
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. Diğer bir neden de, kuzeyden esen sert rüzgarların güneyden gelen 
gemilerin burnu dolaşmalarını engellemesidir. Tarihçi ve coğrafyacı Strabon’a göre 
önce surlar inşa edilmiş daha sonra sokaklar ve evler ızgara planına (Hippodamos
planı) göre ve teraslama yapılarak kurulmuş, tapınaklar, tiyatrolar ve diğer resmi 
yapılar da bu planda yer almıştır. Antik Çağ’ da Knidos bir sanat, tıp ve kültür 
merkezidir. Knidoslu Eudoksos ( MÖ 409-355) matematikçi, fizikçi, coğrafyacı, filozof 
gök bilimcisi olmasının yanı sıra aynı zamanda yasa koyucusudur. Kent için 
hazırladığı yasanın demokrasiye geçişte etkin bir rolü olduğu sanılmaktadır. 
Yarımada da bulunan diğer tarihi kalıntıları şöyle sıralamak mümkündür; Amos, 
Laryma, Bybassium, Soronda

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.
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Datça & Knidos Knidos Datça’da bulunan D Maris Bay’ e yaklaşık olarak 69 km uzaklıkta bulunan antik bir yerleşim alanıdır. Knidos 

antik çağda bilim , mimari ve sanat açısından oldukça gelişmiş bir şehir olmuştur.
Bu tarihi kentin en güzel yanı , burada bulunan mevsimleri ve saati gösteren güneş saatidir. En çekici turistik özelliği Afrodit Tapınağıdır ve  
Knidosun en yüksek noktasında yer alan ve hala kullanılan Apollon Tapınağı bölgenin en şaşırtıcı tarihi yerlerden biridir.
Datça denildiğinde ziyaret etmek için başka bir yer de, bölgenin tipik mimari özelliklerini sergileyen güzel eski taş evleri olan Eski Datça dır. 
Kızlan ve yel değirmenleri bölge için bir sembol haline gelmiştir ve Eski Datça ile Hızırşah köyleri arasında bazı seramik üreticilerinin kalıntıları 
vardır. Milattan Önce 4. Yüzyılda da çalıştığı var sayılan ve  Selçuklular döneminden miras kalan camiinin restore edilmiş halini burada 
bulabilirsiniz.

Orhaniye & Kızkumu,  D Maris Bay Otel’ den  21 km uzaklıkta, Loryma yarım adasının üzerinde uzun yeşil dağların arasında balıkçı 

teknelerinin yatlar ile birlikte bulunduğu masmavi bir deniz ve Orhaniye yatıyor.
Orhaniye bir insanın gerçekten de su üzerinde yürüyebileceği 600 metrelik kıyı kordonuna sahip güzel Kızkumu ile tanınır. Körfezden 
uzanan alçak kum kara parçası üzerinde bileklerinize kadar gelen suyla birlikte yürürken suyun üzerinde yürüyormuş hissine kapılabilirsiniz. 
Geleneksel bir halı fabrikası ve bir şelale bölgedeki diğer yerel turistik mekanlardır.

Selimiye, D Maris Bay Otel’ den yaklaşık 36 km uzaklıkta körfez boyu uzanan çarpıcı bir tatil beldesidir. Sahil yürüyüş yolu şehir boyunca

uzanır  ve deniz kenarında  rahatlatıcı bir yürüyüşe çıkmanızı sağlar. Bölgenin taze balık hizmeti vermesiyle ünlenen çok sayıda harika 
restorantlarının önünden  yürüyebilirsiniz. Israrla tavsiye edilen Sardunya Restoran Türkiye’ nin dört bir yanından gelen turistler tarafından 
ziyaret edilmektedir.
Kasaba geleneksel ahşap tekne yapımı konusunda yerel pazarda güçlü bir üne sahiptir, bu yüzden şehrin içindeki yolda bir kaç metre mesafe 
aralıklarla geleneksel yöntemlerle inşa edilen massif ahşap tekneleri göreceksiniz. Ayrıca taze incir, badem ve diğer güzellikleri küçük yerel 
dükkanlardan satın almak için bakınabilirsiniz. Ayrıca Selimiye ziyaretinize ait hediyelik eşyalar için çok sayıda kaliteli sanat ve zanaat 
atölyeleri bulabilirsiniz. Selimiye’ de plaj bulunmadığınında belirtilmesi gerekir.
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DATÇA ANTİK KENTİ (KNIDOS)

Klasik Devir dünyasının zengin ve ünlü kentlerinden biri olan Knidos, bugünkü 70 km. 
uzunluğunda Datça Yarımadası’nın en uç kısmında Ege ve Akdeniz'in birleştiği noktada Tekir 
Burnu üzerinde kurulmuştur. Knidos antik kenti Bati Anadolu kıyı kentlerinin en 
önemlilerinden biridir.
Muğla İli, Datça İlçesi, Yazı Köyü sınırları içindedir. Kara yolu ile Datça'ya 35 km.'lik, son 8 km.'si
stabilize olan bir yol ile bağlanır. Deniz yolu ile ulaşımı turizm sezonu boyunca gezi tekneleri ve 
yatlarla yapılmaktadır.
Knidos hem yarımadanın güneye bakan ucunda, hem de karşısında yer alan, başlangıçta ada 

olup da zamanla yarımadaya dönüştürülen Kap Krio’nun (Deve Boynu) kuzey yamacında 
teraslar üzerine kurulmuştur.
Kenti yuvarlak ve köşeli kuleleri ile güçlü bir sur duvarı çevrelemektedir. İ.Ö.4 yy.da yapıldığı 
düşünülen sur duvarlarının en iyi korunan bölümlerini Akropolis’te görmek mümkündür. Şehir 
surları dışında, doğuya doğru yaklaşık 7 km. uzunluğunda geniş bir alana yayılmış Nekropol
(mezarlık) bulunmaktadır.
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DATÇA ANTİK KENTİ (KNIDOS)
Anakarada aks üzerinde doğu batı yönünde uzanan bir cadde ve bu yolun altında ve üstünde, 
kamu yapıları, aşağı ve yukarı tiyatrolar, Demeter Kutsal Alanı, küçük bir odeon, Aphrodite
Tapınağı, Korinth Tapınağı, Roma Mezarı, Agora, Anıtsal Yapı, Hellenistik Stoa, Dionysos
Tapınağı ve Bizans Kilisesi, Roma Dönemi Bouleuterionu, Propylon ve basamaklı cadde gibi yapı 
kalıntıları yer almaktadır.
Strabon, Knidosun kıyı boyu ile önündeki adada kurulduğunu belirtmektedir. Sonradan ada ile 
kara parçası arasındaki deniz doldurulmuş, böylece iki ayrı liman elde edilmiştir. Bunlardan, 
kuzeyde daha küçük olana “Kuzey Limanı” denmiştir. Bu liman askeri amaçlı kullanılmıştır. 
Diğer yandaki güney limanı ise ticaret gemilerine ayrılmıştır. Bugün buradaki liman ağzını 
kapayan mendirek kalıntıları ile kuzey limanındaki kule görülebilir.
Knidos kenti Hippodamos’un ızgara plan düzenine göre kurulmuştur. Bundan dolayı doğu-batı 
doğrultusunda birbirine paralel dört geniş cadde, kuzey-güney doğrultusundaki dik bir cadde 
ile kesişmiştir. Arazi konumuna uygun biçimde cadde ve sokaklar bazen merdiven, bazen de dik 
birbirlerini kesmişlerdir.

HASSAS ALAN YAKIN ÇEVRE BİLGİSİ



DATÇA ANTİK KENTİ (KNIDOS)
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Bozburun Bozburun, D Maris Bay yaklaşık 43 km uzaklıkta yer alan sakin bir beldedir. Çoğu insan Bozburun’ a yat veya gulet ile gelir ki

bu durum sürpriz olmamalıdır çünkü burası dünyaca ünlü ağaçtan yapılan hafif armalı çift direkli Türk Guletlerinin yüz yıllardır kullanılan
eski gelenekler ile üretildiği bir yerdir.
Bozburun modern hayatın baskılarından kurtulmak için harika bir yerdir. Bu sakin kasaba, eski uygarlıkların mirası, güzel koylar ve
körfezleri ile kutsanmıştır.
Bozburun yakınlarında ve Asar tepesinin üzerinde Larymna şehir kalıntıları bulunmaktadır. Bu tepeye tırmanmak yaklaşık 45 dakika sürer,
çevredeki şehir surları ile mezar kalıntılarını burada bulabilirsiniz. Tepeden yakındaki Yunan adalarını görebilirsiniz.

Turgut tarihi geçmişini korumuş, doğal alanlarına el değmemiş, güzelliğini korumayı sağlamış, D Maris Bay’ e 23 km uzaklıkta bulunan

bir köydür.
Bölge, 6 metre yükseklikten düşen eski bir şelale ile ünlüdür, şelalenin çevresi ‘arctiidee’’ (Kaplan güvesi) türünün yetişme alanıdır. Köyden
şelaleye giden yaklaşık bir km lik yolun sağındaki yamaçta antik bir yapının izlerini farketmek mümkündür. Buranın Savaşçı Diagoras
mezarlığı olduğuna inanılmaktadır.

Tavşan Adası & Bencik Koyu & Dişlice Adası  Tavşan Adası D Maris Bay bulunduğu koyun tam karşısında bulunmaktır. Yıllar 

önce ada üzerine çok sayıda tavşan turistik amaçlı bırakılarak ada koruma altına alınmıştır. Ada Hisarönü körfezinde gezinti yapan pekçok 
tur teknesi tarafından uğrak yeri olmuştur. Marmaris'le Datça'yı birbirinden ayıran, Datça Yarımadası'nın en ince noktasında bulunuyor 
Bencik Koyu. Tam ortasında bir kayalık olan Dişlice Adası yer alıyor. MÖ 540 yılında Persler Ege kıyılarını işgal ederken buralara kadar 
gelmişler. Bu yüzden Herodot bile Bencik Koyu'ndan bahsediyor. Burası Marmaris'le Datça'ya gelen yatların en çok tercih ettiği koylardan 
biri. Sert esen rüzgarlara kapalı olan bu koyda meltem rüzgarıyla serinlemek mümkün.
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