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NÜFUS 

Doğu Karadeniz (TR90) Bölgesi toplam nüfusunun 

(2.553.647) % 16,64’ü Giresun’da yaşamaktadır. 2013 yılı 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına 

göre, Giresun toplam nüfusu 425.007’dir.  Kentsel ve kır-

sal yerleşim birimlerine göre nüfus dağılımına bakıldığın-

da, nüfusun %59,25’i (251.811) şehirde, %40,75’i (173.196) 

ise belde ve köylerde yaşamaktadır. Nüfus bakımından 

en büyük ilçeler sırasıyla Merkez İlçe, Bulancak ve Espiye, 

en küçük ilçe Çamoluk’tur. Giresun’un yüzölçümü bakı-

mından en büyük ilçesi Şebinkarahisar, en küçük ilçesi ise 

Eynesil’dir.

POPULATION

According to the latest (2013) Address Based 

Population Registration System (ABPRS), Giresun has 

a population of 425.007 which makes up 16.64 per-

cent of the total population of Eastern Black Sea Region 

(TR90). By rural-urban distribution, 59,25% of population 

in Giresun (251.811) live in urban, while 40,75% (173.196) 

live in rural areas. The sub-provinces which have the larg-

est population are Central Sub-Province, Bulancak and 

Espiye respectively, while the smallest one by popula-

tion is Çamoluk. By land area, the biggest sub-province is 

Şebinkarahisar and the smallest is Eynesil.

İlçe Nüfusu, Giresun, 2013    

Population of Sub-Provinces, Giresun, 2013Population of Sub-Provinces, Giresun, 2013
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Doğu Karadeniz Bölgesi coğrafi koşulları, bölge nüfusu-

nun yerleşiminde belirleyici rol oynamaktadır. Giresun’un 

nüfus yerleşimi de bölge karakteristiğini yansıtmakta, de-

nizden hemen sonra yükselen dağlar nedeniyle kıyıda ve 

dağ yamaçlarında kurulan yerleşim alanları birbirinden be-

lirgin şekilde ayrılmaktadır. Bu bakımdan, nüfus yoğunlu-

ğu kıyı ve vadilerde yoğunlaşırken, iç bölgelerde küçük, da-

ğınık yerleşim alanları göze çarpmaktadır. 

Geographical conditions have significant role on set-

tling characteristics of the Eastern Black Sea Region. 

Giresun reflects the common regional characteristic as 

the settlements on the seaside and the mountain side is 

strictly split from each other due to the mountains rising 

just after the sea. Therefore, the population has density 

throughout the seaside and the valleys, while scattered 

and rather smaller settlements are more prevalent on the 

hinterland. 

İlçe Nüfus Yoğunluğu, Giresun, 2013  /  Population Density in Sub-Provinces of Giresun, 2013

Giresun’da nüfus yoğunluğu 62 kişi/km2 olmakla bir-

likte, bu rakam Türkiye ortalamasının (100 kişi/km2)  al-

tındadır. Bölge coğrafyasının bir yansıması olarak, illerin 

yüzölçümleri ve nüfuslarının orantılı olmadığı görülmekle 

birlikte, TR90 Bölgesi illeri arasında Giresun görece daha 

dengeli bir yapıya sahip iller arasındadır.

TÜİK verilerine göre son 20 yıllık nüfus gelişimine ba-

kıldığında, kentsel nüfus az artış göstermekle birlikte, 

Giresun kırsalında nüfusta azalma göze çarpmaktadır. 

Population density in Giresun is 62 people per square 

kilometer which is under the Turkey average (100 people/

km2). Due to geographical conditions of the region, dis-

proportion between the surface area and population is a 

common fact in TR90 provinces. Nevertheless, Giresun is 

among the provinces which have rather balanced struc-

ture in terms of population density. 

According to the TURKSTAT data, in the last two 

decades urban population in Giresun has slightly in-

creased whereas there has been notable decrease in rural 

population. 
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Yaş bağımlılık oranında 14 yaş altı bağımlı nüfus açı-

sından TR90 ve Türkiye ortalamaları arasında önemli bir 

fark olmamasına karşılık, yaşlı bağımlı nüfus oranı böl-

gede ve Giresun’da daha yüksektir. Bu durum, bölgenin, 

ülke ortalamalarının üzerinde bir yaşlı nüfusu barındırdı-

ğını gösterir. 

Considering the age dependency ratio, there is no sig-

nificant difference between TR90 and Turkey average 

with regard to child dependency. However, aged depend-

ency ratio is rather high both in Giresun and in the region. 

That shows the region accommodates aged groups with a 

ratio which is above the country’s average.

Yaş Bağımlılık Oranı, Giresun, 2013        Age Dependency Ratio, Giresun, 2013

Source: ABPRS, 2013, TURKSTAT



7

Investment Climate In

Yatırım Ortamı

2EĞİTİM
EDUCATION



8

İLİ YATIRIM ORTAMI
INVESTMENT SUPPORT OFFICEGiRESUN

Giresun ili % 98,5’lük okullaşma oranına sahiptir. Ülke 

genelinde gerçekleştirilen SBS Seviye Belirleme Sınavı’nda 

81 il arasında Giresun 29. sıradadır. Güncel verilere göre, il-

deki eğitim kurumları, öğrenci ve derslik sayılarına ilişkin 

durum şu şekildedir: 

Mesleki eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

Meslek Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim 

Merkezleri eğitim vermektedir. Merkez ve tüm ilçelerde 

toplamda 16 Halk Eğitim Merkezi mevcuttur. Halk Eğitim 

merkezleri tarafından sağlanan kurslar okul öğrencilerine 

değil talep eden tüm kişilere sağlanmaktadır. Bünyesinde 

18 derslik, 5 Atölye ve 2 Bilgisayar Sınıfı bulunmaktadır.

School enrollment is 98,5% in Giresun. Among 

81 provinces, Giresun ranked 29th in the latest Level 

Determination Exam(SBS) which is realized annually 

countrywide. According to latest data, current situation in 

the Province related to educational institutions, students 

and number of classrooms is as follows:

Vocational training is also provided by Vocational High 

Schools, Public Training Centers and Vocational Training 

Centers which are attached to the Ministry of National 

Education.There are 16 Public Training Centers in the prov-

ince including the sub-provinces. Public Training Centers 

do not provide training courses to school children but it 

opens training programs for all people who demand voca-

tional training. Giresun Public Training Center has current-

ly 18 classrooms, 5 Ateliers and 2 Computer Classrooms.

Okul Sayısı
 of Schools

Derslik Sayısı
 of 

Classrooms

Öğrenci 
Sayısı

of Students

Öğretmen 
Sayısı

 of Teachers

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
 of Students by Classroom

İlköğretim
Primary 
School

Ortaöğretim
Secondary 

School

Mesleki ve Teknik Eğitim
Vocational and Technical 

Education

485 3.688 78.976 5.163 21 18 23

2EĞİTİM
EDUCATION
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Meslek Liselerinin İlçelere Göre Dağılımı, Giresun

Distribution of Vocational High Schools in the Sub-Provinces, Giresun

KIZ MESLEK 
LİSESİ

Girls 
Vocational 

High School

SAĞLIK 
MESLEK 
LİSESİ
Health 

Vocatio. High 
School

ÇOK PROGRAMLI 
LİSE 

Multi-Program 
High School

ÇOK 
PROGRAMLI 

LİSE 
Multi-Program 

High School

OTELCİLİK 
LİSESİ
Hotel 

Management 
High School

İMAM HATİP 
LİSESİ

İmam Hatip High 
School

TEKNİK 
LİSE EML
Technic. 

High School

DENİZCİLİK 
LİSESİ

Marine High 
School

Merkez Merkez Çanakçı Merkez Merkez Merkez Merkez Bulancak 

Bulancak Bulancak Eynesil Merkez  Espiye Merkez Espiye 

Şebin. Görele Güce Şebin.  Görele Bulancak Tirebolu 

Tirebolu Piraziz Espiye Bulancak  Yağlıdere Piraziz  

 Şebin. Keşap   Keşap Tirebolu  

 Tirebolu Bulancak   Dereli   

  Piraziz   Bulancak   

  Alucra   Tirebolu   

  Dereli   Eynesil   

  Görele   Doğankent   

     Alucra   

     Şebinkarahisar   

4 6 10 4 1 12 5 3
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2006 yılında kurulan Giresun Üniversitesi’nde 

yüksekokul ve fakültelerde toplamda 25.000 

öğrenci okumaktadır. 10 Fakülte, 3 Enstitü, 5 

Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 7 Araştırma ve 

Uygulama Merkezi ve Devlet Konservatuarı ile faaliyetle-

rini sürdürmektedir. Rektörlüğe bağlı merkezler ola-

rak 2007 yılında Karadeniz Stratejik Araştırma 

ve Uygulama Merkezi (KARASAM), Giresun 

Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve 

Uygulama Merkezi (GÜSEM) ve 2009 yı-

lında Fındık Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (GİFAM) kurulmuştur. 

Giresun Üniversity which was established 

in 2006 has 25.000 students attending its high 

schools and faculties. There are 10 faculties, 5 

high schools, 11 vocational high schools, 7 Research 

and Application Centers and 1 State Conservatoire with-

in the university. As attached to the rectorship, Black Sea 

Strategic Research and Application Center (KARASAM), 

Giresun University Sustainable Education Research 

and Application Center (GÜSEM) and Hazelnut 

Research and Application Center (GİFAM) 

were established in 2007 and 2009, 

respectively.
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Giresun sağlık hizmetlerinin kalitesi bakımından son 

yıllarda dikkate değer bir iyileşme göstermektedir. Gerek 

kamuya ait sağlık kuruluşlarının çeşitliliğinin ve kapasite 

artırımının sağlanması gerekse özel yatırımlarla hizme-

te açılan sağlık kuruluşlarının hizmete açılmasıyla birlik-

te Giresun bölgede sağlık alanında gelişme gösteren bir il 

konumuna gelmiştir. Bununla birlikte, sağlık altyapısının 

geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik kamu yatırım-

ları da devam etmektedir. İnşa çalışmaları süren Giresun 

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin yanı 

sıra, Bulancak ve Espiye ilçelerinde Aile ve Toplum Sağlığı 

Merkezleri yapılmaktadır. 

Giresun’da 12 devlet hastanesi, 2 özel hastane bulun-

maktadır. İldeki hastanelerin 6 tanesi il merkezinde (4 

devlet, 2 özel), 8 tanesi ilçelerde bulunmaktadır. Sağlık İl 

Müdürlüğü Eylül 2014 verilerine göre, il genelinde devlet ve 

özel hastanelerde toplam yatak sayısı 1357’dir. Merkezdeki 

2 özel hastanenin toplam yatak sayısı ise 201’dir.

In recent years, Giresun has recorded remarkable im-

provement in the quality of health services. Giresun has 

become one of the provinces in the region which improved 

its status not only with the increase in the capacity and 

diversity of state-owned health institutions but also with 

the establishment of health institutions supported by pri-

vate investments. State investments are still maintained 

in order to develop and strengthen the existent health in-

frastructure in the city. In addition to ongoing construc-

tion work of the Obstetrics and Gynecology and Children’s 

Hospital, the Family and Public Health Centers are also 

being constructed in Bulancak and Espiye sub-provinces.

Currently, there are 12 state-owned and 2 private hos-

pitals in Giresun. Among all hospitals in Giresun, 6 hospi-

tals (4 is state-owned, 2 is privately owned) are located 

in the city center and 8 are located  in the sub-provinces. 

According to the September 2014 data of the Provincial 

Directorate of Health, total bed capacity of state hospi-

tals, including the sub-provinces, is 1357. The two private 

hospitals in the city center hold a bed capacity of 201. 

2 SAĞLIK
HEALTH

Hastane Yatak Kapasiteleri, Giresun Merkez 2014

Hospital Bed Capacity, Giresun City Center2014 
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Giresun’da 2010 yılından beri Aile Hekimliği sistemi 

uygulanmaktadır. İlde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu 

statüsünde 16 Toplum Sağlığı Merkezi, 33 Aile Sağlığı 

Merkezi  (122 Aile Hekimi çalışmakta), 1 Ana Çocuk Sağlığı 

/ Aile Planlaması Merkezi, 2 Verem Savaş Dispanseri, 

25 Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) 112 İstasyonu (22’i faal ), 

1 ASH Komuta Kontrol Merkezi ve 134 Sağlık evi faaliyet 

göstermektedir. 

Family Medicine system has been implemented in 

Giresun since 2010. There are 16 Public Health Centers 

having the status of primary health institution, 33 Family 

Health Centers (with 122 Family Physicians), 1 Maternal 

and Child Care Centers/Family Planning Centers, 2 

Tuberculosis Treatment Dispensaries,25 Emergency 

Health Service( 22 of them are active) (EHS) Stations, 1 

EHS Control Center and 134 Health Houses in Giresun.

Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşları, Giresun 2014

State and Private Health Institutions, Giresun 2014

Sağlık Bakanlığı

Ministry of Health

1.Basamak Sağlık Kuruluşu

Primary Health Institution
211

Devlet Hastanesi

State Hospital
12

Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Training and Research Hospital
1

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Dental Treatment Center
1

Özel Tıp Merkezi  Private Medical Center 1

Özel Hastane Private Hospital 2

Özel Dal Merkezi Specialized Branch Center 1

Tıp Fakültesi Faculty of Medicine 1

Kaynak: Giresun Sağlık İl Müdürlüğü, Eylül 2014      /     Source: Giresun Provincial Directorate of Health, September 2014

Giresun’da tüm hastanelerde 285’i 

uzman, 284’ü pratisyen hekim olmak 

üzere 569 hekim bulunmaktadır.                                                 

 In Giresun hospitals, there are 

569 physicians in total, 285 of which 

are medical experts and 284 are 

practititoners. 
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2000’li yılların başında sadece il merkezinde ve ücret-

li verilen 112 hizmetleri artık kırsal dâhil bütün il geneli-

ne yaygınlaştırılmıştır. Artık acil hastalarımızı tam dona-

nımlı ambulanslarımız ile ücretsiz olarak taşımaktayız. 

22’i faal olmak üzere toplam 25 112 Acil İstasyon ve 45 

Ambulans bulunmaktadır. Giresun Üniversitesi’ne bağ-

lı Tıp Fakültesi’nin faaliyete geçmesi de sağlık alanında 

Giresun’a önemli katkılar sunmaktadır. 

112 Emergency Service which was provided only in 

the city center and paid in return during the early 2000s 

become now widespread and free of charge in the prov-

ince including its rural areas. The Province has 25 

Emergency Stations 22 of which are currently active hav-

ing 45Ambulances in total. Opening of the Faculty of 

Medicine under Giresun University also makes important 

contributions to the province in the health area.

Sağlık Personeli Sayısı, Giresun

Number of Health Personnel by Category, Giresun

Sağlık Personeli
 Health Personnel

Türkiye / Turkey Giresun

Uzman Hekim 

Medical Expert
126.029 129.772 226 285

Pratisyen Hekim 

Practitioner
35 911 0 240 284

Asistan Hekim 

 Junior Doctor
22 075  21 066 0 0

Diş Hekimi / Dentist 21.099 21.404 68 81

Eczacı / Pharmacist 26.089 26 571 138 149

Sağlık Memuru

Health Official
92 061 122.663 945 1096

Hemşire  Nurse 124.982 134.906 849 946

 Ebe / Midwife 51.905 53.466 491 545
 
Kaynak: TUİK              Source: TURKSTAT
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Giresun, sahip olduğu gelişmiş ulaşım ağı sistemiy-

le yerli ve yabancı turistlerin kolaylıkla ulaşım sağlayabi-

leceği turizm potansiyeli yüksek bir ildir. Giresun’da ka-

rayolu ve deniz yolu ulaşımından faydalanılabilmekte, 

Trabzon’da bulunan havaalanını sayesinde de uçakla se-

yahati tercih edenlere alternatif sunulmaktadır. Giresun, 

yapımına devam edilen Ordu-Giresun Havaalanı sayesin-

de 2013 yılı sonunda havayolu ulaşımına sahip olacaktır.

Şehir merkezinde ve ilçeler arası ulaşımda ise dol-

muş, taksi ve belediye otobüslerinden faydalanılmak-

tadır. Ayrıca şehirde pek çok araç kiralama acentesi de 

mevcuttur.

Karayolu

Giresun’da kent dışı karayolu ulaşımı; Karadeniz Sahil 

yolu, Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yolu ve Tirebolu-Torul 

yolu ile sağlanmaktadır.

Karadeniz Sahil yolu; Samsun’dan başlayıp Ordu, 

Giresun, Trabzon ve Rize illerinin merkezinden geçerek 

Artvin’de bulunan Sarp Sınır kapısıyla Gürcistan’a bağlan-

maktadır. Giresun’a ulaşmak isteyen yerli ve yabancı tu-

ristlerin kullanabileceği karayolu bağlantısıdır. 

With its well-developed transportation system, 

Giresun is a city where local and foreign tourists can eas-

ily access. One can utilize from both highway and seaway 

transportation in Giresun and also an alternative is of-

fered for those who prefer traveling by plane thanks to the 

airport in Trabzon, the neighbour city. Also Ordu-Giresun 

airport, which is now under construction, will be at service 

at the end of 2013.

In city centre and sub-provinces, transportation is pro-

vided by collective taxi, cabs or buses. Additively there are 

several rent a car services.

Highway

Highway transportation in Giresun is provided by Black 

Sea Coastal Highway, Giresun-Dereli-Şebinkarahisar 

Highway and Tirebolu-Torul Highway.

Black Sea Coastal Highway, which starts from Samsun, 

passes throughout the city centres of Ordu, Giresun, 

Trabzon and Rize, and connects Georgia to Turkey via Sarp 

Border Gate. Local and foreign tourist can use this high-

way to arrive. 

4 ULAŞTIRMA

TRANSPORTATION

Karadeniz Otoyolu’ndan Görünüm A view of Black Sea Coastal Highway
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Giresun, sahip olduğu gelişmiş ulaşım ağı sistemiy-

le yerli ve yabancı turistlerin kolaylıkla ulaşım sağlayabi-

leceği turizm potansiyeli yüksek bir ildir. Giresun’da ka-

rayolu ve deniz yolu ulaşımından faydalanılabilmekte, 
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Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yolu; İç ve Doğu 

Anadolu Bölgeleri ile irtibatı sağlamaktadır. Yaklaşık 

118 km uzunluğa sahip olan yolun yapılacak tünel-

ler ile kısalması ve yolculuk kalitesinin artırılması 

hedeflenmektedir. 

Tirebolu-Torul yolu; İç bölgelerle irtibatı en kısa ve 

ekonomik olarak sağlayan yolda asfaltlama çalışmaları-

nın tamamlanmasının ardından daha efektif olarak ula-

şım sağlanacaktır. 

Giresun il sınırları içerisinde toplam 705 km il ve dev-

let yolu, 6853 km köy yolu bulunmaktadır. İl ve devlet 

yolların %91’i asfalt, %9’u ise stabilize durumdadır. 

Giresun-Dereli-Şebinkarahisar Highway which is 

about 118 km long, provides the connection between cen-

tral and eastern Anatolia regions to the province. It is 

aimed to be shortened by tunnels thereby driving comfort 

for passengers will be improved.

Tirebolu-Torul Highway is already the shortest and 

economical way of reaching interior regions and will be 

more effective after the end of paving.

There are totally 705 km provincial and state roads, 

6853 km rural roads in Giresun provincial borders. %91 of 

roads are asphalt and rest are stabilized.

Denizyolu

İlin yurtdışına açılan önemli bir kapısı olan Giresun 

Limanı 1959 yılında hizmete girmiştir. Limanın şilep rıhtı-

mı, yolcu rıhtımı, motor rıhtımı, balıkçı rıhtımı ve kılavuz-

luk rıhtımı olmak üzere (5) adet rıhtımı bulunmaktadır. 

Liman, 1.300.000 yıl/Ton yükleme-boşaltma kapasitesi 

ile yerli ve yabancı gemilerin yükleme- boşaltma yapabil-

meleri adına her türlü kolaylığa ve imkânlara sahiptir. 

İhraç maddeleri arasında fındık, un, maden ve karı-

şık yük gelmekte olup, ithal edilen maddeler ise genel-

de tomruk, buğday ve kömürü kapsamaktadır. Giresun 

Limanı’nın yanı sıra ilde Görele ve Tirebolu Limanları ile 

küçük balıkçı limanları da bulunmaktadır. 

Seaway

Giresun harbour, an important gate opening abroad 

in Giresun, commenced its operations in 1959. The har-

bour has 5 docks including freighter, passenger, mo-

torboat, fishing and guard ship docks. Giresun harbour, 

with its 1.300.000 tons/year throughput capacity, ena-

bles local and foreign ships to stevedore easily with its 

high-standards.

Main exports from the harbour are hazelnut, flour, 

metals and mixed load, on the other hand main imports 

are logs, wheat and coal. In addition to Giresun harbour, 

there are Görele and Tirebolu harbours and several small 

fishing ports in the province. 

Giresun Limanı’ndan Görünüm A view of Giresun Harbour
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Ulaşım İstatistikleri

Giresun il genelinde motorlu kara taşıtlarındaki ar-

tış Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ancak bu artış hı-

zına rağmen halen kişi başına düşen otomobil sayısında 

Türkiye ortalamalarının altında yer almaktadır. 

Transportation Statistics

In Giresun, average increase in the number of the mo-

tor vehicles is above the Turkey’s average. Despite this 

rate of increase, the per capita car number in the province 

is still below the average of country. 

Motorlu Taşıt İstatistikleri      Motor Vehicle Numbers

2011 2012 2013

Türkiye Giresun Türkiye Giresun Türkiye Giresun

Car 8 113 111  25 157 8 648 875 27 088 9 283 923 29 849

Minibus  389 435  6 805 396 119 6 938 421 848 7 112

Bus  219 906   312 235 949 344 219 885 367

Pickup(1) 2 611 104  16 770 2 794 606 18 450 2 933 050 20 023

Lorry  728 458  3 747 751 650 3 808 755 950 3 847

Motorcycle 2 527 190  2 349 2 657 722 2 533 2 722 826 2 740

Special-purpose 
Vehicle

 34 116   197 33 071 214 36 148 222

Tractor 1 466 208  2 510 1 515 421 2 633 1 565 817 2 747

Total 16 089 528 57 847 17 033 413 62 008 17 939 447 66 907

  (1)Includes land vehicles
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Giresun, Aksu ve Batlama vadileri arasında denize 

doğru uzanan bir yarımada üzerinde kurulmuştur. Doğu 

Karadeniz Bölgesi’ndeki diğer iller gibi sakin, huzurlu ve 

tabiat açısından zenginliklere sahip bir şehirdir. 

Giresun’u turizm açısından elverişli hale getiren te-

mel yönü zengin doğal, kültürel ve tarihi değerlere sahip 

olmasıdır. Şehir, denizin kıyı turizmi açısından avantajla-

rını kullanırken, uçsuz bucaksız yeşilliklerin arasına ser-

piştirilmiş gölleri ve yaylaları, tarihi yapıları ve kültürü ile 

doğa turizmi başta olmak üzere birçok turizm çeşidinin 

yapılmasına olanak sağlamaktadır. İlin özellikle iç kesim-

leri, flora ve fauna gözlemcileri, trekking yapanlar, dağ bi-

sikleti veya off-road sporuyla uğraşanlar için cazip alanlar 

barındırmaktadır. 

Kıyıdan 1 mil açıkta bulunan Giresun Adası (Aretias), 

Doğu Karadeniz ‘in tek adası olması nedeniyle Giresun’a 

özel bir değer katmaktadır. Ada, doğal güzelliği, tarihi ka-

lıntıları, kuş gözlem alanları ve mitolojik hikâyelerle har-

manlanmış kültürel yapısı ile turistlerin de ilgi odağıdır. 

Doğu Karadeniz Bölgesi, yaklaşık 2500 bitki taksonu 

ve 250 kuş çeşidi ile dünyada korumada öncelikli alanlar-

dan biridir. Bu tabii zenginlik, Giresun ili sınırları içinde de 

mevcuttur. Doğaseverlerin ilgisini çeken zengin floranın 

yanı sıra, bitkisel çeşitlilik ilin vejetaryen mutfağının çeşit-

lenmesini de beraberinde getirmiştir. Giresun gastronomi 

alanında, özellikle vejetaryenlerin beğenisini kazanan bir-

çok yemek çeşidiyle, dikkat çekicidir. 

Giresun was established on the peninsula bounded by 

the Aksu and Batlama valleys. Like other cities located on 

the Eastern Black Sea region, Giresun has been a calm and 

peaceful city having natural richness.

The basic characteristic which makes the city a favora-

ble place for tourism has been its natural, cultural and 

historical richness. Having the advantage of seaside for 

sea tourism, its lakes and plateaus sprinkled to immense 

greenery, historical structures and culture provide oppor-

tunity for realizing several tourism activities, especially 

nature-based ones. Especially the rural parts of the prov-

ince have attractive places for flora and fauna observers, 

trekkers, mountain bikers and off-road sportsmen.

Giresun Island (Aretias) which is located 1 mile distant 

from the coast attributes a particular value to the city by 

being the only island along the Eastern Black Sea. With its 

natural beauty, historical heritage, bird observation are-

as and cultural structure mixed with mythological stories, 

the Island is the center of attraction for tourists.

Eastern Black Sea Region is one of the world’s Priority 

Preservation Areas with its nearly 2500 plant taxons and 

250 bird species. Such natural richness is present also in 

Giresun. In addition to the rich flora which attracts the con-

cern of nature lovers, the plant diversity has also brought 

about the diversity of vegaterian cuisine in the province. 

Giresun, with its various food recipes admired especially 

by vegetarians, is noteworthy in the area of gastronomy

5 TURİZM

TOURİSM
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Giresun’da turizm açısından hali hazırda marka değe-

ri taşıyan birçok mekân ve üründen bahsetmek mümkün-

dür. “Giresun Kalite Fındık” bunlardan biridir. Fındık üreti-

mi, Giresun’da temel geçim kaynağı olmanın yanında, ilin 

tanıtımında önemli yer tutmaktadır. Dünya’nın en kaliteli 

fındığının yetiştiği Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, “Giresun 

Kalite Fındık” önemli bir marka değeri olarak öne çıkmak-

tadır. Bir diğer örnek Şebinkarahisar ilçesindedir; Meryem 

Ana Manastırı’nın sürdürülmekte olan çalışmalar neti-

cesinde inanç turizminde dünya çapında tanınırlığa sa-

hip olması beklenmektedir. 2011 yılında Doğu Karadeniz 

Kalkınma Ajansı desteğiyle, Giresun’un turizm açısından 

değer taşıyan tüm özelliklerinin anlatıldığı ve markalaş-

ma açısından bir yol haritası niteliği taşıyan Markakent 

Stratejik Planı hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. 

It is possible to mention a variety of places and prod-

ucts in Giresun which bear touristic brand value. “Giresun 

Quality Hazelnut” is one of them. Hazelnut production, 

being the main income generating activity in Giresun, 

keeps its importance in the advertisement of the city. 

“Giresun Quality Hazelnut” comes out as an important 

brand value in the Eastern Black Sea region where the 

highest quality hazelnut of the world is grown. Another 

example is in the Şebinkarahisar sub-province; the Virgin 

Mary Monastery is expected to have a worldwide brand 

recognition in the area of religious tourism with the com-

pletion of the present restoration work. In 2011, with the 

financial support of the Eastern Black Sea Development 

Agency, Giresun Brand City Strategic Plan has been pre-

pared and put in action which holds a roadmap character-

istic for branding and provides all features of the city bear-

ing touristic brand value. 
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Yaylalar 

Giresun yaylaları, doğal güzelliklerin tadını çıkarmak, 

temiz hava almak, yöre kültürünü tanımak ve doğa spor-

larıyla uğraşmak için elverişli alanlar sunmaktadır. Yaz se-

zonu boyunca düzenlenen yayla şenlikleri, yöresel yemek-

leri tatmak, yöresel dansları izlemek isteyenler için önemli 

kültürel etkinliklerdir.

Turizm Merkezi ilan edilen Bektaş, Kümbet ve 

Kulakkaya yaylalarının yanında, Karagöl, Kazıkbeli, 

Çakrak, Paşakonağı, Karaovacık, Dokuzgöz ve Sisdağı bel-

li başlı yaylalardır. Giresun’da yaylalar şehir merkezlerine 

çok uzak olmadıklarından ve yollar asfalt olduğundan ula-

şım açısından sıkıntı yaşanmamaktadır. 

Plateaus

Plateaus of Giresun provide favorable places to enjoy 

natural beauties and fresh air, to get closer with the local 

culture and to engage in the nature sports. Plateau festi-

vals which are organized along the summer time are im-

portant cultural activities for whom to taste traditional 

food and to observe the local dance. 

Besides Bektaş, Kümbet and Kulakkaya plateaus 

which have been declared as tourism centers, Karagöl, 

Kazıkbeli, Çakrak, Paşakonağı, Karaovacık, Dokuzgöz and 

Sisdağı are the well-known plateaus in Giresun. Since the 

plateaus are not too far away from the city center and the 

roads are paved, there is no transportation problem.  

Öne Çıkan Doğal ve Tarihi Kaynaklar Outstanding Natural and Historical Resources 

Koçkayası’ndan bir görünüm - A scene from Koçkayası Plateau
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Giresun Adası

Giresun deniz turizmi açısından elverişli yerler barın-

dırmaktadır. İl merkezi ve ilçe kıyıları boyunca birçok plaj 

tesisi bulunmaktadır. Şehir merkezine yakın plajların yanı 

sıra, ilçelerde Bulancak Plajı, Espiye Uluburun Plajı, Piraziz 

Plajı, Keşap Düzköy Plajı, Keşap Asarkaya Plajı ve Tirebolu 

Plajı öne çıkmaktadır. Plajlar genellikle kamping hizme-

ti de sunmaktadır. Giresun has suitable places for sea 

tourism. In addition to the beaches near the city center, 

Bulancak, Espiye Uluburun, Piraziz, Keşap Düzköy, Keşap 

Asarkaya ve Tirebolu Beaches are well-known sea facili-

ties in the sub-provinces. Most of the beaches in Giresun 

have also opportunity for camping.

Kıyıdan 1 mil açıkta bulunan Giresun Adası 40.000m2 

alana sahiptir. 2000 yıllık bir tarihe dayanan ve 1. Derece 

doğal ve arkeolojik sit alanı ilan edilen Ada’da, sur-

lar, manastır kalıntıları ve gözetleme kulesi kalıntıları 

bulunmaktadır. 

Ada tarihine bakıldığında, sık sık istilaya uğrayan şe-

hir için bir kalkan vazifesi gördüğü söylenebilir. Bunun ya-

nında, Ada’nın mitolojik hikâyelere konu olduğu da görül-

mektedir. Altın Post hikâyesinde geçen Herkül ve Argonot 

figürleri Ada ile özdeşleşmiştir. Günümüzde Ada yöre hal-

kı için tarihsel ve kültürel anlamda önemli bir değerdir. Her 

yıl 20 Mayıs’ta düzenlenen Giresun Aksu Şenlikleri’nde, 

halk Ada etrafında tekne ile dolaşarak geleneksel ritüeli 

yerine getirir. 

Giresun Island

Giresun has suitable places for sea tourism. In addi-

tion to the beaches near the city center, Bulancak, Espiye 

Uluburun, Piraziz, Keşap Düzköy, Keşap Asarkaya ve 

Tirebolu Beaches are well-known sea facilities in the sub-

provinces. Most of the beaches in Giresun have also op-

portunity for camping.

Giresun Island which is 1 mile distant from the coast 

has 40.000 m2 land area. There are ramparts, monastery 

and surveillance tower remnants on the Island which was, 

with its 2000 years historical background, declared as 1th 

grade Natural and Archeological Protected Area.

Considering the Island’s history, it can be told that 

the Island was a shield for the city which had been the fo-

cus of incursions. In addition, the Island is mentioned in 

the mythological stories. It has been identified with the 

Hercules and Argonaut figures of Golden Fleece story. 

Today the Island holds an important historical and cul-

tural value for the local people. During the Giresun Aksu 

Festival which is organized every year on May 20, people 

perform a traditional ritual by sailing and turning around 

the Island. 

Ada’da Herkül, Argonotlar ve Amazonların Canlandırılması 

(Giresun Belediyesi Zamanda Yolculuk Projesi)

Acting Hercules, Argonaut and Amazones on the Island 

(Time Travel Project by Giresun Municipality)
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Çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımı ile hazırlanan 

Giresun Adası Eko-Turizm Gelişim Planı, Ada’nın tarihi, 

kültürel ve doğal yapısına uygun bir turizm perspektifi ge-

liştirmesi açısından dikkate değerdir. Ada’da yürütülen ar-

keolojik kazı çalışmalarıyla birlikte, Giresun Adası’nın kül-

türel ve tarihi zenginlikleri de gün yüzüne çıkmaktadır. 

Giresun Valiliği ve Belediyesi öncülüğünde, ilgi-

li STK’ların katılımı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 

desteğiyle Ada’nın turizme kazandırılması için çalışmalar 

devam etmektedir. Ada’nın turizm planlamaları bir arkeo-

park olarak düzenlenmesi ve ayrıca foto safari ve kuş göz-

lem faaliyetlerinde kullanımına yoğunlaşmaktadır. 

Giresun Kalesi 

Şehrin kuzeyinde yer alan yarımadanın kente hâkim 

tepesinde bulunan Giresun Kalesi’nin Pontus Kralı I. 

Pharnakes (M.Ö. 2.yüzyıl) tarafından yaptırıldığı tahmin 

edilmektedir. İç ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluş-

maktadır. Kurtuluş Savaşı’nda önemli görevler üstlenmiş 

Yarbay Topal Osman’ın mezarı da bulunmaktadır. Kale’nin 

mevcut kullanım alanının genişletilmesi, yürüyüş parkuru 

ve yol genişletme çalışmalarının yapılması, surların resto-

re edilmesi gibi faaliyetler Kültür ve Turizm Bakanlığı des-

teğiyle halen sürdürülmektedir.

Giresun Island Eco-Tourism Development Plan which 

was prepared with the participation of relevant civil soci-

ety organizations is remarkable as it develops a tourism 

perspective which conforms with the historical, cultural 

and natural structure of the Island. Along with the current 

archeological excavation work, the cultural and historical 

richness of the Island has come to the light. 

The efforts to make the Island a tourism center have 

still been carried out with the pioneering role of the 

Governorship and the Municipality of Giresun, participa-

tion of the relevant NGOs and financial support of the 

Eastern Black Sea Development Agency. Tourism-based 

planning for the Island focuses on its arrangement as an 

Archeopark and also foto safari and bird watching area.

Giresun Castle

Located one of the hills on the peninsula of the north-

ern city, Giresun Castle was built by the King 1st Pharnakes 

(2th century ). The Castle is composed of two sections as 

in and outcastle. Tomb of Yarbay Topal Osman who was 

one of the important figures of the Independence War is 

also on the Castle area. Castle restoration activities such 

as restoration of the ramparts, road expansion works 

are still being pursued with the financial support of the 

Ministry of Culture and Tourism.

Giresun Adası’ndan bir görüntü  / A scene of Giresun Island (Aretias)
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Giresun Müzesi 

Giresun Müzesi, eski adıyla Gogora Kilisesi, 18. yüzyılda 

inşa edilmiştir. 1923 yılına kadar kilise olarak, 1948–1967 yıl-

ları arasında ise cezaevi olarak kullanılmıştır. Restorasyon 

çalışmaları 1982 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın-

dan yapılmış, 1988 yılında müze olarak kullanılmaya baş-

lanmıştır. Eski Tunç Çağı, Hitit, Helenistik, Roma, Bizans, 

Selçuklu ve Osmanlı Dönemine ait eski eserler, taş kabart-

malar ve eski dönemlerde kullanılan para, giysi ve silah 

örnekleri sergilenmektedir. 390 adet arkeolojik, 561 adet 

etnografik eser, 1 adet mühür, 2840 adet çeşitli dönemle-

re ait sikkeler sergilenmektedir. Özgün mimari özelliklere 

sahip olan bu yapı, dikdörtgen seklinde gri ve kahverengi 

kesme taştan yapılmıştır. Tam ortasında yüksek kasnaklı 

üzeri bakır levhayla kaplı bir kubbe bulunmaktadır. 

Giresun Museum

Giresun Museum, with its former name Gogora Church, 

was built in the 18th century. Until the year 1923, it was 

used as church, and between the years 1948-67, it was 

used as prison. The restoration work of the museum was 

completed in 1982 by the Ministry of Culture and Tourism, 

and it has been used as city museum since 1988. The 

works from the Bronze Age, Hittite, Roman, Byzantium, 

Seljuk and Ottoman periods including stone reliefs and 

the examples of coins, clothes and guns are exhibited in 

the museum. There are 390 archeological pieces, 561 eth-

nographic works, 1 seal and 2840 coins belongs to differ-

ent periods exhibitied in the museum. Having an authen-

tic architectural style, the building was constructed with 

grey and brown hewn stones. On the middle, it has a cop-

per disc dome with high pulley. 

Zeytinlik Mahallesi

Zeytinlik Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, tarihi 

ve mimari dokusuyla korunmuş bir Giresun mahallesidir. İnce bir mi-

mari zevkin eseri olan Zeytinlik Konakları, dar sokaklardan geçerek iler-

leyen ziyaretçilerin karşısına çıkan görkemli yapılardır.

Zeytinlik District

Zeytinlik District, an attraction point in the city for both domes-

tic and foreign tourists, is one of the Giresun districts with its protect-

ed historical and architectural 

structure. As a delicate architec-

tural work, the Zeytinlik Houses 

are the magnificent buildings 

that welcome the visitors com-

ing through the District’s narrow 

streets. 
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Giresun Yöresel Mutfağı

Giresun dünyanın en zengin vejetaryen mutfakların-

dan birine sahiptir. Bölgedeki zengin bitki örtüsünden 

kaynaklanan dikensi, otsu bitkiler ve meyvelerle yapılan 

çok çeşitli yemekler bulunmaktadır. Yemek kültürü köy-

den köye farklılıklar göstermekle birlikte, genellikle ortak 

özelliklere sahiptir. 

Özellikle sahil kesiminde yer alan ilçelerde bitki ve de-

niz ürünlerinden oluşan yemek türleri ağırlık kazanırken, iç 

kesimlerde yer alan ilçelerde hamur işleri ile et yemekleri-

nin yaygın olduğu görülür. Giresun mutfağında balık, pide, 

pancar çorbası, mısır dolması, mısır ekmeği, dible, bezel-

ye, taze fasulye, kiraz tuzlaması, ısırgan çorbası yöreye 

has yemeklerdir. 

Giresun Traditional Cuisine

Giresun cuisine is one of the richest vegaterian cuisine 

in the world. Considering the rich flora in the region,  there 

are various kinds of food which are made of fruits and 

thorny and herbal plants. While the food recipes vary vil-

lage to village, they have common characteristics. 

 While the food types made by plants and sea prod-

ucts are more common in the sub-provinces located on 

the seaside, the cuisine on the midland sub-provinces is 

much more based on food recipes of pastry and meat. 

Giresun Pitta, kale soup, stuffed corn, corn bread, Dible, 

cherry brining, nettle soup are some of the famous tradi-

tional food in Giresun.
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Yerli ve Yabancı Giriş İstatistikleri Domestic and Foreign Visitors

Yıl 
Year

Yerli 
Domestic

Yabancı 
Foreign

Toplam 
Total

2010 623.209 29.961 653.170

2011 627.102 31.258 658.360

2012 631.195 33.382 658.360

2013 649.806 35.028 684.834

Toplam Tesis, Oda ve Yatak Sayıları

Total Number of Facilities (withRoomandBedCapacity)

Yıl Year
Tesis Sayısı 
Number of 
Facilities

Oda Sayısı 
Number of 

Room

Yatak Sayısı 
BedCapacity

2009 30 761 1.458

2010 30 761 1.458

2011 34 1031 2.040

2012 29 908 1.734

2013 29 936 1.734

Yerli ve Yabancı Turist Tesislere Geliş ve Geceleme Sayıları

Geliş Sayısı -  of DayStays Geceleme Sayısı -  of OvernightStays

Yabancı
Foreign

Yerli
Domestic

Toplam 
Total

Yabancı 
Foreign

Yerli 
Domestic

Toplam 
Total

2013 1845 50453 52298 2467 72785 75252

2012 2230 47454 49684 7624 75135 82759

2011 1.433 37.458 38.891 1.895 59.001 60.896

2010 833 44.424 45.257 1.105 43.838 44.943 

TURİZM VERİLERİ Tourism Data(2014)
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Turizm İşletme Belgeli Tesisler / FacilitieswithTourism Management Cerificate

Yıl 
Year

Tesis Sayısı 
Number of 
Facilities

Oda Sayısı 
Number of Room

Yatak Sayısı 
BedCapacity

2009 12 465+30 Suit 914

2010 12 465+30 Suit 914

2011 12 465+30 Suit 914

2012 11 447+29 Suit 862

2013 11 639+29 870

Belediye Belgeli Tesis, Oda ve Yatak Sayıları / Municipality CertifiedFacilities

Yıl 
Year

Tesis Sayısı 
Number of Facilities

Oda Sayısı 
Number of Room

Yatak Sayısı 
BedCapacity

2009 13 218 448

2010 13 218 448

2011 13 218 448

2012 11 196 388

2013 13 306 565

Turizm Yatırım Belgeli Tesisler / Facilities with Tourism Investment Certificate

Yıl  Year
Tesis Sayısı 

Number of Facilities
Oda Sayısı 

Number of Room
Yatak Sayısı 
BedCapacity

2009 5 48 96

2010 5 48 96

2011 9 318 678

2012 6 218 460

2013 5 159 299
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6 SANAYi VE TiCARET 
INDUSTRY AND TRADE
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Giresun is hometown to world’s best quality hazelnut, 

and thus, it is the most important trade product of the 

city. In the past, hazelnut was exported in natural form, 

but today it is exported in roasted, blanched, chopped, 

sliced, mea and paste form as a side-ingredient in choc-

olate, biscuit, confectionary industry, in making sweets, 

pastries and ice-cream and in meals and salads. 

Hazelnut fields, widely spread in the Black Sea coasts 

of Turkey, have been located within 30 km from the coast 

towards inland. In the western Black Sea, it starts from 

Zonguldak (east of Istanbul) and extends to the east over 

the entire Black Sea like a green strip lying between the 

sea and the mountains almost until the Georgian bound-

ary. 4.000.000 people are directly or indirectly related to 

hazelnut which has been produced on an area of 550-600 

thousand hectares in Turkey, which is a fact that boosts 

the socio-economic importance of hazelnut. Turkey has a 

distinguished place among the other hazelnut producers 

in the world, thanks to its high quality, and maintains its 

leading position in production and exportation.

Giresun has 17% of hazelnut production areas of Turkey 

while it holds 20% of the country’s total production.

6 SANAYi VE TiCARET 
INDUSTRY AND TRADE

Giresun dünyanın en kaliteli fındığının yetiştiği yerdir. 

Dolayısıyla, fındık, ilin ticarete konu olan en önemli ürü-

nüdür. Dünya pazarlarında tanınmış olan Giresun fındığı 

geçmiş yıllarda natürel olarak ihraç edilirken, bugün ilde 

kurulu bulunan modern tesislerde işlenerek kavrulmuş, 

kıyılmış, beyazlatılmış un ve püre halinde, bisküvi, çikola-

ta, dondurma, tatlı ve hamur işlerinde, yemek ve salata-

larda kullanılmak üzere ihraç edilmektedir.

Türkiye’nin Karadeniz sahillerinde yoğun bir şekilde 

yer alan fındık bahçeleri, sahilden içeriye doğru en fazla 30 

km’yi geçmeyen alanda bulunmaktadır. Batı Karadeniz’de 

Zonguldak’tan (İstanbul’un doğusu) başlayarak doğuya 

doğru tüm Karadeniz boyunca deniz ve dağlar arasında 

yeşil bir kuşak gibi hemen hemen Gürcistan sınırına kadar 

uzanır. Türkiye’de 550-600 bin hektar alan üzerinde üreti-

mi yapılan fındık ile dolaylı ve dolaysız olarak 4.000.000 

insan ilgilenmekte olup, bu durum fındığın sosyo-eko-

nomik önemini artırmaktadır. Türkiye’nin Dünya’daki di-

ğer fındık üreten ülkeler arasında, üstün kalitesi nedeniyle 

seçkin bir yeri olup, üretim ve ihracatta liderliğini sürdür-

meye devam etmektedir. 

Giresun, fındık üretim alanı olarak, ülke üretim alanı-

nın yaklaşık olarak %17 sine, üretim olarak ise ülke fındık 

üretiminin ortalama % 20 sine sahiptir. 
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Giresun’da dış pazarlara yapılan ihracatın büyük bir 

kısmı fındık işlemenin ağırlıklı olduğu tarıma dayalı sanayi 

ürünleri kaynaklıdır. İl ihracatında % 85 oranında bir paya 

sahip olan fındık, fındığa bağlı gıda sanayinin gelişmiş ol-

duğu ve fındık tüketiminin yaygın olduğu Almanya, İtalya, 

İsveç, İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, Danimarka ve 

Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. 

İlin ticarette önde gelen iki sektörü tarım, hayvancılık 

ile gıda ürünleri imalatı olmakla birlikte, makine ve teçhi-

zat imalatı en çok ihracat yapılan 3. sektördür. Firmaların 

genel olarak üretim alanları asansör kabin ve kapı imala-

tı, gıda ürünleri ile ilgili silo üretimi ve kurulumu, çöp ve 

arıtma konteyner üretimi ve kurulumu, hafif silah sanayisi 

alanlarında üretim yapılmaktadır. 

İthalatta da ilk sırada Almanya’nın geldiği görülmek-

le birlikte, Kazakistan ve İtalya’nın da önemli ihracatçı ül-

keler olduğu görülür. İthalat kalemlerinin tarım ve hay-

vancılık, makine teçhizat, ve gıda ürünlerinden oluştuğu 

görülmektedir. 

Giresun’s export rests mainly on agriculture-based in-

dustry which is predominantly comprised of hazelnut pro-

cessing. Hazelnut exportation makes up 85 % of city’s to-

tal export, while it is exported to European countries like 

Germany, Italy, Sweden, UK, France, Austria, Belgium, 

Denmark and Holland where hazelnut is widely consumed 

and hazelnut based food industry is developed. 

Agriculture and food manufacturing are main trade 

sectors of the city while machine and equipment manu-

facturing is the third sector at the export ranking of the 

city. Companies’ production in the sector rests on eleva-

tor and door manufacturing, production and installment 

of food hoppers, waste and decontamination container 

production and  light weapon industry.

While Germany comes first among exporter countries 

to Giresun, Kazakstan and Italy are also other important 

exporters. Agricultural products, machine and processed 

food products are the main import products of the city.

Tablo 1. Giresun’dan En Çok İhracatın Gerçekleştiği İlk 10 Ülke

Table 1. Top 10 Countries of Giresun’s Exportation

İhracat Pazarı 
Export Market

İhracat Değeri 
(1000$) 

Value of Export

Almanya  -  Germany 37.534

Avusturya  -  Austria 17.755

Hollanda  -  Holland 15.336

İtalya  -  Italy 12.641

İsviçre  -  Switzerland 9.822

İsrail  -  Israel 6.591

Fransa  -  France 6.330

Rusya Fed.  -  Russia 6.151

İngiltere  -  UK 6.147

Belçika  -  Belgium 4.543

Kaynak: TİM, Yıllık İhracat Rakamları2013  

 Resource: TİM, Annual Export Data 2013

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı2012

Resource: TURKSTAT, Foreign Trade Statistics Database 2012

Tablo.2 Giresun İthalatında İlk 5 Ülke

Table 2. Top 5 Countries of Giresun’s Import

İhracatçı Ülke 
Exporter Country

İthalat değeri 
(1000$)

Value of Export

Almanya Germany 2.089

Kazakistan 
Kazakhstan

2.030

İtalya Italy 1.420

Rusya Fed. Russia 1.248

Japonya Japan 867
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TUİK verilerine göre ilin en çok ihracat yapılan ilk beş 

sektöründen bir tanesi de hazır giyim sektörüdür. Hazır 

giyim sektörü son yıllarda Giresun’da yaklaşık 3500 kişi-

ye istihdam sağlamakta, bunun %90’nı ise 20-35 yaş ara-

lığındaki kadınlardan oluşmaktadır. İlde 30’un üzerinde 

hazır giyim firması bulunmaktadır. Sektördeki firma pro-

fili 10-15 kişi istihdam eden küçük atölyelerden 700 kişi-

lik istihdama varan büyük imalatçılara kadar değişkenlik 

göstermektedir.

Hazır giyim firmalarının büyük bölümü İstanbul ve 

Avrupa merkezli markalara fason üretim yapmakta, ta-

lep sorunu bulunmadığından tam kapasite ile çalışmak-

tadırlar. Giresun’da kendi markası altında üretim yapan 

hazır giyim firmaları bulunmaktadır. Bununla birlikte, fa-

son üretim yapan firmalar arasında kendi markasını al-

tında üretim yapma eğilimi de görülmektedir. Giresun’un 

hazır giyim sektöründe cazibe merkezi olmasının ardında 

yatan nedenlerin başında, yatırımcı-

lara sağlanan devlet teşvikleri 

gelmekte, ayrıca büyük şehir-

lerde yaşanan sektörel doyum, 

sürdürülebilir olmayan istihdam 

ve yüksek işçi ücretleri etken 

olmaktadır.

Yatırımcılara sağlanan devlet 

teşviklerinin yanında, Giresun’da 

son yıllarda sanayi altyapısında hız-

lı bir gelişim gerçekleşmektedir. İlde 

1 OSB faaliyette, 1 OSB ise planla-

ma aşamasındadır. 70 ha. büyüklüğe 

sahip Giresun 1. OSB il merkezinde, 

Karadeniz Sahil Yolu’na 1 km. uzaklık-

ta yer almakta, planlama aşamasında 

olan 48 ha. büyüklüğündeki 2. OSB ise Bulancak ilçesinde 

Karadeniz Otoyolu kenarında konumlanmıştır. 2. OSB için 

zemün etüt ve imar planı hazırlıkları tamamlanmış olup, 

kamulaştırma çalışmaları halen devam etmektedir. 

According to TURKSTAT data, Readymade Garment is 

among the top 5 exportation sector of the city. In the last 

years, RMG industry in Giresun provides direct employ-

ment to nearly 3500 people, 90 per cent of which is made 

up by young women in 20-35 age group. There are approx-

imately 30 RMG enterprises in the province. Company 

profiles in the region ranges from small RMG ateliers with 

10-15 employees to big manufacturers which employ as 

high as 700 employees. 

The vast majority of the RMG companies which 

work as contract manufacturers to İstanbul and Europe-

centered big trademarks, utilize their full capacity as they 

have no demand problem. There are RMG companies in 

Giresun which work under their own trademark. In addi-

tion, there is also a tendency among the contract manu-

facturers to pursue production activities under their own 

trademark in addition to contract manufac-

turing. Underlying factors behind the at-

traction of Giresun as an investment region 

is closely related to state incentives; and 

as an external factor for the unsustaina-

ble employment, very high worker costs 

ve sectoral satisfaction in metropolitan 

cities. 

In addition to state incentives pro-

vided to the investors in Giresun, in re-

cent years also a fast development 

has been realized in the industrial in-

frastructure. Currently, 1 Organized 

Industrial Zone (OIZ) is active and 

one is at planning stage. Giresun 1st 

OIZ with 70 hectare area is 1 km. dis-

tanced from the city center, while 2nd OIZ having 48 

ha. area is located next to the Black Sea High Way in 

Bulancak sub-province. Ground studies and construction 

plan for the 2nd OIZ have been completed and its expro-

priation work is still continuing.
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Giresun 1. OSB parsellerinin tamamı toplam 30 firma-

ya tahsis edilmiş durumdadır. 

Bunlardan 20’si üretimine devam etmekte, 4’ü inşa-

atlarını devam ettirmekte, 3’ü üretimini durduran, 9’u 

ise proje çalışmalarını yürütmekte olan firmalardan oluş-

maktadır.  OSB’de faaliyet gösteren firmaların gıda, mo-

bilya, makine, tekstil ve inşaat sektörlerinde faaliyet 

göstermektedirler.  

All parcels of Giresun 1st OIZ has been allocated to 30 

companies.

Among these, facilities of 20 parcels are active, 4 is at 

the construction stage, 3 is inactive and 9 of them is still 

at the Project stage. These companies are active in the 

sectors of food, furniture, textile, machine and construc-

tion materials.

Tablo 3. GİRESUN İLİ SANAYİ SİTELERİNE AİT BİLGİLER  - Table 3. Information Related To Industry Sites in Giresun

Sanayi 
Sitesi

Name of 
the Industry 

Estate

İlçe
Sub-

Province

Toplam 
İşyeri Sayısı

Total 
 of 

Workplace

Dolu İşyeri
Sayısı

 of Active 
Workplace

Boş İşyeri
Sayısı

 Of Inactive 
Workplace

Doluluk Oranı 
%

Occupancy 
Rate

Bir İşyerinde 
Çalışan Ortalama 

İşçi Sayısı
Average 

 of workers in 
each workplace 

Bakanlık Kredisi 
İle Yapılmış Sanayi 

Siteleri
Industrial Estates 
Constructed With 

Ministry Credit 
Support

Giresun KSS Merkez 465 460 5 98,9 4 ✓
Bulancak 
KSS

Bulancak 405 360 45 88,8 3 ✓

Şebinkr. KSS Şebinkr. 123 105 18 85,3 3 ✓
Giresun 
Batlama

Merkez 
Center

138 136 2 98,5 2

1.131 1.061 70
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2013 yılı TÜİK verilerine göre, iş gücüne katılım oranı✯ 

Türkiye genelinde %48,3 olarak gerçekleşirken Giresun 

ilinde bu oranın %58 olmuştur. Aynı yıl Türkiye genelinde 

istihdam oranı % 43,9 olarak hesaplanırken, Giresun’da bu 

oran %54,5 olarak gerçekleşmiş, işsizlik ise %6 oranında 

kalmıştır. Türkiye ortalamasına bakıldığında işsizlik % 9 

oranında olduğu Giresun’da   ise   bu   oranın   altında   kal-

dığı görülmektedir.

✯ Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus: 

Kurumsal olmayan sivil nüfus içerisindeki 15 ve daha yukarı 

yaştaki nüfustur. 

✯ Non-institutional civilian population: People who 

live in Turkey, are older than 15, and who are not in an ins-

titution (criminal, mental, or other types of facilities) or an 

active duty military personnel. 

✯ İşgücü: İstihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu 

tüm nüfusu kapsar. 

Laborforce: It includes the total population of employed 

and unemployed. 

İşgücüne katılma oranı: İşgücünün kurumsal olmayan 

çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır. 

Labour force participation rate: It is the ratio of labor-

force to the non-institutional civilian population.

According to the 2013 Turkstat data, labor force par-

ticipation ratio is 51,3% in Giresun while Turkey average 

is 48,3%. In the same year, average employment ratio in 

Turkey was calculated as 43,9% while the ratio was 47,9% 

in Giresun. Considering the Turkey’s average unemploy-

ment  ratio  of  9,7%,  Giresun  with 6,5% unemployment 

ratio remains under this average.

Giresun İli Temel İstihdam Göstergeleri, 2009-2013  /  Main Employment Indicators, Giresun, 2009-2013

7 iSTiHDAM
EMPLOYMENT

% 2009 2010 2011 2012 2013

İşgücüne Katılma Oranı
Labour Force 

Participation Ratio
59,3 58 58,4 55,9 51,3

İşsizlik Oranı 
Unemployment Ratio

6,5 6 6,1 6,1 6,5

İstihdam Oranı
Employment Ratio

55,4 54,5 54,8 52,5 47,9



37

Giresun  nüfusunun  yaş  

gruplarına  göre dağılımı    ince-

lendiğinde,     toplam     nüfusun 

%66,7’sini çalışabilir nüfus (15-

54), %19,4’ünü çocuk nüfus (0-

14), %13,9’unu de yaşlı nüfus(65+) 

oluşturduğu görülmektedir.

Bölge düzeyinde istihdamın cin-

siyete göre dağılımına bakıldığında, 

kadın ve erkek istihdamı arasında önemli farklılıklar 

göze çarpmaktadır. Doğu Karadeniz’de kadınların işgücü-

ne katılım oranı yüksek olmakla birlikte, kadınlar  bölgede  

yoğun  olarak  tarım sektöründe mevsimsel olarak ve üc-

retsiz aile işçisi   statüsünde   istihdam   edilmektedirler.

İŞKUR 2013 İşgücü Piyasası Raporu’na göre, Giresun’da 

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin 8.403’si erkek,   7260’ı   kadın   ol-

mak   üzere   toplam 15.663’dür. 20-29 yaş arası işsizli-

ğin toplam kayıtlı işsizlerin %47’sini oluşturduğu görül-

mektedir.  20-35  yaş  arası  işsizlerin toplamı  9500  kişi  

olmakla  beraber,  bunun 5303’i erkek, 4197’i kadındır. 

Kayıtlı erkek işsizler %21,9 ile 25-29 yaş grubunda, kayıtlı 

kadın işsizler %22,8 ile 20-24 yaş grubunda yoğunluk gös-

terir. Kayıtlı işgünün eğitim durumuna bakıldığında, ilköğ-

retim, lise ve dengi  okul  mezunlarının  toplam  kayıtlı iş-

sizlere oranı %78’i, ön-lisans ve lisans mezunlarının oranı 

ise %13,8’dir.

Data on Giresun’s population 

by age groups reveals that ac-

tive population (15-64 age group) 

make ups 66,7%, child popu-

lation(0-14 age group) makes 

up 19,4%, elder population 

(65+) makes up 13,9% of total 

population.

Considering  the  sex  distribution  of employ-

ment, there are significiant differences between  women’s  

and  men’s  employment  in the region. While women’s 

laborforce participation is high in the Eastern Black Sea 

region, they are employed intensively in the agriculture as 

seasonal workers with unpaid family worker status.

According to 2013 Labor Market Analysis of Turkish 

Employment Agency (İŞKUR), in Giresun, total number 

of unemployed people who registered to İŞKUR is 15.663, 

8.403 of which is composed of men and 7.260 of which is 

made up by women. Number of unemployed people in 20-

35 age group is 9500 while 5.303 of them is men and 4.197 

is women. Among the unemployed people who regis-

tered to İŞKUR, 21,9% of men are in 25-29 age group while 

22,8% of women are in 20-24 age group. Educational sta-

tus of registered laborforce to İŞKUR shows that gradu-

ates of primary, secondary and high schools make up 78% 

of total  unemployed  people  while  the  ratio  is 13,8% for 

graduates of associate degree and bachelors degree.

Giresun’da Yaş Gruplarına Göre İŞKUR’a Kayıtlı İşsizler (2013)

Age Distribution of Unemployed People Registered to İŞKUR Giresun, 2013

Yaş Grupları 
Age Groups

Erkek 
Men

Erkek Oranı 
Men %

Kadın
Women

Kadın Oranı
Women %

15 - 19 199 2,4% 182 2,5%

20 - 24 1.658 19,7% 1.655 22,8%

25 - 29 1.838 21,9% 1.536 21,2%

30 - 34 1.387 16,5% 1.214 16,7%

35 - 39 1.136 13,5% 998 13,7%

40 - 44 944 11,2% 806 11,1%

45 - 49 781 9,3% 491 6,8%

50 - 54 287 3,4% 241 3,3%

55 - 59 125 1,5% 82 1,1%

60 - 64 20 0,2% 33 0,5%

65+ 28 0,3% 22 0,3%

Toplam Total 8.403 100 % 7.260 100,0%
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Mesleklere Göre İşe Yerleştirmeler, Giresun, 2012

Job Placements by Occupation, Giresun, 2012

Eğitim Durumu Educational 
Status

Erkek Men
Erkek Oranı 

Men %
Kadın

Women
Kadın Oranı
Women %

Okuma-Yazma Bilmeyenler
İlliterate

124 1,5% 175 2,4%

Okur-Yazar Olanlar Literate 72 0,9% 131 1,8%

İlköğretim Primary School 4.342 51,7% 3.354 46,2%

Ortaöğretim Secondary School 2.555 30,4% 2.159 29,7%

Önlisans Associate Degree 733 8,7% 925 12,7%

Lisans Bachelor’s Degree 565 6,7% 502 6,9%

Yüksek Lisans Master’s Degree 11 0,1% 13 0,2%

Doktora PhD 1 0,0% 1 0,0%

Toplam Total 8.403 100,0% 7.260 100,0%

MESLEK Occupation
KİŞİ SAYISI 

of People

DUVARCI    Brickmason 674

BAHÇIVAN Gardener 356

KONFEKSİYON İŞÇİSİ Garment Worker 303

TEMİZLİK GÖREVLİSİ Cleaner 267

BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) Manual Worker 228

DİKİŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ 
Sewing Mach. Operator

79

ÇORAP ÖRME MAKİNESİ OPERATÖRÜ 
Socks Machine Operator

74

BEDEN İŞÇİSİ (TEMİZLİK) 
Manual Worker(Cleaning)

69

GARSON (SERVİS ELEMANI) Waiter 58

KOMPLECİ-DOKUMACI (DOKUMA 
MAKİNELERİ OPERATÖRÜ)
Weaving Machine Operator

51

Genel Toplam Total 2.665

Eğitim Durumuna Göre İŞKUR’a Kayıtlı İşsizler (2013)

Educational Status of Unemployed People Registered to İŞKUR Giresun, 2013

İŞKUR 2008 ve 2012 yılları baz alındığında, toplam işe 

yerleştirme sayısı yaklaşık 9 kat artmıştır. Söz konusu yıl-

lardaki işe yerleştirmelerin cinsiyet dağılımına göre, kadın-

larda yaklaşık 7 kat artarken, erkeklerde 9 kat artmıştır.

According to the Turkish Employment Agency data, 

total number of job placements increased 9 times   be-

tween the year 2008 and 2012. Considering the sex distri-

bution of job placements between the mentioned years, 

women’s placement has been increased 7 times while 

men’s job placements increased 9 times.
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Giresun ilindeki kuruma kayıtlı işsizlerin işe yerleştir-

me sürelerine bakıldığında, 1 yıl ve üzeri bekleme süre-

si oranının %57,2 olduğu görülmektedir. Kayıtlı işsizlerin 

uzun süre işsiz kalma nedenlerinden bazılarına değinecek 

olursak;

•  Yeterli   mesleki   bilgi   ve   tecrübeye sahip 

olmaması,

• Açık işlerin beğenilmemesi,

• Bazı işverenlerin sunduğu yetersiz sosyal 

haklardır.

Vali başkanlığında her 3 ayda bir toplanan İl İstihdam 

ve Mesleki Eğitim Kurulu’na sunulan istihdam garanti-

li kurslar, meslek edindirme kursları,  Toplum  Yararına  

Çalışma Programları, Girişimcilik Eğitimi ve İşbaşı Eğitim 

Programları çerçevesinde işe yerleştirilme yapılmaktadır.

 2013 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına göre, 

Giresun ilindeki açık iş oranı %2,4 ile Türkiye geneli açık 

iş oranından (%4,4) düşüktür. Açık iş oranının %10,2 

ile en fazla kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sek-

töründe olduğu görülmektedir. Meslek olarak   açık   iş-

lere   bakıldığındaysa   Giresun ilinde işgücü talebi; % 18 

ile makineci(dikiş ), % 6,6 ile garson (servis elemanı) 

ve % 4,7 ile satış temsilcisi mesleklerinde yoğunlaştığı 

görülmektedir.

In  Giresun,  the  ratio  for  1  year  or  more waiting du-

ration for job placement is 57,2% for unemployed people 

registered to İŞKUR. Main reasons for long period of wait-

ing time for job placements are as follows:

•  Lack of sufficient vocational training and 

experience,

•  Disfavor of open vacancies,

•  Insufficient social rights offered by the 

employers.

Job placements are also done through the applica-

tions of job-guaaranteed courses, vocational training 

courses, entrepreneurship courses, Working Program 

for Community Good and On-the-job Trainings to the 

Provincial Committee for Employment and Vocational  

Training  which  is  held  in  three months   period   with   

the   chairmanship   of Governor.

According to findings of 2013 Labor Market Analysis of 

İŞKUR, ratio of open vacancies in Giresun is 2,4 % which is 

lower than Turkey’s average (4,4%). In Giresun, open va-

cancies were composed of jobs in the area of culture, art, 

entertainment and sports with a ratio of 10,2%. Labor de-

mand in Giresun have concentrated on occupations like 

sewing operator (18%), waiter (6,6%) and sales represent-

ative (4,7%).
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Giresun ili önemli metalik maden yataklarına sahip-

tir. İl özelllikle bakır, kurşun ve çinko yatakları açısın-

dan zengindir. İl genelinde bakır-çinko-kurşun yatakla-

rı bulunmakla birlikte, en önemlileri Tirebolu, Espiye ve 

Şebinkarahisar ilçelerinde bulunmaktadır. Bentonit, ba-

rit ve kaolen gibi endüstriyel hammadde olarak ise baş-

ta Dereli, Bulancak ve Şebinkarahisar ilçeleri olmak üzere, 

görünür ve muhtemel rezervler öne çıkmaktadır. 

Giresun’da metalik maden işletme ruhsatlı sahalara 

bakıldığında ağırlıklı olarak bakır-çinko-kurşun rezervleri, 

endüstriyel hammadde üretimi olarak ise barit, mermer ve 

alunit rezervlerinin kullanıldığı görülmektedir. 

Mevcut verilere göre, Giresun’da 38 maden yatağı İl 

Özel İdaresi tarafından ruhsatlandırılmıştır. Bu firmalar 

ağırlıklı olarak kum ve çakıl madenciliği alanında ruhsat-

landırılmıştır. MTA verilerine göre 11 metal maden işlet-

mesi ve 7 adet firmaya endüstriyel hammadde üretim li-

sansı verilmiştir. 

Giresun has important metallic mine deposits. The 

province has rich potential particularly in copper, lead 

and zinc deposits. These mineral deposits are existent in 

overall province but the richest ones are located in Espiye, 

Tirebolu and Şebinkarahisar sub-provinces. Proven and 

probable bentonite, barite, and kaolin reserves which are 

used as industrial raw material are particularly sited in 

Dereli, Bulancak and Şebinkarahisar sub-provinces. 

The licensed metallic mine fields in Giresun are com-

posed of copper-zinc-lead reserves and barite, marble 

and alunite reserves which are used as industrial raw 

materials.

According to the current data, there are 38 mine fields 

in Giresun which are licensed by the Giresun Provincial 

Private Administration Office. Among the licensed com-

panies, most of them are licensed for sand and gravel 

plants. According to the information received from the 

MTA, there are 11 metallic mining enterprises which are li-

censed and 7 enterprises which have industrial raw mate-

rial production licence..

8MADENCİLİK
MINING
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Giresun’dan 2011 yılında 1.000.000 $’lık ihracat ger-

çekleşmiş olup, 2012 yılında ise ihracat yapılmadığı görül-

mektedir. Diğer yandan Giresun’da ruhsat almış maden 

işletmelerin rödovans sözleşmesi altında faaliyet göster-

meleri ve Giresun dışında kayıtlı firmalar olabilmeleri ne-

deniyle net bir ithalat-ihracat verisi yoktur. 

Mine export of the city is 1.000.000$ in 2 011, but there 

is no export in 2012. On the other hand, the data related to 

mine export and import is not concrete since some of the 

companies are operating under the royalty agreement and 

some of them are registered outside of Giresun. 



Developing international cooperation 

Strong and competitive economy

Developing cooperation in between 
public, private and civil society 

institutions 

Activating local potential

Providing sustainability and fasten 
regional development in accordance 

with national development plans 

Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi

Güçlü ve rekabetçi ekonomi

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil 
toplum kuruluşları arasındaki 
işbirliğini geliştirmek

Yerel potansiyeli harekete geçirmek

Ulusal kalkınma planları ile uyumlu 
olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak




