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1. ÖNSÖ 
 

Sürdürülebilir orman yönetimi ilkeleri çerçevesinde; orman kaynaklarımızın 
en iyi şekilde işletilmesi, ülke ve yöre halkının optimum faydalanmasına 

sunulması amaçlanmaktadır. Türk ormancısı önceleri odun kaynağı olarak 
görülen ormanlarımızın günümüzde çok yönlü faydalanma fonksiyonlarını tespit 
edip ortaya koymuştur. Bu fonksiyonlar orman halk ilişkilerinde olumlu sonuçlar 
doğurmakta olup, ayrıca yöre halkına ve ülke ekonomisine olumlu katkı 
sağlamaktadır.  

Ülkemizin coğrafi yapısı bakımından aynı anda farklı yerlerinde dört 
mevsimi yaşama imkanı mevcuttur. Ülkemizin üç büyük iklim kuşağı özellikleri 
taşıyan coğrafyası biyolojik çeşitliliği de yanında getirmiştir. Bu zenginliğimizin en 
kıymetli türlerinden biri de kestanedir. Kestane ağacından endüstriyel odun 
olarak yararlanıldığı gibi meyvesinden de yararlanılmaktadır. Kestane 
ormanlarının sosyal, kültürel ve estetik fonksiyonları yanında meyvesinden dolayı 
Bursa ekonomisine katkısı küçümsenemez. Kestanenin meyveye yönelik 
işletilmesinin ormanların korunmasında faydası çok önemlidir. 
 Bu eylem planı dahilinde yapılacak çalışmalarla; bozuk kestane ormanları 
rehabilite edilecek, diğer uygun açıklık alanlarda yeni kestane ormanları 
oluşturulacaktır. Ayrıca var olan Kestane ormanlarında uygulanacak bakım 
tedbirleri ve hastalıklarla mücadele etmek suretiyle en yüksek meyve verimi 
sağlamaya çalışılacaktır.  
          Çok önemli ihracat ürünlerimizden olması sebebiyle Kestanenin biyolojisine 
ve ekolojisine uygun alanlarda bu ağaç türünün yayılışının artırılması ve mevcut 
ormanlarda yapılacak bakım çalışmalarıyla daha fazla kestane elde etme 
amacıyla bu eylem planı düzenlenmiştir. 
 Bu eylem planının yapılmasında emeği geçen Silvikültür Şube Müdürü Recai 
ŞENEL ile Silvikültür Şube Mühendisi Cengiz ELTAN’a teşekkür ederim. Plan  
uygulamasında görev alacak  olan  tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden 
başarılar dilerim.       
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2. GİRİŞ 

 
Bursa orman Bölge 

Müdürlüğünün çalışma alanı içerisinde 
olan Bursa ve Yalova illerinde Kestane 
türünün ekolojik isteklerine cevap 
verecek geniş alanlar bulunmaktadır. 
Bölge Müdürlüğümüz Amenajman 
Planlarımızda Kestanenin birinci tür 
olarak orman kuruluşu yaptığı 5659.1 
ha koru ormanı; Kestanenin ikinci tür 
olarak katıldığı 6109.1 ha koru ormanı , 
ve 850 ha bozuk kestane ormanı 
bulunmaktadır. Bölge müdürlüğümüz, 
meyve verimini dikkate alarak yapmış 
olduğu envanterde 3000 ha alanda 
meyve toplanabildiği ve yıllık yaklaşık 

3000 ton kestane meyvesi toplandığını tespit etmiştir. 
Kestane (Castanea sativa Miller) meşe ve kayınlarla birlikte kayıngiller (Fagaceae) 

familyasına girmektedir. Kestanenin bilinen 13 türü Kuzey Yarım Küre'nin ılıman iklim kuşağında 
yayılmış durumdadır. Bunlardan beşi Doğu Asya'da, yedisi Kuzey Amerika'da ve biri Avrupa'da 
bulunmaktadır. Kestane meyve ve odun üretimi ile çift üretim kapasitesine sahip, ekonomik 
önemi olan bir ağaç türüdür. Avrupa kestaneleri (Castanea sativa Mill.), yayvan büyük taçları, iri 
yaprakları, sarı renkli çekici çiçekleriyle dikkat çeken güzel görünümlü ağaçlardır. Anadolu, 
kestanenin (Castanea sativa Mill.) gen merkezlerinden ve kültüre alındığı en eski alanlardan 
birisidir. Türkiye 50 bin ton üretim ile dünya kestane üretiminde Çin ve Güney Kore’den sonra 4. 
sırada yer almaktadır. Kestane Şekeri Bursa adıyla Özdeşleşmiş özel bir üründür. Bursa İlimizde 
Kestane şekeri imalat ve hediyelik satışı çok ciddi bir sektör oluşturmaktadır. Uluslararası ve ulusal 
ticarette Kestane Şekerinin önemli potansiyeli bulunmaktadır. 
 
 
 

              (  Ha)   

  Bölge Müdürlüğü Alanı   1.574.946   

  Ormanlık Alan   759.293   

  Verimli Orman Alanı   491.406   

  Bozuk Orman Alanı   267.887   

  Kestane Orman Alanı   6.509   

 Verimli Kestane Alanı  5.659  

  Bozuk Kestane Alanı   850   

  Meyve Toplanabilir Alan   3.000   
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Kestane ağacının en önemli hastalığı kestane kanseridir. Kestane kanserine neden olan 

etmen (Cryphonectria parasitica), hem Avrupa (Castanea sativa) hem de Amerikan (C. dentata) 
kestanelerinde kurumalara neden. Hastalık nedeniyle Ülkemizde kestane üretimi yıldan yıla 
azalmaktadır. Kestane kanserinden dolayı 1990’lı yıllarda 90 bin ton olan üretimimiz 2002 yılında 
50 bin tona düşmüştür. Bu sebeple Bursa ve Yalova illeri içerisinde ormanlık alanlarda yetişen 
ağaç türleri içerisinde Kestane özel ve önemli bir yere sahiptir. Ayrıca kestane meyvesi yerel 
geçim kaynaklarından biridir..Marmara bölgesinin ekolojik özellikleri kestane optimum yetişme 
özellikleriyle örtüşmektedir.  

Kestane sıcak ve ılıman iklim koşullarında yetişir. Nispi nemi yüksek yerlerden hoşlanır. 
Donlara duyarlıdır. Kirli hava şartlarına ve rüzgara dayanıklıdır.Tanece zengin koyu renkli odunu 
çok dayanıklı olup gemi yapımında, ince dalları sepet yapımında kullanılır. 1000 yıl kadar 
yaşayabilir. Son yıllarda mürekkep hastalığı (Phytophtara cambivara) ve kestane kanseri 
(Cryphonectria parasitica) Kestaneleri tehdit etmektedir. 

 Kestane yetiştirmeye uygun sahaların tam olarak değerlendirilmesi, sözü edilen 
hastalıklarla mücadele edilmesi ve mevcutlarından azami seviyede yararlanılması amacı ile 
Kestane  eylem planı hazırlanmıştır.  

 
 

3. AMAÇ 

 
 Anayasamızın 169. Maddesi hükmü gereğince ve 170. Maddesi gereği orman köylülerinin 
korunması amaçlarının gerçekleştirilmesi, ormancılık faaliyetlerimizin önceliklerimizin 
belirlenmesinde en önemli ilke olmaktadır. Bursa orman Bölge Müdürlüğü çok çeşitli ekolojik 
çeşitliliğe sahiptir. Bu zengin ekolojide ekonomimize orman halk ilişkilerine önemli katkılar 
sağlayan Kestane  gibi bir türün yetişmesine uygun alanlara sahip bulunmaktayız. Kestane  
meyvesi potansiyelinin artırılması, ormanların korunması ve geliştirilmesi için yerel halkın 
desteğinin alınması, ekonomilerine destek sağlanması için Kestane  ormanlarının artırılması ve 
bakımlarının yapılması ideal bir örnek olacaktır.  
             Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Bu Eylem Planı ile; 
 1- Yapılacak çalışmalarla, Kestanenin biyolojisine uygun açıklık alanlar Kestane 
ormanlarına dönüştürülecektir. 
 2- Bozuk orman konumunda olan orman alanları rehabilitasyon çalışmaları ile iyi orman 
konumuna getirilecektir. Ayrıca bu sahalarda aşılama yapılarak meyve kalitesini artırıcı çalışmalar 
yapılacaktır. 
 3- Verimli kestane ormanlarında dal kanseri ile mücadele edilerek, kestane ormanları 
sağlıklı yapıya kavuşturulacaktır.  
              Bu çalışmalarla artırılacak meyve verimi yerel halkın ekonomisine önemli katkı 
sağlayacaktır. Yerel halkın iş ve kazanç sağlaması ise orman halk ilişkilerinin iyileşmesine katkı 
sağlayacaktır.  
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4. KESTANE BİTKİ ÖZELLİKLERİ 

 

 
 

 

 

 

 

Alem : Plantae - Bitkiler 

Bölüm : Kapalı Tohumlu 

Sınıf : Çift Çenekli 

Takım : Fagales 

Familya : Fagaceae - Kayıngiller 

Cins : Castanea Mill. - Kestane 

Yaygın Tür : Castanea sativa Mill. 

Türkçe Adı : Avrupa kestanesi 

İngilizce Ad : Sweet Chestnut 

İklim İsteği : Sıcak ve ılıman iklim koşullarında yetişir. Nisbi 

nemi yüksek yerlerden hoşlanır. Donlara 

duyarlıdır. 

Işık İsteği : Güneş sever 

Toprak İsteği : 

Kumlu balçık, balçık ve ağır balçık, asit topraklar. 

Kuru derin verimli Potasca zengin ve asit 

topraklarda iyi gelişim gösterir. Mutedil rutubetli 

toprakların dışına çıkmaz. Kireçli toprakları 

sevmez 

Nem İsteği: Yüksek ve Orta  

Ortalama Boy : 15-25 m. boy yapar. 

Ortalama İzdüşüm : 10 m2 
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Yaprak Özellikleri :  10-25 cm boyunda, 3-7 cm genişliğindeki ince uzun yaprakların 

üst yüzü parlak yeşil, alt yüzü ise açık gri-yeşil renkli ve keçe 

gibi tüylüdür. Belirgin damarlı, sivri uçludur. Yaprağını döker 

Yaprak Dizilişi :  Almaşık (Alternant) 

Yaprak Tipi :   Basit Yapraklı 

Gövde ve Kabuk :  
Gençken gri ve çatlaksız gövde ileri yaşlarda gri-kahverengine 

dönüp çatlaklanır. 2 metreyi aşkın çap yapabilir. 

Dal Formu :  Çok dallı. 

Bitki Eşey Durumu :  Bir Evcikli 

Yaprak Kenarı :  Dişli 

Çiçek :  

Erkek çiçekler bir eksen üzerinde birçoğu bir arada başak türü 

kurullar oluşturur. Beyaza yakın açık yeşil renklidir.Dişi çiçekler 

açık yeşil renkte, tek tek ya da birkaçı bir arada sürgüne yapışık 

olarak bulunur. 
Çiçeklenme Zamanı :  Haziran-Temmuz 

Çiçek Rengi :   Beyaz 
Budama :  Budamaya yatkındır. 
Meyve :  Sık ve batıcı dikenlerle örtülü 3-7 cm çapında bir top 

görünümünde olan meyve örtücü (kupula) nün içinde 1-3 meyve 

bulunur. İri meyveler küre, yarım küre biçiminde ya da iki 

yandan basık, kızıl kahverengi kabuklu ve nişastalıdır. Meyve 

dönemi Ekim-Kasım aylarıdır. 

Kök :  Kuvvetli kazık kök yapar. 

Tepe Özelliği :  
Çok geniş yuvarlak bir tepe yapar. Tepe çapı Maksimum 10 m. 

dir 
Rakım (En Düşük) :   50 m. -1500 m. 

 FidanÜretim Teknikleri :  
  

Tohum ve aşı ile üretilir. Tohumlar toplanır toplanmaz 

sonbaharda veya katlamaya alınıp ilkbaharda ekilir. 

Anavatanı, Kökeni ve 

Doğal Yayılış Alanları :  

Doğal yayılış alanları olarak; Türkiye'de Kuzey Anadolu ile Batı 

ve Güney Anadolu'da, dünyada ise Güney Avrupa, Kafkasya, 

Batı, Orta ve Kuzey Avrupa'da görülmektedir. İyi sulanan, 

yaprak döken ve karışık ormanlar kurar. (Quercus-Fagus veya 

Picea-Fagus),Kirli hava şartlarına ve rüzgara dayanıklıdır. İyi 

bir kitle ağcıdır. Tanece zengin koyu renkli odunu çok dayanıklı 

olup gemi yapımında ve ince dalları sepet yapımında kullanılır. 

1000 yıl kadar yaşayabilir. Son yıllarda mürekkep hastalığı 

(Phytophtara cambivara) ve kestane kanseri (Endotia parastica) 

Kestaneleri tehdit etmektedir. 

Kullanım Alanları :  

Odun Yapısı, dayanıklı olduğu için değerlidir. Özellikle 

bulunduğu bölgelerde doğrama, mobilya ve deniz araçları 

yapımında kullanılmaktadır. Peyzajda Kullanımında meyve 

örtüsü ve meyve kirletici olduğundan yol kenarlarında 

kullanılması önerilmez. Meyveleri özellikle bursa ve yöresinde 

şekerleme ürünü olarak kullanılır. 
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          5.KESTANENİN YAYILIŞI ve  ORMAN KURULUŞLARI 
Genel yayılışı Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Türkiye ve Kafkasya'dır. Anadolu, C. sativa  

türünün gen merkezlerinden biridir. Yayılış merkezinin neresi olduğu kesin olarak 
bilinmemektedir. Anadolu’nun bu türün anavatanı olduğu ihtimali kuvvetlidir. Eski Yunanlı ve 
Romalı Yazarlara göre Kestane M.Ö. 5. Yüzyılda Anadolu’dan Yunanistan’a buradan da Güney 
İtalya ve İspanya’ya götürülmüştür. 
            Rubner’e göre Kafkaslar, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, Doğu ve Güneydoğu Yugoslavya, 
Kuzey İtalya, İspanya kestanelerin (C.sativa) doğal yayılış alanlarıdır. Bu doğal yayılış alanları 
dışında kestane; Fransa, İsviçre, Almanya, Hollanda, İngiltere ve İrlanda’da kültür bitkisi olarak yer 
almıştır. Ülkemizde Doğu Karadeniz'den başlayarak Kuzey sahillerinde olmak üzere Belgrat 
ormanlarına kadar yayılış gösterir. Ayrıca Marmara çevresi ile Batı Anadolu'da yüksek rakımlarda 
bulunur.Güneyde rastlanmaz ama Manavgat’ta ulu ağaçlardan oluşan küçük bir kestanelik vardır. 
Kestaneler deniz seviyesinden itibaren genel olarak 700-800 m. Yüksekliklere kadar yetişebilirse 
de bu durum çeşitli ekolojilere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin; Anadolu’da 1390 m. 
İspanya’da 1625 m. Kafkaslarda 1800 m’ye kadar yükselen arazilerde yetişebilmektedir. 

Orman ağacı olarak en güzel kestane meşcerelerine Kuzeydoğu Anadolu’da Hopa 
dolaylarında Sultan Selim dağında Marmara çevresinde ise Kapı Dağı Yarımadasında rastlanır. 
Boyu 20-25 m ye ulaşan dolgun gövdeli, geniş tepeli, uzun ömürlü bir ağaçtır. Kabuk önceleri 
düzgün, üzerinde açık renkli mantar kabarcıkları vardır. Sonraları esmer gri renkli, parçalı, 
yukarıdan aşağıya yarılmış kabuğa dönüşür. Sürgünleri koyu esmer önceleri sık tüylü, sonra 
seyrek tüylü veya tamamen çıplaktır. Boy büyümesi önce yavaş olan bu türün 10. yaştan itibaren 
hızlı büyür, yaşı 800-1000 seneye, çapı da birkaç metreye ulaşabilir. Kuvvetli kazık kök yapar. 
Ülkemizde doğal olarak yetişen Anadolu Kestanesi, büyük ölçüde kurumalara neden olan 
mürekkep hastalığı tehdidi altındadır. Tanence zengin olan koyu renkli odunu çok dayanıklıdır. 
Mobilya ve yapı endüstrisi, iskele, tekne, telefon direği, çit kazığı, fıçı ve tornacılıkta tercih edilir. 
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Kestane Ormanlarıyla bilgiler envanter tablosunda verilmiştir 
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BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

KESTANE ORMANLARI MEVCUT DURUMU 

 

 

      

    İnegöl M.kemalpaşa Bursa Yalova Toplam   

  Kestane Saha Miktarı (Verimli) (Ha) 121 1354 492 3692 5659   

  Kestane Toplanan Saha(Ha) 100 1000 400 1500 3000   

  Toplanan Kestane Miktarı(Ton) 50 700 450 1800 3000   

  Yararlanan Köy Sayısı 3 3 4 12 22   

  
 
Yararlanan Kişi Sayısı 300 1200 1500 3000 6000   

  Elde Edilen Gelir 150.000 2.100.000 1.350.000 5.400.000 9.000.000    
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             6.KESTANE SİLVİKÜLTÜRÜ 
 

a. Kestane Koru Ormanlarında Yapılacak Silvikültürel İşlemler 
       Orman Amenajman Planlarının dikte ettiği kestanenin biyolojisine uygun silvikültürel 

bakımlar aksatılmadan yürütülecektir. Bakım müdahalelerinde meyve verimine uygun fertlerin 
ışık isteği karşılanacaktır. Son yıllarda  Kestane kanseri ve mürekkep hastalığı ile kitle ve münferit 
kurumalar orman alanlarında yoğun olmuştur. Bu sebeple eylem planı döneminde kestane 
meşçerelerinde yapılacak silvikültürel bakım müdahaleleriyle ölmüş fertlerin sahadan 
uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Her ne kadar kuruma hızı azalsa da her iki ölümcül hastalığı da 
bulaşıcıdır. Özellikle kestane kanseri yüzeyden bulaşmaktadır. Bunun için kesim yüzeyleri izole 
maddesi ile kapatılmalıdır. 

b. Kestane Karışık Koru Ormanlarında Yapılacak Silvikültürel İşlemler 
        Kestane Koru Ormanlarında Yapılacak Silvikültürel İşlemlere benzer yaklaşım 

düşünülecek ve Kestane türünün lehine müdahale edilecektir. Özellikle karışımda kuruyan 
kestanelerin yerini doldurabilecek genç ve sürgün kökenli fertlerin tekrar karışıma katılması için 
çaba sarf edilecektir. 

c. Kestane Baltalık Kökenli Koruya Tahvil Ormanlarında Yapılacak Silvikültürel 
İşlemler 

       Özellikle Baltalık Kökenli genç kestane ve karışık kestane ormanlarında sıklık bakımı 
çalışmalarına özen gösterilecek, karışımın muhafazası sağlanacaktır. Bakım çalışmalarını mütakip 
mutlaka kesim yüzeyleri aşı macunu veya özel solüsyonla kapatılacaktır. Bakım çalışmalarında 
çatal fertlerin çatallarından birinin kesilmemesine özen gösterilecektir. 

d. Bozuk Kestane Ormanlarında Yapılacak Silvikültürel İşlemler; 
       Bozuk Kestane ormanları rehabilitasyon çalışmaları ile verimli hale getirilmesi 

sağlanacaktır. Ayrıca bu sahalarda aşılı fidan dikimi ve elde edilecek genç sürgünlere aşı 
uygulaması yapılacaktır.  

e. Gençlik Sahalarında Yapılacak Silvikültürel İşlemler 
       Doğal yolla gelmiş kestane alanlarında gençlik bakımı yapılacaktır. Karışıma katılan 

sürgün kökenli sağlıklı fertler muhafaza edilecektir. 
f. Kültür Sahalarında Yapılacak Silvikültürel İşlemler 

       Kestane dikimi yapılan sahalarda kültür bakımı çalışmaları sürdürülecektir. 
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g. Kestane Bahçelerinde Yapılacak Silvikültürel İşlemler 
 

Bölgemizde görev alanında bulunan ve hızla yayılan kestane bahçelerine de yardımcısı 
olması açısından kestane bahçelerinin bakımını da burada belirtmekte yayar var. 

1. Terbiye  
Genellikle tercih edilen Modifiye Lider (Doruk Dallı) terbiye sistemidir. Doruk dal 

belli bir yüksekliğe ulaşınca büyümeyi kontrol amacıyla doruk dal kesilebilir. 
2. Verim Çağındaki Ağaçların Budanması 

Gerekli yerlerde dal seyreltmesi şeklinde budama yapılmalıdır. Yıllık sürgünlerde 
kesinlikle kısaltma yapılmaz. Çünkü tomurcuklar yıllık sürgünlerin ucunda oluşur.  

3. Yaşlanmış Ağaçlarda Budama 
Yaşlanmış verimden düşmüş ağaçlarda ana dallar kuvvetli budanarak yani 

kabaklama yapılarak yeni sürgün oluşumu sağlanır. Böylece gençleştirme yapılarak verim 
eldesi mümkün olur. 

4. Malçlama 
Toprak neminin korunmasından yabancı ot kontrolüne kadar bir çok faydası olup 

özellikle genç fidan döneminde arazideki fidanlarda uygulanmasında kesinlikle fayda 
vardır. Malçlama materyali olarak saman vb. materyaller kullanılmalıdır. İlk 4-5 yıl ağaç 
dibine taç izdüşümüne gelebilecek şekilde ve 3- 4 cm kalınlığında malçlama yapılmalıdır. 

Kestane Plantasyonu Kurma 
Kestane Plantasyonu tesis edilirken yer ve toprak seçimine özen gösterilmelidir.Toprağın 

geçirgen, havalanır ve derin olması gerekir. Ağır topraklar çok tehlikelidir. Soğuğun toplandığı 
çukur vadiler de kestane yetiştiriciliği için tehlike arz etmektedir. Denizden en az 400 m. 
yüksekliklerde plantasyonlar kurulmalıdır.  

Dikim aralıkları Orman Kuruluşlarında (amaca göre) 5mX5m veya 10x10dikim mesafesi 
tercih edilmelidir ve Ihlamurla karışık orman kuruluşunu sevdiği için karışık orman tesis etmek 
tercih edilmelidir. 

Bahçe kuruluşlarında 7mX7m, 8mX8m. dikim mesafeleri tercih edilmelidir. Dikim 
esnasında, dikim çukuruna 150-200 g. kompoze gübre ve üzerine ahır güresi 
verilmelidir. Dikim çukuru 40-50 cm. genişlik ve derinliğinde olmalıdır. 

Kestane Aşılama  
Kestane Aşıları temel olarak 3 farklı çeşittir. Epikotil Aşılar,Tohum Aşıları ve Radisil 

Aşıdır.Bu aşılama teknikleri bir sonraki bölümde daha geniş yer verilmiştir. 

 

 Kestane Bahçelerinde Yapılacak Silvikültürel İşlemler 
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      7.KESTANENİN HASTALIK VE ZARARLILARI 
  Kestanenin en önemli hastalıkları Kestane Dal Kanseri ve Mürekkep Hastalığıdır. 

         Kestane Kanseri ve Mücadelesi: 
          Hastalığın sporları rüzgar böcek ve kuşlarla taşınarak ağaçlarda açılmış yaralardan içeri 
girerek hastalığı bulaştırırlar. Hastalık yerinde yaşlı dallarda şişkinlikler oluşur. Genç kestane 
ağaçlarında kışın yaprağını dökememe en tipik teşhis yöntemidir. Diğer bir belirti de hastalıklı dal 
üzerinde boyuna çatlamalar görülmektedir. Kuruyup çatlayan yerlerin üzeri kırmızımtırak 
kahverengindedir. 

Mücadelesi : 

 Hastalık, fidan ve aşı kalemi sağlıklı yerlere taşınmamalıdır. 

 Ağaçlarda yara açılmamalı ve yara yerleri hemen aşı macunu ile kapatılmalıdır. 

 Hastalıklı dal ve sürgünler kesilmeli ve yakılmalıdır. 

 Hastalığa dayanıklı çeşitlerle bahçeler oluşturulmalıdır. 
           Mürekkep Hastalığı ve Mücadelesi: 
            Bu hastalık kök ve kök boğazı hastalığıdır. Hastalığa neden olan sporlar kök ve kök 
boğazında meydana gelen yaralardan girerek bitkiye bulaşırlar. Hastalık genç ağaçlarda hızlı, yaşlı 
ağaçlarda yavaş seyreder. Hastalığa yakalanmış genç ağaçların yaprakları birdenbire pörsür ve 
kurur. Yaşlı ağaçlarda kurumalar tepeden başlar. Yavaş yavaş alt bölümlere doğru ilerler. Hastalık 
bulaşmış ağaçların yaprakları küçük kalır. Su geçirmeyen ağır topraklarda kestane bahçesi 
kurulmamalıdır. Hastalığa dayanıklılığı bilinen Maravel ve Marigoule anaçları üzerine aşılı 
çeşitlerle bahçe kurulmalıdır. 
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8.KESTANE FAYDALANMA  
  

a. Odunu ve kullanımı  
Kerestesi, dayanıklılık ve dekoratif özellikleri bakımından meşe ağacının odununa 

benzemekle birlikte, kuruma esnasında çatlaması ve eğrilmesi nedeniyle, bu ağaçtan büyük 
boyutlu kereste elde edilememektedir. Ancak dayanıklılığı nedeniyle ve eğrilebilme özelliğinden 
dolayı gemi yapımında, mobilya yapımında ve doğrama yapımında faydalanılmaktadır. İtalya'da 
fıçı yapımında kullanılmaktadır. Kestane ağacının düzgün dallarından zeytin silkmede kullanılmak 
amacıyla sırık yapılmaktadır. Bazı yörelerde sepet ve bambu koltuk yapımında kullanılmaktadır. 
Dekoratif özelliğinden dolayı dekorasyon işlerinde tercih edilir. Lif olarak renk verdiği için fazla 
tercih edilmez. 

b. Kestane üretim-tüketim  
Tohumları Güney Avrupa ile Güneybatı ve Doğu Asya'da yaygın olarak tüketilmektedir. 

Orta çağlarda Güney Avrupa'da yeterli buğday ununa sahip olmayan orman toplulukları temel 
karbonhidrat kaynağı olarak tamamen kestaneye bağlı kalmaktaydılar. Kestane ülkemizde en çok 
Aydın ilinde yetiştirilmektedir ve buradan hasat edilen kestaneler iç pazarda, dış pazarda ihracatı 
yapılmaktadır. Ayrıca özellikle Aydın ilinden ihraç edilen kestaneler çok kaliteli olup;Bursa ilimizde 
ve İzmir'in Ödemiş ilçesindeki  Bozdağ ‘da Kestane Şekeri adıyla bilinen bir tatlı çeşidi olarak da 
imal edilmektedir. Bazı çörek, kek ve pasta çeşitlerinde de kullanılmaktadır. Tohumlar(kestane 
meyvesi), ateşte közlenmiş, haşlanmış veya suda kaynatılmış olarak tüketilir. Çoğunlukla 'kestane 
kebap' olarak adlandırılan ilkinde, kestane tohumları(kestane meyvesi) üst kısımları hafifçe 
çizildikten sonra, 200-220 °C ısıda 10-15 dakika süreyle fırına verilerek hazırlanır ya da kömürlü 
sobaların üzerinde de közlenir. 

 
 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Me%C5%9Fe
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kestane_a%C4%9Fac%C4%B1n%C4%B1n&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Asya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bu%C4%9Fday
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karbonhidrat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1n
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1n
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96demi%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bozda%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kestane_%C5%9Eekeri
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Kestanenin Faydaları: Vücuda kuvvet ve enerji verir. Cinsel gücü arttırır. 
Bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderir. Hastaların iyileşmelerini hızlandırır. 
Kandaki kolesterol oranını düşürür. Kan dolaşımını düzenler ve hızlandırır. 
Varis ve basur şikâyetlerini azaltır. Karaciğere ve mideye de faydalıdır. İshali 
keser. 

Kestane Nasıl Kullanılır? Kestane taze olarak yenebileceği gibi haşlanarak ve 
kebap yapılarak da yenebilir. Ayrıca kestanenin kabuğu ve ağacını kabuk ve 
yaprakları da kullanılır. Kestanenin kabukları haşlanıp suyu içilirse sinirleri 
yatıştırır ve ateşi düşürür. Bütün bu yararları yanında kestane, yüksek 
tansiyon ve damar sertliği şikâyeti olanlara ve şeker hastalarına tavsiye 
edilmez. 

KESTANE: Besleyici ve kalori değeri yüksek bir besin olan kestane B1, B2 ve C 
vitaminleri açısından oldukça zengindir. Kestanede bol miktarda yağ ve 
protein bulunmaktadır. Ayrıca potasyum, fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, 
demir, sodyum minerallerini de içermektedir. 

 Kestanenin Faydaları 
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Kestane; eski zamanlardan beri insan beslenmesinde önemli bir yer 
almıştır. Araştırıcılar ilk zamanlarda Alp yöresinde yaşayan insanların 4 – 6 
aylarını kestane ağırlıklı beslenme ile geçirdiklerini belirtmektedirler. Bu 
yörede kişi başına kestane tüketiminin yılda 150 kg dolaylarında olduğu 
ifade edilmektedir. Bu nedenle kestane meyvesi fakirin ekmeği, ağacı da 
ekmek ağacı olarak tanımlanmaktadır. Kestane, doğada tamamen doğal 
şartlar altında yetiştirilen, tarımsal ilaç, suni gübre kullanılmayan organik 
tarım ürünüdür. İçerdiği besin öğelerine ilaveten organik tarım ürünü olması 
nedeniyle kestane, beslenme diyetlerinde eskiden beri yer aldığı önemini 
günümüzde de korumaktadır. Başta Fransız mutfağı olmak üzere birçok 
Kuzey Yarım Küre ülkesinin mutfağında vazgeçilmez bir unsur olan kestane, 
etli yemeklerin hazırlanmasında, çeşitli salatalarda lezzet arttırıcı olarak yer 
almaktadır.  

Ayrıca kestane şekeri, kestane püresi, kestane ezmesi gibi çeşitli 
tatlılar da yapılmakta ve bu ürünler tek başına tüketilebildiği gibi pastalarda 
da kullanılmaktadırlar. Kestaneler öğütüldüğünde, badem ve fındıktaki gibi 
yağlı bir yapı yerine güzel ve tatlı bir un haline gelir. 
Bazı araştırmacılar inek sütündeki süt şekeri laktozun çocuklar için alerjik 
etkisi nedeniyle çocuklara uygun tatlı ve çorbaların hazırlanmasında kestane 
ununun alternatif bir ürün olabileceğine dikkati çekmektedirler. Kestane 
unu ayrıca, sütlü puding türü ürünlerde, ekmek yapımında, flakes ( corn 
flakes) türü ürünlerin hazırlanmasında kullanılmaktadır. 

Yenebilir nitelikteki taze kestane başta nişasta ve çeşitli şekerler 
olmak üzere iyi kalitede sindirilebilen lifli maddeler, protein, düşük oranda 
yağ, çeşitli mineral maddeler, B1, B2 ve C vitaminlerini içermektedir. 100 
gram yenebilir kestane ortalama olarak 160 kcal enerji sağlamaktadır. 
Kestane, doyurucu özelliğine paralel olarak insanların beslenmesine katkı 
sağlayan bir çok besin öğelerine sahiptir. 

100 gr taze kestanenin (yenebilir kısmı) besin öğeleri: Kalori ( kcal) : 
160, Karbonhidrat (g) : 34, Şeker (g) : 9,6, Protein (g) : 3,2 ,Yağ (g) : 1,8, 
Sodyum (mg) : 9, Potasyum (mg) : 395  

Kestanenin besin öğeleri kestane türüne, çeşidine, yetiştiği ekolojik 
şartlara göre değiştiği gibi uygulanan işleme teknolojilerine göre de 
değişikliklere uğramaktadır. Örneğin kestane haşlandığı zaman nem oranı 
yükselmekte ve toplam enerji değeri % 25 oranında azalarak 120 kcal ‘ e 
düşmektedir. Haşlama esnasında nişasta bileşimi değişmekte ayrıca 
potasyum ve sodyum miktarları azalırken kalsiyum miktarında değişiklik 
görülmemektedir. Kavrulduğu takdirde nem oranı % 20 dolaylarında 
azalırken, şeker miktarı % 25 oranında artmakta ve enerji değeri 200 kcal 
olmaktadır. Kestane kurutulduğunda raf ömrü uzamakta, besin öğelerinde 
artışlar görülmektedir. 
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Kestane Meyvesinin 

Muhafazası 
 

Geleneksel: Meyveli yumaklar beton 

zemin üzerinde yığın (gömü) yapılır. 

Üzerine eğrelti otu örtülür. 

Kalbur (foloz) üzerinde meyve 

yumaktan ayrılır. 

Olgunlaştırmak (kürlemek): 12-

18°C’de bekletilir; nişasta, şekere 

dönüşür. 

Soğuk depo: 0 ile 2°C’de %85-95 hava 

oransal neminde veya %20  CO2 + %2  

O2’de ağzı kapatılmış kaplarda veya 

bütün/soyulmuş olarak -20°C’de %80-

90 nemde dondurularak saklanır. 

 

Kestanede Derim  

(Meyve Hasat) 
Eylül-ekim, dikenli yumağın hafifçe 

açılarak, içerideki doğal rengini almış 

meyvenin görülmesi. 

Kestanede Verim(meyve) 

10 yaşında 10-100 kg meyve verir.  

13 yaşında tam verime ulaşır. 

 

Standart Kestane Çeşidinin 
Özellikleri 

 Erkencilik 

 Yüksek verim 

 İri ve lezzetli meyve 

 Kabuğun ince olması ve kolay 
soyulması 

 Uzun süre depolanabilmesi 

 Şekerlemede dağılmaması 

 Kestane hamuruna uygunluk 

 Hastalık ve zararlılara 
dayanıklılık 

 
 

 

 

KESTANE MEYVESİNE GÖRE 
SINIFLANDIRMALAR 
 

Hacıibiş 
Ağacı orta kuvvette yayvan gelişir. 

Verimi orta derecededir. Meyveleri 
genellikle çok küçük genişçe ovaldir. 
Meyve kabuğu kalın meyve eti krem 
renginde ve kalitesi iyidir. Eylül ayının 3. 
haftasında olgunlaşır. Tozlayıcıları; 
Karamehmet ve Firdoladır. Sofralık 
tüketime uygun bir çeşittir. 

 
Osmanoğlu 

Ağacı orta kuvvette yayvan gelişir. 
Verimli bir çeşittir. Meyveleri küçük -
orta, iri genişçe oval şekilli, meyve eti 
krem rengindedir. Eylül ayının 3. haftası 
olgunlaşır. Tozlayıcıları Karamehmet; 
Firdola, ve Sarıaşlamadır. Kestane 
şekerine uygun bir çeşittir. 

 
Sarıaşlama 

     Ağacı orta kuvvette yarı dik gelişir. 
Verimli çeşittir. Meyveleri orta iri-iri, 
genişçe oval, meyve kabuğu ince 
kahverengi meyve eti krem renginde, 
kaliteli bir çeşittir. Sofralık tüketime ve 
kestane hamuru yapımına uygun bir 
çeşittir. 
 

Mahmutmolla 
     Ağaçları orta kuvvette dik gelişir. 
Verimli bir çeşittir. Meyveler orta 
iriliktedir. Taze iken zor soyulur. Eylül 
ayının son haftasında hasat edilir. 
Hamur yapımına uygun bir çeşittir. 
 

Hacıömer 
   Ağaçları orta kuvvette ve yayvan 
gelişir. Meyveleri orta iriliktedir. Verimli 
bir çeşittir. Eylül ayının 3.haftası hasat 
edilir. Taze tüketime ve hamur 
yapımına uygun bir çeşittir. 
 

 Kısa Kısa Bilgiler 
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   Ülke  İhracat (t)            Ülke  İthalat (t) 
 
  1. Çin  34,501    1. Japonya 25,233 
  2. İtalya          18,526    2. Çin  17,649 
  3. İspanya 13,634    3. İtalya            9,629 
  4. Kore          12,921    4. Fransa            7,766 
  5. Portekiz 11,095    5. İspanya   5,492 
  6. Türkiye   7,885     6. ABD            4,551 
  7. Fransa            2,299    7. Macaristan   3,202 
  8. Japonya      914    8. Avusturya   2,754 
  9. Avusturya      676    9. S.Arabistan   2,634 
10. Singapur      468  10. Kanada   2,322 
                        ...  Türkiye        46 

 Dünyada ve Türkiye’de Kestane Ticareti (FAO 2003) 

 İl       Üretim (t)        Pay  (%)  
Aydın 15,179 32.29 
İzmir    6,750 14.36 
Sinop   4,535   9.64 
Kastamonu   3,785   8.05 

Kütahya   2,554   5.43 

    Ülke    Üretim (t) FAO 2005 

      Dünya    1,129,999 
  1. Çin       825,000 
  2. İtalya         52,000 
  3. Kore         50,000 
  4. Türkiye        49,000 (%4.34) 
  5. Bolivya       34,670  

  6. Portekiz      24,800 
  7. Japonya     24,000 
  8. Rusya         19,000 
  9. Yunanistan 12,300 

10. İspanya       10,000 

Bursa İlimizde Kestane şekeri imalat ve 

hediyelik satışı çok ciddi bir sektör 

oluşturmaktadır. Uluslar arası ticarette 

ve ulusal ticarette Kestane Şekerinin 

önemli potansiyeli bulunmaktadır. 

 Dünya’da ve Türkiye’de Kestane Üretimi (FAO 2005) 
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 Kestanede  Tohum Aşısı 
 

1. Bu yöntemde aşı işlemi tohumda çimlenme başladıktan sonra 

yapılmaktadır. 

2. Önce radisil ve hipokotil 1-1.5 mm tohum kabuğunu da içerecek 

şekilde kesilir 

3. Daha sonra keskin bir bıçak veya falçata ile tohumda yer açılır 

4. Acılan yer v kaleme hazırlanır. 

5. Aşı kalemi V şeklinde hazırlanır  

6. Hazırlanan kalem tohumda açılan yere yerleştirilir  

7. Kalemin üst kısmına aşı macunu sürülür 

8. Aşılanmış olan tohum; torf, perlit, kum vb. materyal içerisine 

yerleştirilir 
 

 

Çimlenmiş tohuma 

ve radise uygulanan 

aşıların avantajları 
 

Fidan yetiştirme süresi 
kısalır. Aşılı fidan üretimi 

daha küçük alanlarda      

yapılabilir.Fidan üretim 
maliyeti azalır.İnce aşı 

kalemleri kullanılabilir. 

Aşı zamanı sınırlı 
değildir 
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1. Bu yöntemde aşı işlemi tohumda  

çimlenme  başladıktan sonra yapılmaktadır.  

2. Bu yöntemde çimlenmeye başlayan  

tohumun radisil ucu 4-5 cm’den kesilir 

3. Keskin bir bıçak ile radisil ortadan ikiye yarılır. 

4. Ortadan yarılmasına özen gösterilir. 

5. Aşı kalemi V şeklinde hazırlanır  

6. Radisilde yarılan kısma yerleştirilir 

7. Aşı yeri parafilm ile bağlanır  

8. Kalemin üst kısmına aşı macunu sürülür 
 

 

 Kestanede  Radisil  Aşısı 
 

 Kestanede  Epikotil Aşıları 
 

6-8 yapraklı, çapı ≥2.5 mm olan 2-3 aylık çöğürlere uygulanır 

Aşı işleminde farklı yöntemler kullanılabilir 

Yongalı göz aşısı 

Yarma aşı 

Epikotil Üzerine Uygulanan Aşılarda 

Mümkün olduğu kadar ince  ve  iyi odunlaşmış aşı kalemleri 

kullanılmalıdır. Bununla birlikte, aşı kalemi anaçtan kalın 

olsa bile başarı elde edilebilmektedir 

Aşı işlemi, epikotilde 3-5 cm yüksekliğe yapılmalıdır 

Mümkün olduğu kadar ince ve dar aşı bağı kullanılmalıdır 

Yongalı göz aşısında aşılamadan hemen sonra aşı yerinin 

yaklaşık 5 cm üzerinden kesim yapılmalıdır 

•  
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Epikotil üzerine yongalı göz aşısında işlem aşamaları: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anaçta aşı gözü takılacak yer hazırlanır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aşı kaleminden yongalı göz alınır-Aşı gözü anaç üzerine yerleştirilir-Aşı bağı ile bağlanır 

 

 

Epikotil üzerine yarma aşıda işlem aşamaları 

                          
 
Epikotil, 4-7 cm’den kesilir-Epikotil, ortadan ikiye yarılır-Aşı kalemi V şeklinde hazırlanır-

Hazırlanan kalem, epikotilde  açılan   yere yerleştirilir- Aşı bağı ile bağlanır ve kalemin üst 

kısmına aşı macunu sürülür 
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           9.MEVCUT DURUM, HEDEFLER VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR 
 

BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
2011 YILI SONU İTİBARIYLA KESTANE ORMANLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Yapılan İşler İnegöl M.kemalpaşa Bursa Yalova Toplam 

  
Bozuk Kestane Alanlarının Rehabilitasyonu  100   100 

Rehabilitasyon Alanlarında Aşılama (adet)  56.000  10.000 66.000 

  
Kestane Ağaçlandırma Alanı (Ha)  2   2 
  
Verimli Kestane Ormanlarında Dal Kanseri ile 
mücadele(ha) 2 135 20  157 

 
 

BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
EYLEM PLANI İLE KESTANE ORMANLARINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

Yapılacak İşler 2012 2013 2014 2015 2016 TOPLAM 

  
Bozuk Kestane Alanlarının Rehabilitasyonu (Ha) 150 150 200 200 150 850 
  
Rehabilitasyon Alanlarında Aşılama (adet) 15.000 15.000 20.000 20.000 15.000 85.000 
  
Kestane Ağaçlandırma Alanı (Ha) 40 40 40 40 40 200 
  
Verimli Kestane Ormanlarında Dal Kanseri ile 
mücadele(Ha) 250 250 500 500 500 2.000 
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EYLEM PLANI DÖNEMİNDE 
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER 

 

 

 

İn
e

g
ö

l 

Yapılacak İşler 2012 2013 2014 2015 2016 TOPLAM 

Bozuk Kestane Alanlarının 
Rehabilitasyonu (Ha) 

5 5 5 5 5 25 

Rehabilitasyon Alanlarında 
Aşılama (adet) 

500 500 500 500 500 2500 

Kestane Ağaçlandırma 
Alanı (Ha) 

2 2 2 2 2 10 

Verimli Kestane 
Ormanlarında Dal Kanseri 
ile mücadele(Ha) 

5 5 5 5 5 25 

K
e

m
a

lp
a

ş
a

 

Yapılacak İşler 2012 2013 2014 2015 2016 TOPLAM 

Bozuk Kestane Alanlarının 
Rehabilitasyonu (Ha) 

25 25 50 50 50 200 

Rehabilitasyon Alanlarında 
Aşılama (adet) 

2500 2500 5000 5000 5000 20000 

Kestane Ağaçlandırma 
Alanı (Ha) 

8 8 8 8 8 40 

Verimli Kestane 
Ormanlarında Dal Kanseri 
ile mücadele(Ha) 

150 150 150 150 150 750 

B
u

rs
a

 

Yapılacak İşler 2012 2013 2014 2015 2016 TOPLAM 

Bozuk Kestane Alanlarının 
Rehabilitasyonu (Ha) 

15 15 15 15 15 75 

Rehabilitasyon Alanlarında 
Aşılama (adet) 

1500 1500 1500 1500 1500 7500 

Kestane Ağaçlandırma 
Alanı (Ha) 

20 20 20 20 20 100 

Verimli Kestane 
Ormanlarında Dal Kanseri 
ile mücadele(Ha) 

45 45 45 45 45 225 

Y
a

lo
v

a
 

Yapılacak İşler 2012 2013 2014 2015 2016 TOPLAM 

Bozuk Kestane Alanlarının 
Rehabilitasyonu (Ha) 

100 100 100 100 150 550 

Rehabilitasyon Alanlarında 
Aşılama (adet) 

10000 10000 10000 10000 15000 55000 

Kestane Ağaçlandırma 
Alanı (Ha) 

10 10 10 10 10 50 

Verimli Kestane 
Ormanlarında Dal Kanseri 
ile mücadele(Ha) 

200 200 200 200 200 1000 



 22 

5. EYLEM PLANINDAN BEKLENENLER (YILLIK HEDEFLER) 
Eylem planı kapsamında İşletme Müdürlükleri itibarıyla oluşan hedeflerimiz kümülatif olarak 

yıllar itibarıyla aşağıda verilmiştir. 

  

İn
e
g

ö
l 

KONUSU MEVCUT 2012 2013 2014 2015 2016 

Kestane Saha 
Miktarı (Verimli) (Ha) 

121 128 135 142 149 156 

Kestane Toplanacak 
Saha(Ha) 

100 100 100 100 100 150 

Toplanacak Kestane 
Miktarı (ton) 

50 50 70 70 80 100 

Yararlanacak Köy 
Sayısı 

3 5 5 5 5 5 

Yararlanacak Kişi 
Sayısı 

300 300 300 300 400 500 

Tahmini Gelir  TL 150.000 150.000 210.000 210.000 240.000 300.000 

K
e
m

a
lp

a
ş
a

 

KONUSU MEVCUT 2012 2013 2014 2015 2016 

Kestane Saha 
Miktarı (Verimli) (Ha) 

1354 1387 1420 1478 1536 1594 

Kestane Toplanacak 
Saha(Ha) 

1000 1300 1400 1450 1450 1550 

Toplanacak Kestane 
Miktarı(ton) 

700 900 1500 1950 2950 3950 

Yararlanacak Köy 
Sayısı 

3 4 4 4 4 4 

Yararlanacak Kişi 
Sayısı 

1200 1700 3000 3500 4000 4000 

Tahmini Gelir TL 2.100.000 2.700.000 4.500.000 5.850.000 8.850.000 11.850.000 

B
u

rs
a

 

KONUSU MEVCUT 2012 2013 2014 2015 2016 

Kestane Saha 
Miktarı (Verimli) (Ha) 

1057 1092 1127 1162 1197 1232 

Kestane Toplanacak 
Saha(Ha) 

400 500 550 600 650 800 

Toplanacak Kestane 
Miktarı(ton) 

450 500 550 600 800 950 

Yararlanacak Köy 
Sayısı 

4 5 6 7 8 12 

Yararlanacak Kişi 
Sayısı 

1500 1500 1600 2000 2500 3500 

Tahmini Gelir  TL 1.350.000 1.500.000 1.650.000 1.800.000 2.400.000 2.850.000 

Y
a
lo

v
a

 
  

KONUSU MEVCUT 2012 2013 2014 2015 2016 

Kestane Saha 
Miktarı (Verimli) (Ha) 

3127 3237 3347 3457 3567 3727 

Kestane Toplanacak 
Saha(Ha) 

1500 1600 1700 2200 2300 2500 

Toplanacak Kestane 
Miktarı(Kg) 

1800 2000 2200 3000 3500 4000 

Yararlanacak Köy 
Sayısı 

12 12 12 12 12 12 

Yararlanacak Kişi 
Sayısı 2650 2700 3000 3000 3000 4000 

Tahmini Gelir  TL 5.400.000 6.000.000 6.600.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 
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BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

KESTANE ORMANLARI YILLIK HEDEFLER 

       

KONUSU MEVCUT 2012 2013 2014 2015 2016 

Kestane Saha Miktarı 
(Verimli) (Ha) 5659 5725 5930 6300 6600 6709 

Kestane Toplanacak 

Saha(Ha) 3000 3500 3720 4350 4500 5000 

Toplanacak Kestane 

Miktarı(TON) 3000 3450 4320 5620 7330 9000 

Yararlanacak Köy Sayısı 22 26 27 28 29 33 

Yararlanacak Kişi Sayısı 5650 6200 7900 8800 9900 12000 

Tahmini Gelir TL 9.000.000 10.350.000 12.960.000 16.860.000 21.990.000 27.000.000 
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MEVCUT

53%
47%

Kestane Toplanacak
Saha(Ha)

Kestane Toplanmayan Saha

     

HEDEF

75%

25%

Kestane Toplanacak
Saha(Ha)

Kestane Toplanmayan Saha

   
 

           

KESTANE EYLEM PLANI İLE HEDEFLENEN 

KESTANE MEYVE ARTIŞ GRAFİĞİ
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  MEVCUT HEDEF ARTIŞ% 
Kestane Saha Miktarı (Ha) 5659 6709 19 
Kestane Toplanacak Saha(Ha) 3000 5000 67 
Toplanacak Kestane Miktarı(TON) 3000 9000 200 
Yararlanacak Köy Sayısı 22 33 50 
Yararlanacak Kişi Sayısı 6000 12000 100 
Tahmini Gelir  TL 9.000.000 27.000.000 200 
 
 

 HEDEF   KARŞILAŞTIRMA 
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10.SONUÇ 

 

        

 
 

 

 

 
Kestane yöre halkına sağladığı değerlerle orman halk 

ilişkileri açısından büyük önem taşımaktadır. Bölge 
Müdürlüğümüz dahilinde Bozuk Kestane sahalarının 
rehabilitasyonu, mevcut sahaların bakımı ve uygun olan 
yerlerde yeni Kestane ormanı tesisi ile Kestane 
ormanlarının alanı %19, Kestane meyvesi toplanabilir 
alanlar %67 ve toplanan kestane meyve miktarında ise 
%200 lük bir artış hedeflenmektedir. 

Bu plan dahilinde yapılacak çalışmalarda bozuk 
kestane alanları rehabilite edilebilecek ve kestane 
yetiştirmeye uygun açıklık alanlarda aşılı kestane ormanı 
kuruması sağlanacaktır. Ayrıca mevcut verimli Kestane  
alanlarında en yüksek meyve verimi sağlanması 
amaçlanmaktadır. Bunun için bakım ve kestane dal 
kanseriyle mücadele çalışmalarına önem verilecektir.  
 Çok önemli bir ihracat ürünümüz olan kestanenin 
biyolojisine ve ekolojisine uygun alanlarda bu ağaç türünün 
yayılışının artırılması ve mevcut ormanlarda yapılacak 
bakım ve iyileştirme çalışmaları ile daha fazla kestane 
meyvesi elde edilmesi amacıyla bu eylem planı 
düzenlenmiştir. 
 

 

 


