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“Tanrı yarattığı kulunun uzun ömürlü olmasını isterse, 
 Datça Yarımadası’na bırakır...”

Strabon

“God would send his beloved creatures to 
Datça for them to live longer”

Strabon
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RhodesSymi
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OLIVE FARM HARİTASI
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MAP OF OLIVE FARM
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Ege ile Akdeniz’i ayırıyor.. Dünyanın iki harikası, Gökova ve Hisarönü körfezleri iki yanında.. 

Daha ne yapsın Datça?

 

Üç bin sene evvel gelmişler karar vermişler, bu güzellik bu hava nerede var demişler, 

medeniyet kurup keyfini çıkarmışlar, Knidos’ta.

 

Bugün Datça’ya araba ile Marmaris’ten 45 dakikada... veya Bodrum’dan feribotla 

püfür püfür gelebilirsin.

 

Liman’da huzur bul, Gebekum’da yürüyüş yap, 

Kızlan’da sörf, Hayıtbükü’nde denize gir.. 

ve Olive Farm’da uykuya dal..

 

Anlatılmaz, yaşanır derler ya..

DATÇA!
Gel geç yeri değil... 
Bir yarımadanın ucuna doğru...
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DATÇA!
Not a place just to pass by... 
Almost at the tip of a peninsula... 

A peninsula that separates the Agean from the Mediterrenean... World’s two wonders : Gökova bay and 

Hisarönü bay on both sides... What more could Datça offer?

Charmed by its beauty and nature, it was decided three thousand years ago that a civilization be built 

here in Knidos; nowhere else could such beauty and climate be found in prosperity...

Today Datça can be reached in 45 minutes from Marmaris by car or in 2 hours taking the ferryboat from 

Bodrum enjoying the pleasant breeze...

Find peace sitting at the harbour, strolling at Gebekum, surfing in Kızlan, diving at Hayıtbükü and 

resting at Olive Farm.

As said: Datça is indescribable, it must be experienced..
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Olive Farm
Olive Farm – Çiftlik 1995'te Amerikalı sanayici mühendis 

Richard Rosenberg tarafından Datça’da 400 dönüm 

arazi üzerinde kuruldu. Kuruluş amacı ABD’ ye dünyanın 

en kaliteli zeytinyağı ve yan ürünlerini gönderebilmekti. 

2005 yılında Richard, yaşlanması sebebiyle Olive Farm’ı 

İstanbullu bir Datça aşığına sattı ve bizim hikayemiz 

başladı… O zamandan bu yana, Olive Farm arazilerini 

daha da genişlettik ve Organik Tarım Sertifikası’nı elde 

ettik. Ürün çeşitliliğini arttırdık ve insanların tabiatı bizzat 

yaşayabilmeleri için çiftliğimize konukevini (Guesthouse) 

ekledik.

Bugün, Olive Farm bahçelerinde organik zeytinyağı, 

sirke, envai çeşit meyveler ve  bitkilerden yapılan doğal 

reçeller ve pekmezlere ek olarak; zeytin ağacından ahşap 

oyuncaklar ve mutfak eşyaları üretiliyor. Olive Farm cildinizi 

de düşünüyor; zeytinyağı bazlı bakım ürünleri, cilt kremleri 

ve saç bakım ürünlerini de en doğal haliyle sunuyor.

Gün geçtikçe artan Olive Farm tutkunları www.olivefarm.

com.tr sitesinden veya özellikle yaz aylarında Olive Farm’a 

gelerek çiftlikteki mağazamızdan müptelası oldukları 

ürünleri temin etmektedir.
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Olive Farm was established in 1995 by an American 

industrialist, Richard Rosenberg, on a land of 400 

thousand square meters in Datça. The purpose of this 

establishment was to export the world’s highest quality 

olive oil and by-products to the United States. In 2005 

Richard, due to retirement, sold Olive Farm to a Datça-

lover from İstanbul and that is where our journey began. 

Since then, Olive Farm has expanded its land even further 

and obtained Organic Farming Certificates. We have 

increased our product range and added the Guesthouse 

to our farm so people are able to experience the beautiful 

surroundings and nature as well.

Today, from the orchards of Olive Farm, we gain organic 

olive oil, vinegar, molasses and a variety of herbs and 

fruits, from which also our jams are made. Olive oil based 

health care products like soaps, skin creams and hair 

care products are obtained as well as children toys and 

kitchen utensils made of olive wood. All these goods are 

produced and packaged at Olive Farm.

The growing number of Olive Farm enthusiasts order 

at www.olivefarm.com.tr or, especially in the summer 

months, visit our store at the farm.

Olive Farm



12

Kurucu - Founder

Şirket Arabamız - Our Company Car
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Çiftlik Kahyaları - Overseers
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Olive Farm bahçelerinin tamamı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen denetim ve 

sertifikasyon kuruluşu tarafından verilmiş, uluslararası ORGANİK TARIM sertifikasına sahiptir.

ULUSLARARASI DENETİMLE SERTİFİKALI ORGANİK TARIM

Olive Farm Bahçeleri
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All orchards of Olive Farm have international ORGANIC AGRICULTURE certificate given by the auditing and

certification body internationally recognized and authorized by the Ministry of Agriculture.

CERTIFIED ORGANIC AGRICULTURE WITH INTERNATIONAL AUDITING

Olive Farm Orchards
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3’te 1’i
Zeytinyağlı diye aldığınız duş jellerinin bir çoğunda % 0.5-1 

oranında zeytinyağı varken, Olive Farm shower gel'in 
%35'i organik zeytinyağıdır. 

Geri kalan kısmı üniversite laboratuarında
hazırlanmış ekolojik formül içerir.

Sadece Olive Farm’da!

ORGANİK ZEYTİNYAĞI
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1/ 3 o f
While conventional olive oil shampoos have %0.5-1 oliveoil content, 

an incredible one-third (%35) of Olive Farm shampoo is 
Extra Virgin Organic Olive Oil.  

The remaining ingredients were formulated in 
university laboratories with an ecological formula.

Only at Olive Farm!

ORGANIC OLIVE OIL
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S A D E  B İ R  H A Y A T  / S I M P L E   L I F E

H A R İ K A  B İ R  G Ü N / W O N D E R F U L   D A Y  
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YAŞAYAN 
ORGANİK SİRKE...

Şişe içindeki bulanık görüntü sizi 
şaşırtmasın! Organik sirkelerde 
fermantasyon devam eder ve 
şişe içinde “sirke anası” oluşumu 
gözlenebilir. Sirke anasını, sirke 
oluşumunu sağlayan asetik asit 
bakterileri meydana getirir. Şişe 
içindeki bu bulutumsu oluşum 
sirkenin doğal olduğunu ve 
fermantasyonu durdurmak için 
her hangi bir yardımcı madde 
kullanılmadığını gösterir. Sirke 
anasının 
sağlık 
açısından 
hiçbir 
olumsuz 
etkisi yoktur. 
Aksine 
koruyucu kullanılmadığı ve doğal 
haliyle bırakıldığından, sirke 
içinde yararlı bakterilerin çalışması 
engellenmez. Yararlı bakterilerin  
probiyotik özelliği bağırsak florasının 
düzenlenmesinde etkilidir. Organik 
sirkeler Olive Farm çiftliğindeki 
organik meyvelerden 

üretildiği için; tarım 
ilacı, hormon ve kimyasal gübre 
kalıntıları içermezler. Aroma maddesi 
ve renklendirici kullanılmamıştır. 
Pastörize sirkelerde yüksek 
ısıtma işleminden dolayı vitamin, 
antioksidan ve enzimler azaldığı veya 
yok olduğu için Olive Farm sirkeleri 
pastörize edilmez. Organik sirkelere 
ısıtma işlemi uygulanmaz. Olive 
Farm’ ın yaşayan sirkelerin de 
mantar kapak kullanılmaktadır.  
Böylelikle şişe hava aldığı için,  
sirkenin fermantasyonu devam 
eder.  Organik Portakal Sirkesi ve 
Organik Nar Sirkesi'nin en önemli 
özelliği,  %100 portakal suyu ve 
%100 nar suyundan üretiliyor 

olmasıdır. Sert ve ekşi olması ortak 
özelliğidir. Organik Portakal Sirkesi; 
üretimi tamamlandıktan sonra, 
portakal kabukları ile demlendirilir. 
Bu işlem, kabuklardaki aromanın 
sirkeye geçmesini ve daha çok lezzet 
katmasını sağlar. Organik Nar Sirkesi; 
nar meyvelerine özgü, mayhoşluğa 
sahiptir. Organik sirkelerin tadı, 
dinlenme sırasında, olgunlaşır ve 
yumuşar. Olive Farm’ın 
yaşayan sirkelerini; keskin tadını 
koruyarak kullanılabileceğiniz 
gibi, salata soslarında küçük 
miktarda bal ya da pekmez ile 
yumuşatıp (tatlandırıp) kullanabilir, 
marine soslarınıza farklı bir lezzet 
katabilirsiniz.
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LIVING 
ORGANIC VINEGAR...

Don’t be surprised by the blurry 

look in the bottle! The natural acetic 

bacteria in organic vinegars allows 

a continous fermentation, after 

being bottled sedimentation can be 

observed. This ‘cloudy’ look inside 

the bottle is a natural formation and 

indicates that there is no substance 

used to stop the fermentation. 

No preservatives being used and 

the vinegar is left in its natural state.

The fermentation of the beneficial 

bacterium continues and is not 

prevented. There are only positive 

effects to health from the vinegar 

acid bacteria, the probiotic special 

feature of the bacteria is effective 

in regulating the intestinal flora. 

Furthermore, our organic vinegars 

are produced from the organic 

fruits grown in Olive Farm. They do 

not contain agricultural chemicals 

or hormones, also no aroma or 

colouring. 

Olive Farm vinegars are not 
pasteurized, as extreme heating  
considerably decreases vitamins, 
antioxidants and beneficial enzymes 
in the vinegar. To enable the 
fermentation to develope, we use 
corks to seal off the bottles of our 
living organic Olive Farm vinegars.
The most important quality of 
Organic Orange and Organic 
Pomegranate Vinegar is that they 
are produced from 100% orange 
juice and 100% pomegranate juice.
Both vinegars are strong and sour in 
its flavour. Organic Orange Vinegar: 
After the production is complete 
orange peels are added  to obtain 
the aroma. Organic Pomegranate 
Vinegar:  The sourishness of the 
pomegranate is unique. 
The taste of organic vinegar matures 
and softens during rest. 
Can be used plain for salad dressings, 
if requiried with a small amount 
of honey to soften its flavour. Also 
suitable for marinades.
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Aromatic Vinegar!
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Supreme! Supreme!
Olive Farm Supreme, Akhisar- Tireli bağlarımızda 
yetişmiş Merlot cinsi şaraplık üzümlerimizden elde 
edilir. Tat ve aromasının olgunlaşması için meşe 
fıçılarda dinlendirilir.

Olive Farm Supreme made of merlot grapes 
coming from our vineyards in Akhisar-Tireli Farm.

Rested in oak barrels for maturing.

TÜRKİYE’NİN 
BUTİK 

SİRKECİSİ

TURKEY’S BOUTIQUE
MAKER AND SELLER 

OF VINEGAR.
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SİRKE?

VINEGAR?

Özenle seçilmiş meyveler Olive Farm üretim 
tesisine gelir. Şıra haline getirilerek iki aşamalı 
doğal fermantasyon süreci başlatılır. Süreç 
sonunda sirke elde edilir ama bizim için üretim 
henüz tamamlanmamıştır.  

Genç sirke meşe fıçılarda dinlendirilir. Bu 
sırada sirkenin kendine has tadı, ahşabın tat ve 
kokusuyla harmanlanır. 

Zamanla olgunlaşır, yumuşar.

Carefully selected fruits go directly to the 
Olive Farm production facility. Our vinegar 
is produced by a two-stage fermentation 
process. At the end of the process vinegar is 
obtained, but for us the production is not yet 
complete. 

The young vinegar is resting in oak barrels. 
Meanwhile, the unique taste of the vinegar 
is blended with the flavour and odour of the 
wood. 

It matures and softens with time…
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Rengarenk!
Ayın geceleri bırakmak istemediği, güneşin 
doğmaya can attığı anlarda; birbiriyle uyum 
içinde yaşar çiçekler ve ağaçlar...
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Colourful!
The moon does not want to leave the night yet, and 
in the moment when the sun rises up for a new 
birth, flowers and trees live in harmony with each 
other...
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Sabunlar!

Soaps!

ORGANİK ZEYTİNYAĞI ORANI %70’dir. İçerdiği 
gliserin ile cildin neminin kaybolmasını ve 
kurumasını engeller. 

Cildinizi nemlendirsin diye keçisütü ve bal 
koyuyoruz, böylece cildiniz  sabunlandıktan 
sonra nemli kalıyor! 

Sabunlarımız esans, parfüm içermez!

Our soaps consist 70% of ORGANIC OLIVE OIL. The containing 
glycerin moistens your skin and will provide relief from dryness. 
We add ingredients like goat milk and honey will provide relief from 
dryness after using the soap your skin will stay moist and soft. 

Our soaps do not contain essences or perfume!
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Sabuna bal koyarken - Adding honey to soap…

Soğuk sabunlaştırma- Cold Process Soap…
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Soğuk Döküm Zeytinyağı Sabunu’nun özünde saflık, 
iyilik ve güzellik var. 

Nereden mi biliyoruz? 
Kullananların mutluluğundan...
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At the core of the Cold Casted Olive Oil Soap is purity, 
goodness and beauty. 

How do we know? 
From the happiness of its users...
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Çiftlikten görüntüler - Images from the farm...
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Organik

Organic

Meyvemsiliği iyi, yumuşak bir 
zeytinyağıdır. Yoğun zeytinyağı 
kokusundan hoşlanmayanlar 
için çok uygundur. 

A fruity and soft olive oil. Suitable for those 
who prefer a lighter smell and taste of olive 
oil.

EARLY HARVEST EXTRA 
VIRGIN OLIVE OIL

ERKEN HASAT NATUREL 
SIZMA ZEYTİNYAĞI
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Organik Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı

Organic Early Harvest Extra Virgin Olive Oil

“G U R M E L E R İ N”

“GOURMETS' CHOICE”

tercihi
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G U E S T H O U S E’ D A    G E C E
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NIGHTS AT THE GUESTHOUSE
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Olive Farm çiftliğimizde yetişen organik 

meyvelerden yapıyoruz. Kıvam artırıcı yada 

koruyucu katkı maddesi kullanmıyoruz...  

Doğallığımız da buradan geliyor! 

Receller!,
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The jams from Olive Farm are produced in a 

traditional way; the fruits are freshly picked 

from our trees, and we do not use thickener 

or any additives.

Jams!
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“Villamamas”ın meşhur şefi Roaya Saleh Olive Farm mutfağında! 
Renowned chef Mrs. Roaya Saleh of “Villamamas” in Olive Farm's kitchen!

Buse’nin Gülüşü:)
Buse’s Smile:)
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H A S A T   Z A M A N I

HARVEST TIME
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Zeytinler
VE ZEYTİN EZMELERİ
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Olives
AND OLIVE PASTES
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Kremler!
Olive Farm yüz kremi, el kremi ve saç bakım 

kremleri; yüzünüzün, ellerinizin ve saçlarınızın 

rahat nefes almasını sağlar. İçerdiği vitaminler 

sizi gözü gibi sakınır, korur, besler. 

Cildinizi beslerken gözenekleri tıkamaz ve 

ciltte yağlı bir his bırakmaz. Koruyucu yapısı 

ve özünde bulunan doğal saflıkla, cildiniz gün 

boyu ışıl ışıl parlar.

50
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Creams!
Olive Farm Facial Creams, Hand Creams and Hair Conditioners 
allow your face, hands and hair to breathe easily. The 
containing vitamins are protecting and nourishing. 
They moisturise your skin and hair, providing a vivid look. With 
their protective structure and natural purity at the core, they 
provide you with a healthy glow and a brighter skin every hour 
of the day.
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Mağaza ve Olive Cafe’ye giderken
Entering Mill-store and Olive Cafe
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Baktığınız her yerde, aldığınız her nefeste; huzuru hissedeceksiniz...
Everywhere you look, every breath you take, you will feel peaceful ...
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Besleyici organik zeytinyağı, sihirli karışımlarla 

formülize edilerek, kalıcı bronzluk sağlıyor. Her 

zaman genç kalmak da, en çok size yakışıyor!

Özünde beslediği koruyucu yapısı, güneşe bile 

havlu attırır! Yazın keyfini sürmek de size kalır...

Aloe Vera'nın serinletici ve yenileyeci etkisi ile 

artık güneşten korkmak yok...

BRONZLAŞMA VE SONRASI!
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Nourishing organic olive oil is formulated with magic 

blends to provide permanent tan. 

İts protective structure helps you stay young and enjoy the 

summer..

With the refreshing and regenerating effect of Aloe Vera, 

there is no need to be afraid of the sun...

SUNTANNING AND AFTER!
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Doğa ile iç içe... 
Immersed in nature…
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Pekmez!

Carobs!

Keçiboynuzlarından
DATÇA’NIN

MOLASSES FROM

OF DATÇA
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Tatlar

healty

SAĞLIKLI

İÇİN!

FOR

TASTE!
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Fabrika

Mağaza

Olive Cafe
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Mill

Shop

Olive Cafe
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Olive Farm arazilerindeki Ayvalık ve Memecik çeşidi 

zeytin ağaçları her türlü kimyasaldan uzak yetiştirilirler. 

Zeytinler henüz yeşilken makineler ve taraklarla 

ağacı üzmeden, özenle toplanır. Kasalara konarak 

aynı gün üretim tesisimize gelerek zeytinyağı haline 

getirilir. Soğuk sıkım yapılır. Yani sıcaklık 27 °C ‘yi 

geçmez. Böylece yüksek sıcaklıklarda buharlaşan 

antioksidanlar ve yapısı bozulan vitaminler korunmuş 

olur. Zeytinyağının doğal olarak sahip olduğu duyusal 

zenginlik kaybolmaz.

Üretim sonrası elde edilen zeytinyağı birkaç haftalık 

dinlenmeden sonra şişelenir ve en taze haliyle sofranıza 

gelir. Her yeni şişede aynı ferah, taze zeytin kokusunu 

hissedersiniz.

At Olive Farm, our Memecik and Ayvalık olive trees are 

cultivated away from any chemicals. While the olives 

are still green, they are carefully collected by the use of 

special combs. On that same day the olives are being 

brought to our production facility and pressed into olive 

oil. Our oil is cold pressed, so the temperature does not 

exceed 27˚C. This way antioxidants and vitamins, which 

would evaporate at higher temperatures, are preserved. 

After a few weeks of rest the obtained olive oil is bottled. 

In every bottle you can smell and taste this freshness of 

olive oil.

Sivi Altin!

Liquid Gold!
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Zeytinyağı güneşin erimiş halidir.
Olive Oil is the melted sun.

Fisher from Halicarnassus
Halikarnas Balıkçısı
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OLIVE FARM ZEYTİNYAĞININ

4 ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ

2

3

4

!

Organik zeytinlerimiz oda 

sıcaklığında, ısıya maruz 

kalmadan sıkıma girer 

ki, bu sayede içindeki 

yararlı antioksidanların 

ve vitaminlerin uçması 

önlenmiş olur. Soğuk sızma 

zeytinyağının 27 derecede 

işlenmesi kabul edilen 

bir norm olmakla birlikte 

dünyada sıkılan yağların 

çok küçük bir bölümü hiç 

ısı uygulanmadan işlem 

görür.

Olive Farm’ın organik 

sertifikalı bahçelerinden 

elde edilen bu 

zeytinyağının içerisinde 

herhangi bir kimyasal 

olguya rastlamak mümkün 

değildir.

Bahçelerimizden elle 

toplanan tek tip zeytinler, 

türleri birbirine karışmadan 

birkaç saat içerisinde 

sıkıldığı için, zeytinyağımızın 

asit oranı en düşük 

seviyededir. Bu çok özel yağ, 

özel olarak tasarlanan siyah 

camlı şişesi sayesinde gün 

ışığından korunarak sizlere 

sunuluyor.

 

Olive Farm Zeytinyağları 

üretimden sonra çok kısa 

süre dinlendirilir (birkaç 

hafta). Filtre edilmeden 

ve el değmeden hızla 

şişelenmeye alınır. 

Bu sayede aldığınız 

zeytinyağları kapağı 

açılıncaya dek tazeliğinden 

ve mükemmel 

aromasından hiçbir şey 

kaybetmez. Çiftlikten 

sofranıza ilk günkü tazeliği 

ile gelir.

1
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Our organic olives are 

pressed at ambient 

temperatures with no 

application of heat thus 

preserving its healing 

antioxidants and vitamins. 

Of all olive oil production 

worldwide, only a small 

fraction of olive oil is 

pressed at ambient 

temperatures.

Olive Oil obtained from 

Olive Farm’s organic 

certified fields does not 

contain any traces of 

chemical fertilizers or 

pesticides.

Our olives are hand-picked 

from our own gardens and 

pressed immediately on 

the premises, within just a 

few hours. This also ensures 

a low acidity level.

After production, Olive 

Farm Olive Oils are 

rested shortly for a 

couple of weeks. Then, 

they are being bottled 

without filtration and 

untouched by human 

hands. This way, olive 

oil remains fresh and 

retains flavor until 

the bottle is opened. 

Served with the first day 

superior quality from 

farm to your table.

FOUR SPECIFIC FEATURES OF 

OLIVE FARM’S 
OLIVE OIL

1

2

3

4

!
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Bildiğiniz yağlar gibi değil, ister saçınıza, isterseniz de 
cildinize ve yüzünüze sürün. Nasıl olsa vazgeçemeyeceksiniz!

DOĞAL VÜCUT YAĞI 
Kayısı Çekirdeği Yağı & Zeytin Yağı

İçeriğindeki kayısı çekirdeği yağı A, D, 

E, K Vitaminleri ile cildin gençleşmesi 

ve  lekelerin giderilmesine  yardımcı 

olur. Kuru ciltlerde zengin mineral 

yapısı ile besleyici ve canlandırıcıdır. 

Zeytin yağı içeriğindeki omega 3, 

omega 6 yağ asitleri ve zengin E 

vitamini ile cildin nem dengesini 

sağlar. Dış etkilere karşı korur.

DOĞAL SAÇ YAĞI 
Ardıç Yağı & Zeytin Yağı

İçeriğindeki Ardıç yağı saç kökü 

ve saç hücrelerini besler. Olumsuz 

dış etkilere karşı korur. Zeytin yağı 

içeriğindeki yağ asitleri ile saçın 

kırılgan yapısını dengeler esneklik ve 

parlaklık kazandırır.

DOĞAL YÜZ YAĞI 
Kuşburnu Yağı & Zeytin Yağı

İçeriğindeki Kuşburnu yağı yüksek 
orandaki C Vitamini ile cildin 
beslenmesi ve canlı görünümünü 
sağlar. Zeytin yağı içeriğindeki 
omega 3, omega 6 yağı asitleri ve 
zengin E vitamini ile cildin nem 
dengesini sağlar. Dış etkilere karşı 
korur.

1
2

3
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Secret!
These are not like the oils you know, use them 
on your face, hair and body. They will have you 
hooked.

ORGANIC BODY OIL 
Apricot Kernel Oil & Olive Oil

The containing apricot kernel oil is rich in vitamin A, D, E, K and helps to rejuvenate 
the skin. The composition of minerals (magnesium, selenium, calcium) is refreshing 
and nourishing for dry skin. Providing the skin with omega 3, omega 6, fatty acids 
and vitamin E from the organic olive oil ensures a moisturizing balance. Protects 
against negative external influences. Certified organic.

ORGANIC HAIR OIL 
Juniper Oil & Olive Oil

The containing juniper oil nourishes the hair follicles and hair cells. The olive oil with its fatty acids content stabilizes 
the brittle structure of hair and gives flexibility and brightness. Protects against negative external influences. Certified 
organic.

ORGANIC FACIAL OIL
Rosehip Oil & Olive Oil

The containing rosehip oil has a high content of vitamin C, is nutritious and gives a vivid look. Providing the skin with 
omega 3, omega 6, fatty acids and vitamin E from the organic olive oil ensures a moistering balance. Protects against 
negative external influences. Certified organic.

1 2
3
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Doğal ozon (03) gazının uzun süre 
organik zeytinyağı içinde dağılımı ile elde 
edilir. Günün her saatinde cildinizin ihtiyaç 
duyduğu her bölgesinde kullanabilirsiniz.

Natural ozone-gases (O3) are dispersed 
over a long period of time into our organic 

olive oil. To be applied wherever the skin 
requires help. 

Faydalarını sayamıyoruz!
Countless benefits!

Ozon

Ozone

YAĞI 

OIL
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Lip Balm!
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C E N N E T   B A H Ç E S İ  

HEAVEN’S GARDEN
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Aroması dalından...

Zeytinyağı ama organik portakallı, limonlu, biberiyeli, kekikli, chili biberli...

Hepsi bahçemizden.

TADI İLE

Birlikte
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Aroma from the stem...

Olive Oil with orange, thyme etc..  

from our garden.

PRESSEDTogether
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Olive Farm Organik Ürünleri
tabiatı ve insan sağlığını korur...

Organic products of Olive Farm protect your 
health and the nature at the same time.

Ayşe KÖSE

Gıda Mühendisi - Olive Farm

Food Engineer Olive Farm
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Çiftlikte kışın geldiğini Akbaş'larımız Zeytin’in uykusundan ve Gina’nın mağaza girişinde pineklemesinden anlıyoruz. 
Kozmetikte yapılan keçisütü ballı sabun sayesinde her yer bal kokuyordu. Son zeytin sıkımı da bugün yapıldı ve 
toplamda 20 ton üstünde zeytinyağımız oldu. Cennet elmaları, portakalları, narlar oldu ve son begonviller de 
dökülmeye başladı... Yani, çiftliğimize kış geldi..

Bir Kış Masalı
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We notice winter's coming when our Akbash-dogs. Zeytin is sleeping and Gina lays leisurely at the entrance of our store. 
Thanks to the honey soap, made in our cosmetic house, honey smell is everywhere. The last olive pressing is done and 
over 20 tons of olive oil is at hand. Persimmons, oranges, pomegranates have been harvested and the last begonville 
begins to spill...  winter has come to our farm.

A Winter Fairytale
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Sirkesi, zeytinyağı, nar ekşisi....
Seçemem hepsi bir arada olsun diyorsan

buyur bir trio...

Vinegar, olive oil, pomegranate sour ...

If you can’t choose which one, here you are, 

take a trio…

Trio!EFSANEVİ

SERİSİ

Trio!
THE LEGENDARY

SERIES
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Nowcolour!
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O zaman renk!
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Gabi-Gülay-Buse
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Sevgi - Love
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Merak - Curiosity

Teknoloji - Technology

Eğlence
Entertainment
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Avokado!
Avokado özlü bu tonik ve köpüğü 
sürerken kokusunu içinize çektiyseniz, 
cennete biraz daha yakınsınız demektir.
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Avocado!
First clean, then use the tonic…. our Foaming 
Cleanser and Tonic's smell will bring you closer to 
heaven..
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PİLATES 

hocam Dalya 

dedi ki: 

“Al sana minik bir hediye...” 

Baktım elinde bir 

duş jeli, üzerinde Olive Farm Datça yazıyor. Ben Datça 

filan bilmem ama Dalya’nın orada evi var, o biliyor. 

Dalya seçici bir tip, öyle abuk subuk şeylerle ilgilenmez, 

kullanıyorsa bir bildiği vardır. Dünyanın her tarafında 

yaşamış bir kadın. İskoçya, Amerika, Endonezya... Yani 

doğal olan hangisidir, ne zaman ne kullanılır bilir... Te-

peden basmalı, şeffaf duş jeline şöyle bir baktım. “Yüzde 

35 organik zeytinyağı içeren duş jeli” yazıyor ve mis gibi 

kokuyor. 

Teşekkür ettim, çantama attım. İtiraf ediyorum ki böyle 

bir şeyle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum, o günden 

beri bu duş jeliyle aşk yaşıyorum. Sürüyorum ve ayrılmak 

istemiyorum. Kokusu ve dokusu üzerimde kalsın istiyorum, 

hayatımda kullandığım en iyi duş jeli, üstelik benim cildim 

kuru mutlaka krem filan sürmem lazım. Bununla gerekmi-

yor da. 

Geçenlerde meraktan internet sitelerine de girdim. Bu 

yaz o çiftliği görmek hikayelerini dinlemek için mutlaka 

Datça yapacağım.

My Pilates
teacher Dalya
said: “here’s a small gift for you”. She had a shower gel 
in her hand, labeled “Olive Farm Datca”. I don’t know 
anything about Datca, but Dalya knows, she has a house 
there. Dalya is very picky about stuff, she never deals 
with trash; if she bought this for me, she definitely knows 
something, she knows the best. She’s lived everywhere 
around the world. Scotland, USA, Indonesia... For sure she 
knows what’s purely natural, when and how to use it. I took 
a quick peek at the pump bottle transparent shower gel. It 
said “ 35 percent organic Olive Oil Shower Gel” and smelled 
heavenly. 

I thanked her and put it in my handbag. I swear I couldn’t 
have imagined a shower gel to be anything like this, I am 
falling in love with it more and more everyday ever since. 
I put it on and I don’t want to leave it. I want its smell and 
texture to stay on me forever: it’s the best shower gel I’ve 
ever used, yet my skin is so dry that I cannot do without a 
moisturizer.  But with this shower gel you don’t ever need to. 

I went on their website the other day out of curiosity. 
I will definitely be visiting that farm in Datca this summer 
to hear all their stories.

Her şey minik
bir duş jeliyle

başladı

Everything
started with a

little shower gel
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Elli kat daha fazla Zeytinyağı 
sadece Olive Farm’da!

Fifty-times more oliveoil
only at Olive Farm!

Shower Gel!

Organic Olive Oil!

%35
Organik Zeytinyağı

Duş Jeli
%65
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The fragrance of almond oil and lavender flowers from the gardens of Olive Farm…

KolonyaLar
Tatlı badem yağı ve lavanta çiçeğinin mis kokan aroması ile 

Olive Farm bahçelerinden…

OLIVE FARM 

CologneOLIVE FARM 

WATER
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Kokular da saklanabilir. Nasıl mı? 
Tam zamanında, dalından...

The smells can be stored. 
How?  Taken from the branch, at the right time...
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DOĞAL 
CİLT YAĞLARI

100%

100
NATURAL 
SKIN OILS

%



99

Bitkilerinden
Cildinizin her ihtiyacı için 
%100 doğal bakım yağlarımız...

%100 Natural Care Oils for every
need of your skin...

DOĞANIN ŞİFALI

Nature
FROM THE HEALING PLANTS OF
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Body Mist!
6 farklı doğal extrat ile hazırlanmıştır. Cildinizin 
nem ihtiyacını karşılar ve tonik etkisi sağlar.
Alkol içermeyen su bazlı formülü ile tüm cilt 
tiplerine uygundur. 

Günün her saatinde kullanılabilir.
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Body Mist!
Our Body Mists are made with 6 different 

natural fragrance extracts. It provides moisture 

to your skin and gives it a vivid look. Suitable for 

all skin types with its alcohol-free water-based 

formula. 

To be used any time of the day.
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MASAJ YAĞI
Lavanta ve Ylang Ylang

Organik zeytinyağı özlü Lavanta & Ylang Ylang 
kokulu masaj ve vücut yağı, içerdiği mineraller 
ve vitaminler sayesinde, özellikle normal ve 
kuru ciltler için dolaşımı aktive ederek daha 
çok oksijenin dokularca kullanılmasını sağlar. 
Cilt daha sıkı, pürüzsüz, sağlıklı ve esnek 
görünür.

MASSAGE OILS
Lavender and Ylang Ylang

A Massage & Body Oil made with organic olive oil 
and the substantial smell of Lavender or Ylang Ylang. 
Firms, smoothes and flexes the skin. With its mineral 
and vitamin rich content it enables more oxygen 
circulating through skin tissue. the skin appears firmer 
and more flexible. Suitable for normal and dry skin.
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Parfüm, Kimyasal Koruyucu
Sulfat (SLS-SLES-)
DEA-MEA-TEA-PEG-1,4 DOXINE-FORMALDHYDE
GMO, Mineral Yağ
Silikon ve Boya Maddesi İçermez!

Hayvan testleri yapılmaz.
Ekolojik ürünlerdir.
Dönüşümlü ambalaj kullanılır.
Hayvansal içerikli madde yoktur (Vegan).

Does not contain perfume, chemical preservatives
Sulphate (SLS-SLES-DEA-MEA-TEA-PEG-1,4 
DOCINE- FORMALDHYDE-GMO)
Mineral Oil , Silicone , Colorants!

No animal testing 
Ecological. 
Recyclable packing. 
Vegan (no animal ingredients).

Baby!
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EN DOĞALI, EN SADESİ...

Bebekler için Organik Soğuk Sıkım 
Zeytinyağından yapılandır...

THE MOST NATURAL, 
THE PUREST...
Produced for Babies from Organic
Cold Pressed Olive Oil...
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Hamilelik esnasında ve sonrasında 
çatlak izlerini önlemeye ve azaltmaya 

yarımcı olur.

Dert
ÇATLAKLARI

Etme!

This will help to prevent and reduce strech 
marks during and after pregnancy.

Strech
DON'T WORRY ABOUT

Marks!
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Bizler zeytin ağacının dokusunu, rengini, kokusunu çok 
seviyoruz. Bu mucizevi ağaç hasat döneminden sonra 
budanarak, çiftliğimizin içindeki marangozhanemizde 
tüm kimyasallardan uzak, hepsi birer tasarım ürünü 
olan mutfak malzemeleri ve oyuncaklar yapıyoruz.

We love the texture, colour and smell of the olive oil tree. 

Every year after pruning we shape them in our workshop 

into toys and kitchen utensils. 

We use only olive oil to preserve the wood.

OLIVE FARM 
ORGANİK AHŞAP

ATÖLYESİ

OLIVE FARM ORGANIC 
WORKSHOP
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No varnish, no colour.. just olive oil.
Verniksiz, Boyasız... Koruyucusu Zeytinyağı!
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GEPETTO USTANIN İZİNDE WE FOLLOW MASTER GEPETTO   
Ahşap Oyuncak Dünyası Planet of wooden toys

İtalyan yazar Carlo Collodi’nin ünlü çocuk romanı 
Pinokyo’daki kukla Pinokyo’yu yaratan marangoz 
ustası karakteri.

Pinocchio’s creator, the master carpenter Gepetto. 
From the famous children novel ‘Pinocchio’, 
written by Italian author Carlo Collodi.
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Guesthouse
8 suit 5 standard

rooms only...
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Gizli Bahçede Saklambaç Zamanı
Time to play Hide and Seek  
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Dolce Vita!
Share it together

Paylaşılamayan



115Spor - Sport

Enerji- Energy
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Portakal

Mandalina Adaçayl



119

Kekik

Palamut
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Kekik
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Guesthouse’da Kahvaltı...
Breakfast at the Guesthouse...
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Autumn Leaves
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Mutluluk
BAHÇELERİ

GARDENS OF HAPPINESS
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Zeytin - Zeytin

Felix - Felix
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Peynir- Peynir

Demir Bahçede -Demir playing in the garden

Guesthouse’un Begonvilleri 
The Bougainvilleas of the Guesthouse

Şömine içi Gina:)
Gina in the fireplace ;)
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Ayçiçeği - Sunflower
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Ağustos’ta Üşümeler
Chills in August
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Kaza geliyorum demedi:(
 Murphy ‘s Law:(
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Çiftlikte Arkadaşlık - Friendship on the Farm



137

D
er

ya
 K

u
zu

la
rı

 -
 P

u
m

p
ki

n
 P

ie
s   



138

Guava -Guava

Nar -Pomegranate
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Trabzon Hurması - Persimmon
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Begonviller / Baugainvillea
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Felix & Aras

Karabaş - Lavandula Stoechas

Felix Uykuda - Felix is Sleeping
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Kapari - Capari

Salon Çiçeği - Fading Flower

Kadife Çiçeği - Marigold

Sarmaşık - Ivy

Hurma - Persimmon
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Hacivat
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Karagöz
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Gelincik - Poppy
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Papatya - Daisy

Lale - Tulipa
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Aloe Vera

Sinerelya
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Sazlık - Reeds

Hatmi - Hibiscus
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GUESTHOUSE
Anı Defteri - Journal
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GUESTHOUSE
Anı Defteri - Journal
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GUESTHOUSE
Anı Defteri - Journal
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GUESTHOUSE
Anı Defteri - Journal

July 2015

Dear Olive Farm, 

Thank you so much for such a wonderful stay. 
Everything was really and truly perfect – from the 
grounds to the delicious food to the lovely pool and 
of course the outstanding staff. You have really 
created a wonderful memory of Turkey for us.

Your friends, The Kröismans, Atlanta, GA, USA

31-07-2015

Balayımızı mükemmel geçirdik. 
Gerçekten tek bir kusur bile 
bulunamayacak eşsiz bir “ev”. 
Herşey için teşekkür ediyoruz. 
Yeniden görüşmek dileğiyle 

Sevgiler 

Didem&Ali Özçelik



157

08-08-2015

Beklentilerle geldiğimiz konuk 
evi, doğası, temizliği ve lezzetli 
yemekleriyle beklentimizin de 
üzerine çıktı. Fiyat – kaliet 
dengesi iyi korunmuş konaklamada. 
O kadar zevkli ve hoş dizayn – 
atmosfer vardı ki, daha ikinci gün 
Datça ve tekne programlarımızı iptal 
edip bolca otelde vakit geçirdik. 
Akşam yemeği ayrı bir harikaydı. 
Yine görüşmek dileğiyle… 

Gülsüm&Ayhan (Palamut)

23.08.2015

This was our 4th stay here at Olive 
Farm retreat and by no means will be 
our last, the staff here Gülay, Bade 
and everyone else are so welcoming 
and kind you immediatly feel at home. 
The location is absolutely beautiful 
and calm, a perfect place to stay for 
the summer especially. The breakfasts 
here are among the best we have ever 
tasted as a family.Better than any 
5star hotel, proper homemade Turkish 
food and caters to any palate, using 
the beautiful local produce and olive 
oil. We thank everyone from the bottom 
of our hearts for their hospitality.
Teşekkür ederiz.

Ahmet, Lynne, Emma & Sophie Kalaycıoğlu 
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GUESTHOUSE
Anı Defteri - Journal

09-10-2015

Dönüş yoluna başlarken acaba ne zaman 
bir daha gelebilir diye planlar yapmaya 
başladığım ender yerlerden birisi oldu 
Olive Farm. Sakinliği, doğası ile tam 
ihtiyacım olanı sundu burası. Bir daha 
tekrar görüşmek üzere inşallah. 

Sevgiler Aylin

09 Ekim 2015

Olive Farm’da kendimizi ailemizden 
birisi olarak evimizde gibi hissettik. 
Bu duyguları yaşamamıza vesile olan 
Gülay, Gabriele ve Buse Hanımlara çok 
teşekkürler. İçten, nazik ve profesyonel 
yaklaşımları, dostlarıma ve iş 
arkadaşlarıma tavsiyelerde bulunmamıza 
sebeptir. Böylesine, insanın sağlığı için 
yaptığınız Olive Farm’ın uzun yıllar bu 
kalitede hizmet etmesini temenni ederim. 

iyi dileklerimle, 

Dr. Şerife Arslan
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14-07-2016

Otelde bizi ağırlayan tüm 
arkadaşlarınıza öncelikle çok teşekkür 
ediyoruz. Bugüne kadar yaptığım 
seyahatlerde ruhuma bu kadar iyi gelen 
bir seyahat yaşamadım. Ailece çok keyif 
aldık…

Hepinize çok çok teşekkür ederiz. 

Berkay Altunbay – Aras&Pınar Altunbay – 
Nesrin Timurci

30-July-2016

A glorious place, peaceful, restful 
and all we were looking for. Relaxed 
children+ parents =success. Thanks to 
all and especially to Gabriele for the 
protracted German lesson! I already feel  
an improvement.

Emma, Mark, Seren,Lara (UK)

Wonderful stay 

Joy - Neville Hazlett… 

Australia
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GUESTHOUSE
Anı Defteri - Journal

15-09-2016

2 unvergessliche Tage 
hier auf der Farm. Es war 
Natur pur, viel Ruhe und 
ein auBergewöhnliches 
Frühstück. Vielen Dank

Ekkehard und Ulrike Kienast

21. Juli. 2012

Vielen Dank für die Ruhe, Herzlichkeit 
und Zufriedenheit. Bis zum naechsten Mal.

Christina, Philadelphia, USA

10/8/2012

Dear Olive Farm, thanks for 
sharing this magnificent nature 
with us. The place is just 
heaven and the serenity and 
warmth of the whole Guesthouse 
is a real life’s gift. We will 
be back! 

Mania, Spain 
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5-7 May 2013

Thank you Olive Farm team for 
a fabulous two day stay for my 
birthday celebration. A wonderful 
hidden gem of delights in every 
corner. Beautiful gardens – 
wonderful. We shall tell our 
friend to come along and enjoy 
too!!

Thank you. 

Amanda & John Kalkan, Turkey

May 4-7 2013

Teşekkür ederim/Thank you/Merci/Dankeschön… 
for the wonderful hospitality in this working 
retreat – so healthy for body and mind of 
every traveler. Exquisitely tasteful design 
and certainly food. We enjoyed ourselves 
greatly and felt healed by Olive Farm. A 
special thanks to Gülay for all her patient 
help – she is a great credit to the Farm.

Sincerley, Geoffrey + Manijeh from Canada
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GUESTHOUSE
Anı Defteri - Journal

5-17-2013

Nothing but outstanding, food was out of this world – fresh 
from the garden. Gülay, our lady server, was the best. We 
enjoyed our visit and recommend this experience to all. A must 
place to stop if not for an overnight, a meal is suggested.

Gerald Zalaiski, Orlando, Florida

It was really relaxing with the pool, 
loved the blossom and the Cocoa Pops! 

At the Olive Farm, Zeytin.

Ross, London, England
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We had a truly heavenly week here at the Olive Farm, the 
garden is like paradise, the suite so comfortable and 
breakfast and dinner so delicious and wholesome. Feeling very 
rested, thank you very much. We will come again definitely!

Sağ olun, hoşça kal, Olive Farm Guesthouse seviyorum

Ingrid van Loo, UK

It was a very nice and relaxing week! 
Thank you Olive Farm family!

Sanne Coskun and Sofie Aydemir. 

Gülle gülle
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GUESTHOUSE
Anı Defteri - Journal

18.06.2014

Wonderful place, wonderful people.

So relaxed. Great stay. Lovely people. 
lovely air. Lovely sensitive touches. 
Thank you. X

Bien merveilleux, a marvellous place to stay, ein 
wunderbarer Ort! Good to be guests here. 

Emmanuel, Jutta



165

Thank you so much Olive Farm! We relaxed 
and enjoyed our stay. A special thanks to 
the always smiling Buse and Gülay.,  

Stefania & Serhat

11.10.2014

one word: bliss! Thank you so much! We 
enjoyed every second! Will be back for sure!

Gabrielle + Jakob

11.08.13

A wonderful holiday in a wonderful place. We’ll 
taking home this quietness as a souvenir.

Patricia, Clemens
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GUESTHOUSE
Anı Defteri - Journal

Cennetten huzurlu bir köşe yaratmışsınız... 
Hem tertemiz, hem sessiz, hem huzurlu...

Güleryüzünüz de cabası... Her şey için çok 
teşekkürler. İnşallah seneye görüşmek üzere

Dr. Nilgün Öztürk Doğan ve Dr. Gökhan Doğan

Çok yerler gezdik ve gördük, ancak burası bambaşka. Olive Farm 
huzurun, mutluluğun ve güzelliğin mekanı. Buraları gördüğümüz için ve 
konaklayabildiğimiz için çok şanslıyız. Güleryüzlü personele de çok 
teşekkürler. Bir daha ki sefere görüşmek üzere

Yücel Ailesi
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Bu doğal ve güzel çiftlikte, beni misafir ettiğiniz 
için tüm Olive Farm ekibine yürekten teşekkür 
ederim. Misafirperver, güler yüzlü bu ekip gerçekten 
1 numara! 

Organik tatlardan özenle hazırlanmış kahvaltınız 
ve Gülay’ın köfteleri unutulmazlardan... Yeniden 
görüşmek üzere, sevgiler!

Pınar
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GUESTHOUSE
Anı Defteri - Journal
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Datca
Datca171

Çiftlik Mağazası - Farm Store

Datca,
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Akyaka
Akyaka173

Mağazası - Store + Cafe

Akyaka
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Mağazaları - Stores

Gocek..Bodrum
&
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Kurucesme
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Mağazası - Store

İSTANBUL-BOSPHORUS

, ,
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Social Media at Olive Farm
Sosyal Medyada Olive Farm
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OLIVE FARM SANAL MAĞAZA

 From Our Farm to Your Home

Olive Farm E-Store

Çiftlikten Evinize

www.olivefarm.com.tr

Web sitemizden tüm ürünlerimizi 
sipariş edebilirsiniz.

QR Kodu okut seni web sayfamıza götürsün.

All our products can be ordered 
from our website

After reading the QR code you will come to our website



Perili

Peri
180

Olive Farm Guesthouse
misafirleri Perili Bay 
plajında yüzebilirler.

Bize ait Datça Perili 
Bay Resort resimleridir.

Picture of our Perili Bay Resort.

Guests from the 
Olive Farm Guesthouse 
can also swim at the 
Perili Bay Beach

Bay Resort
Perili
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Peri
Olive Farm Guesthouse
misafirleri Perili Bay 
plajında yüzebilirler.

Guests from the 
Olive Farm Guesthouse 
can also swim at the 
Perili Bay Beach

Ja vad ska man saga, mer an att har a fullstandigt fantastiskt! Allt ar prima vara, fran den fantastiska 
olivoljan till prentationen, shoppen, oliv och fruktodlingarna, stamningen bland personalen och boendet.

Well, what can you say, it is absolutely fantastic here! All is super quality, from the outstanding olive oil to the prentation, 
the shop, the orchards, the atmosphere that the staff create and finally the standard of the retreat.

 ANNA SKIPPER -TV3, Swedish TV host for healty living & eating

İtiraf ediyorum ki böyle bir şeyle karşılaşacağımı tahmin bile etmiyordum. O günden beri bu duş jeliyle AŞK 
yaşıyorum. Sürüyorum ve ayrılmak istemiyorum. Kokusu ve dokusu üzerimde kalsın istiyorum.

I confess I have not even anticipated such a thing. Since then, I’m having LOVE with this shower gel. I’m rubbing it on 
and I do not want to leave it. I want to keep the smell and texture all over me

AYŞE ARMAN- HÜRRİYET GAZETESİ

Farklı yörelerin zeytinleriyle denedikleri zeytinyağları alışılmışın dışında. Yine kendi tesislerinde ürettikleri 
incir, tatlı elma ve kekikli sirke ise çok başarılı.

Their olive oil is made from the olives of various regions is out of ordinary. Figs, sweet apple and thyme vinegar are very 
successful which they produce in their own facilities.

FOOD &TRAVEL

Bu doğallık ve konfor içinde kendinizi büyük kentlerin karmaşasından uzakta hissedeceğinizden eminim. 
Hatta iddia ediyorum ki, buradan dönmek bile istemeyeceksiniz.

In this nature and comfort you will feel yourself far from the chaos of the big cities that is for sure. In fact, I would argue 
that even you do not want to return.

SÜHA DERBENT - VATAN GAZETESİ
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GÜLLERDAĞI TURİZM TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Güller Dağı Çiftliği, Reşadiye Mh. No:30 Datça 48900 Muğla

Tel: +90 252 712 83 77 - Faks: + 90 252 712 40 37

OLIVE FARM DATÇA ÇİFTLİK MAĞAZASI
Olive Farm Türkiye Güller Dağı Çiftliği

Reşadiye Mh. No:30  Datça 48900 Muğla

Telefon: +90 252 712 83 77  Faks: + 90 252 712 40 37

e-mail: datca@olivefarm.com.tr

OLIVE FARM AKYAKA
MAĞAZASI VE CAFE

Azmak Mevkii İnişdibi Caddesi 

No:56  Akyaka-Ula / Muğla

Telefon: +90 252 243 50 42

e-mail: akyaka@olivefarm.com.tr

OLIVE FARM 
KURUÇEŞME MAĞAZASI

Kuruçeşme, Muallim Naci Cd.

No:64  Beşiktaş 34345 istanbul

Telefon: +90 212 263 06 42

e-mail: kurucesme@olivefarm.com.tr

OLIVE FARM 
GÖCEK MAĞAZASI

Sahil Yolu Caddesi 28/A

Göcek - Fethiye -Muğla

Telefon: +90 252 645 27 94

e-mail: gocek@olivefarm.com.tr

OLIVE FARM
 BODRUM MAĞAZASI

Ortakent Yahşi Mh. Kapuz Cd. No:31 H2, 

Bodrum 48420 Muğla

Telefon: +90 252 358 70 90

e-mail: bodrum@olivefarm.com.tr

www.olivefarm.com.tr


