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MARMARİS ALTERNATİF TURİZM RAPORU 
 

 
 
 
Ege ile Akdeniz’in tam kesiştiği noktada konumlanan Dünya’nın İncisi Marmaris Dalaman Havalimanı’na 
95, Milas-Bodrum Havalimanı’na 130 km uzaklıktadır. Yunanistan’ın Rodos Adası’na 25 deniz mili, 
Bozburun Limanı’ndan Simi Adası’na ise 3,5 deniz mili mesafededir.   

 
 
Marmaris’in yerleşik nüfusu her ne kadar pandemi sürecinde  artmış olsa da, 2019 yılı itibariyle kış 
aylarında 96.000 civarındadır. Yüzölçümü bakımından 964 km kareye yayılan Marmaris 452 km kıyı 
uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla İli’nin %30’unu oluşturmaktadır. Milli Parklar 
dahil toplam 85.205 hektar orman alanına sahip olan ilçemiz, her ne kadar geçtiğimiz aylarda yaşamış 
olduğu yangın felaketinde ormanlarının %16’sını kaybetmiş olsa da, hala ülkemizin en büyük kızıl çam 
ormanlarına ev sahipliği yapmayı sürdürmektedir.   
 
Yılın her döneminde Akdeniz İklimi’nin tüm özelliklerini hissedeceğiniz Marmaris son 10 senenin 
ortalamaları göz önüne alındığında yılın 265 gününü güneşli, 81 gününü yağmurlu, 19 gününü ise 
bulutlu ve parçalı bulutlu olarak geçirmektedir. Hava sıcaklığı Mayıs ve Ekim ayları arası, günün en 
yüksek ve en düşük sıcaklık ortalamaları göz önüne alındığında, yaklaşık 29 derece iken, Kasım ve Nisan 
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ayları arası 16 derece civarındadır. Deniz suyu sıcaklığı ortalaması ise Mayıs ve Ekim ayları arası 26 
derece civarında iken, Kasım ve Nisan ayları arasında 18,5 derece olarak ölçülmektedir. 
 
Tarihi ve arkeolojik miras anlamında oldukça zengin olan Marmaris toplam 16 Antik Kente ev sahipliği 
yapmaktadır. An itibariyle bunlardan 8 tanesi ziyaret edilebilecek durumdadır. Şimdi biraz daha detaylı 
olarak Marmaris’in tarihi, kültürü ve ticari yapısı ile ilgili bilgi vereceğim. 
 
NİMARA MAĞARASI 
 

 
 
Marmaris Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Cennet Adası’nda bulunan Nimara Mağarası, 
Marmaris’in tarihini 12 bin yıl öncesine dayandırmaktadır. 2007 yılında yapılan kazı ve kurtarma 
çalışmalarında, prehistorik çağlara ait kalıntılar bulunmuş ve buranın bir tapınak olduğu kanıtlanmıştır. 
Yol güzergahları ve çevre temizlik çalışmaları yapılan mağara 2007 yılından itibaren ziyarete açılmıştır. 
Mağaranın en önemli özelliklerinden biri endemik ve nadir bir tür olan Kaplan Kelebeği’ne ev sahipliği 
yapmasıdır. Bu nedenle kelebek meraklıları, her yıl kelebeğin üreme zamanı olan Haziran ve Eylül 
aylarında mağarayı ziyaret etmektedir.  
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AMOS ANTİK KENTİ 
 

 
Karya Uygarlığı’nın en önemli liman kenti olan Amos, Marmaris merkeze 25 km mesafede olup Turunç 
ve Kumlübük arasında yer alan tepede konumlanmıştır. 2011 yılında çevre düzenlemesi yapılarak 
ziyarete uygun hale getirilen Antik Kent’te 2020 yılı itibariyle Marmaris Ticaret Odası ve Marmaris 
Belediyesi sponsorluğunda kazı çalışmaları başlatılmış olup geçtiğimiz yıl nekropol alanı; bu yıl ise 
Athena tapınağı gün yüzüne çıkarılmıştır. Yapılan kazı çalışmaları neticesinde kentin tarihinin M.Ö 3. 
Yüzyıl’a uzandığı, özellikle şarap ve zeytinyağı üretimi yapıldığı, tarihteki ilk kira sözleşmelerinden 
birinin bulunduğu Amos, halen ayakta olan amfi tiyatrosuyla ziyaret edilebilecek en önemli antik kent 
konumundadır. Önümüzdeki yıllarda Amfi Tiyatronun restore edilmesi hedeflenmekte ve genel kazı 
çalışmalarının uzun yıllar sürmesi beklenmektedir. 
 
PHOENIX ANTİK KENTİ 
 

 
Karya Uygarlığının yine önemli liman kentlerinden biri olan Phoenix, Marmaris’e 45 km mesafede olan 
Taşlıca Köyü’nde bulunmaktadır. Kısmen ayakta olan sur duvarları Helenistik Dönemi işaret etmektedir. 
Bu yıl itibariyle yine Marmaris Belediyesi ve MTO sponsorluğunda Arkeolojik Yüzey Araştırması 
başlatılmış olup bir kaç yıl içinde kazı çalışmalarının hayata geçirilerek turizme kazandırılması 
hedeflenmektedir.  
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KASTABOS ANTİK KENTİ - HEMİTHEA TAPINAĞI 
 
 
Marmaris’e 20 km mesafede bulunan 
Hisarönü Köyü’nde yer alan Kastabos 
Antik Kenti’nde Rodos Periası’nın üç 
tiyatrosu arasında bulunan orta ölçekli bir 
amfi tiyatro, sağlık tanrıçası Hemithea 
Tapınağı ve bir çok arkeolojik kalıntı 
bulunmaktadır. Kastabos Antik Kenti 
trekking meraklıları tarafından yürüyüş 
güzergâhlarına dahil edilen önemli bir 
cazibe noktasıdır.  
 
 
 
 
 
 

 
KEDRAİ ANTİK KENTİ 
 

 
 
Antik Kent, Marmaris’e 17 km mesafede bulunan Çamlı Köyü’nden kalkan teknelerle kısa bir yolculukla 
ulaşabileceğiniz Sedir Adası’nda konuşlanmıştır. Tarihi M.Ö. 6. yüzyıla dayanan antik kentte, Apollon 
tapınağı, 2500 kişilik amfi tiyatro, agora ve antik limana ait kalıntılar bulunmaktadır. Romalı komutan 
Antonius’un Kraliçe Kleopatra için Mısır’dan gemilerle getirdiği rivayet edilen ve günümüzde koruma  
altında olan kumlardan oluşan sahiliyle her yıl 250.000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir. 1. Derece 
Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı olan Sedir Adası, Marmaris’in en önemli kültür varlığı konumundadır.  
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MARMARİS İÇİNDEKİ DİĞER ANTİK KENTLER 
 

 
Marmaris’in merkezine 50 km mesafe uzaklıktaki 
Bozburun Köyü’nde Loryma Antik Kenti kalıntıları, 
Turgut köyünde bulunan Hydas Antik Kenti’ndeki 
piramit mezar, Selimiye köyünde bulunan Bizans 
dönemi Losta Antik Kenti kalıntıları ve Marmaris 
merkezde yer alan İyilik Kayalığı Arkeoloji Parkı 
Marmaris sınırları içinde yeralan ve görülmeye değer 
diğer kültürel miraslardandır. 
  
 
 
 

 
 
MARMARİS ÇEVRESİ DİĞER ANTİK KENTLER 
 
 
 
Antik kentler açısından oldukça zengin bir 
coğrafyada konumlanan Marmaris’e yakın 
mesafede bulunan Datça Yarımadası’nda 
Knidos Antik Kenti, Dalyan’da Kaunos Kaya 
Mezarları, Yatağan’da Stratonikeia Antik Kenti 
ve Akyaka’da Idyma Kaya Mezarları kısa bir 
yolculukla günübirlik ziyaret edilebilecek 
önemli tarihi alanlardır. 
 
 
KAMERİYE KİLİSESİ 
 

 
Osmanlı Dönemi’nde Marmaris tebaasından Rum vatandaşların inşa ettiği bilinen Kameriye Kilisesi, 
Marmaris ve civarında yer alan kiliseler içinde bütünlüğü en korunmuş olan kilisedir. Marmaris’in son 
yıllarda butik turizmde öne çıkan köyü Selimiye’den tekneyle 20 dakika uzaklıktaki Kameriye Adası’nda 
yer alan kilise, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşmaktadır. Kilise çevresinde ve ön avlusunda yer alan 
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yuvarlak kenarlı siyah ve beyaz renkli taşlarla bezenmiş mozaik döşeme kilisenin 1800’lerin başında 
inşa edildiğini düşündürmektedir. Kilise’nin orta vadede restore edilerek inanç ve evlilik turizmine 
kazandırılması hedeflenmektedir. 
 
MARMARİS KALESİ VE ARKEOLOJİ MÜZESİ 

 
 
Halikarnaslı tarihçi Heredot’a göre M.Ö. 3. binde yapıldığı söylenen; ancak Evliya Çelebi’nin ünlü 
Seyahatnamesinde 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferi öncesi inşa edildiği belirtilen 
Marmaris Kalesi, aynı zamanda Marmaris Müzesi’ne de ev sahipliği yapmaktadır. Marmaris merkezde 
yer alan kale içindeki müze 4 salondan oluşmakta, bahçesi ve salonlarında Helenistik, Roma, Bizans ve 
Osmanlı Dönemlerine ait eser koleksiyonu sergilenmektedir.  
 
HAFSA SULTAN KERVANSARAYI 
 

 
Kaleye çıkan dar ve basamaklı sokağın girişinde Hafsa 
Sultan Kervansarayı yer alır. Kervansarayın giriş 
kapısı üzerinde yer alan kitabeden 1545 tarihinde 
Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından annesi adına yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 
Yapım amacı Rodos seferi sırasındaki konaklama ve 
ticaret ile ilgilidir. Kervansaray dikdörtgen planlı ve 
iki katlı olup, yedi küçük ve bir büyük oda ile bir 
hamamdan oluşmaktadır. Binanın kamulaştırma 
konusu gündemde olup, kısa vadede restore edilerek 
müze şeklinde turizme kazandırılması 
hedeflenmektedir. 
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MARİNALAR 
 
Marmaris deyince deniz turizmi konusuna ayrı bir 
başlık açmak gerekiyor. MÖ 12. YY ve MS 6. YY 
arasında hüküm süren Antik Karya Uygarlığının en 
önemli liman kenti olan Physkos, yani bugünkü 
adıyla Marmaris, tarihte deniz ticaretinde oynadığı 
önemli rolü bugün Akdeniz’in en büyük marinalarına 
ev sahipliği yaparak sürdürmektedir. Marmaris 
barındırdığı marinaları, liman, iskele ve çekek yerleri 
ile denizde 3900 karada 1900 olmak üzere toplamda 
5800 civarında tekneye aynı anda ev sahipliği 
yapabilmektedir.  
 
 

 
GULET İMALATI 
 

Gulet imalatı Marmaris ekonomisinde önemli bir 
yere sahip. Babadan oğula geçerek nesillerdir devam 
eden ahşap gulet imalatı bugün çoğunluğu Bozburun 
köyünde yer alan 25 tersane ve tekne yapım atölyesi 
ile İngiliz Kraliyet Ailesi, Johnny Depp, Richard Gere, 
Roman Abramovich gibi dünyaca ünlü isimler 
tarafından tercih edilmektedir. 64,5 metre 
uzunluğuyla dünyanın en büyük ahşap yelkenlisi olan 
“Mikhail Vorontsov” Marmaris’te üretildiği gibi, yine 
denize indirildiğinde 141 metre uzunluğuyla 
dünyanın en büyük ahşap yelkenlisi olacak olan 
Dream Symphony isimli guletin inşası Bozburun’da 
bulunan bir tersanede devam etmektedir.  
 

 
MAVİ YOLCULUK 

 
Sadece marina ve tekne imalatında değil aynı zamanda coğrafi olarak dünyanın en önemli mavi 
yolculuk rotasının merkezinde yer alan Marmaris, deniz turizminde oldukça önemli bir konumdadır. 
1964 yılında Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat, Mina Urgan ve Türkan Saylan gibi dönemin aydınlarının 
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girişimiyle Marmaris’li Ali Kaptan’a ait Hürriyet isimli bir yük teknesiyle başlattıkları mavi yolculuk 
bugün Marmaris Limanı’na kayıtlı 900’e yakın gulet ve yelkenli ile tüm hızıyla devam etmektedir. 
Hürriyet ile yapılan mavi yolculuklar 19 Nisan 1970 tarihli The New York Times gazetesinin Pazar 
baskısında tanıtılmış ve tüm dünyada böyle bir tatil anlayışının başlangıcına öncü olmuştur. Marmaris 
bugün tekne kapasitesi ve 11.500 yatağıyla dünyada mavi yolculuğun merkezi konumundadır. 
 
KRUVAZİYER TURİZM 

 
 
Kruvaziyer turizmi, özellikle kış sezonu boyunca 
Marmaris ekonomisini ayakta tutan en önemli 
sektör olarak göze çarpmaktadır. Marmaris 
Kruvaziyer Limanı 315, 200 ve 80 metre 
uzunluğunda üç ayrı iskeleye sahip olup 2010 ve 
2019 yılları arası 644 gemi ağırlamıştır. Bu seferler 
neticesinde toplam 895.000 yolcu Marmaris’i 
ziyaret etmiştir.   
 
 
 
 

 
KONAKLAMA 
 

1957 depremi sonrası bir turizm kenti olma yolunda 
adımını atan ve 60’lı yılların sonunda Martı Resort, 
Lidya Otel ve şu an bu toplantıyı gerçekleştirdiğimiz 
Turban Tatil Köyü gibi Türkiye’nin ilk nitelikli resort 
tesislerini faaliyete geçiren Marmaris, şu an 700’e 
yakın konaklama tesisine ve 25.000’i 4 ve 5 yıldızlı 
tesislerde olmak üzere toplam 75.000 yatak 
kapasitesine sahiptir. Özellikle pandemi sonrası 
değişen turizm alışkanlıkları ve son yıllarda giderek 
daha popüler olan sahil köylerinde yaygınlaşan butik 
otelleri ile sezon boyunca yaklaşık her yıl 1 milyonun 
üzerinde yerli ve yabancı misafir ağırlamaktadır. 
 
 
 
 
GASTRONOMİ 
 
Son yıllarda ünü sınırları aşan gibi deniz ürünü ağırlıklı 
menü sunan restoranlar Marmaris’i gastronomi 
anlamında ön plana çıkarmakta. Marmaris merkezde 
ise Kısayalı ve Uzunyalı adı verilen sahil sınırını çizen 
şeritte bulunan 200’e yakın yerel ve dünya lezzetleri 
sunan restoran yerli ve yabancı misafirlere yıl boyu 
hizmet vermekte. Pirinçli Balık, Sura, Yedi Baharlı Balık 
ve Kıyam tatlısı Marmaris’in yerel ve keşfedilmeyi 
bekleyen yöresel tatları arasındadır. 
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ALIŞVERİŞ 

 
3 adet alışveriş merkezine sahip olan Marmaris, 300’ün üzerinde mağaza barındıran tarihi kapalı 
çarşısında kuyum, deri ve halı mağazaları başta olmak üzere yöresel ürünleri de bulabileceğiniz bir 
noktadır. Yine çarşıdan kısa bir yürüyüşle ulaşabileceğiniz, Marmaris’in modern çağda en eski yerleşim 
birimi olan kale bölgesi; taştan yapılmış Ege mimarisine özgü tarihi evleri ve begonvillerle süslü dar 
sokakları ile eski Marmaris kültürünü yaşayabileceğiniz önemli bir cazibe merkezi. Kale sokakları son 
yıllarda butik otellerin ve restoranların bu bölgede açılmasıyla daha popüler hale gelmiş durumda.  
 
EKOTURİZM KÖYLERİ 

 
 
 
 
İnbükü ve Çubucak kamp alanları, Bördübet ve 
Amazon kuş gözlem alanları; Kızkumu, Turgut Şelalesi 
ve Marmaris Milli Parkı kamp ve karavan turizmi 
meraklıları tarafından tercih edilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
GÜNNÜCEK MİLLİ PARKI 
Marmaris Milli Parkı’nda yer alan ve günlük ağacı 
olarak da bilinen sığla ağacı, varlık olarak dünyada 
Amerika ve Çin’de yer almakla birlikte Türkiye’deki 
en yoğun yayılımı Marmaris bölgesinde 
göstermekte. Yağı çok kıymetli olan sığla, Mısır 
Uygarlığında mumyalamada kullanılmış, firavunlar 
sığla yağı ile mumyalanmıştır. Mumyalama dışında, 
sığla yağı Kraliçe Kleopatra döneminde ve Roma 
hamamlarında bir kozmetik ürünü, aşk iksiri ve 
güzellik aracı olarak kullanılmış, Hipokrat’ta ise ilaç 
olmuştur. Günümüzde ise cilt ve mide 
rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.. 
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MARMARİS ÇAM BALI 
 
 
 

 
Verimli bir coğrafyaya sahip Marmaris’te arıcılık ve 
çam balı üretimi turizmden sonra en önemli ticari 
faaliyet olarak göze çarpmaktadır. 2019 yılında 
Marmaris Ticaret Odası’nın başvurusu ile coğrafi 
işaretli ürün olarak tescil edilmiştir. 1500’lü yıllardan 
itibaren yörede yoğun olarak üretildiği bilinen 
Marmaris Çam Balı, bugün 614 kayıtlı arıcı tarafından 
145.000 kovanla senede 3000 ton civarında 
üretilmektedir. Marmaris’in Osmaniye Köyü’nde yer 
alan MTO’ya ait Bal Evi ve Arıcılık Müzesi her yıl 
50.000 civarında ziyaretçi ağırlamaktadır. Bal Evi’nde 
yerel arıcılara yönelik polen, propolis ve arı sütü 
eğitimleri yıl boyu devam etmektedir.   
 

 
 
 
 
TURGUT YER FISTIĞI 
 

 
 
Turgut köyümüzde geleneksel olarak devam eden; 
ancak son dönemde rekoltesi düşen yer fıstığı, 
Marmaris Belediyesi’nin girişimleri ile ata tohumlardan 
yeniden üretilmektedir. Köyleri ve üretim kapasitesi ile 
Marmaris aynı zamanda bir agroturizm destinasyonu 
olma yönünde çalışmalar yürütmektedir. 
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SAĞLIK TURİZMİ  

 
Karya döneminde Hemithea Sağlık Tapınağı ile bir şifa merkezi olan Marmaris’te bugün, 3 hastane, 4 
özel klinik ve 1 diyaliz merkezinde 150 doktor, 1000 personel 27’si yoğun bakım olmak üzere toplam 
220 yatak ile sağlık hizmetleri yürütülmektedir. İlçemizde bulunan 5 modern diş polikliniği ve 50’nin 
üzerinde klinikte diş tedavileri gerçekleştirilmektedir. Avrupa ülkelerine kıyasla yüzde elliye varan fiyat 
farkı, hizmet kalitesi ile tatil ve tedavinin bir arada yapılıyor olması, son yıllarda yabancı ziyaretçilerin 
diş tedavileri ve estetik operasyonlar konusunda Marmaris’i tercih etmelerine sebep olmuştur. Sağlık 
turizmi konusunda bir diğer önemli husus da kaplıca turizmi konusunda çalışmalar. Şu an içinde 
bulunduğumuz tesis 2018 yılında tabanında bulunan termal suyu müşterilerinin hizmetine sunarak 
Marmaris’teki ilk termal tesis oldu. Belediyemiz öncülüğünde kurulacak benzer bir ünitenin Marmaris’e 
kazandırılarak ilçedeki tüm otellerin misafirlerinin ortak kullanımına sunulması konusunda çalışmalar 
yürütülmektedir.   
 
BİSİKLET YOLLARI 
 
Şehir içinde yaklaşık 15 km’lik bisiklet yolu, çevre 
dostu ulaşım imkanı sunmaktadır. İlçemizde güvenli 
park yeri, bisiklet yıkama ve tamir alanı sunan 100 
adet bisiklet dostu konaklama tesisi bulunmaktadır. 
Şehir içinde yeni bisiklet yollarının inşasına devam 
edilmektedir. Marmaris Belediyesi’nin başlattığı ve 
tüm sahil şeridinde yer alan akıllı bisiklet sistemi, 11 
istasyon, 66 bisiklet ve 99 park yeri ile Marmaris’i 
ziyarete gelen misafirlerin kullanımına sunulmuştur. 
 
 

 
BİSİKLET ROTALARI 
 
710 kilometre uzunluğundaki Marmaris Bisiklet Rotaları ağı 
tüm yarımadayı çevrelemekte olup, antik kentleri ve doğal sit 
alanlarını içermektedir. Bu yolları kullanarak tüm yarımadayı 
gezebilir, tarihi ve doğal güzellikleri keşfedebilirsiniz. 
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BİSİKLET YARIŞLARI 
 
 
 
Marmaris olarak tüm yıl boyunca devam eden 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Yarışı, dünyanın birçok 
ülkesinden katılım sağlanan Gran Fondo Marmaris, 15 
Temmuz Şehitleri Anma Ulusal Bisiklet Yarışı, Süslü 
Kadınlar gibi yarış ve etkinliklere ev sahipliği 
yapmaktayız. 
 
 
 
 
 
 

 
TREKKING - HIKING 
 
 
Karya dönemi antik yolları, günümüzde Karya Yolu 
Yürüyüş Rotaları olarak belirlenmiş ve doğa sporu 
severler tarafından trekking maksatlı kullanılmaktadır. 
Karya Yolu 800 km üzerindeki toplam mesafesiyle 
ülkemizin en uzun, işaretli yürüyüş yoludur. Karya 
Uygarlığı kalıntıları rota üzerinde birçok noktada karşınıza 
çıkar. Bakir güzelliği ile Karya Yolu Bozburun ve Datça 
yarımadalarını katetmektedir. Söz konusu bölgeler 
(WWF) Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın “Dünya 
Armağanları” projesinde, doğal orman alanları ve yüksek 
sayıda endemik çeşitliliği ile "sıcak nokta" ilan edilmiştir.  
 
 
 
 
SPOR AKTİVİTELERİ  
 

 
 
 
Marmaris eşsiz doğası ve iklimi ile her mevsim spor 
aktivitelerinin ev sahibi olmuştur. Doğada yoga 
festivali, açık deniz yüzme yarışları ve diğer spor 
dallarındaki turnuvaları ile bir spor kenti olduğunu 
göstermektedir.  
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DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI  
 

 
 
Marmaris 2018 ve 2020 yılları arasında 3 yıl üstüste 
Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye Etabına ev sahipliği 
yapmıştır. 707 km uzunluğundaki ralli parkuru, 12 
özel etapta gerçekleşmiş ve 155 televizyon 
kanalından canlı yayınlarla tüm dünyaya 
ulaştırılmıştır. Önümüzdeki yıllarda Marmaris’in 
tekrar ralli takvimine dahil edilmesi konusunda 
çalışmalar devam etmektedir. 
 
 
 
 

 
YELKEN YARIŞLARI 
 
 
Marmaris, her yıl 11 uluslararası yat yarışına ev sahipliği 
yapmaktadır. Bunlardan en önemlisi olan Marmaris Race 
Week, 2021 itibariyle 30’a yakın ülkeden 130 tekne ve 
1200 yarışçının katılımıyla ile 32. defa start alacak ve 1 
hafta sürecek. Her yıl Ekim ayı sonunda düzenlenen ve 
tüm dünyadan yelken severleri buluşturan etkinlik 
Marmaris’in en istikrarlı organizasyonu olarak dikkat 
çekmektedir.  
 
 
 
SU SPORLARI 

 
Marmaris, eşsiz plajları ve denizi ile adrenalin ve su sporları 
seven tatilciler için çok sayıda fırsat sunmakta. Jet ski, deniz 
paraşütü, windsurf, kayak ve scuba diving Marmaris’te 
yapabileceğiniz su sporları arasında en popüler olanları. 
Dünyada sadece 20 adet bulunan ve “beach plane” olarak 
adlandırılan mini deniz helikopteri 2020 yılından itibaren 
uzman pilotları ile macera severlere hizmet vermektedir.  
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DALIŞ ROTALARI 
 

 
40’a yakın dalış noktası ve 10 adet özel dalış teknesi, 
Marmaris deniz altı flora ve faunasını gözlemlemek için 
yerli ve yabancı misafirlere hizmet vermektedir. 
Eğitmen dalgıçlar eşliğinde yıl boyu yapılabilecek bir 
aktivite olan tüplü dalışta 35 metre derinlikte yaşayan 
ve 22 yaşında olduğu tahmin edilen 60 kiloluk Orfoz 
balığını gözlemleyebilirsiniz. Kadırga Koyu’nda yer alan 
çok sayıda anfora ve Cennet Adası’nda tekne batığı ile 
Bacalı Mağara en çok tercih edilen dalış noktaları 
arasında. 
 
 
 

 
MARMARİS KISA FİLM FESTİVALİ 
 
Sportif faaliyetlerle yıl boyu aktif kalan Marmaris, 
sanatsal etkinliklerle de evsahipliği yapmaktadır. 
2020 yılında 6.sı düzenlenen Uluslararası Marmaris 
Kısa Film Festivali bu yıl pandemi nedeniyle 
maalesef gerçekleşemedi. 2019 yılında 111 ülkeden 
3238 filmin  başvurduğu festivalde kurgu, belgesel, 
deneysel ve animasyon türünde kısa filmler 
yarışıyor. 
 
 
 
MARMARİS KONSERLERİ  

 
 
Panoramik bir Marmaris manzarası sunan Marmaris Amfi 
Tiyatrosu, 6 bin kişi kapasitesine sahiptir. Amfi tiyatroda bahar 
ve yaz aylarında ulusal ve uluslararası birçok konser, tiyatro ve 
bale gösterisi sergilenmektedir. 
 
 
 
 
 

 
BARLAR SOKAĞI 
 
Eğlence söz konusu olunca bahsetmemek olmaz. 
Marmaris’in gözde eğlence mekanlarını bir arada 
bulabileceğiniz Barlar Sokağı’nda 64 adet bar, disko ve 
gece kulübü bulunmaktadır. İlçemize gelen turist 
portföyüne göre farklı alternatifleri barındıran bu 
mekanlar Marmaris gece hayatını canlı tutmaktadır. 
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AKÇAPINAR-AKYAKA 
 

 
Bölgeye özgü eski evler ile modern mimarinin sentezini görebileceğiniz Akyaka, Ağa Han Uluslararası 
Mimarlık Ödülü almış evlerden oluşmaktadır. Citta slow ünvanına sahip Akyaka’da, Azmak Nehri 
etrafında yer alan yerel restoranlar oldukça popüler. Marmaris’e 26 km uzaklıkta bulunan Akyaka’da 
Türkiye’nin en iyi kiteboard ve kitesurf eğitim merkezleri bulunmakta. Yıl boyunca Marmaris’ten 
günübirlik turlarla ulaşım ile bu ekstrem sporu deneyimlemek mümkün. 
 
BURUNUCU MACERA PARKI 
 

 
 
Marmaris Belediyesi bünyesinde bulunan Burunucu Macera Parkı Ekim 2018 tarihinde faaliyete 
başlamıştır. Park alanda bisiklet ve koşu parkuru, çocuk oyun alanı, denge parkuru ve zipline gibi 
aktivitelerle bir günü dolu dolu geçirebilirsiniz. 
 
Sunumun sonuna geldiğimizde Marmaris’in daha önce muhtemelen hiçbir tur operatörüne böyle bir 
toplantıda anlatılmamış ama bugün bahsetmeden geçemeyeceğim bir konu var. Özellikle iklim krizini 
derinden yaşadığımız bu günlerde Marmaris destinasyon anlamında rakiplerine oranla altyapısını 
tamamlamış, doğaya saygılı bir destinasyon olarak  öne çıkıyor. 
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MARMARİS ATATÜRK İÇME SUYU BARAJI 
 

 
İçme suyu temini amacıyla 1998 yılında yapımına başlanan ve 
2004 yılında faaliyete geçen Marmaris Atatürk Barajı, özellikle 
son dönemde tüm dünyayı etkileyen iklim krizi ve kuraklık 
nedeniyle gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Son 
yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle Türkiye’deki 
birçok içme suyu barajı alarm verirken, yeterli yağış olmasa bile 
ilçeye uzun yıllar yetecek suyu muhafaza eden baraj, 7 milyon 
m³ su tutma kapasitesine sahiptir. Marmaris’te henüz 
mevsimsel yağışlar başlamamış olmasına rağmen an itibariyle 
barajımızın doluluk oranı %75’tir. 
 

MARMARİS ATIK SU ARITMA TESİSİ 
 
Marmaris’te doğaya katkısı anlamında bahsetmeden 
geçemeyeceğim çok önemli bir diğer tesis ise atık su 
arıtma tesisi. 2002 yılında faaliyetine başlayan Marmaris 
Atık Su Arıtma Tesisi tamamen arındırılmış evsel atık suyu, 
Yalancı Boğaz mevkiinin 406 metre açığına ve 20 metre 
derinliğe deşarj etmektedir. Günlük 50.000 metreküp 
arıtma kapasitesine sahip olan tesis 2050 yılı nüfus artışı 
göz önünde bulundurularak önümüzdeki yıllarda kapasite 
artışı amacıyla büyütülecektir. 
 
YENİLENEBİLİR ENERJİ 
 

Sunumun başında da belirttiğim üzere yılın 265 gününü güneşli 
geçiren ilçemiz, güneşten elektrik üretimi konusunda en 
optimum destinasyonlardandır. Yaşadığımız orman yangınları ve 
küresel iklim krizinin etkileri artık Marmaris’te, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılması ve yatırımların bu yönde 
yapılması yönünde faaliyetlerimize hız kazandırmıştır. Çevre 
dostu bir meslek kuruluşu olarak, pilot bir uygulama ile faydasını 
üyelerimize gösterebilmek amacıyla Odamız 2019 yılında kendi 
elektriğini güneşten üretmek için adım atmıştır. 2020 yıllı 
itibariyle yıllık tüketiminin %60’ından fazlasını kendisi 
karşılamaktadır. 

 
GERİ DÖNÜŞÜM 
 
Konaklama tesisleri başta olmak üzere turizmde hizmet 
veren işletmelerimize yönelik periyodik olarak 
düzenlendiğimiz Çevre Bilinci ve Katı Atık Yönetimi Eğitimi 
ile odamıza kayıtlı işletmelerimizin katı atıklarını 
ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırılması konusundaki 
çalışmalara önem veriyoruz. Atık yağ, plastik, cam, evsel 
ve kâğıt atıklar, Marmaris Belediyesi araçları tarafından 
düzenli bir şekilde tüm iş yerleri ve hanelerden 
toplanmakta ve dönüştürülmektedir. 
 


