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MUĞLA İL TARIM VE ORMAN 
MÜDÜRLÜĞÜ
Muslihittin Mahallesi Hasat Sokak No:1 
48050 Menteşe/Muğla

Konu : Yöremize Özgü Zeytin/Zeytinyağı 
Çeşitlerinin Araştırılması Hk.

 
 
Turizm faaliyetlerinin yanı sıra tarımsal üretimi ile de ön plana çıkan bölgemiz, yöresel tarım 
ürünleri açısından önemli çeşitliliğe sahiptir. Odamız bu kapsamda yöreye özgü ürünlerin üretim 
aşamalarını raporlama ve standardizsyonunun sağlanarak kalitesinin istenen düzeyde kalmasını 
amaçlayan; yine tanıtım ve satış çalışmalarında önemli bir itici güç olan Coğrafi işaret 
çalışmalarını yürütmektedir. Bu çerçevede Odamız Fethiye Tahini ve Fethiye Kaya İnciri coğrafi 
işaret tescil çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir. 
 
Bu ürünlerin yanı sıra yine yöremizde yetiştirilen zeytin/zeytinyağı çeşitleri hem bölgesel hem 
de ülke çapında önemli bir tarımsal değer olarak ön plana çıkmaktadır.
 
Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Fethiye'de 73.000 da zeytinlik; 
Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Seydikemer'de  140.000,00 
da. zeytinlik bulunmaktadır. Zeytin/zeytinyağı açısından Fethiye-Seydikemer bölgesinde Gemlik 
başta olmak üzere Memecik, Domat, Delice ve Ayvalık türü yetiştirilmektedir.
 
Bununla birlikte bilimsel kaynaklarda orijin olarak Fethiye bölgesi gösterilen Tavşan Yüreği ve 
ile yine yöreye özgü Dilmit de önemli zeytin çeşitlerindendir. Yöreye has bu çeşitlerin bölgenin 
toprak ve iklim yapısının farklılıklarının yanı sıra; kimyasal bileşenleri, polifenol değerleri, koku 
ve tattaki farklılıklar nedeniyle diğer bölgelerden ayrışmaktadır.
 
Tavşan Yüreği ve Dilmit zeytini ve bu zeytinlerden üretilen zeytinyağı çeşidinin özelliklerinin ve 
kalite parametrelerinin tespit edileceği kapsamlı bir analiz ve bilimsel değerlendirme çalışması, 
bölgedeki ürün potansiyelini raporlanmasını sağlayacak, üreticilerinin üretim kapasitelerine 
olumlu etki edecek, coğrafi işaret çalışmalarına temel teşkil edecek veriler sağlayacaktır.
 
Zeytin ve zeytinyağı özelinde Müdürlüğünüz tarafından hazırlanan ve Eğitim Yayın Dairesi 
Başkanlığınca desteklenen, Tarımsal Yayım Projesi "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli 
Yolculuğu Projesi" de bölgenin zeytinyağının ne kadar değerli olduğunu ortaya koymuş, Muğla 
zeytin/zeytinyağının kaliteli üretimi, yurtiçi ve yurtdışında markalaşması ve iç ve dış pazar 
payının artırılması konularında stratejiler sunmuştur.
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Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde Fethiye-Seydikemer bölgesinde yöreye has Tavşan 
Yüreği ve Dilmit zeytin/zeytinyağı çeşidinin özelliklerini ortaya koyacak bir araştırma projesinin 
Müdürlüğünüz ve konu ile ilgili iştirakçi kurumlar tarafından hazırlanarak uygulanması 
hususunda desteklerinizi talep eder; konu ile ilgili görüşlerinizi arz ederim.
 
 
 
 
 

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI
Yönetim Kurulu Başkanı
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