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	Aşağı Açılır Kutu1: [Orman Mühendisliği]
	yeri: KTÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Ahmet Şener Amfisi
	Text1: Ali Hakan ÇELİK
	Text12:  Kestane Ormanlarının Genel Özellikleri ve Meşcere Kuruluşu: Giresun-Görele Örneği 
	Text20: Bu çalışma ile Türkiye'de geniş bir yayılışa sahip olan kestane ormanlarının Giresun Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde genel özellikleri ve meşcere kuruluşu yönünden değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmada araştırma alanı olarak kestanenin doğal yayılış alanlarından biri olan Giresun Görele ormanları seçilmiştir. Görele kestane ormanlarında kestanenin saf ve diğer türler ile oluşturmuş olduğu meşçere kuruluşları incelenmiştir. Araştırma alanından 17 farklı deneme alanı alınmış, her bir deneme alanındaki bireylerin çapları, boyları, yaşları tespit edilmiştir. Ayrıca bu ormanların meşcere kuruluşu (ağaç türü karışımı) incelenmiştir. Bu çalışma envanter ve uygulama niteliğinde olup silvikültürel müdahalelerle kestane ormanlarının sürdürülebilirliğine yönelik önerilerde bulunulmuştur. Çalışma sonucunda silvikültürel müdahalelerin (sürgün tekleme, budama, vb.) kestane kanseri ile mücadelede etkinliği araştırılmıştır. Yöre halkı tarafından yapılan bilinçsiz müdahaleler sonucunda kestane ormanlarının meşcere kuruluşunun bozulmasına ve hastalığın artmasına neden olan etmenler incelenmiştir. Ayrıca doğaya uygun silvikültürel müdahalelerle hem hastalıkla mücadele hem de ormanın sürdürülebilirliği hakkında bazı yorumlar ileri sürülmüştür.  
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