit Çayı Vadisi’ndeki tüm kum, çakıl 
ocakları kapatılacak. Derelere yapılacak 
müdahaleler kontrol altına alınacaktır.

“DİKEY YAPILAŞMA İNTİHARLA EŞ  
DEĞER BİR YANLIŞTIR”

Rabbimiz dünyayı bir düzen üzerine 
kurmuştur. Bu düzende tabiatın hakkı var-
dır. Tabi insanın hakkı vardır. Diğer canlıla-
rın da hakkı vardır. Tabiatın hakkına riayet 
etmediğinizde bunun sonuçlarıyla yüzleş-
mek zorunda kalırsınız. İnsanın hakkına ria-
yet etmediğinizde bunun vebali ile de karşı 
karşıya kalırsınız. Diğer canlıların hakkına 
riayet etmediğinizde benzer sonuçlarla 
karşı karşıya kalırsınız.

Bu dünya hepimize yetecek kadar bü-
yük, Rabbimizin ihsanı hepimize yetecek 
kadar sonsuzdur.

Tabiattaki dere yatakları, istisnai de olsa 
büyük yağışlar olduğunda kolayca akıp gi-

debilsin diye var. Biz tutup bu dere yatak-
larını evlerle, iş yerleriyle işgal edersek gün 
geldiğinde sel gelir bunları da alır götürür. 

Aynı şekilde yaylalar hayvanlar rahat-
ça otlasın, insanlar güzelliklerinden istifa-
de etsin diye var. Biz bu yaylaları betona 
boğarsak gün gelir hep birlikte bunun piş-
manlığını da yaşarız.

İlk düğme yanlış iliklendiğinde sonraki-
leri düzeltmek ya hiç mümkün olmuyor ya 
da çok büyük bedel istiyor.

Depremler bize yaptığımız işin yanlışlı-
ğını acı bir şekilde göstermiştir. Türkiye an-
cak son 20 yılda planlı ve alt yapı öncelikli 
bir şehir anlayışıyla bulaşabilmiştir.

Bu tür yerlerde dikey yapılaşma intihar-
la eş değer bir yanlıştır.

TOKİ olarak konutlar, dükkanlar yapaca-
ğız Ama bu dükkanları konutlarla beraber 
çok yüksek yapmayacağız. Zemin +3, bi-
lemedin +4 yapacağız. Fazla yapmak iste-
miyoruz. Bir depremde vs. ortaya çıkacak 
bir bela ile karşı karşıya kalmak istemiyo-
ruz. Güzel binalar yapalım istiyoruz. Esna-
fın dükkanı güzel olsun, üzerinde konutlar 
gayet güzel olsun. Şöyle bakıldığında baş 
başka bir güzellik olsun. 

Dere yataklarını ıslah edeceğiz,  
oralardan da tehdit almak istemiyoruz. 
Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya, 
yapacağız.

Birkaç köprüyü yıkıp kemer inşa ede-
ceğiz. İlçelerimizi ve köylerimizi tamamen 
ayağa kaldırana kadar tek bir anımızı boşa 
geçirmeyeceğiz. Buraya Ordu-Giresun 
Havalimanı’ndan geldim. Doğankent’e de 
gidecek, arama kurtarma ekipleri ve va-
tandaşlar ile görüşeceğiz. Akşam da Gi-
resun’da balıkçılık sezonunun açılışını ger-
çekleştireceğiz. İnşallah yeniden yağışlar 
başlamadan hem kayıplarımızı tamamen 
bulacağımızı hem de acil olarak yapılma-
sı gereken işlerimizi tamamlayacağımızı 
ümit ediyorum.”
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JAPON MÜHENDİSLERİN
ÇALIŞMASI
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GİRESUN CHP İL BİNASINI ZİYARET

YAĞLIDERE BELEDİYESİ

ZİYARETLER SOĞUKPINAR BELEDİYESİ

EYNESİL KAYMAKAMLIK ZİYARETİ
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EGE’NİN SESİ

F5 HABER 2F5 HABER

EKSPRES HABER

BASIN GAZETE DAMGA

GERÇEK GÜNDEM

GAZETE DAMGA

GİRESUN EKSPRES
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GİRESUN EKSPRES GİRESUN GÜNDEM

İYİ GÜNLERNET

GİRESUN İLERİ

GİRESUN GÜNDEM

GİRESUN GÜNDEM GÜNDOĞUMU

GİRESUN İLERİ
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HABER 3

HABERDAR ÖNCÜ HABER

ÖNCÜ HABER

SARIYER POSTA SARIYER TİMES

ÖNCÜ HABER SARIYER MANŞET
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TÜRKİYE HABER

YENİ GİRESUN

YENİ GİRESUN

YEŞİL GİRESUN

KARADENİZ

KARADENİZ

GİRESUN GÜNDEM
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