
EDİRNE’NİN LAVANTA TARLALARI REHBERİ 
Edirne, TÜRKİYE 

 

 
 

Bu yazı, Haziran 2022’de lavantaların renklerini almaya başladığı dönemde, Edirne’deki lavanta tarlaları 

ziyaret edilerek yazılmıştır.  

 

Lavanta, dünyanın pek çok yerinde yetişen tıbbi ve aromatik bir bitkidir. Lavanta bitkisi, 1 metreye kadar 

boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. Lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. 

Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan 

birisidir. Lavanta uçucu yağ bileşenlerinde en fazla linalool ve linalil asetat bulunmaktadır. Linalil asetat oranına 

göre uçucu yağın kalitesi  belirlenmektedir. 

 

Adı “lavanta” ile özdeşleşen Fransa’nın Provence bölgesi, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret 

edilmekte ve ziyaretçiler lavantaların göz kamaştıran güzelliğine şahit olmaktadır. Komşumuz Bulgaristan’da da 

ciddi bir lavanta üretimi ve bununla birlikte lavanta turizmi gözlenmektedir. Ülkemizde ise Isparta ilimizde başlayan 

lavanta dikimi, son yıllarda farklı illerde de yapılmakta olup, son altı yıldır şehrimiz Edirne’de de lavanta tarlaları 

hem tarımsal hem de turistik açıdan önemli bir öğe olmayı başarmıştır.   

 

Bu kapsamlı yazıda, sizi Türkiye’nin en batı noktasındaki şehri Edirne’deki en iyi lavanta tarlalarıyla 

tanıştıracağız.  

 

 

 

 

 



Edirne’de  Lavanta Mevsimi 

 

 
 

En çok sorulan sorulardan birisi “Edirne'de  lavantalar  ne zaman çiçek açar?” sorusudur. Lavantanın 

çiçeklenmesi, türlere göre değişkenlik gösterdiği için ne yazık ki bu sorunun net bir cevabı yoktur. Ülkemizde ve 

bölgemizde yoğun olarak yetiştirilen İngiliz lavantası (Lavandula angustifolia),  en erken çiçeklenen lavanta 

türüdür. Ardından ise Isparta Bölgesi’nde yoğun olarak yetiştirilen hibrit lavanta çiçeklenmektedir. İkisi arasında  

yaklaşık 1 aylık çiçeklenme süresi farkı vardır. İngiliz lavantasının Haziran ayında hasadı yapılırken, hibrit 

lavantanın ise Temmuz ayında hasadı yapılmaktadır. En iyi lavanta tarla manzaralarını görmek için en iyi zaman, 

net olmamakla birlikte, Haziran ayının ilk haftası başlıyor diyebiliriz. Bu zaman bölgeden bölgeye, tarlanın 

bulunduğu yere, güneş alma oranına, toprak koşullarına göre farklılık göstermekle birlikte yıldan yıla, iklim 

şartlarına ve lavanta tarlasındaki türe göre de değişmektedir. 

 

Lavanta bitkisi, Türkiye’de Haziran - Temmuz ayı içerisinde tam çiçeklenme evresine ulaşır ve bu dönemde 

hasat edilir. Lavanta bitkinin hasadında küçük tarlalarda testereli ot bıçağı, makas gibi aletler kullanılmaktadır. Son 

yıllarda, benzinli çit kesme ve budama makineleri ile de hasat yapılmaktadır. Mekanik olarak yapılan hasat işgücü 

ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Hasat yapılırken kesilmiş lavanta demetlerinin kokusu yüzlerce metre öteden 

algılanabilmektedir.  

 

Haziran ayında Edirne  Lavanta Tarlaları 

 

● Mayıs sonu başlayan mor günler, Haziran ayı sonlarına kadar Edirne'de devam etmektedir. Hemen 

hemen tüm lavanta tarlaları bu dönemde mor renkli olur ve hasat edilir. Yağ kalitesi en uygun tür olan 

Lavandula angustifolia (Syn. L. officinalis) bu dönemde en verimli halini alır. 

● Balkan diye tabir edilen daha kuzey köylerde ise yüksek rakımlarda ve daha soğuk ortamda yetişen 

lavantalar biraz daha geç çiçeklenir.  

 

Temmuz ayında Edirne  Lavanta Tarlaları 

 

● Özellikle Lavandula intermedia  lavantaların ekili olduğu tarlaları ziyaret etmek için en iyi zaman, 

Temmuz ayı başlarıdır. Bu türün oluşturduğu alanlar, canlı mor tarlalarla doludur.  



Ağustos ayında Edirne  Lavanta Tarlaları 

 

● Edirne’yi  Ağustos ayında ziyaret ediyorsanız, lavanta tarlalarını görme fırsatını çoktan kaçırmış 

olsanız bile ana hasattan sonra, ilki kadar yoğun olmasa da, iklimle bağlantılı olarak çok az ikinci çiçeklenme 

görülebilir. Bu çiçeklenme, Ağustos - Eylül ayları arasında olmakla birlikte maalesef size o fotoğraflardaki 

gibi yoğun lavanta görselini veremeyecektir  Ağustos ayında çiçek açan birkaç lavanta tarlasını Edirne’nin 

kuzey bölgelerinde bir ihtimal  bulabilirsiniz. Sormaktan ve araştırmaktan çekinmeyin… 

 

Edirne'de Lavanta Tarlası Bulabileceğiniz En İyi Yerler 
 

Edirne'nin kuzeyinden güneyine lavanta tarlalarına rastlamak mümkündür. Bölgede geleneksel olarak 

yetiştirilen tarım ürünleri arasında çeltik, buğday, ayçiçeği dışında lavanta da artık bölge tarımı ve turizmi için büyük 

önem taşımaktadır. 

 

Edirne tarihi, kültürel ve doğal alanları ile milyonlarca turist çeken bir şehir. Ve Edirne’deki lavanta tarlaları 

sadece yerel halk için farklı bir tarım ürünü kaynağı değil, aynı zamanda her yıl ülkenin dört bir yanından ziyaretçi 

çeken önemli bir agro turizm cazibe merkezidir. 

 

Edirne’deki lavanta tarlalarını görebileceğiniz yerleri üç ana bölgeye odaklanarak tanıtacağız:  

 

  -Edirne Merkez, Havsa ve Balkan köyleri (Lalapaşa - Süloğlu), 

  -Uzunköprü ve köyleri, 

 - Keşan ve Enez bölgesi, 

 

 

 
 

 

https://www.lelongweekend.com/valensole-lavender-fields-lavender-route-in-provence/
https://www.lelongweekend.com/sault-lavender-fields/
https://www.lelongweekend.com/luberon-travel-guide/


1- Edirne Merkez, Havsa ve Balkan Köyleri (Süloğlu - Lalapaşa) Lavanta Tarlaları Haritaları 

 

Edirne’nin çeşitli lokasyonlarında lavanta tarlalarına tanıklık etmek istiyorsanız zamanlamayı ve mekanı iyi 

planlamanız gerekir.  Bazı tarlalar altın sarısı buğday ve gülen yüzlü ayçiçeği tarlalarına yakın olabilir. Lavanta 

tarlaları, tematik fotoğraf çalışması yapan meraklılar için uğrak yeridir.  

 

Bazı tarlalar birçok sanatsal, sportif ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Tarlalara gelen 

ziyaretçiler için çeşitli workshoplar ve eğlenceli etkinlikler düzenlemektedir. Aynı zamanda çeşitli lavanta ürünleri, 

el sanatları ürünlerinin satışı gerçekleşmektedir. Edirne lavanta tarlalarının birçoğu çeşitli objelerle görselliği 

artırılarak fotoğraf stüdyosu gibi değerlendirilmektedir.  

 

Edirne'nin çeşitli yerlerindeki tarlalardan lavanta temasından en iyi şekilde yararlanmak, farklı panoramik 

manzaralar yakalamak ve etrafta dolaşmak için ulaşımı kendi aracınızla sağlamak daha doğru olacaktır. 

  

1.1 Edirne Merkez Lavanta Tarlaları Haritası 

 

Alan #1 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Lavanta Tarlası, Karaağaç/Edirne 

 

Edirne’nin İngiliz lavantası türüne ait ilk, kapsamlı, gelişmiş hatta ikonik lavanta tarlası burasıdır diyebiliriz. 

“Edirne Lavanta Tarla Günleri” adlı etkinliklerin 2018 yılında başlatıldığı alanlardır. Edirne şehir merkezinde tarihi 

turistik Karaağaç Mahallesi’nde olması ve lavantaların iyi yetişmiş olması burayı önemli kılmaktadır. Yaklaşık 15 

dönüm olan bu tarla, tarihi ve doğal sit alanı olan Lozan Caddesi üzerindedir.  

 

Yıllara göre arka planda ayçiçeği ya da buğday tarlası görüntüsü olması tarlayı fotoğrafçılar açısından değerli 

kılmaktadır. Sonsuzluk hissi veren, mor, mükemmel lavanta sıraları ile iyi itibarını hak eden bir noktadır. Tarla, 

hasat döneminde birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Tarlanın içinde yer alan “Edirne” yazısı alana gelip 

fotoğraf çekilen turistler için yapılmıştır. Bu yeri ziyaret etmek ve lavanta tarımı ile ilgili bilimsel bilgiler edinmek 

için Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile iletişim kurabilirsiniz. 

 

İletişim: https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ttae 

 

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ttae


Alan #2 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Lavanta Tarlası, Edirne 

Bu alan, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü kurumunun 2015 yılından bu yana  fide yetiştirme ve lavanta 

türlerini deneme sahasıdır. Bu yüzden lavanta tarlası içinde çok dikkatli hareket etmekte fayda vardır. Alandaki 

görseli oluşturan yaşlı bir çınar ağacı ve farklı türdeki lavantaları sıra sıra aynı karede görmek mümkündür. Alanda 

lavanta yağı ve suyunun çıkarıldığı küçük bir distilasyon ünitesi de vardır. İzin almadan girmemeniz tavsiye edilir. 

Alan, İstanbul-Edirne şehir girişinde Olin Kavşağı diye tabir edilen noktaya yakın, D-100 Karayolu üstünde, Trakya 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü binasının olduğu yerdedir. Aynı zamanda bu alanda ayçiçeği, çeltik, buğday, çavdar 

ve arpa gibi ürünlerin bilimsel ve tohumluk amaçlı üretim alanlarını görmek de mümkündür.  

İletişim: https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ttae 

 
 

Alan #3  

Muratçalı Köyü Lavanta Tarlası, Edirne 
 

Bu lavanta tarlası, deneyimi daha da büyülü kılan, kartpostallarda olduğu gibi kıvrımlı ve inişli çıkışı arazi 

yapısına sahip tarlalarla çevrilidir.  Lavanta tarlasının hemen yanından Büyükdöllük - Muratçalı Köyü yolu 

geçmektedir. Edirne merkezden yaklaşık 17 km uzaklıkta olan bu tarlaya Edirne - Büyükdöllük - Muratçalı ana 

yolunu takip ederek Korucu Köy sapağından sonra ulaşılabilir. Ayrıca başka köy yollarından da ulaşmak 

mümkündür. 2019 ve 2020 yılında dikilen fidelerle yeni gelişen lavanta tarlası 150-200 dönümlük tek parça bir 

tarladır. Bu bölge Edirne özelinde küçük bir “Provence” olma yolundadır. 

 

Bu köyün ilginç bir özelliği de dünya tarihine yön veren Edirne Savaşı’nın (Battle of Adrianople - M.S. 378) 

bu topraklarda yaşanmış olmasıdır. 

 

Muratçalı Köyü lavanta tarlası, yeşil-sarı mera ve otlakları, ağaçları, sarı ve morun zıt renklerini 

fotoğraflamak, gün batımı ve gün doğumu manzaraları için harika bir yerdir. Ayrıca bu tarlanın etrafında hiçbir 

yapılaşma olmaması da tarlayı değerli kılmaktadır.  

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ttae


 
 

Alan #4 

Büyükdöllük Köyü Lavanta Tarlası, Edirne 

Ayçiçeği ve buğday tarlaları arasında Edirne merkezine çok yakın bir lavanta tarlası. Edirne'den 

Büyükdöllük Köyü'ne giderken, çok güzel bir tepecikte tek ve biricik bir alan. 

 

Lavanta bahçesinde küçük bir gölgelik alan yaratan çardak ve fotoğraf karelerine giren bir tümülüs.  

 

Köy girişinde yer alan tarlada gün doğumlarında ve batımlarında manzara açısından güzel görüntüler ortaya 

çıkabiliyor. Gelin-damat fotoğraf çekimleri için değerlendirilebilir. Tarlada küçük çaplı organizasyonlar ve atölyeler 

düzenlenebilmektedir. Ayrıca hasat zamanı taze lavanta demetlerinin satışı mevcuttur. Köyde ayrıca bir restaurant 

ve birkaç kahve vardır.   

 

İletişim: Nihal Dağdevir, @nidalavender 

 



 
 

Alan #5 

Hacıumur Köyü  Lavanta Tarlaları, Edirne 

  

Tarla, Hacıumur Köyü ile Geçkinli Köyü arasından ayrılan Yağcılı Köyü sapağında yer almaktadır. 

Edirne/Merkez’e 27 km., Süloğlu ilçe merkezine 13 km uzaklıktadır. Tarla, 1980 yılından beri ailenin işletmekte 

oldukları kömür ocağının bir bölümünde yer almaktadır. 100 dönümden büyük bir arazi içerisinde yaklaşık 50 

dönümü kaplayan yapay bir bir göl vardır. Bu yüzden tarlanın ismi de “lavender lake” olarak adlandırılmıştır. 

 

Toplamda 44 dönüm olan lavanta tarlası 2019 yılında yaklaşık 90.000 fide dikilerek oluşturulmuştur. Küçük 

bir distilasyon tesisinin de yer aldığı tarlalarda gelecek yıllara  yönelik yeni bir tarım ve turizm noktası oluşturmak 

için fikir yürüten aile, konuklara hasat ve distilasyon etkinlikleri de hazırlamaktadır. 

 

İletişim : @lavenderlake (Feyza Usta Ergüder)  

 



 
 

Alan #6 

Hıdırağa Köyü Lavanta Tarlası, Edirne 

 

Edirne merkeze çok yakın olan köydeki bu nokta, diğer bazı alanlar kadar yoğun değildir ama yine de 

mükemmeldir. Bir ucunda yeterli büyüklükte bir eğimi olan çok geniş bir alanda güzel fotoğraf kareleri yakalamak 

mümkündür. Bir fotoğraf çekimi planlıyorsanız ve kalabalıklarla rekabet etmek istemiyorsanız burası harika bir 

seçenek olabilir. Hıdırağa Köyü’nde 1-2 noktada yer alan küçük tarlaların yanı sıra eğitimci bir çiftin yaklaşık 7 

dönümlük arazi içinde yer alan, lavanta ve diğer tıbbi aromatik bitkiler yetiştirdikleri tarlaları da bulunmaktadır. 

 

İletişim: Hasan ÖZYILDIRIM - 05321755524 
 

Alan #7  

Orhaniye Köyü Lavanta Tarlaları, Edirne  

 

Edirne'nin İstanbul yönüne doğru  23-27 km uzağındaki  Orhaniye Köyü’nde yer alan tarlada, ilk lavanta 

ekimi Bulgaristan'dan satın alınan Lavandula angustifolia lavantalar ile 4 dönümlük bir araziye yapılmıştır. 

 

 2019 yılında ilk kez yapılan lavanta hasadı ile çok kıymetli bir yağ elde ettiklerini dile getiren aile, üretim 

sürecinde solucan gübresinden başka hiçbir bileşen kullanmadıklarını, lavanta yağı analiz sonuçlarının dünya devi 

Fransa ile yarışabilecek noktada olduğunu belirtmişlerdir. Elde ettikleri yağı, ürettikleri sabun, mum, sirke, göz 

bandı gibi ürünleri de internet üzerinden satışa sunmaktadırlar. Tarla  fotoğraf çekimleri, piknik, sanat ve spor 

aktiviteleri için çok elverişlidir. 

 

İletişim: Lovender Garden (Selin&Yasin), @lovendergarden    

Alan #8 

Edirne Merkez - Sinanköy Lavanta Tarlası                                                                                             

 

Alan #9 

Edirne Merkez - İki Köprü Arası  Lavanta Tarlası  



Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’ne şehir merkezinden gidiş-geliş yolu üzerinde olan tarihi Tunca Köprüsü 

ile tarihi Meriç Köprüsü arasında olan bölgede de bir lavanta tarlası mevcuttur.  

 

Alan #10 

Edirne Merkez - Bosnaköy Lavanta Tarlası  

 

Edirne’de Meriç Nehri’nin batısındaki Karaağaç Mahallesi dışındaki diğer yerleşim yeri olan köy 

statüsündeki Bosnaköy, Edirne merkeze sadece 4-5 km mesafesi ve düz geniş verimli tarım arazileri ile bilinir. 

Yunanistan ile kara sınırı olan bu köyde küçük bir lavanta tarlası bulunmaktadır.  

 

İletişim: Reşadiye Zerrin Tanrıcer 

 

1.2 Havsa ve Balkan Köyleri (Süloğlu - Lalapaşa) Lavanta Tarlaları Haritaları 

 

Alan #1 

Abalar Köyü  Lavanta Tarlaları, Havsa/ Edirne 

 

Bölgenin ve Türkiye’nin en büyük lavanta fidesi ve tıbbi aromatik bitki üreticilerinden biri bu köyde 

konumlanmıştır. Lavanta fidesi üretiminin yanı sıra bir de lavanta tarlası mevcuttur. Yaklaşık 6 dönümlük, küçük 

bir yamaca yaslanmış olan bu tarla, Edirne – Havsa karayoluna çok yakındır. Edirne - İstanbul D-100 yolu üzerinden 

21. km’deki sapakla varılan ve Abalar Köyü girişinde olan bu tarla, aynı zamanda Havsa ilçesine 11 km uzaklıktadır. 

Buradan lavanta fidesi ve benzer tıbbı aromatik bitkilerle ilgili fide alışverişi ve lavanta ürünleri temini mümkündür.  

 

Tarlanın en güzel özelliği eğiminin fotoğrafçılar için yeterli olmasıdır. Aynı zamanda etrafındaki yollar, 

buğday ve ayçiçeği tarlaları manzarayı zenginleştirmektedir. Araçla yanına kadar ulaşımda sorun yaşanmaz. 

Konsept fotoğraf çekimleri için de bu açıdan kolay bir yerdir.  

 

İletişim: www.lavantafidesaray.com 

 
 

 

 



Alan #2 

Havsa Merkez Lavanta Tarlaları, Havsa/ Edirne  

 

Edirne’nin doğu yani İstanbul yönündeki tarihi ilçesi Havsa’da da lavanta tarımı yapılan tarlalar mevcuttur. 

Üzüm ve şarap üretimi ile adını duyuran Havsa’da lavanta tarlası ziyaretçilere ev sahipliği yapmaktadır. 

 

Alan #3 
Domurcalı Köyü Lavanta Tarlası, Süloğlu/Edirne 

Tarla, Süloğlu ilçesi Domurcalı Köyü yakınlarındadır. Köyün Süloğlu ilçesi yönüne 1 Km dışındadır.  Edirne 

Organize Sanayi Bölgesi’ne de çok yakın olan bu tarla, Süloğlu ilçesine 10 km, Edirne merkeze 32 km uzaklıktadır. 

İkişer yıl ara ile oluşturulmuş yaklaşık 10 dönümlük bir tarladır. Kalabalıktan kaçmak ve mor çiçekler arasında 

yalnızlık bulmak için iyi bir yer. Uzakta bazı göze hoş gelmeyen elektrik direkleri bulunmaktadır, ancak bunlar 

yaratıcı fotoğrafçılar için çok fazla sorun yaratmamalı! Edirne merkeze yakın değildir ama yinede arkada köy 

manzarası ve asfalt yolun yanında olması ayrı bir fotoğraf manzarası yaratmaktadır. Bu açıdan tercih edilebilir.  

 

İletişim:  Yunus Emre Özcan  

 
 

Alan #4 

Çallıdere Köyü Lavanta Tarlaları, Lalapaşa/ Edirne 

 

Edirne’ye 44 km. uzaklıkta, orman ve mera içinde, Bulgaristan sınırındaki Hamzabeyli Sınır Kapısı’na yakın 

olan Çallıdere Köyü’nde birkaç lavanta tarlası bulunmaktadır. ORKÖY kapsamında bir proje ile oluşturulan bu 

tarlaların asıl amacı, ileriye dönük lavanta balı üretimi. Çok küçük ve daha yeniler. Bölgede üretilen bal, Osmanlı 

İmparatorluğu döneminden beri çok revaçta. Belki de lavanta ile yeniden bir trend kazanacaktır.  

 

İletişim: Nuri Danışman, Özgür Aydın  

 



Alan #5 

Sinanköy  Lavanta Tarlası, Lalapaşa/ Edirne 

 

Edirne’den Hamzabeyli Sınır Kapısı’na doğru giderken tarihi özellikleri, mağara oyuntusu kalıntıları ve 

merasının ilginç yapısı ile dikkat çeken bu köyde 2 küçük lavanta tarlası mevcuttur.  

 

İletişim: Olcay Karaca  

 

2- Uzunköprü ve Köylerindeki Lavanta Tarlaları Haritaları 

 

2.1 Uzunköprü Lavanta Tarlaları  

 

Uzunköprü’de lavanta üretimi geniş alanları kapsayacak şekilde 2016 yılında başlamıştır. Bölgenin lavanta 

tarlalarının büyüklüğü gelecek için harika bir mor nokta olma konusunda umut vaad etmektedir.   

 

Alan #1 

Salarlı  Köyü Lavanta Tarlası  
 

Uzunköprü Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen bir proje kapsamında oluşturulan bir lavanta tarlasıdır. 

Salarlı Köyü’nde 289 dönüm arazinin 100 dönümüne 200.000 lavanta fidanı dikimi gerçekleştirilmiştir. 

 

Salarlı Köyü’nde, lavanta üretimi üzerinden istihdam yaratmak, turizmi güçlendirmek, köyde yaşayan 

insanlara alternatif gelir kaynağı oluşturmak üzerine tasarlanmış projenin özellikle de köyün kadınlarına yepyeni bir 

yaşam alanı yaratması hedeflenmiştir. Köyün “Lavanta Köyü” olarak anılması için köylüler ile birlikte ortak bir 

çalışma yürütülmeye başlanmıştır. 

 

Alan #2 

Kırkkavak Köyü Lavanta Tarlası 

 

2016 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından “Bal Orman Projesi” kapsamında Kırkkavak 

Köyü’nün 320 hektar alanının 82 hektarına 100.000 tane ağaç, başta lavanta ve kekik olmak üzere 26.000 tane farklı 

bitkinin ekimi gerçekleştirilmiş ve “Bal Ormanı” oluşturulmuştur.  

 

Kırkkavak Köyü Muhtarlığı, köylerinde lavanta çiçek ve yağ karışımlı ürünler atölyesi düzenleyerek ürün 

çeşitliliğini arttırmayı hedeflemektedir. Köyde yetişen lavantalardan üretilecek diğer ürünleri pazarlamayı 

hedeflemektedir. 

 

Lavantanın aromatik ve endüstriyel bir bitki olarak Türkiye'de ilaç ve halk tarafından kullanılan türlerin 

yetiştirilmeye başlanması ile beraber  Uzunköprü'nün  'Kırkkavak Köyü'nde de yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. 

  

20 dönüm arazide deneme ekimi yapılan lavantadan bu yıl 100 litre yağ elde edilmesi hedefleniyor. Köyde 

görsel şölen sunan lavanta tarlası, yakınlardaki fotoğrafçıların da uğrak noktası oldu. Bölgedeki fotoğrafçılar, düğün, 

nişan gibi özel günlerde fotoğraf çekimi için anlaştığı müşterilerini tarlalara getirerek çiftlerin mutlu anılarını 

ölümsüzleştiriyor. 

 

 

 

 



Alan #3 

Çukurköy  Lavanta Tarlası  

  Bu noktada lavanta ekimi vardır ama detay bilgi ulaşmamıştır, şu anda diğer bazı alanlar kadar yoğun 

değildir. 

 

Alan #4 
Kırcasalih Lavanta Tarlaları 

 

Bu noktalarda lavanta tarımı geniş alanlarda yeni başlamıştır. İleride bu tarlaların gelişim durumuna göre 

bilgilendirme yapılacaktır.  

 

İletişim: Ali Ayberk Gürtuna, Niyazi Girgin. 

Alan #5 

Kurtbey Lavanta Tarlası  

 

Bu noktada ekim vardır ama detay bilgi ulaşılamamıştır. 

 

Alan #6 

Sipahi Köy Lavanta Tarlası  

 

Bu noktada ekim vardır ama detay bilgi ulaşılamamıştır. 

 

3 - Keşan ve Enez Bölgesi Lavanta Tarlaları Haritaları 

 

Keşan’da 2017 yılında başlayan ekimler ve tarla oluşturma çabaları küçük lokasyonlarda devam etmektedir. 

Bölge lavanta hasat sezonunda Saros Bölgesi ve kıyıları ile zaten yeterince turist çeken bir yerdir. Bu amaçla gelen 

turistlere hasat döneminde ekstra bir faaliyet ve ferahlama imkanı verecek tarlaların oluşması bir şanstır. 

 

Keşan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (ABİTKOOP) tıbbi ve aromatik bitkilerin 

ithalatının ancak üretici kooperatifleri ve kamu kurumlarınca yapılabilme zorunluluğundan dolayı üretim ve 

pazarlama kooperatifi olarak geçtiğimiz yıllarda kurulmuştur.  ABİTKOOP, bölgenin iklim şartları ve toprak 

yapısının lavanta bitkisinin gelişmesine uygun olduğu için Bulgaristan'da 5 yıllık lavanta bitkisinden üretilen fideleri 

ithal ederek çiftçilere sunmayı amaçlamıştır. ABİTKOOP’un ithal ettiği fideler lavanta çeşitleri arasında yağ oranı 

en yüksek olan SEVTOPOLİS ve HEMUS türleridir. ABİTKOOP çiftçilere lavantanın ekim, hasat ve yağ üretimi 

dönemlerinde her türlü teknik desteği vermektedir. 

 

Keşan Bölgesi’nde oluşturulmaya çalışılan lavanta tarlaları aşağıda verilmiştir: 

 

Alan #1 

Keşan Yeşilköy  Lavanta Tarlası  

 

Keşan'daki tarımı çeşitlendirmek  ve ilçede farklı ürün adaptasyonunu denemek amacıyla 4 yıl önce İstanbul 

yolunun üzerinde lavanta ekimi yapılmıştır. Yaklaşık 3 dönüm düz ve içinde tarlada yapılan bu çalışmada amaçlanan 

ürün görünümüyle ilgili bir başarı elde edilmiştir. Ama tarlalar şimdilik genişlememiştir. 

 

 

 

 

 



Alan #2 

Keşan Bahçeköy Lavanta Tarlası  

Bu lavanta tarlası hakkında detaylı bilgi edinildiği zaman paylaşım yapılacaktır.  

İletişim: Zorman Bayramoğlu 

 

Alan # 3 

Keşan Hacıköy  Lavanta Tarlası  

 

Bu lavanta tarlası hakkında detaylı bilgi edinildiği zaman paylaşım yapılacaktır.  

 

Alan # 4 

Keşan Yenimuhacir Köyü  Lavanta Tarlası  

 

Bu lavanta tarlası bölgede ilk denemelerden biridir. İstanbul yolu üzerindeki bu tarla kolay ulaşılabilirliği ve 

Keşan’da örnek teşkil etmesi açısından önemlidir. Eski milletvekili olan tarla sahibi, bölgenin kalkınması için tarlaya 

özen göstermektedir. Yaklaşık 3 dönüm düz ve içinde tarlada yapılan bu çalışma da amaçlanan ürün görünümüyle 

ilgili bir başarı elde edilmiştir. Ama tarlalar şimdilik genişlememiştir. 

 

İletişim: Kemal Değirmendereli 

 
 

NOT: Bu yazıda yer almayan bir tarla var ise bizimle iletişime geçebilir ve bu yazıya eklemeler 

yaptırabilirsiniz. Ya da tarlanızla ilgili açıklamalar ve fotoğraflar bölümünü değiştirebilir veya yazıdan 

kaldırtabilirsiniz. Ayrıca Erikli, Mahmutköy, Mercan, Mecidiye, Altıntaş, Büyükcami, Çamlıca, Siğilli, 

Yenice Çitftlik köylerinde de dikim olduğu bilgisi bizlere ulaşmıştır. 

 



Edirne'nin  lavanta tarlalarını kendi başınıza keşfetmek için bir arabanız yoksa, yarım veya tam günlük bir 

lavanta turu ile en güzel tarlalardan bazılarını ziyaret etmek tamamen mümkün.  

 

Edirne  lavanta tarlalarını ziyaret etmek sizi büyüleyecek farklı bir deneyimdir. Edirne'deki bu lavanta 

rotalarından hangisini seçmeye karar verirseniz verin, Edirne’nin tarihi turistik diğer alanları ile beraber unutulmaz 

bir zaman geçireceğinizden emin olabilirsiniz. 

 

Edirne’de lavanta zamanı özel tur programları oluşturmak için bize ulaşabilirsiniz… 

  

Önemli Bir Not: Edirne'de  bazı lavanta çiftçileri, ziyaretçi sayılarından rahatsız olabilirler. Edirne’de  

herhangi bir lavanta tarlasına rastgele girerseniz dikkatle girmeyi, ürüne saygılı olmayı ya da izin alarak girmeyi  

unutmayın! Tarlalarda yavaşça yürüyün, sadece sıralar arasında yürüyün (üzerlerinden değil), tarlada sigara 

içmeyin, çöp bırakmayın  ve asla lavanta çiçeklerini koparmayın. 

 

Unutmayın büyük emek ve ekonomik gelir amaçlı dikilmiş bu lavantalar üreticinin aynı zamanda geleceği 

günün birinde Osmanlı Sarayı kazıları sonucu yeniden inşa edilir ve bahçesi lavanta ile dolu olursa film sahneleri  

gibi güzel olur Edirne’nin tarih turizmi için. Bir de belki sağlık müzesi ile işbirliği ile lavanta ile dağıtılan şifalar 

olarak rotaya eklenebilir.  
 

Edirne’yi Yaşayın!  
 
#lavender #lavenderoil #lavendergarden #lavenderfarm #lavenderlove #lavenderharvest #lavantabahçesi #lavanta # 

lavantatarlaları # lavantakokuluköy #lavantakesesi # lavantadiyarı # lavantayağı # lavantaçiceği #edirne #lavanta #lavantaedirne 

# edirnelavantatarlagünleri #edirnelavanta # lavantakokuluköy # lavantatarlası # lavantabahçeleri #lavandulaangustifolia 

#lavantasuyu #lavantauretimivesatis #lavantasabunu #lavantakokulu #uzunköprü #keşan #lavantayağı #lavantabahcesi 

#lavantatarımı #lavantahasadı #lavantadiyarı #edirnelavantatarlagünleri #lavantafield #lavantabahçesi #fitoterapi #aromaterapi 

#lavantasuyu #lavantaçiçeği #lavantaköyü #drujba #hemus #sevtopolis 

 

YAYIN AÇIKLAMASI : Bu çalışma www.ettder.org adına yapılmıştır. İzin almadan kopyalanamaz ve dağıtılamaz. Rehberde yer almak 

istemeyen ya da yer almak isteyen üreticilerin ettder@gmail.com adresine  e-posta atması yeterlidir.  

 

http://www.ettder.org/
http://www.ettder.org/
mailto:ettder@gmail.com

