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Issues which result form urban planning in Giresun and proposals for their solutions
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Özet: 21. yüzyılın önemli problemlerinden biri olan düzensiz ve dengesiz kentleşme, ekonomik, sosyal, kültürel,
yönetimsel, çevresel sorunları beraberinde getirmekte ve yine bu alanlarda farklılıkları arttırmaktadır.
Motivasyon/Gerekçe: Giresun 100 000’i aşan nüfusu ile Doğu Karadeniz kıyı kesiminde, gelişmekte olan kent
yerleşmelerinden biri olup, yukarıda bahsedilen düzensiz kentleşmeden kaynaklanan sorunların birçoğu ile karşı
karşıyadır. Bu sorunların ortaya çıkmasında her ne kadar doğal çevre unsurlarının etkisi fazla olsa da, kentin gelişimine
yönelik iyi bir planlamanın yapılamayışı ya da yapılan planların yeterince uygulanamayışının da etkisi oldukça büyüktür.
Amaç: Bu çerçevede bu çalışmanın amacı, kentte insan yaşamının nitelikli ve sağlıklı sürdürülebilirliğinin sağlanması
adına planlamadan kaynaklanan bu sorunlar ve bunlara yönelik uygulanabilir çözüm önerileri ele alınıp
değerlendirilmesidir. Yöntem: Bu amaç doğrultusunda yerinde gezi ve gözlemler yapılmış, geçmişten günümüze kadar
yapılan kent planları incelenmiş ve elde edilen veriler, belirlenmiş olan kentsel kullanım norm değerleri ile
karşılaştırılmıştır. Bulgular: Bu karşılaştırmalar neticesinde, Giresun kent planlarının kentsel arazi kullanım (park,
bahçe, eğitim, sağlık, ulaşım ve benzeri) norm değerleri ile örtüşmediği tespit edilmiştir. Sonuç: Kent yerleşim alanları
planlanırken belirlenen bu alt norm değerlerine uyulmaması birçok kentsel sorunu beraberinde getirmektedir. Giresun
gibi gelişmekte olan kentler için bu gibi sorunların kaynağının tespiti ve erken çözümü, geleceğe dönük yaşanabilir kent
oluşturma açısından önemlidir.
Anahtar kelimeler: Düzensiz Kentleşme, Planlama, Sorunlar, Giresun, Karadeniz Bölgesi
Abstract: The irregular and disorganized urbanization, which is one of the most important issues in the 21st centuries,
leads to a number of major economic, social, cultural, administrative and environmental issues and differences.
Motivation/Rationale: One of the developing urban residential areas on eastern Black Sea coast, the province of Giresun
with a population of over 100.000 is faced with most of the issues caused by the above-mentioned irregular and
disorganized urbanization. The impact of natural environmental factors on the emergence of the issues stated above is
great. However, the lack of a good planning for the development of the city or the disruptions during the implementation
of the plans made is also relatively greater. Aim: In this context, the aim of this study is to evaluate the issues arising
from the planning and the practical proposals for their solutions in order to ensure in a healthy and qualified way the
sustainability of human life in the city. Hence, an on-site excursions and observations were made, the city planning from
the past to the present were studied in parallel for this purpose. The data obtained were compared to the standard values
od urban use. Data: The results of the comparison showed that the city plans for Giresun did not coincide with the
standard norm values of the urban land use (park, gardens, education, health, transportation and th like). Conclusion:
Failure to comply with lower standard norm values determined during the planning of the urban residential areas brings
about a great number of problems. The determination of such problems for the developing cities, such as Giresun and
proposals for their solutions at an early phase is of great importance in terms of the constructions of livable cities for the
future.
Keywords: Irregular Urbanization, Planning, Problems, Giresun, Black Sea Region
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1. Giriş
Giresun, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü kıyı kesiminde yer alır (Şekil 1). Kent
kuzey-güney doğrultusunda akarak Karadeniz’e ulaşan doğuda Aksu deresi ile batıda Eriklimanı arasında hatta
bunları da geçerek kıyı boyunca yaklaşık 18 kilometre uzanır. Güney yönünde ise olumsuz topografik koşullar
nedeni ile bu mesafe kıyıdan itibaren yaklaşık iki kilometre kadardır.

Şekil 1. Giresun kentinin lokasyon haritası.

Kentleşme, endüstrileşmeye ve ekonomik gelişmeye paralel olarak kentsel yerleşme sayısının artması
ve bu yerleşim birimlerinin büyümesi sonucunu doğuran nüfus birikim süreci şeklinde tanımlanabilir (Keleş,
1998: 80). Endüstri devrimi sonrasında, endüstrileşmenin bir yan ürünü olarak ortaya çıkan kentleşme, XX.
yüzyılda nüfus patlamasının da etkisiyle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin de gündemine oturmuştur
(Tümertekin, 1973: 69).
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Kentleşme, pek çok gelişmekte olan ülkede olduğu üzere Türkiye’de de XX. yüzyılın ortalarından
itibaren ivme kazanan bir süreçtir. Bunun sonucunda 2015 ADNKS göre Türkiye nüfusunun %92.1’i kentsel
karakterli yerleşmelerde oturur hâle gelmiştir. Bir yanıyla olumlu kabul edilmesi gereken bu olay, diğer
taraftan, sanayileşmeyle paralel gelişmediği ve ölçüsü kaçmış iç göçler kırsal kesim insanını kentlere yığdığı
için, ülkenin başına yeni sorunlar açmıştır (Keleş 1962:9-58) .
Giresun’un 1870-80’li yıllara kadar nüfusunun 10 000’e ulaşmadığı, bu tarihlere kadar çoğunlukla
askeri amaçlar için kullanılan bir kale yerleşmesi durumunda olduğu bilinmektedir. XIX. yüzyılın sonlarına
doğru ve XX. yüzyılın başlarında Giresun’un; özellikle iç kesimlerle limanı arasındaki yol bağlantısı nedeniyle
oldukça hareketlenmiş, kentteki ticaret canlanmış, dükkân ve benzerlerinin sayısı artmış ve bunlarla bağlantılı
olarak da nüfusu 10 000’in üzerine çıkmıştır (Kahraman, 1999:125).
Cumhuriyet dönemin ilk genel nüfus sayımına (27 Ekim 1927) göre Giresun kentinin nüfusu 11 888
kadardı. En son 2015 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre ise kent nüfusu 107
075’ye ulaşmıştır (Çizelge 1, Şekil 2).
Çizelge 1. 1927-2015 Yılları Arasında Giresun Kent Nüfusun Gelişimi.
Yıllar

Toplam

Yıllar

Toplam

1927

11 888

1975

38 286

1935

15 181

1980

45 690

1940

16 273

1985

55 887

1945

12 431

1990

67 604

1950

12 507

2000

83 636

1955

15 245

2007

89 241

1960

19 902

2013

102 307

1965

25 331

2015

107 075

1970

32 522

Kaynak: D.İ.E. Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarından TÜİK (2007,2015) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarından yararlanılmıştır.

Giresun’da Cumhuriyet devri nüfus artışları, kuşkusuz her sayım dönemi ve sayım yılı için eşit
miktarlarda gerçekleşmemiştir. Özellikle de 1927 ile 1950 dönemi, hem il genelinde hem de Giresun’da
kentleşme yönünden bir gelişme ve değişmenin olduğu söylenemez.
Giresun’da 1950’lerden sonra kıyı yerleşme zonunda, fındık ürününün dış pazar ilişkilerinin
güçlenmesi, yukarı yerleşme zonu ile kıyı yerleşme zonu arasında keskin sosyal ve ekonomik ayrıcalıklar
doğurmuştur. Özellikle 1950’den 1970 yıllarına kadar bu kültür ürününe bağlı olarak kır nüfusundaki artışın
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yanında kıyı çizgisinde sınırlı da olsa bir kentleşme olayı izlenmektedir (Kaptan, 1978: 49). Tabiî ki bu yıllarda
kente yapılan birtakım yatırımların (liman, karayolu) da etkisi göz ardı edilemez. Kentteki en büyük sanayi
kuruluşu olan Seka-Aksu Kağıt Fabrikası’nın 1970’de işletmeye açılması, aynı yıl Giresun Fındık İşletme
Tesislerinin ve 1971’de de küçük sanayi sitesinin kurulması devam eden yıllarda nüfus artışını teşvik eden en
önemli etmenler olmuştur. Ancak bu kuruluşlar, kente önemli bir nüfus akımı sağlayamamışlardır. Daha
doğrusu çevresindeki kırsal nüfusu kendisine çekecek bir etki oluşturamamışlardır. Çünkü 1970’ten sonra, il
dışına göçün önemli ölçüde şiddetlenmesi kırsal alan nüfusunun mutlak olarak azalmaya başlamasına yol
açmıştır.
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Şekil 2. Giresun kentinin nüfusunun değişimi (1927-2015).

Nihayet, 1980-1985 dönemde kent nüfusu 45 690’dan 53 807’ye çıkarak, 50 000 nüfuslu kentler
arasına girmiştir. Bu dönemde artış oranı % 22.3, yıllık artış % 4.4, artış miktarı ise 10 197 kadar olmuştur.
Yine bu dönemdeki artışlarda da kentin önemli sanayi kuruluşlarından olan ve 1981’de üretime geçen
Fiskobirlik Entegre Fındık İşletme Tesisleri ile Adel Kalemcilik Lata Fabrikası etkili olmuştur. Diğer taraftan
1980’li yıllardan itibaren, kırsal kesimde fındık ürününden elde edilen kazanç ile zenginleşen kişilerin, kentsel
yaşamın çekiciliğiyle ve burada mülk edinme isteğiyle Giresun’a göçmeleri, kentin bu ve bundan sonraki
dönemlerindeki nüfus artışında önemli bir faktör olmuştur.
Ülkemizde, 2007 yılından itibaren Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına (ADNKS) göre
nüfus tespit edilmeye başlanmıştır. Bu sonuçlara göre Giresun’un nüfusu 89 241 kadardı. 2015 yılındaki
ADNKS göre ise kent nüfusu 107 000’in üzerine (107 307) çıkmıştır. Bu nüfus büyüklüğü ile Giresun,
Türkiye’de il merkezleri nüfus sıralanışına göre 37. sırada bulunmakta olup, yaklaşık % 19’luk nüfus artış
hızıyla da oldukça gerilerde yer almaktadır. Aynı zamanda Giresun, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde (Trabzon
320 225, Ordu 202 310 ve Rize 111 212) en az nüfusa sahip il merkezi durumundadır. Zaten 2012 yılında
yürürlüğe giren 6360 sayılı kanun ile Trabzon ve Ordu ileri büyük şehir statüsüne yükselmiştir.
Giresun ilk yerleşimi kale ve çevresinde olmuştur. Kale Mahallesi, Sultan Selim Mahallesi, Kapu
Mahallesi, Çınarlar Mahallesi ve Hacı Hüseyin Mahallesi’nin sınırları içinde kalan kale eteklerindeki mevcut
yerleşme halen geleneksel dokusunu ve niteliğini sürdürmektedir. 1950 yılına kadar ve daha sonra 1950–1970
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yılları arasında bu tarihi kesimin çevresinde bir şerit halinde ve tümü yarımadada korunabilecek şekilde
yerleşme alanları gelişmiştir. Hacı Hüseyin, Hacı Mikdat, Şeyh Keramettin, Gemiler Çekeği bu gelişen
mahallelerdendir. Bu mahalleler gelişmelerini doldurmuş mahallelerdir. 1970’den sonra günümüze kadar
yerleşme batı ve doğu yönlerinde uzanmıştır.
Batı yönündeki gelişmenin en büyük etkeni burada konumlanan resmi kuruluşlar, doğu yönündeki
gelişme ise 1967’de kurulan Seka Kâğıt Fabrikası etkili olmuştur. Kentin topografyasının yerleşimi zorlayıcı
nitelikler taşıması, karayolu boyunca doğrusal formda yerleşim seçmesini sağlamış, yüksek katlı yapılarla
yerleşim sahile kaymıştır. Kıyıya dik inen vadi tabanlarında sanayinin yerleşmesi, konut gelişme alanlarının
da bu kesimlere çekilmesine neden olmuştur. Kentin yerleşim deseni incelendiğinde, mevcut imar planının yer
aldığı alanda yoğun bir kentsel yerleşim deseni ve dokusu izlenmektedir. Mevcut imar planının dışında, güneye
gidildikçe, köy yolları üzerinde yerleşim saçaklanması meydana gelmektedir. Son yıllarda kent büyük hızla,
topografik özelliklerinin de etkisiyle batı kesimine yönelmektedir. Bugün kent doğuda Aksu deresi ile batıda
Erikliman arasında sahil karayolu boyunca yaklaşık 18 km aşan bir uzunluğa erişmiştir (Foto 1).

Foto 1. Giresun kentinin uydudan görünüşü (google eart).

Her ne kadar Giresun orta büyüklükte bir kent yerleşmesi olsa da fiziki ve nüfus bakımından
büyümesine paralel olarak birtakım kentsel sorunlar ortaya çıkmıştır. Bunların başında da planlama, düzensiz
ve çarpık kentleşme gelmektedir.
2. Materyal ve yöntem
Giresun, Türkiye’nin nispeten gelişmekte olan bir kent yerleşmesi konumundadır. Düzensiz ve plansız
kentleşme, Türkiye’nin birçok kent yerleşmesinde olduğu gibi Giresun kentinde de önemli problemlerden
birisini oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın esas amacı Giresun’da düzensiz ve plansız kentleşme ve
bunlardan kaynaklanan sorunları incelemektir. Çalışmanın bir diğer amacı da Giresun gibi düzensiz gelişen
orta büyüklükteki kent yerleşmelerinin daha planlı, düzenli gelişimlerini sağlamak amacıyla neler
yapılabileceğini ortaya koymak ve böylelikle kentin iyi bir şekilde planlanmasına ışık tutmaktır. Bu çerçevede
kentte insan yaşamının nitelikli ve sağlıklı sürdürülebilirliğinin sağlanması adına planlamadan kaynaklanan bu
sorunlar ve bunlara yönelik uygulanabilir çözüm önerileri ele alınıp değerlendirilmiştir
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Çalışmamızın yöntemi ise söz konusu bu amaçlar doğrultusunda yerinde gezi ve gözlemler yapılmış,
geçmişten günümüze kadar yapılan kent planları incelenmiş ve elde edilen veriler, belirlenmiş olan kentsel
kullanım norm değerleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın daha anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla, coğrafî
ifade tekniklerine (kompoze etme, dağılım haritaları ve grafik hazırlama) başvurulmuştur. Bu çerçevede
öncelikli olarak kentin planlamasına etki eden doğal çevre faktörleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra bunun
kentin planlama etkisi belirlenmiş ve sonuçta da Giresun’un planlamadan kaynaklanan bu sorunlara coğrafya
ilminin araştırma ilke ve metotlarına uygun çözümler üretilmiştir.
3. Kentin planlaması ve doğal çevre etkileşimi
Yerleşme; doğal çevre, insan ve onun eserlerinden oluşan bir mekan birimi olarak tanımlanabilir. Bu
mekânın temel unsuru olan doğal çevre; jeolojik yapı ve relief, toprak, su kaynakları, atmosferik olayları ve
iklim özellikleri ile bitki topluluklarından meydana gelir. Herhangi bir yerleşmenin kurulup gelişmesi ise;
doğal çevrenin yerleşme birimine sağladığı imkanlara ve kaynaklara bağlıdır (Koçman, 1991:102). Bunların
Giresun kentini kuruluş ve gelişimini nasıl etkilediği aşağıda kısaca değerlendirilmiştir.
3.1. Kentin planlamasına topografyanın etkisi
Kent ile topoğrafya şekilleri arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Topoğrafya kentin gelişimini üç
şekilde etkilemektedir. Kentin büyüme doğrultusu, sosyal bölgelerin oluşma kalıpları ve ulaşım hatlarının
şekillenmesi. Ancak bu nedenler daha çok bakı ve eğim değerleri ile ilişkilidir.
Kentin kurulmuş olduğu sahanın yakın ve uzak çevresindeki bu coğrafî şartlar, yol dokusu, ulaştırma
ve taşıma faaliyetleri, kent ile yakın çevresi ve hinterlandı arasındaki bağlantı ve ilişkiler, kentin fizikî gelişimi,
genel görünümü, taşkınlar, şehirsel hava dolaşımı ve hava kirliliği gibi sorunlar bakımından avantaj ve
dezavantajlara sahip olabilirler (Doğanay, 1984:15).
Giresun’un kurulmuş olduğu çevrenin, bir kent kuruluşuna imkan hazırlayan şartların başında, kuzeye
Karadeniz’e doğru uzanan ve eski bazalt lavlardan oluşan, Giresun yarımadasının büyük etkisi vardır (Foto 2).
Bu yarımada, doğusunda ve batısında iki doğal koyun oluşmasını sağlamıştır. Böyle iki koyun varlığı burada
bir liman kurulmasına da olanak vermiştir. Her ne kadar günümüzde, tarihî çağlardaki kadar pek önemli olmasa
da özellikle sahil karayolu yapılana kadar bu liman Giresun kentinin fonksiyonel sürekliliği üzerinde büyük
bir etkiye sahip olmuştur.
Yarımadanın doğusuna doğru kıyı boyunca yer yer küçük burun ve kayalıklara rastlamak mümkündür.
Bu kesimde dağlık ve tepelik alanlar, kıyının hemen gerisinden başlar. Kentin doğu kısmında sadece Boğacık
ve Aksu derelerinin oluşturmuş olduğu küçük düzlük alanlar mevcuttur.
Kentin batısına doğru kıyı, doğu kesimine nispetle daha az girintili çıkıntılı ve daha sade bir yapıya
sahiptir. Doğu kesiminde pek görülmeyen plajlara ve düzlük alanlara, özellikle Teyyaredüzü ve Çıtlakkale
mahallerinde rastlamak mümkündür. Doğuda kıyının hemen gerisinden başlayan dağlık alan, batıda biraz daha
geriden başlamaktadır. Kent içerisindeki en önemli yükseltiler Giresun kalesi (140 m.) ile Gedikkaya’dır (232
m).
Kıyıdan itibaren yükselti ve eğimin hemen birden artmaya başlaması, kentin güneye doğru gelişimini
önemli ölçüde sınırlandırmıştır.
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Kentin yerleşme sahası, deniz kıyısını takip eden sahil karayolunun hemen ardından başlayarak
yamaçlara doğru 250-300 hatta 400-500 metreye yükseltiye kadar çıktığı gözlenmektedir.
Giresun kent yerleşim alanı ve çevresinde eğim değerleri % 20’nin üzerinde olup, yer yer ve önemli
bir kesimde % 50’nin üzerine çıkmaktadır (Şekil 3). Ancak kalenin yer aldığı tepe dışında, çok eğimli yerlerde
toplu yerleşme görülmemektedir. Yerleşme alanlarında eğim değerleri % 20’yi pek aşmamaktadır.
Sahada % 0-5 eğim grubuna giren bölüm, batıda Teyyaredüzü, Çıtlakkale ve Kumyalı mahallelerinin
sahil kesimleri ile doğuda Aksu mahallesinin deniz tarafındaki kesimidir. Eğim değerlerinin oldukça yüksek
oluşu ve bunun yanı sıra yerleşme, denize yönelen geleneksel bir düzen içinde olduğundan, konutların
güneşlenmek olanakları oldukça kısıtlıdır. Konutlarda oturma ve yatak odaları manzara ve denize bakışı tercihi
nedeni ile kuzeye bakmakta ve böylece güneşten yoksun kalmaktadır. Giresun kentinde doğuya bakan ve hem
de deniz gören sahalar arasında Hacı Hüseyin Mahallesi ve çevresi daha elverişlidir.

Foto 2. Giresun kentinin kurulmasında önemli bir etkisi olan Giresun yarımadasından ve kentin batıdaki gelişim alanından bir görüntü.

Giresun kent yerleşim alanında eğim ve yükseltinin fazla olması, arazinin kuzey güney doğrultusunda
çok sayıda akarsu vadisi tarafından parçalanmış olması yerleşmeyi, nüfusun dağılışını, araziden sosyal kültürel
ve ekonomik açıdan faydalanmayı önemli ölçüde kısıtlamıştır. Tabii ki topografyanın bu şekli kentin planlı bir
şekilde gelişimini önemli ölçüde engellemiştir. Örneğin bir İyon kenti olarak M.Ö. 4. yüzyılda kurulan
Priene’nin özellikle 4. yüzyıldaki planlaması ile mimarlık tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Priene’de
yolların tümü birbirini dik açı ile keser (ızgara modeli) tüm kavşaklar arasındaki mesafe aynıdır ve bu haliyle
kent 80 eşit bloka ayrılan bir plana sahiptir. Bu haliyle Priene modern kent planlarının öncüsü; ilham
kaynağıdır. Bunun gibi dünyanın en planlı kentleri genelde eğimin ve yükseltinin az olduğu düz ovalık
alanlarda bulunmaktadır. Daha doğrusu büyük ve boş bir alanınız olunca kenti planlamak da ekstra zevkli ve
kolay olabiliyor.
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Kentin Teyyaredüzü gibi düz mahalleri çok daha düzgün planlanarak daha iyi kentsel yaşama alanları
oluşturulabilirdi.

Şekil 3. Giresun kenti ve yakın çevresinin eğim haritası.
Kaynak: Köse, 2015:24.

3.2. Kentin planlanmasına jeolojinin etkisi
Bir kentin kurulacağı alanın jeolojik özellikleri o şehrin geleceği için önemlidir. Bir kenti kurmak ya
da mevcut kenti geliştirmek söz konusu olduğunda iyi bir arazi seçilmelidir. İyi zemin, masif volkanik
kayaçlar, ayrışmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert kum, çakıl ve sert kil ve killi siltler ve benzeri (Özdeş
1972: 90). Bu gibi alanların taşıma kapasitesi yüksektir. Taban suyu seviyesinin yüksek olduğu kalın alüvyal
tabakalar ile gevşek kum ve yumuşak killi tabakalar gibi gevşek zeminli araziler kentsel gelişim için uygun
değildir. Bu tür alanlarda farklı yapı temel teknikleri (ray temel gibi) uygulanmalıdır.
Giresun kent yerleşim alanı jeolojik olarak karışık bir seri üzerinde bulunmaktadır. Bu seri sediment
kayaçlar ile volkanik kayaçların birbirleriyle fazla karışmasından meydana gelmiştir. Kum ve alüvyon sahalara
da rastlamak mümkündür (İmar ve İskan Bakanlığı, AİGM, 1980:154).
Kentin batısında Güre deresi ile Batlama deresi arasında yamaçlardan denize kadar denizel kökenli
kumsal bir zemin görülmektedir. Ayrıca sahile yakın düzlüklerde Batlama deresi ve Tabaklar çayı arasında
denizel veya derelerin getirmiş olduğu materyallerden ibaret alüvyon sahalar yer alır. Bu alüvyonlar, gevşek
yapılı çakıl, kum, silt ve kilden ibarettir. Bu kısımda alüvyon yapı zemin olarak zayıf olup, binalarda depreme
karşı tedbirlerin uygulanması gerekmektedir.
Kentte 40-50 m. yüksekteki yamaçlarla, spilit ve aglomeralar üzerinde kuvars, feldispat kumları ve
çakıllarından oluşan üzerleri toprakla örtülü üstte, ortada ve deniz içinde olmak üzere üç kademede taraçalar
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bulunur. Kent yerleşim sahası içerisinde volkanik kayaçlar, geniş bir alanı kaplamaktadır. Kale tepesi ile
yanındaki tepe ve yamaçların zemin yapısı, üst kretase fasiyesinde spilit, bazalt, aglomera ve tüflerden ibarettir.
Bazalt ve aglomeralar kale tepesi ile kıyıya yakın yamaçların alt kısmında aflöre ederler. Saha yapı zemini
olarak uygundur; ancak topografik yönden yerleşim alanı kısıtlıdır.

Foto 3. Giresun kalesinin doğu kesiminde kentin eski (Zeytinlik mahallesi) ve yeni yerleşim alanlarından bir görünüm

Yamaçların üst kısımlarında tüfler oldukça yaygın bir şekilde görülür. Tüfler arasında killi ve marnlı
tabakalara rastlanılmaktadır. Tüflerin üzerleri yer yer kalınlığı değişen bir toprak tabakası ile örtülüdür. Kent
yerleşim alanının merkezî kesiminde, güneye doğru uzanan yapıların çoğu bu zeminde kurulmuştur. Yeni
inşaat kazılarında üstte bir-iki metre kalınlıkta toprak tabakası (moloz), onun altında tüf ve killi marnların
bulunduğu görülmüştür. Bu nedenle bu kesimlerdeki yapıların emniyet bakımından heyelana karşı eğim
yönünde istinat duvarları ile desteklenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda sahanın zemin yapısı ve topografik
özelliği nedeniyle, bu kesimde inşâ edilecek yapılarda muhtemel heyelan hareketlerine karşı gerekli
mühendislik tedbirlerinin alınması zorunludur. Öte yandan batıda Batlama deresi ile Gökgöz deresinin sağ
sahillerinin dik vadi yamaçları da heyelan için uygundur. İnşaatlarda heyelana karşı gerekli tedbirler
alınmadıkça, bu arazide bina yapılmasına, özellikle de çok katlılara, izin verilmemelidir (Giresun
Belediyesi,1998:27-28).
Kentlerin kuruluş yerinin planlanmasında göz önünde tutulması gereken temel faktörlerden biri de
mekanın jeolojik özellikleridir. İki açıdan önemlidir. Mekanın doğal ve beşerî kaynaklarının zengin olup
olmaması (su, maden kaynakları, termal kaynaklar gibi); bina zemin mekaniği bakımından önemi (Doğanay,
1984:18).
Jeolojik yapı itibariyle tektonik kırık çizgilerinin geçtiği zeminler, bina temel mekaniği bakımından
tehlikelidir. Giresun, Türkiye deprem bölgeleri haritasında 4. Derecede deprem alanı üzerinde yer almaktadır
(İmar ve İskan Bakanlıği, 1980:154). Ancak Giresun’un daha önceden jeolojik etüdünü yapmış olan E. Lahn’ın
28.5.1954 tarihli raporunda ve jeolog Mehmet Taşdemiroğlu’nun 9.9.1960 tarihli raporlarında Giresun’un 2.
Derece deprem bölgesinde olduğu kaydı vardır. Her iki raporda da 1939 Erzincan depreminde Giresun’da
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oldukça büyük hasar meydana geldiği ve özellikle de batıdaki kumsal ile kalın bir toprakla örtülü yamaç
kısmında deprem hasarının büyük olduğu belirtilmiştir (Giresun Belediyesi, 1998).
Bu nedenle deprem bölgelerinde yapı yoğunluğu düşük, ayrık yapılaşma yani yapılar arasındaki
mesafenin fazla olması, yapıların yol şeridinden yapı yüksekliği kadar uzakta inşa edilmesi, altyapı tesislerinin
yolun orta kaldırımında yapılması (Aydemir, 2004) gibi tedbirlerin alınması gereklidir. Özellikle alüvyal dolgu
alanlarına yapılan yapıların (Teyyaredüzü, Aksu, Çıtlakkale ve Güre gibi mahallelerin bulunduğu alanlar) çok
katlı yapıların kazık veya radyan temelli yapılması yada az katlı yapılması bir zorunluluktur.
3.3. İklim özelliklerinin kentin planlamasına etkisi
Sıcaklık, yağış, basınç ve rüzgârlar kentleri ve kentlerin planlanmasını etkileyen başlıca iklim
elemanlarıdır.
Güneş ışınları; yeryüzünün değişik konumlarına farklı açılarda geldiği gibi, söz konusu geliş açıları
mevsimlere göre de değişiklik gösterir. Kent planlamasında, özellikle de bina konum planları yerleştirilirken,
bu nokta dikkatle göz önünde tutulmalıdır.
Giresun kentinde binaların konum planları yapılırken, bina cepheleri ve güneşlenme süresi arasındaki
ilişkiyi pek dikkat edilmediği gözlenmektedir.
Giresun bir kıyı kenti olması nedeniyle binalar inşâ edilirken çoğunlukla deniz manzaralı bir görünüş
tercih edilir. Bu nedenle bina cepheleri genellikle kuzeye, denize dönük bir şekilde yapılmıştır. Diğer taraftan,
kentte yerleşmeye uygun arazinin kıt ve aynı zamanda pahalı olması, binaların genelde bitişik bir düzende inşâ
edilmesine ve cadde sokak sistemlerinin çok dar olmasına neden olmuştur. Bu durum binaların birbirini
gölgelemesine ve kentteki binaların büyük bir çoğunluğunun güneş enerjisinden sınırlı bir şekilde yararlanması
sorunu ortaya çıkarmıştır.
İklim elemanlarından yağış ve nemlilik de kentleri yakından etkilemektedir. Özellikle kısa süreli
şiddetli yağışlar taşkınlara neden olabilmektedir. Ayrıca yağışın şekli de önemlidir.
Giresun’da yıllık yağış tutarının (yıllık 1300 mm. nin üzerinde) fazla olması, kent yerleşim alanında
sık sık taşkınlara neden olmaktadır. Özellikle çok şiddetli yağmurlu günlerde, eğim derecesinin düşük olduğu
Hacı Siyam, Teyyaredüzü, Çıtlakkale ve Güre gibi mahallelerde evlerin zemin katlarını su basmaktadır.
Bilhassa da Haziran, Temmuz ve sonbahardaki aşırı yağışlardan dolayı kuru dere yataklarının taşmasıyla bu
durum meydana gelmektedir (Fotoğraf 4).
Kent yerleşim alanında yağmur olukları ve kanalizasyon ağının genişliği planlanırken yağışların
miktarı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca binaların su basmanlı veya bodrum katlarının iskâna
açılmaması gerekir. Kent yerleşim alanında bu özelliklere pek dikkat edilmediği görülür. Cadde ve sokaklar
inşa edilirken kar yağışı ve yerde kalış süresi de göz önünde bulundurulmalıdır.
Şiddetli ve uzun süreli yağışların açtığı bir diğer sorun ise heyelandır. Giresun kent yerleşim alanının
güney kesimlerinde eğim değerlerinin artmasına bağlı olarak ve bir de buna aşırı yağışların eklenmesi, bu
olayın sıkça görülmesine neden olmaktadır.
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Foto 4. Kent yerleşim alanında meydana gelen sel ve taşkınlardan bir görünüm

Yağışın bu olumsuz etkisine karşılık, kentte ve çevresinde meydana getirdiği yeşil alanlar, tarımda
sulama probleminin olmaması ve yörenin su kaynakları açısından zengin oluşu gibi birçok avantajları da
beraberinde getirmiştir

Yörenin nemli iklim şartları, tüm Karadeniz’de yaygın olarak görülen bazı hastalıkların oluşmasına da
neden olmuştur. Romatizmal hastalıklar ve verem bunların başında gelmektedir. Aynı zamanda yüksek yağış
ve nemlilik konutlarda malzemenin seçilmesinden, kullanma yerine ve evin inşa tarzına, nihayet mimari
karakterine kadar çeşitli sahalarda az veya çok nispetlerde etki yapar. Her ne kadar bu etki kırsal kesimdeki
meskenlerde çok daha fazla görülse de kentte eski konutlarda ve modern bir şekilde inşa edilmiş konutlarda
da görmek mümkündür. Örneğin özellikle kent içindeki tarihî konutlarda daha çok ahşap malzeme
kullanılması, evleri derin vadiler içinden, havadar tepelere çekip; onları nemli zeminden uzaklaştırmak, evlerin
alt katlarının genellikle boş bırakılması ve çoğunlukla ahşap malzeme ile kaplanması, düz damlı evlerin pek
yapılmayışı, hep aşırı neme karşı alınmış tedbirlerdir. Ancak bugün kent içindeki modern konutlarda nem
şartlarına karşı pek fazla koruyucu tedbir alınmayışı, sağlıksız yaşam koşullarına ve yukarıda belirttiğimiz
hastalıkların çok daha yaygın bir şekilde görülmesine neden olmaktadır.
Rüzgârların esiş yönü, şiddeti ve sayısı kentleri ayrı ayrı etkilemektedir. Rüzgârın bu etkilerine kent
içindeki hava dolaşımı açısından bakıldığında, cadde ve sokakların yönleri ile binaların kat sayılarının ayrı bir
önemi olduğu ortaya çıkar. Rüzgar istikametine uzanan caddelerde hız daha fazla olacaktır. Zaten hava
sirkülâsyonu ve hava kirliliğinin önlenmesi açısından caddelerin ana rüzgâr yönlerine uygun, kıyıdaki
binaların da çok katlı ve bitişik nizamda yapılmaması gerekir. Ancak Giresun’da bunun tam aksi bir durum
söz konusudur (Şekil 4).
Giresun gibi kıyı kentleri, rüzgârlar ve fırtınaların oluşturduğu dev dalgalardan bazen daha fazla
etkilenebilmektedir.
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Kenti ve sahil karayolunu bu şiddetli rüzgar dalgalarına karşı korumak için kıyı mahmuzları ve setleri
yapılmıştır. Liman ise dalgakıranlarla korunmuş durumdadır. Ancak bu önlemler dahi bazen çok şiddetli fırtına
dalgalarını önlemekte yetersiz kalabilmektedir. Nitekim 20 Şubat 1999 tarihinde meydana gelen şiddetli rüzgar
ve fırtınaların etkisiyle oluşan tonlarca ağırlıktaki dalgalar, sağlam bir şekilde inşa edilmiş olan Giresun
Limanı'nın dalgakıranlarını kırıp parçalamış, liman sahası içerisindeki TMO silolarını da yıkmıştır (Fotoğraf
5). Kentin kıyı kesiminde yer alan bazı binaların zemin katını su basmış ve karayoluna taş ve kaya parçaları
fırlatarak ulaşımın bir süre aksamasına neden olmuştur. Kentte bu gibi doğal çevre sorunları çok sık olmasa
da bazı yıllar görülebilmektedir.

Şekil 4. Hâkim rüzgâr yönüne göre planlama.
Kaynak: Üstündağ ve Şengün, 2011:20.

Limanın giriş kısmı kuzeybatı rüzgarlarına açık bir şekilde yapıldığından, bu yönden esen şiddetli
rüzgarların oluşturduğu yüksek dalgalar liman içerisine girerek solugan etkisi meydana getirmektedir. Buna
bağlı olarak da rıhtımlara yanaşmış veya liman içinde demirlenmiş gemilerin emniyetle barınması ve iş
görmeleri bazen mümkün olmamaktadır. Özellikle kış mevsiminde kuzeybatı (karayel) rüzgarlarının meydana
getirdiği kötü hava şartları liman faaliyetlerinin aksamasına neden olmaktadır (Bekdemir, 1999:605).
Ayrıca gelecekte deniz seviyesindeki olası bir 50 ile 100 cm' lik yükselme halen sahil şeridi boyunca
inşa edilmiş olan sahil karayolu, kıyı mahmuzları, rıhtımlar ve diğer tesisler artan bir dalga tehdidi altına
girebilir. Bu gibi sorunlar belki şimdiye kadar olduğu gibi, teknik imkanlarla giderilmeye çalışılabilir. Ancak
dar kıyı şeridine sıkışmış olan köy, kasaba, kent ve liman tesislerini gerilere taşımak her zaman mümkün
olmayabilir. Bu nedenle bu kıyılarda yapılacak olan 20-30 yıldan uzun ömürlü yapılarda, bu olasılıklı
değişmelerin göz önünde bulundurulması gerekir (Erol,1991:5). Ne var ki, günümüzde, bırakın deniz
seviyesinde gelecekteki bu olası yükselmeyi, yıldan yıla meydana gelen seviye değişmeleri ve şiddetli fırtına
dalgaların meydana getirdiği etki dahi hesaba katılmadan, kıyıya çok yakın bir yapılaşma söz konusudur.·
Bunun sonucunda da yukarıda belirttiğimiz gibi zaman zaman meydana gelen şiddetli fırtına dalgaları, kentin
üzerinde çok büyük zararlara yol açabilmektedir. Bunun en iyi örneği, 1999 yılında yaşanan deniz kabarması
olayıdır.
Yine kıyı kesiminde deniz doldurularak kazanılan alanlarda dalga yüksekliği ve deniz seviyesindeki
olası değişmeler dikkate alınmalıdır.
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Foto 5. 20 Şubat 1999 yılında meydana gelen yüksek fırtına dalgaları Giresun limanına büyük zarar vermiştir

3.4. Hidrografik özelliklerin kentin planlanmasına etkisi
Yer altı ve yerüstü suları bakımından arazinin zenginliği veya fakirliği kentsel gelişimi kolaylaştırır
veya zorlaştırır. Her şeyden önce su kaynaklarının bol olduğu yerde kurulan kentlerde su sıkıntısı olmaz. Buna
karşın yer altı su seviyesinin yüzeye yakın olduğu yerlerde kentin yatay gelişimi güçleşir. Bu alanlardan,
açılacak drenaj kanalları ile yer altı su seviyesinin düşürülmesi gerekir. Ayrıca bu alanlar depremden çok
etkilenir ve binaların zemin katları aşırı nemli olur.
Kent ve çevresi, hem yer altı, hem de yer üstü su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Bunda,
yağışın bol ve her mevsime dağılmış olmasının önemli bir payı vardır. Kentin batısında yer alan Hacisiyam,
Teyyaredüzü, Çıtlakkale ve Güre mahallelerinin bulunduğu düz arazide, yer altı seviyesi 3,5 ile 4 m. arasında
değişmektedir.
Giresun'un kıyı şeridinde çok sayıda akarsu vardır. Bu akarsuların eğimleri fazla, yatakları
düzenlenmemiş ve rejimleri, düzenli yıllık yağış dağılışına rağmen eğimin fazlalığından ötürü, sel
karakterindedir. Bunların en önemlileri doğudan batıya doğru Aksu, Boğacık, Batlama, Büyük Güre ve Küçük
Güre dereleridir. Bu akarsuların ve genel olarak bu kesimde bütün akarsuların boyları kısadır ve aralarında hiç
biri, kenar dağların güney aklanına geçemez. Buna karşılık vadi sıklıkları çok fazladır ve saha derin vadilerle
geniş ölçüde yarılmıştır. Relyef enerjisi şiddetlidir ve bu durum genellikle yerleşmeyi, topraktan faydalanmayı
ve özellikle doğu-batı doğrultusundaki karasal ulaşıma olağanüstü güçlükler çıkarmaktadır.
Bu akarsuların denize döküldükleri yerlerde oluşturdukları küçük düzlüklerde, yoğun yerleşme ve
konut alanları oluşturulmuştur. Giresun'da düz arazi kısıtlı olduğundan, daha çok taşkınlar bu derelerin
ağızlarında oluşturdukları küçük düzlüklerde etkili olmaktadır. Bu akarsuların çoğu 20-21 ile 27-28 Temmuz
ve 20-21 Kasım 2009 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucunda (metrekareye 160 kg yağış düşmüş olup, bu yağış
1928 yılından beri Temmuz ayı içerisinde ile düşen en yüksek yağış miktarıdır) oluşan taşkınlardan sonra DSİ
22. Bölge Müdürlüğü tarafından taşkın koruma projesi uygulanarak korumaya alınmışlardır. Ancak bu
önlemler bile bazen yetersiz kalabilir. En kalıcı tedbir bu akarsuların taşkın sahalarının yerleşme dışı
tutulmasıdır.
Sürekli akışa sahip olan bu akarsulardan başka, mevsimlik akışa sahip olan birçok küçük dere de
bulunmaktadır. Sayıları 15'den fazla olan bu derelerden bazıları; Veran Dere, Kuru Dere, Gökgöz, Kavlan,
Zekeriye, Kama Deresi, Sütlaç Deresi ve Çırak dereleridir. Özellikle yağışların yoğun olarak görüldüğü
sonbahar ve kış mevsimlerinde bu derelerin sel karakterli bir görünüm kazanması, çevrelerindeki yerleşim
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alanları için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle de Hacı Siyam, Çıtlakkale ve Teyyaredüzü gibi eğim
değerlerinin çok az olduğu mahallerde, konutların zemin katlarını su basmaktadır. Kent yerleşim alanı kısıtlı
olduğundan, göllenme sahaları, yerleşme dışı bırakılmasına gerek yoktur, ancak buralarda yapılacak olan
binalar su basmanlı ve bodrumsuz inşa edilmemelidir. Özellikle de DSİ tarafından bırakılması teklif edilen
şerit genişlikleri asgari değerde tutulduğundan, bunların küçültülmesi yoluna gidilmemelidir.
3.5. Bitki örtüsü özelliklerinin kentin planlanmasına etkisi
Bitki örtüsü kentlerin görsel niteliğini artırmada önemli elemanlardan biridir. Hem kent içi hem de
kentlerin çevresindeki yeşil alanlar (ormanlar) sanayi ve turizmin gelişmesinde, hava kirliliğini ve erozyonu
da önlemede etkisi vardır. Kent içerisindeki yeşil alanlar, parklar ve bahçeler kent halkını dinlenme ve eğlenme
alanlarıdır.
Kent topraklarının en az %10’nun yeşil alana ayrılması gerekir. Ayrıca 1972 imar yasasında yapılan
değişiklikle yeşil alanların, kişi başına 7 m2’den aşağı düşürülmemesi koşulu getirilmiştir (Keleş, 2000:160).
Aslında kentlerin imar planlarında bu orana yakın park ve bahçe alanları ayrılmaktadır. Ne var ki, mevcut
kentsel doku içerisinde gerek arazi fiyatlarının yüksek olması, gerekse konut dokusunun yoğun bir biçimde
oluşması nedeni ile yeşil alanlar geniş boyutlarda yer alamamıştır. Zaten sadece bu kentlerde değil,
ülkemizdeki bütün kent yerleşmelerindeki yeşil alanların batı ülkeleriyle kıyaslamak şöyle dursun, kentlerin
insanların rahatça ve bolca yararlanabileceği yeşil alanlara sahip olmaktan henüz çok uzak oldukları görülür.
Bununla birlikte, son yıllarda denizi doldurarak elde edilen araziler üzerinde park ve bahçeler yapılarak halkın
hizmetine sunulması iyi sayılabilecek bir gelişmedir.
Her ne kadar Giresun halk tarafından Yeşil Giresun olarak adlandırılırsa da, bugün kent içerisinde
yeşil alana rastlamak pek mümkün değildir. Sadece Giresun kalesi çevresindeki yeşil alanlar ile Gedikkaya
çevresindeki yeşil alanlar, nispeten bölgenin doğal bitki örtüsü özelliklerini yansıtacak niteliktedir. Bu gibi
yerler, halk tarafından rekreasyonel faaliyetler için kullanılmaktadır. Ancak, kentin çevresinde, fındık
bahçeleri ve diğer bitki türlerinin oluşturduğu yoğun bir yeşil alan görmek mümkündür. Bu da, kentin
çevresinde, hemen bütün Karadeniz Bölgesi'ndeki kentlerde de olduğu gibi olağanüstü bir tabii güzellik
meydana getirmiştir.
4. Kentin imar planları ve uygulanma durumları
Planlama, hangi alanda ya da hangi kapsamda olursa olsun, bir düzenleme-düzeltme işlemidir. Diğer
bir değişle, var olan yapı ya da ilişkilere belirli amaç veya amaçlar doğrultusunda müdahale etmeyi ön koşar
(Ersoy, 2012:166). Kent planlaması ise, kentin var olan sorunlarının ve büyüme eğilimlerinin verdiği ipuçları
ve uyarılar doğrultusunda, önceden saptanan bir süre için erişeceği büyüklüğe, işlevsel ilişkilerin, ulaşım ve
iletişimin, sosyal ve fiziksel dokusunun tasarlanması olarak tanımlanan bir karar verme-değerlendirme
sürecidir ve kavramsal bir sistem oluşturmadır (Aydemir, 2004). Dolayısıyla kent planlaması, her şeyden önce
içerisindeki birçok mekanizma ve faaliyetleri barındıran bir süreçtir. Bu sürecin en önemli aşamaları hedeflerin
belirlenmesi, araştırma ve çözümleme, plan yapma, karar verme ve son olarak da planın uygulanması olarak
sıralanmaktadır (Yavuz, Keleş ve Geray, 1972:191-192).
Ülkemizde 3194 sayılı yeni imar yasasında, son nüfus sayımında nüfusu 10 000’ni aşmış olan
yerleşmelerde belediyeler, imar planı yapmak zorundadır. Onaylanmış imar planları, uyulması zorunlu olan
belgelerdir (Keleş, 2000:147).
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Giresun'da tespit edilen ilk harita çalışmalarının 1933 yılında başlandığı bilinmektedir. Aynı tarihte
Giresun'un ilk imar planı Ankara Belediyesi İmar müdürlüğünce hazırlanmış ve Nafia Vekâleti (Bayındırlık
Bakanlığı) tarafından onanmıştır.
Planda Giresun bugünkü merkez ve Gazi paşa caddesi çevresinde ele alınmış olup, liman ve karayolu
bulunmamaktadır. Bu plan daha sonra 1952 yılında 1/2000 ölçekli avan proje olarak Nafia Vekâleti’nce
revizyona tabi tutulmuştur. Ancak zamanla eski haritaların yetersiz kalışı nedeniyle 1/1000 ölçekli planlar
hazırlanmış ve 1960 yılında yeniden harita alımına başlanmıştır.
Yol istikamet planı niteliğinde 1933 yılında hazırlanan imar planına uygun önemli bir uygulama
yapılmamıştır. Eski imar planı, yerleştirilmesi yapılan bir kaç binanın cephe hatlarının tayinine esas olmuş,
ancak bu da yeterince uygulanamamıştır. Aynı zamanda planda, Gazi Caddesi’ne yardımcı olarak seçilen yeni
yol da yapılamamıştır.
Eski imar planının yetersiz kalışı ve yeni gelişmeler nedeniyle 1961 yılında konu İller Bankası’nca ele
alınarak imar planı ön çalışması başlatılmıştır. 1/5000 ölçekte yapılan bu çalışmalar, 1962’de bitirilmiş ve
nazım plan onanmıştır. Giresun’da,1964 yılında Uygulama İmar Planı onanlı Nazım Planı esaslarına göre İller
Bankası’na yüksek mimar Bilge İşman denetiminde hazırlanmıştır.
Bu plan üzerinde çok sayıda değişiklik yapılmış ve bu değişiklikler İmar ve İskân Bakanlığı’nca
onanmıştır. Bu değişikliklerin bazıları yeni etki alanları oluşturacak ve kentin gelişmesini etkileyecek önemli
değişikliklerdir. Peynir ve Tereyağı Fabrikası ve SSK Hastanesi alanının genişletilmesi, Sunta Fabrikası,
Küçük Sanayi Sitesi, Orman İşletmesi, Fiskobirlik Tesisleri çevresindeki gecekondu önleme bölgesi bu
değişikliklerin başta gelenlerini oluşturur.
1985 imar planı, Giresun’un o anki ihtiyaçlarına cevap veren bir plandı. Yani o anki nüfusa, o anki
sosyal, kültürel, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlara cevap veriyordu. Nüfus artışı ile birlikte bu planın
uygulanmasında bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Giresun İlave ve Revizyon İmar Planı, 1996’da
ihale edilmiş ve hazırlanarak 1998 yılında yürürlüğe girmiştir (Bekdemir, 2000:314).
Bu planlar uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla 2008
yılında revize edilmiş ve Belediye Meclisince onanarak yürürlüğe girmiştir. 2008 yılında planın revize
edilmesindeki esas etken Karadeniz sahil karayolu güzergâhı projesinin kesinleşmesi ve uygulanmış olması
sonucu kent içi ulaşımın uyumu, kıyı kenar çizgisi, mavi boru hattı, orman alanları sınırları gibi sayısal ortam
verilerinin belirginleşmesi, 2006 yılında Giresun Üniversitesi’nin kurulması ve bunun kentsel ekonomiyi
etkileme potansiyeli taşımasıdır. Ülke koşulları ve bölgesel koşullar gibi dış verilerin gelişimi, bunlara bağlı
kentsel ihtiyaçların uyum ve gelişim ihtiyacı sonucu; Giresun’un gelişiminin bütüncül kapsamlı bir bakış
açısıyla belirlenmesi ve buna göre 2025 yılı öngörülü imar planlarının kentsel gelişimde araç olması
sağlanması diğer bir etkendir (Giresun Revize ilave İmar Planı Raporu, 2008).
Aynı zamanda Giresun Kentsel Sit Alanı ve Koruma Alanlarının geleneksel kent dokusu ve yerleşme
karakterinin bozulmasını önleyici ve korunmasını sağlayıcı yeni politika ve stratejilerin belirlenmesini
sağlamak üzere 2008 yılında Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planları hazırlanmış ve Belediye Meclisince
onanarak yürürlüğe girmiştir.
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5. Kentin planlamadan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri
Kentlerle ilgili hazırlanan bu imar planlarının gerek yapılışında gerekse uygulanışında bir takım
eksiklikler söz konusudur. Bunların en önemlisi, sözü edilen imar planlarında kentlerin mevcut dokusuna aşırı
derecede bağlı kalınması ve özellikle kentlerin merkezi kesimlerinin ulaşım sorununu (araç-yaya trafiği,
otopark) azaltıcı yeni araç ve yaya yolu önerilemeyişidir. Daha doğrusu bu planlarda kent merkezindeki
mevcut binaların cephe hatları, mevcut dar yolların genişlikleri ve güzergâhları değiştirilmeden korunmuştur.
Bunun yanında ulaşım sorununu çözmek için kentlerin merkezi kesimini dolaşan yeni ring yolları ve otoparklar
planlarda önerilmemiştir. Dolayısıyla yaya ve at arabası trafiğine göre oluşmuş sokak ve caddeler, günümüzde
de kentlerin merkezi kesiminin yükünü taşımaya çalışmaktadır. Öyle ki merkezi konumdaki cadde ve
sokakların bazılarının genişliği üç dört metreye kadar düşmektedir. Ayrıca kaldırımlar da oldukça dar
bırakılmıştır. Cadde ve sokakların dar olması, kentte artan insan ve araç sayısına karşın bunların yetersiz
kalmasına neden olmaktadır. Ne yazık ki, kentin yeni gelişme alanlarında da aynı sorun sürmektedir. Aslında
imar planlarında yeterli sayılabilecek bir genişlik bırakılmıştır, ancak gerek mülkiyet sorunu ve gerekse arazi
yetersizliği nedeniyle çoğunlukla planlar uygulanamamıştır.
Kentin imar planlarında ana toplayıcı yollar önerilmemiş ya da önerilememiştir. Kent yerleşim
alanlarında yer yer eğim değerlerinin çok yüksek oluşu ve arazinin irili ufaklı akarsu vadileri ile parçalanmış
olması nedeniyle alt ve üst yapı maliyetleri yüksek olmakta ve sahil karayoluna bağlı kalmaksızın mahalleler
arasında ulaşımı sağlamak pek mümkün olmamaktadır. Kent planlarında önerilmiş ve çok yeterli olduğu
söylenemeyen yollar ise maliyetinin yüksek olmasından dolayı (sanat yapıları, köprüler, yarma-dolgunun
fazlalığı gibi), mali imkânları fazla olmayan belediye tarafından açılmamış ya da tamamlanamamıştır.
Diğer tarafta sahil karayolunun duble (2x2) yola dönüştürülmesi, her ne kadar bölge ekonomisi açısından
büyük önem arz etse de, kent geçişinde önemli sayılabilecek sorunları da beraberinde getirmiştir. Aslında hem
yeni yol güzergâhı kent yerleşmesinden hem de kent yerleşmesi bu yol güzergâhından olumsuz yönde
etkilenmektedir. Ancak, daha çok kent yerleşmesinin bu yoldan olumsuz yönde etkilendiği bir gerçektir.
Çünkü karayolunun kent geçişine bakıldığında insanların deniz ile olan ilişkisi, yürüme – dinlenme – spor ve
eğlence gibi rekreaktif ihtiyaçları, kentsel siluet ve peyzaj gibi değerlere gerekli önemin verilmediği
görülmektedir. Ayrıca kent geçişinde yol gövdesi yerden fazla yükseltildiği (3-4 m) için insanların denizden
yararlanma imkânı önemli ölçüde kısıtlanmıştır. Öyle ki yolun kotu, karayolu boyunca sıralanan evlerin
neredeyse ikinci ya da üçüncü katına kadar çıkmaktadır. Dolayısıyla kentsel imaj açısından çok önemli olan
sahil kesimi bir taş yığını görüntüsüne bürünmüş olup, şu anda çoğu kentte yaşayan insanların denizden
yaralanabileceği bir alan kalmamıştır.
Bunun yanında, projede kentlere ait ulaşım planlarının (imar planlarının) yeterince irdelenmediği ve
kentsel ulaşım arterleriyle entegrasyonun yeterince sağlanmadığı görülür. Çünkü eski yol kentin ana taşıyıcı
yolu olarak kullanılmaktaydı, ancak yeni yol genelde yarı erişim kontrollü standartlarına göre hazırlanmış
olup, kent içi trafikten arındırılmıştır. Burada öncelikli olarak yeni karayolunun kent içi geçiş güzergâhının
imar planını etkileme ön raporunun hazırlanması gerekirdi. Yani karayolunun kent içi geçiş projeleriyle
kentlerin imar planları genel ulaşım düzeni beraberce incelenerek düzenlenmeliydi. Daha da önemlisi bu
karayolu yapım çalışmalarına başlanmadan önce ÇED raporunun hazırlanmaması büyük eksikliktir.
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Özellikle 1964 planı ve 1985-1998’deki ilave ve revizyon (yenileme) imar planlarında korunması
gereken küçük akarsu vadileri yerleşime açılmış, hava sirkülasyonunu sağlayan bu alanlar yok edilmeye
başlanmıştır. Böylelikle sağlıksız ve tehlikeye maruz kalabilecek yerleşim alanları oluşturulmuştur.
Kentin planlamadan kaynaklanan en önemli sorularından birisi de sosyal ve teknik altyapıda (yol,
kanalizasyon, park, çocuk bahçesi, otopark, eğitim tesisleri, sinema, tiyatro vb.) görülür. Özellikle kentin yeni
gelişen mahallelerinde nüfusun hızlı artmasına karşılık sözü edilen ihtiyaçların aynı oranda
arttırılamamasından dolayı yaşam standartları düşük kentsel alanlar oluşmaya başlamıştır.
Kentte eğitim, sağlık, sosyal-kültürel donatılar, yeşil alanlar, ticaret ve ulaşım gibi kentsel kullanım
alanlarının oldukça düşük olduğu dikkati çeker. Örneğin, şu anda kentlerin içerisinde ya da gelişme alanlarında
yer alan fındık ve doğal yeşillikler bir kenara bırakılırsa, çocuk bahçesi, mahalle ve semt parklarının çok az
veya yetersiz olduğu görülür. Aynı şekilde yeterince spor alanı da bulunmamaktadır. Hâlbuki kent
topraklarının en az %10’nun yeşil alana ayrılması gerekir. Ayrıca 1972 imar yasasında yapılan değişiklikle
yeşil alanların, kişi başına 7 m2’den aşağı düşürülmemesi koşulu getirilmiştir (Keleş, 2000). Aslında kentin
imar planlarında bu orana yakın park ve bahçe alanları ayrılmaktadır. Ne var ki, mevcut kentsel doku içerisinde
gerek arazi fiyatlarının yüksek olması, gerekse konut dokusunun yoğun bir biçimde oluşması nedeni ile yeşil
alanlar geniş boyutlarda yer alamamıştır. Zaten sadece Giresun’da değil, ülkemizin bütün kent
yerleşmelerindeki yeşil alanları batı ülkeleriyle kıyaslamak şöyle dursun, kentlerin insanların rahatça ve bolca
yararlanabileceği yeşil alanlara sahip olmaktan henüz çok uzak oldukları görülür. Bununla birlikte, son yıllarda
denizi doldurarak elde edilen araziler üzerinde park ve bahçeler yapılarak halkın hizmetine sunulması iyi
sayılabilecek bir gelişmedir.
Kentte eğitim kurumlarının bazıları eğitim-öğretim amaçlarına uygun düşecek arsa üzerine
kurulmamışlardır. Bazıları da ara ya da ana cadde kenarına kurulduklarından taşıt trafiğinden olumsuz yönde
etkilenmektedirler. Ayrıca eğitim, sağlık, ulaşım, sosyal, kültürel alanlar ve diğerlerinin planlaması yapılırken
sadece kent halkı değil hizmet ettiği kırsal alan da dikkate alınmalıdır.
Kentte küçük sanayi siteleri ve bazı büyük sanayi kuruluşları, kent yerleşim alanı içerisinde kalmışlardır.
Konut alanlarının planlaması yapılırken öncelikli olarak yöredeki yüksek nemli ve yağışlı iklim
şartlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Kaldı ki kentin özellikle merkezi kesiminde topoğrafik
şartların da etkisiyle çok sık ve plansız bir yerleşme dokusu oluşturulmuştur. Yine aynı nedenle sahil karayolu
boyunca yapılaşma genelde bitişik nizamda olduğu için Karadeniz Bölgesi’ndeki kent yerleşmelerinde çok
önemli olan manzara-güneşlenme kriteri göz ardı edilerek rutubetli ve sağlıksız binalar-mekânlar
oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra, kentlerde yerleşme denize yönelen geleneksel bir düzen içinde olduğundan;
az güneşlenme ve soğuk kuzey ve kuzeybatı (karayel) rüzgârlarının olumsuz tesiri altındadır. Dolayısıyla yıl
içerisinde mevsimler dikkate alınarak güneşten, radyasyondan ve hava cereyanlarından yararlanıcı ve
koruyucu düzenlemeler yapılmalıdır. Doğa ile konut arasında mümkün olduğunca yakın ilişki kurulmalı, konut
alanları seçilirken genel olarak güneydoğuya bakan yamaçlar tercih edilmelidir. İklim özelliği nedeniyle
mevsimlere göre güneşten ve rüzgârlardan yararlanma ve korunma gerekebilir. Bunun için yapılar her iki
duruma da uyabilir esneklikte olmalıdır (Ersoy, 1994: 69-70).
Kentin güney kesimlerinde, killi-marnlı bir yapı gösteren ve çok eğimli, heyelan tehlikesi olabilecek
alanlar ve vadiler yerleşmeye açılmıştır. Üstelik bu gibi yerlere çok katlı binalar yapılmakta olup, istinat
duvarları gibi koruyucu önlemler de alınmamıştır.
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İmar planlarında sahil şeridinde yapılaşmaya izin verilmesi, daha çok rekreasyon amaçlı kullanılması
gereken alanların betonlaştırılmasına neden olmuştur. Buna ilave olarak kıyı kesiminde çok katlı ve bitişik
nizamda yapılaşma sonucunda sahil karayolu kenarı adeta bir duvar görünümü almıştır. Bu tür yapılaşmanın,
hava sirkülasyonunu kısmen engellemesi sonucunda özellikle kış aylarında kentte hava kirliliği oluşmaya
başlamış aynı zamanda kentin silueti de bozulmuştur.
Yörede görülen yüksek yağışlar yolların çok çabuk bozulmasını sağlar. Gerçi kentin merkezi
kesimindeki cadde ve sokaklar arnavut kaldırımı şeklinde yapıldığı için bu konuda pek bir sorun yokmuş gibi
görünüyor. Ancak yeni gelişen mahallelerde yollar stabilize ya da asfalt olduğu için çabuk bozulmalar söz
konusudur. Öte yandan kentin içerisinde yağmur suyunun drenaj edilme sistemi tam anlamıyla
oluşturulamadığından, özellikle sağanak ve uzun süreli yağışlarda düz ve düze yakın mahallelerde göllenmeler
olmaktadır.
Sosyal davranışlar ve halkın tutumu, kentlerin yerleşim düzenini önemli ölçüde etkileyebilmektedir
(Haris, 1999:123). Özellikle de kırsal alandan kente gelen insanların, kırsal alandaki gelenek göreneklerini,
yaşam tarzlarını kolay kolay değiştiremedikleri görülür. Bu insanlar henüz gerçek anlamıyla kentlileşmemişler
veya köylülük ve kentlilik uçlarını birleştiren süreklilik içerisinde orta yerde bulunmaktadırlar (Keleş,
1991:194). Kentte yaşayan ailelerin büyük bir bölümünün kırsal kesimle bağlarını tamamen koparmamış
olmalarının bunda etkisi büyüktür. Bunun sonucunda kenar mahallelerdeki bazı konutların alt katları hayvan
barınağı olarak kullanılmakta; ön kısımları ise fındık kurutma yeri (fındık kuşağı kentlerinde) durumundadır.
Daha önemlisi gerek kente göç eden, gerekse yakın kesimdeki kırsal yerleşmelerden kentlerde konut
edinmek isteyen kişiler, gecekondu şeklinde plansız bir yapılaşmaya neden olmuşlardır. Tarımsal gelirin veya
gurbette kazanılan paranın yıllık hacmine göre uzun zaman aşamasında tamamlanan bu inşaat sistemi, kentin
plansız bir şekilde gelişmesine ve bu da yerleşme düzensizliğine neden olmuştur.
Kentte topoğrafik şartlar nedeniyle kullanılabilir arazi oldukça kısıtlıdır. Onun için arsa maliyetini
düşüren dar zemin alanlı yüksek katlı yapılaşmaya teşvik edilmelidir. Hem kentsel dokuda zeminde ferahlık,
hem de ulaşımda iyi olanaklar sağlayan bu yapılaşma türü ucuz maliyetle konut arzına da cevap verebilecek
niteliktedir. Ancak, kentlerin gelişim alanlarında imar planları yapılmadan önce yoğun sayılabilecek bir
yerleşmenin mevcudiyeti (mülkiyet sorunu) ve her şeyden önemlisi de buraların kamulaştırılmasındaki
güçlükler, bu duruma önemli ölçüde engel olmaktadır.
6. Sonuç
Kentlerin, hazırlanan imar planlarına göre gelişiminin pek sağlanamaması ya da mevcut planlar
hazırlanırken yapılan yanlışlıklar, imar inşa işlerinin keyfiliğe bırakılmış olması, kontrol mekanizmasının iyi
işleyememesi, tüm kentlerimizde olduğu gibi Giresun’da da çevre tahribatına, plansız ve çarpık kentleşmeye
neden olmaktadır. Kentlerimizin ne kadar büyüyeceğini planlı bir denetlemeye konu yapmadıkça, imar
sorunlarımıza kesin çözümler bulmakta güçlük çekileceği açıktır. Aslında mevcut yasalarımızda, düzenli ve
sağlıklı bir kentleşmenin olabilmesi için mümkün mertebe gerekli düzenlemeler yapılmıştır (Kıyı Kanunu
gibi). Ancak bu kanun ve yönetmeliklere pek de uyulduğu söylenemez. Ayrıca kentlerin yönetimsel
sorunlarının üst kademelerden itibaren çözülmesi için girişimlerde bulunulması önem taşımaktadır. Bunun
yanında yerel yönetimlerin kent sorunlarının çözümü konusunda karar ve yetki sınırlarının genişletilmesi
gerekmektedir. Devlet, çözümü yüksek maliyet ve güç gerektiren projelere destek vermek şeklinde bir katkıda
bulunabilir. Kent planının başarıya ulaşabilmesi ve kentsel sorunların en aza indirilebilmesi için planlama ve
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plan konusunda halkın aydınlatılması, karar verme, plan yapma sürecinde insanların görüşlerinin ve genel
eğilimlerinin dikkate alınması, yapılacak planlama faaliyetinin o mekân üzerinde yaşayanlardan kopuk
gerçekleştirilmemesi ve son olarak da planın halka benimsetilmesi zorunludur.
Son söz olarak da Giresun’un merkezi kesiminde mutlaka kentsel dönüşüme ihtiyaç vardır. Yani tarihi
yarım adanın dışındaki kesimin tamamen yenilenmesi bir zorunluluktur. Çünkü önümüzdeki yıllarda kentin
bu kesiminin artan nüfus ve araç trafiğini kaldırması mümkün değildir.
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