
LAVANTA

Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu
Bilim Uzmanı Sercan Aytuğar

YETİŞTİRİCİLİĞİ EL KİTABI
İhtisaslaşma Sahası Kitap Serileri 

Kastamonu 2022



1 
 

 

 

  

LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ 

EL KİTABI 

Düzenleyen 

Öğr. Gör. İlknur ŞAHİN  

Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma 
Koordinatörlüğü  

 
Öğr. Gör. Tuba KÜLÇE   

Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma 
Koordinatörlüğü  

 

 

 

Bu el kitapçığı, lavanta yetiştiriciliği hakkında kısaca bilgi vermek amacıyla 

hazırlanmıştır.    

 

 

Doç. Dr. Aydoğan AYDOĞDU 
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm 

Rehberliği Ana Bilim Dalı 
 

Sercan AYTUĞAR 
Bilim Uzmanı 



 

 

İÇİNDEKİLER 

 

LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ.......................................1 

TOPRAK VE İKLİM İSTEĞİ, BİTKİ ÖZELLİKLERİ ..2 

LAVANTA TURİZMİ .....................................................3 

DÜNYADA LAVANTA TURİZMİ ................................4 

Fransa/Provence-AlpesCote D’Azur ............................4 

Bulgaristan ....................................................................6 

İspanya/Madrid Brihuega Bölgesi ................................6 

TÜRKİYE’DE LAVANTA TURİZMİ ............................7 

LAVANTA TARLALARI VE ZİYARETÇİLER .........11 

KASTAMONU’NUN LAVANTA TARIMI İÇİN 

UYGUNLUĞU VE KASTAMONU’DA LAVANTA 

TURİZMİ POTANSİYELİ ............................................14 

GÖRÜNTÜLER .............................................................22 

 

 

 

 

 



1 
 

LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ    

Lavanta, geçmişten beri insanlar tarafından severek 

kullanılan bitki türleri arasında olup adı mor renginin açık 

bir tonu ile eş anlam taşımaktadır. Lavanta zarif yaprakları 

ve güzel kokusu sayesinde çok uzun süredir bahçelerde 

tercih edilen bir bitki türü olmuştur.     

Lamiaceae familyasından olan lavanta, yarı çalımsı 

biçimli, bir metreye kadar boylanabilen bir bitkidir. 

Dünya’da genellikle Akdeniz coğrafyasında yetişen 

lavantanın neredeyse 39 türü bulunmaktadır. Lavanta 

kültürü çoğunlukla Akdeniz çanağına yakın ülkelerde 

yapılmaktadır.    

Dünya’da ticari değeri yüksek olan üç önemli lavanta türü 

vardır. Bunlar; lavander (Lavandula angustifolia Mill. =  

L. officinalis L. = L. vera DC), lavandin (Lavandula x 

intermedia Emerice x Loisel. = L. hybrida L.) ve Spike 

lavander (Lavandula spica = L. latifolia Medik.)’dir. 

İngiliz lavantası olarak adlandırılan lavander çeşitlerinin 

uçucu yağ kalitesi, melez lavanta olarak adlandırılan 

lavandin çeşitlerinin ise uçucu yağ verimi daha yüksektir. 



 

 

 

Resim 1. Kastamonu’da Lavanta Turistleri       

Lavanta yetiştiriciliği için gereksinim duyulan ekolojik 

istekler izleyen paragraflarda verilmiştir.    

TOPRAK VE İKLİM İSTEĞİ, BİTKİ 

ÖZELLİKLERİ 

Lavanta, toprak niteliği açısından seçici olmayan bir bitkidir.  

Kireççe zengin, süzek ve pH’sı 5.8-8.3 olan, kuru ve kalkerli 

topraklarda çok iyi gelişme göstermektedir. Bunlar bayır ve dağ 

yamaçlarında alkali ve nötr reaksiyonlu kumlu ve taşlı 

topraklardır. Asitli, ağır, killi topraklar ve taban suyu yüksek 

alanlar lavanta yetiştirmek için uygun değildir.      

Lavanta, sıcağı ihtiyaç duyan ve seven bir bitkidir. Ortalama 

230-245 gün devam eden vejetasyon süresince toplamda 3600 



 

 

°C sıcaklığa ihtiyaç duyar. Lavanta aynı zamanda soğuğa da 

dayanıklı bir bitkidir. Çok yıllık dalları -26 ile -30°C’ye kadar 

dayanmaktadır. İlkbaharda günlük ortalama sıcaklıklar 7-8°C 

üzerine çıktığında yeni sürgünler ve yapraklar gelişir. Bu aşama 

düşük rakımlarda nisan ayının ilk 10 gününde, yükseklerde ise 

ortasında başlamaktadır. Her sürgünde 5 ila 10 çift yeni yaprak 

oluşarak yararlandığımız kısımların beslenmesinde önemli rol 

oynar. Yeni yapraklar; ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda 

2 kez oluşmaktadır. Lavantanın bu özelliğinden dolayı 

yaprakları daima yeşildir. Vejetasyon başlangıcından 

çiçeklenme başlangıcına kadar olan dönemdeki yağışlar, 

bitkinin daha iyi gelişmesine yardımcı olmaktadır. Çiçeklenme 

dönemindeki sakin, kuru ve güneşli havalarda ise eterik (uçucu) 

yağ miktarı artmaktadır.    

LAVANTA TURİZMİ 

Yörelerin turizm potansiyelleri fiziki ve beşeri coğrafya 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bunlar doğal kaynaklara 

dayalı turizm çekicilikleri, yeryüzü şekilleri (jeomorfolojik 

özellikler), iklim (klimatik kaynaklar), sular, yaban hayatı, 

doğal manzara ve bitki örtüsü ile ilgili konulardır. Belirtilen 

özelliklerin biri veya birçoğu belirgin olabilmekte ve bu 

doğrultuda bölgenin kırsal turizm kimliği meydana 

gelmektedir. Türkiye genelinde ‘‘Kırsal Turizm’’ sözü 



 

 

geçtiğinde kişilerin aklına doğada yapılan yürüyüşler, açık hava 

ve eğlence etkinlikleri, günübirlik yapılan köy ziyaretleri gibi 

etkinlikler gelmektedir. Belirtilen turizm etkinliklerine ek 

olarak kırsal turizm, bölgenin doğal, kültürel ve tarihi 

varlıklarının geleneksel bir doku içerisinde ve geleneksel yaşam 

şekillerini tahribatını önlemesi ve gelecek nesillere turizm ile 

aktarılmasında da büyük bir rol üstlenmektedir.      

Lavanta yalnızca bir kültür bitkisi olmayıp, çok güçlü çekim 

gücüne sahip bir kırsal turistik ürün olarak da 

değerlendirilebilmektedir. Lavanta tarımı en yoğun olarak 

Fransa’nın güneydoğusunda bulunan Provence bölgesinde 

yapılmaktadır. Akdeniz’e kıyısı olan Provence, 19. yüzyılı 

başlarında lavantanın merkezi ünvanını almış olup bölgede 

günümüzde de lavanta yetiştiriciliğine devam edilmektedir.  

DÜNYADA LAVANTA TURİZMİ   

Fransa/Provence-AlpesCote D’Azur 

Fransa’da lavanta 1371 yılında öncelikle eczacılık sektöründe 

kullanılmaya başlanmıştır. Parfümeri ve diğer endüstri kolları 

için üretim ise 19. yüzyılda başlamıştır. Provence bölgesi iklim 

özellerinin lavanta tarımına uygunluğu ile bölge için büyük bir 

ekonomik gelir kaynağı haline gelmiştir. Fransa kırsalında 

Alpes d’Haute Provence bölgesinde bulunan köy evleri ilk 



 

 

olarak 1951 yılından itibaren turistik ziyaretlere açılmıştır. Yaz 

aylarının başlamasıyla 2 ay süreyle konuk kabul edilen yörede 

kırsal turizm kapsamında ilk adımlar atılmıştır.  

Provence-Alpes Côte d'Azur bölgesinin turizm hareketliliği ise 

1980’li yıllarda başlamıştır. Bölgenin çeşitli turizm tesisleri, 

spor ve turizm odaklı faaliyetler, mevcut orta ve yüksek rakımlı 

dağlarında yapılan yürüyüşler ve lavanta tarım turizmi gibi 

faaliyetleri ile yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin 

ilgisini çekmeyi başarmış ve bunun sonucunda Fransa 

genelinde en çok ziyaretçi alan 2. bölge konumuna 

yükselmiştir. Günümüzde Fransa’da 20.000 hektar alanda 

lavanta yetiştiriciliği ve turizmi yapılmaktadır.       

 

Resim 2. Kastamonu’da Lavanta Tarlası    



 

 

Bulgaristan 

Bulgaristan’da 1907 yılı itibariyle lavanta kültürü yapılmaya 

başlamıştır. 2012 ve 2015 tarihleri arasındaki sürede, lavanta 

tarımı için ortalama 7000 ha alana dikim yapılmıştır.  

Bulgaristan 2012 yılından itibaren lavanta yağının üretimi ve 

satışı ile dünya genelinde 1. sırada bulunmaktadır. 

Bulgaristan’ın sahip olduğu geniş lavanta dikim alanları, 

turizmde de öne çıkması sonucunu doğurmuştur.    

İspanya/Madrid Brihuega Bölgesi     

İspanya’da 1960’lı yıllarda kırsal turizm, ekonomik maliyeti 

düşük bir turizm türü olarak algılanmış, bu süre zarfında 

binaların tadilatı ve turistlere sunulan hizmet kalitesinin 

geliştirilmesi adına bazı destekler verilmiştir. Ancak İspanya 

kırsal turizm alanındaki gelişimini geçtiğimiz 30 yılda 

sağlamıştır. Ülke, 1994 yılında 1074 olan kırsal turizm 

işletmelerinin sayısını arttırarak her yıl gelişim göstermiştir.  

2003 yılında kırsal turizm tesislerinin sayısı 6534’e 

yükselmiştir. Brihuega bölgesi İspanya’nın önemli lavanta 

tarım bölgesi “Alcarria Bahçesi” olarak ün salmıştır. İspanya 

dünya lavanta üretiminin %10’unu sağlamaktadır.     



 

 

 

Resim 3. Kastamonu’da Lavanta Hasadı     

TÜRKİYE’DE LAVANTA TURİZMİ 

Türkiye’de ise lavanta ekimi ve lavanta turizminin lideri 

konumunda olan Kuyucak Köyü, Lavanta Kokulu Köy olarak 

dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Köyde 2015 yılında, 

2.236 dekarlık alanda 292 ton lavanta üretimi yapılmıştır.    

Türkiye’ye bir gül taciri olan Zeki KONUR’un bir Fransa gezisi 

sonrasında (1975) getirdiği lavanta, öncelikle kar amacı 

güdülmeden bahçe süsü ve çeşitli görsel amaçlar için 

kullanılmıştır. Kuyucak’ta 1990 yılından sonra kar amacıyla 

lavanta yetiştirilmeye ve ticareti yapılmaya başlanmıştır.  

Yaklaşık 25 yıl tıbbi ve aromatik bitki olarak yetiştirilen 

lavantanın yanında arı yetiştiriciliği ve bal üretimi etkinlikler i 

de başlamıştır. Arıcılık konusunda uzmanlaşan yöre 



 

 

sakinlerinden Ziya Doğan bir web sayfası hazırlayarak üretmiş 

olduğu lavanta balını doğrudan pazarlamaya başlar. Bu çaba 

basının ilgisini çekmekte gecikmez. O zamanlar Hürriyet’te 

yazan Yusuf Yavuz’un 19 Mart 2012 tarihli Hürriyet Akdeniz 

ekinde yer alan “Bu Köy Lavantada Fransa’ya Rakip” 9 sütuna 

manşet haberiyle tüm gözler Kuyucak Köyü’ne döner. Öyle ki 

aralarında National Geografic’in de bulunduğu birçok 

uluslararası ve ulusal basın kuruluşu Kuyucak’a adeta akın eder. 

Türk Hava Ulaştırma sektörü öncülerinden Onur Havayolları 

Onair Uçak İçi Magazin Eylül 2014 sayısında Yakın Plan 

“Lavanta Hasadı” konusuyla Kuyucak ve lavantaya geniş yer 

vermiştir. Ayrıca ulusal televizyonların yanı sıra ulusal ve yerel 

gazeteler Kuyucak Köyü’ndeki lavanta üretimi ve Hepatit ve 

çeşitli sinir hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık 

sorununu iyileştiren lavanta balına yer vermeyi sürdürürler. 

Kuyucak’ın ulusal basında sıkça yer alması köye yönelik 

turistik ilgiyi de başlatır ve günümüzde sayısı yüzbinlerle ifade 

edilen bir büyüklüğe erişir.  



 

 

 

Resim 4. Kastamonu Lavanta Demetleri     

Lavantanın çiçeklenme dönemi haziran ayında başlar ve 45-50 

gün sürer. Bu süre boyunca mor rengiyle bulunduğu bölgeye 

görsel bir zenginlik katan lavanta, fotoğrafçıların ve fotoğraf 

çektirmek isteyen kişilerin rağbet ettiği bir bölge haline gelir.  

Ağustos ayı itibariyle lavanta hasat edilmeye başlanır. Ağustos 

ayında başlanan hasat dönemi boyunca hasat edilen lavantaların 

yağ çıkarılması işlemi de gerçekleşir. Hasat süreci yerli ve 

yabancı turistler için görsel bir şölen anlamına gelmekte ve 

yöreye kitlesel bir turizm hareketliliğini beraberinde 

getirmektedir. 



 

 

Kuyucak’ın lavanta turizminde öne çıkmasıyla birlikte yörede 

örgütlü çabalar da başlamıştır. Bu çabalardan biri kırsal turizm 

kapsamında uygulanan Lavanta Vadisi Projesi’dir. Keçiborlu 

Yardımlaşma ve Destekleme Derneği, Keçiborlu 

Kaymakamlığı ve Kuyucak Köyü Muhtarlığı ile ortaklaşa 

yürütülen projeyle Kuyucak Köyü’nün Kırsal Turizm 

potansiyelinin canlandırılması ve yetiştirilen lavanta 

bitkisinden elde edilen ürün çeşitlerinin çoğaltılması 

amaçlanmaktadır. Böylece Türkiye lavanta üretiminin %93’ünü 

tek başına sağlayan Kuyucak’ın tarımsal üretim potansiyeli 

kırsal turizm ile birleştirilerek yörede elde edilen katma değerin 

daha da arttırılması hedeflenmiştir. Köyün özellikle son 5 yılda 

çok ünlenmesi ve bir milyona yakın turist çekmesi, Ardıçlı, 

Aydoğmuş, Çukurören, Güneykent ve Kılıç gibi komşu 

köylerinde lavanta üretimini de özendirmiştir.     

 

Resim 5. Kastamonu Karaçomak Barajı Havzası’nda  



 

 

LAVANTA TARLALARI VE ZİYARETÇİLER 

Ülkemizde lavanta turizmi yapılan diğer önemli yerleşke, 

Burdur iline bağlı Yeşilova ilçesidir. İlçe merkezinde yer alan 

ve Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü 

çevresinde de lavanta kültürü yapılmaktadır. Yeşilova’nın 

lavanta turizmiyle anılmasında önemli rolü olan 2 köyü 

sırasıyla Akçaköy ve Karakent’tir. Akçaköy ve Karakent’in 

lavanta üretimiyle tanışması aile fertlerinden 3’ünü kanser 

hastalığı nedeniyle kaybeden Vet. Öztürk Sarıca’nın yaşama 

geçirdiği Lisinia Projesi sayesinde olmuştur. Nitekim Lisinia  

Projesi’nin lavanta üretim alanı olan Akçaköy ve işleme 

merkezi konumundaki Karakent’e 2019 yılında 400.000, 2020 

yılında ise pandemiye rağmen 260.000 ziyaretçi gelmiştir.  

Kuyucak’ta elde edilen başarı lavanta bitkisine olan ilginin 

çoğalması ve beraberinde Türkiye’de lavanta temelli kırsal 

turizm kapsamında yeni projelerin uygulanılması sonucunu 

doğurmuştur. Edirne, Burdur, İzmir, Konya, Yozgat, Adana, 

Çorum ve Muğla yeni projelerin uygulandığı illerdir. Lavanta 

yetiştiriciliğinde henüz başlangıç aşamasında olan bu iller 

lavanta turizmi kapsamında değerlendirmeye girmemektedir. 

Lavanta yalnızca turistik çekim gücüne sahip bir bitki değildir.  

Lavantadan 50 kadar ürün elde edilmektedir. Lavantadan elde 

edilen en güçlü ürünlerin başında uçucu lavanta yağı gelmekte 



 

 

ve çoğunlukla kozmetik ve parfümeri endüstrisinde 

kullanılmaktadır. Hoş kokusuyla sabun ve ilaç endüstrisinde, 

sakinleştirici niteliğinin yanı sıra uykusuzluğu giderme ve 

ağrıları yatıştırabilme özellikleriyle de aromaterapide 

kullanılmaktadır. Metabolizmayı hızlandırma ve romatizma 

rahatsızlıklarında ağrı kesici olarak kullanılmaktadır. Lavanta 

çiçeği sakinleştirici özelliğinden dolayı çay olarak da 

tüketilmektedir. Lavantanın kullanım alanları Tablo 1.’deki 

gibidir.   

Tablo 1. Lavantanın Kullanım Alanları 

Lavanta 

Balı 

Antiseptik ve anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle gece 

uyumadan önce 1 veya 2 tatlı kaşığı lavanta balı tüketmek 

sağlıklı bir uyku ve rahatlamaya yardımcı olmaktadır.  

Lavanta 

Çayı 

Taze veya kuru lavanta, kaynar derecedeki suya ilave edilerek 3 

ila 4 dakika arasında demlendirilerek tüketilir. Özellikle bir başka 

lavanta türü ‘‘lavandin’’ çayı, 15 günlük kür tedavi süresince 

tüketildiğinde karaciğer yağlanması ve Hepatit B gibi 

hastalıkların oluşumuna karşı etkili ve faydalıdır.     

Lavanta 

Yağı 

Vücuda masaj ile uygulandığında romatizma ve eklemlerde 

meydana gelen ağrıların azaltılması ve tedavisinde etkisi 

bilinmektedir. 1 damla lavanta yağının şampuana eklenmesi 

halinde güzel bir koku elde edilecektir. Lavanta yağı aynı 

zamanda doğal bir sinek kovucudur. Birkaç damla lavanta yağı 

sıcak su içine konulduktan sonra alt kısmından bir mum yakılır. 

Oluşan koku sinekleri uzak tutar. Ayrıca stresi azaltarak 

rahatlatıcı bir özelliği de vardır.    



 

 

Lavanta 

Suyu 

Ciltteki gözenekleri açarak cildin nefes almasını sağlar. Bu 

sayede vücudun rahatlamasında önemli etkisi bulunmaktadır. 

Saçlara parlaklık ve canlılık kazandırdığı ve saç dökülmesini 

önlediği bilinmektedir.       

Lavanta 

Sabunu 

Lavanta sabununun cildi besleyen ve canlandıran bir özelliğe 

sahip olduğu bilinmektedir.        

  

Lavanta 

Kurusu 

Lavanta kurusu, ev eşyaları ve giyeceklerini güve ve benzeri 

haşerelerden koruması ve bulunduğu ortamda kötü kokuyu yok 

ederek, güzel bir koku yayılmasını sağlamaktadır.    

Lavanta 

Yastığı 

Lavantanın sakinleştirici etkisi (sedatif) olduğu için özellikle 

uyku problemi olan kişilere lavanta yastıklarının kullanılması 

tavsiye edilir. Ayrıca bebeklerin sorunsuz ve rahat uyuyabilmesi 

için bebek yastığı olarak da kullanılmaktadır.       

Lavanta 

Sütü 

Lavanta hasadı sonrasında kalan sap kısımları süt ineklerine yem 

olarak verilir, bunun sonucunda doğal aromalı süt elde edilir. 

Lavanta sütü yeni deneyimler kazanmak isteyen kişilerce tercih 

edilerek tüketilmektedir.     

 

 

 

 

 

 



 

 

KASTAMONU’NUN LAVANTA TARIMI İÇİN 

UYGUNLUĞU VE KASTAMONU’DA LAVANTA 

TURİZMİ POTANSİYELİ    

Lavanta son yıllarda gözde bir tıbbi ve aromatik bitki olarak öne 

çıkmaktadır. Lavantanın karakteristik özellikleri onu yalnızca 

bir kültür bitkisi olmaktan öteye taşımış ve diğer tıbbi ve 

aromatik bitkilerden ayrılması sonucunu doğurmuştur. Çünkü 

lavantanın haziran ortalarında başlayıp, ağustos sonuna dek 

süren çiçeklenme dönemi, geniş ölçekli arazilerde görsellik 

açısından olağanüstü bir cazibe yaratmakta ve tek başına 

turistik bir çekim gücü oluşturmaktadır. Nitekim yaklaşık 40 

yıldır lavanta üretiminin Türkiye’deki merkezi olan Kuyucak 

Köyü, Ziya Doğan’ın açtığı yolda ‘‘Gelecek Turizmde’’ 

programının da katkısıyla kırsal turizmde de çığır açmış ve son 

6 yılda lavanta turizmiyle adını dünya çapında duyurmuştur.  

Kırsal turizm, Türkiye genelinde Karadeniz Bölgesi’nde ve bir 

takım alanlarda gelişim göstermiş ve yatırımların bu alanlara 

yönelimini sağlamıştır. Ancak Kastamonu bu gelişimden 

yeterince yararlanamamış ve güçlü kırsal turizm potansiyeline 

rağmen gelişim gösterememiştir. Dahası Kastamonu’nun 

makus kaderinin turizm ile yenilebileceği inancıyla il çapında 

yürütülen örgütlü çabalar, kamu, sivil toplum, özel sektör 

işbirlikleri, üniversitelerin araştırma ve geliştirme projeleri, 

bölge kalkınma ajansı KUZKA’nın ortaya koymuş olduğu 



 

 

olağanüstü çaba ve bütçe, günümüzde Kastamonu’ya yönelik 

turistik talebi büyütememiş ve ekonomik çıktılara 

dönüştürememiştir. Oysa Kuyucak Köyü’nün tek başına 

başardığını, Kastamonu bir il olarak çok daha kolay 

başarabilmelidir.      

Konu ile ilgili yapılan araştırma sonuçları Kastamonu iklim ve 

toprak niteliğinin lavanta tarımı için son derece uygun olduğunu 

ortaya koymuştur. Bulgular lavantanın sıcağı seven ve sıcaklığa 

ihtiyaç duyan bir bitki olduğunu, ortalama 230-245 gün devam 

eden vejetasyon süresince 3600°C toplam sıcaklığa ihtiyaç 

duyduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca lavantanın soğuğa da 

dayanıklı bir bitki olduğu, çok yıllık dallarının -26 ile -30 °C’ye 

kadar dayandığı bulunmuştur. Söz konusu bulgular 

Kastamonu’da görülmekte olan iklim koşullarının lavanta 

bitkisinin gereksinimini karşılayacak düzeyde olduğunu teyit 

etmektedir. 



 

 

 

Resim 6. Kastamonu Akçakese Köyü Mevkiindeki Lavanta Tarlası 

Araştırma bulguları toprak isteği bakımından 

değerlendirildiğinde de bir uyumun var olduğu gözlenmektedir. 

Zira lavantanın özel bir toprak isteği bulunmamaktadır. Kireç 

bakımından zengin, süzek ve pH değeri 5.8-8.3 arasında kuru 

ve kalkerli toprağa dikimi halinde bol verim sağlamaktadır. 

Kuraklığa, yüksek sıcaklığa ve soğuğa oldukça direnç 

göstermektedir. Araştırma bulgularına göre lavanta, hafif, 

havalanmış ve besin maddelerince zengin topraklarda en iyi 

gelişmektedir. Bu topraklar bayır ve dağ yamaçlarındaki alkali 

ve nötr reaksiyonlu kumlu ve taşlı topraklardır. Asitli, ağır, killi 

topraklar ve taban suyu yüksek alanlar lavanta yetiştirmek için 

uygun değildir. Nitekim İbret (2018) Kastamonu topraklarının 

yüksek eğim ve dalgalı tepeliğe sahip dağlık bir rölyef 



 

 

özelliğine sahip olduğunu, kenar sahalarında orman altında 

çeşitlendiklerini ve kireçli şistler, gnays, kil, marn ve değişik 

kalkerler üstünde oluşum gösterdiğini bildirmektedir. Bu 

topraklar lavanta yetiştiriciliği için son derece uygun olarak 

değerlendirilmektedir.  

Yukarıdaki bilimsel bulguların yanı sıra Kastamonu’nun 

lavanta yetiştiriciliğine uygunluğu fiziksel olarak da 

kanıtlanmıştır. Örneğin okumuş olduğunuz çalışmanın 

yazarlarından birisi, Kastamonu kırsalının lavanta turizmi 

aracılığıyla kalkınacağına olan inancıyla 2020 yılının nisan 

ayında Kastamonu’nun merkez Akçakese köyü mevkiinde 6 

dekarlık bir araziye lavanta dikmiştir. Bunun yanı sıra söz 

konusu köyün farklı yerlerine farklı mevsimlerde dikim yaparak 

bitki tutma ve gelişim süreçlerini deneyimlemeyi amaçlamıştır.  

Dikimler 2020 aralık, 2021 ocak ve şubat aylarında 

gerçekleştirilmiştir. Nisan 2020’de yapılan dikimlerin tutma 

oranı %99 olup, ilk yıl çiçek hasadı olanaklı olmuştur. Sonbahar 

dikimi amacıyla getirtilen fideler sonbahar ve kış yağmurlarının 

yağmaması nedeniyle gecikmeli olarak toprakla buluşmuştur. 

Ancak kuraklık nedeniyle tutma oranının %80 dolaylarında 

gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Diğer yandan Kastamonu 

özelinde karakış olarak tanımlanabilecek şubat ayı sonunda 



 

 

yapılan dikimlerin tutma oranlarının %95 olarak gerçekleştiği 

gözlemlenmiştir. 

Kastamonu’da ayrıca Pınarbaşı Belediyesi örnek olmak 

amacıyla Horma Kanyonu girişinde yaklaşık 2,5 dekarlık bir 

araziye lavanta dikmiştir. Merkez Örencik Köyü mevkiinde 

İzbeli Çiftliği, Merkez Mehran köyünde Oğuzbalaban 

Çiftliği’nde 2020 yılı aralık ayında kurumsal olarak lavanta 

ekimi yapılmıştır. Bunların yanı sıra Araç ilçesi Pelitören 

köyünde Hüseyin Tabak 6 dekar, Kastamonu merkez Koru 

Köyü’nde Galip Süzen, 7 dekar arazide lavanta dikimi 

yapmışlardır. Ayrıca Taşköprü Köy-Üret Kadın Girişimciler  

Kooperatifi Taşköprü merkezde kaymakamlığın tahsis ettiği 11 

dekar araziye 2021 yılı mart ayında lavanta fidesi dikmiştir.  

Bunların dışında Cide Yerel Eylem Grubu Derneği Bşk. Serdar 

Kaptan yaklaşık 40 dekar araziye 2022 yılı sonbaharında 

lavanta dikimi yapacaktır. Kastamonu’da daha birçok kişi ve 

kurum lavanta dikmek için hazırlıklarını yapmaktadırlar. 

Özellikle Kastamonu Yerel Eylem Grubu Dernekleri (Araç, 

Cide, Devrekani ve Taşköprü) lavanta turizmine inanmakta ve 

Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi bir 

akademisyenin “Kastamonu Köyleri Lavanta Kokacak, 

Kastamonu Kırsalı Lavanta Turizmiyle Kalkınacak” ilkesiyle 

başlattığı projeye tam destek sunmaktadırlar.   



 

 

Araştırma sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde  

Kastamonu’nun iklim ve toprak özelliklerinin lavanta turizmi 

için uygun olduğu ifade edilebilir. Bu sonucun yanı sıra gerek 

Kuyucak ve Lisinia Projesi örneklerinde görüldüğü, gerekse de 

yerel paydaşların lavanta turizmine yönelik tutum ve 

isteklilikleri ışığında Kastamonu’da lavanta turizminin olanaklı 

olduğu söylenebilir.     

 

Resim 7. Kastamonu Akçakese Köyü Mevkiindeki Lavanta Hasadı 

Kastamonu’nun lavanta bitkisini turistik bir çekim gücü olarak 

kullanabilmesi için bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğine 

inanılmaktadır. Örn. dikim yapılacak arazilerin eğimli olmasına 

özel bir önem atfedilmelidir. Çünkü düz ve taban suyu tutan 

arazilerde yapılacak lavanta yetiştiriciliğinin başarılı olması 



 

 

zordur. Diğer yandan lavanta dikilecek arazilerin seçiminde de 

seçici davranılması güçlü bir biçimde önerilmektedir. Zira 

Kastamonu eşsiz coğrafyasında barındırdığı deniz kıyısındaki 

ilçe ve köyleri, doğal göl, baraj gölü ya da sulama bentlerinin 

oluşturduğu göletlere hakim tarlalarda dikilecek lavanta bitkisi 

var olan doğal peyzaja doyumsuz bir cazibe ekleyecek 

potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Söz konusu çekim 

gücünün yaratılması olası diğer yerler ise orman içi açıklıklar, 

dere, şelale ve özellikle de bozulmamış kırsal mirasın yoğun 

olduğu dağ köyleridir. Bu yerlerin dışında Pınarbaşı ilçemizin 

Horma Kanyonu Havzası, Daday ilçemizin Yumurtacı ve 

Taşköprü ilçemizin Küçüksu Göleti çevreleri, Cide ilçemizin 

Çayyaka koyu, merkez Karaçomak Barajı havzası, Tuzaklı 

Göleti havzası, Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt 

ve İnebolu ilçelerimizin deniz gören açıklık ve köyleri, 

Azdavay ilçemizin Suğla Yaylası lavanta turizminin en verimli 

yapılabileceği yerler olarak değerlendirilmektedir. Her biri 

doğa ve kırsal turizm olgusunun bileşenleri olan bu çekicilikler 

Kastamonu’nun genelde kırsal turizm, özelde ise lavanta 

turizminde marka bir varış olması hedefini destekleyen değerler 

olarak kabul edilmektedir. Sayılan yerleşkelerde birbirine yakın 

arazilerde yapılacak lavanta ekimi zamanla bir kümelenme 

örneğine dönüşerek içsel ve dışsal ekonomileri de beraberinde 

getirecektir. Böylelikle önemli bir kırsal turizm bileşeni olan 



 

 

atlı sporun yanında lavanta kümesinin oluşumu da gerçekleşmiş 

olacaktır.  

Yukarıda anlatılanların dışında sulama olanağı ve kırsal turizm 

açısından şansı olmadığı düşünülen taşlık, kır ve engebeli 

arazilerde de lavanta yetiştiriciliği yapılmalıdır. Zira söz konusu 

arazilere dikilecek lavanta bitkisinden elde edilecek ürün 

çeşitliliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi seçeneğinin de taşımış 

olduğu yüksek katma değeriyle çiftçinin yüzünü güldürecek bir 

potansiyeli de bünyesinde barındırmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında yalnızca turizm açısından değil, bir kültür bitkisi 

olarak da lavantanın dikilerek düşük katma değerli hububat 

tarımına bir alternatif olması tavsiye edilmektedir. 

Sonuç olarak Kastamonu’nun kırsal alanlarının 

sürdürülebilirliğinin korunması ve kalkınması kırsal turizmin 

katkılarıyla olanaklıdır düşüncesinin çok yerinde olduğuna 

inanılmaktadır. Zira kırsal bölgelerin sürdürülebilirliği turizm 

ve tarımın ortaklaşa görev alarak birbirini tamamlamasıyla 

oluşan bir süreçtir. Bu nedenle birlikte gelişimlerini 

destekleyecek politika ve stratejilerin planlanması ve 

uygulanması büyük önem arz etmektedir. Söz konusu politika 

ve stratejilerin oluşturulmasında konuya hakim meslek grupları, 

yerel halk, yöneticiler, eğitimciler ve sivil toplum kuruluşlarının 



 

 

çabaları birleştirilmeli ve bir payda altında olanaklı olan en 

yüksek sinerji sağlanmalıdır.   

GÖRÜNTÜLER 
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