
HASSAS ALANLAR 
DATÇA-BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 

Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi;Datça ve Bozburun yarımdası bir çok tarihi kalıntıya ev sahipliği yapması nedeniyle Özel Çevre 
Koruma bölgesi altında olan bir alandır.  

 Yarımada, tarihten günümüze kadar çeşitli medeniyetlerin ürünü, yaşadıkları devirlerin 
sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini temsil eden arkeolojik, kentsel, doğal, tarihi 
kalıntılara ev sahipliği yapmaktadır. Bu alanlar yarımada üzerinde dağınık olarak yer 

almaktadır. Eski dönemlerde özellikle deniz ticaret 
noktalarından biri olan Knidos;bölge için ayrı bir önem teşkil 
etmektedir.Knidos; Antik Çağ’ın altı Dor kentinden biri olan 
Knidos,Datça Yarımadasında yer almıştır. Antik Knidos 
Milattan önce 7. Yüzyılda  bugünkü Datça ilçesinin yakınlarında 
kurulmuş, MÖ 4. Yüzyıl ortalarında ise Tekri’ye taşınmıştır. 
Taşınmanın nedeni o dönemde çok gelişmiş olan deniz ticareti 
olabilir. Özellikle şarap, sirke, zeytinyağı ihraç edilmiştir.   

Yarımada da bulunan diğer tarihi kalıntıları şöyle sıralamak mümkündür; Amos,Laryma,Bybassium,Soronda.  
Ekosistem Datça Bozburun ekosistem temelinde nadirlik açısından incelendiğinde; Maedicago marina, Eryngium maritmum, Euphorbia paralias 

gibi kumul bitkileri Cupressus sempervirens (servi), Pinus buritia (kızıl çam) ve Arbutus  andrachne (sandal ağacı), Phoenix theophrasti 
(Datça Hurması) ve Liquidambar orientalis (sığla ağacı) bitki türlerine, kuş türlerinden Falco elenoroae (karadoğan - KD), F. Pereginus 
(gökdoğan-KD), F. Naumanni (küçük kerkenez -KD), Hieraetus fasciatus (tavşancıl -KD), Larus  audoinii  (ada martsı- KD) ve Phalacrocorax 
aristotelis desmarestii (tepeli karabatak -KD) memeli  türlerinden; Monachus monachus (Akdeniz foku-HD) Capra aegagrus (yaban keçisi-
HD) ve Lutra lutra (su samuru-HD) sürüngenlerden Testudo graceae (HD) örnek olarak verilebilir 

Bozburun Batığı 
Marmaris'in Selimiye köyüne birkaç kilometre mesafedeki Küçüven Burnu'nda keşfedilen bu Bizans gemisi, merkezi Bodrum'da bulunan Sualtı 

Arkeoloji Enstitüsü arkeologları tarafından kazıldı.Ön çalışmalar sırasında Bozburun'daki batık alanından çıkarılan amfora örnekleri, geminin 9. yüzyılda ya 
da 10. yüzyıl başında battığını gösterdi. Bu, Doğu Akdeniz'de dramatik değişimlerin yaşandığı, Bizans İmparatorluğu'nun Altın Çağı'na girdiği bir dönemdi.  
Su yüzeyine çıkarılan amforalar, çanak çömlek parçaları, demir, bakır, ahşap, kemik ve camlar kamptaki konservasyon,kazı sonunda hepsi şu an dünyanın en 
önemli su altı arkeoloji müzesi olarak bilinen Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne taşındı." 
 

  
  
 


