
Marmaris Gezi Rehberi 

   Marmaris Ege Bölgesinde bulunan ve etrafı kızıl çam ormanları ile çevrili olan Türkiye'nin 

gözde tatil beldelerinden biridir.  Batısında Kerme Körfezi ile Datça Yarımadası 

bulunuyorken kuzeyinde ise Ula vardır. Doğusunda Karadağ, Günlük tepeleri ile Balan Dağı 

bulunurken, güneyinde ise muhteşem güzelliği ile Akdeniz vardır. En yakın havaalanı 

Dalaman Havaalanı'dır. Rodos ise Marmaris'ten hızlı katamaran ile sadece bir saat 

uzaklıktadır. 

   Marmaris Körfezinin önünde ise ince bir doğal yol ile Adaköy, önünde ise Keçi Adası ile 

Güvercin Adası bulunur. Marmaris'in en eski yerleşimi ise Marmaris Kalesi etrafında bulunan 

Kale Mahallesi'dir.Daha sonraları ise nüfusunun artması sebebiyle yerleşim kıyı boyunca ve 

Marmaris Eteklerine doğru genişlemiştir. 

Marmaris İklimi 

Marmaris iklimi Akdeniz ikliminin hakim olduğu bir iklimdir. Yazları kurak ve sıcak 

geçerken, kışları bol yağışlı ve ılıktır. Dağların yapısı gereği Marmaris Türkiye'de Rize'den 

sonra en çok yağış alan yerdir. İlçede yağan bol yağış nedeniyle ilçede sık sık su taşkınları ve 

sel görülürken, Marmaris Belediyesi'nin yapmış olduğu başarılı dere ıslahı projeleri ile 

dağdan gelen sular artık ilçede sorunlar oluşturmamaktadır. Kış boyunca ortalama metre kare 

başına 1200 mm yağış düşer.Kar çok yüksek tepelere yağarken denizin ılıman etkisi ile ilçede 

don olayı görülmez.  Kışın yağışın bol olması yanında Mayıs ve Eylül ayları arasında ise 

sıcak ve kurak geçer. 

Marmaris Tarihi 

   Marmaris  tarihi M.Ö. 12.000 yıllarına kadar dayanmaktadır.  2007 yılında Nimara 

Mağarası olarak bilinen Bedir Adasındaki Mağarada yapılan kazılardan edinilen veriler bu 

yöndedir. Bölgeye Kar'ın ülkesi anlamına gelen Karia adı daha sonraları verilmiştir.  İlçe  Ege 

ve Akdeniz arasında olduğundan ve Rodos ve Ege Adalarına açılan en önemli köprü 

özelliğindedir. Bu konumu gereği Marmaris tarih içinde bir çok medeniyete ev sahipliği 

yapıp, bir çok medeniyetle de tarihi süreç içerisinde etkileşimde bulunmuştur. 

   Marmaris gezisi sırasında Rodos, Karia, ada uygarlıkları yanında Asur, Mısır, Pers, İon, 

Suriye, Makedonya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlıdan izler göreceksiniz. 

   Bugünkü adı ile Asar Tepede, kentin ilk adı olan Fiskos'un kalıntılarını görebilirsiniz. 

  

Marmaris içinde gezilecek yerler 

Marmaris Kalesi: 

   Marmaris Kalesi Marmaris çarşısının yukarı kısmındaki hakim bir tepede bulunmaktadır. 

Bulunduğu yerden tüm Marmaris görülmek olduğundan beldenin stratejik olarak en hakim 

tepesinde bulunmaktadır. Marmaris kalesi tarihi milattan önceki yıllara kadar uzanmaktadır. 

İlk olarak kaleyi M.Ö. 1040 yılında İyonlar döneminde inşa edilmiştir. İlk onarımı ise Büyük 



İskender zamanında olmuştur. 1522 yılına gelindiğinde ise Rodos'a sefer düzenleyen Kanuni 

Sultan Süleyman şimdiki kalenin bulunduğu yerde küçük bir kale kalıntılarını fark eder ve 

sefer için üs olması amacıyla önceki kaleden daha büyük bir kale yapılmasını emreder. Ancak 

birinci dünya savaşında İtalyan'lar tarafında ağır top atışına tutulan kale 1990 yılında 

restorasyon geçirir. 

Marmaris Kalesi Efsanesi 

   Tarihteki efsaneye göre Kanuni Sultan Süleyman ilk defa Marmaris'e geldiğinde birçok 

korsan saldırısı geçiren Marmaris'te bir kalenin olmamasına çok sinirlenir. Yerel halkta 

korsanlardan bir hayli şikayetçidir. Derhal bir mimar bulunmasını emreder ve büyük bir kale 

yapılmasını ister. Mimar bulunur ve Marmaris'e gelir. Şehir ufaktır, dolayısıyla büyük bir kale 

değil de küçük bir tepeye küçük bir kale tasarlarlar. İnşasına da hemen başlanır. Tam inşası 

devam ederken aynı dönemde Kanuni Sultan Süleyman Rodos seferinden döner ve planlara 

dahi bakmadan kalenin bitip bitmediğini sorar. Daha bitmediğini öğrenen Kanuni sinirli bir 

şekilde İstanbul'a döner. Kanuni'nin İstanbul'a gitmesi mimarı rahatlatır ama fazla rahatlayan 

mimar işleri iyiden iyiye ağırdan alır. Hatta öyle ki Kanuni 3 defa kalenin bitip bitmediğini 

kontrol amaçlı elçi gönderse de  ancak 3. defa elçi geldiğinde kalenin inşası bitmiş olur. Kale 

bitmesine biter ancak Kanuni kendi hayal ettiği şekilde olmayan ve çok küçük olarak inşa 

edilen kalenin birde çok geç bitmesine inanılmaz sinirlenir. Cellatlara mimarı yakalamaları 

için emir verir. Hatta emir şöyledir; ' gidin o mimarı yakalayın, ellerini bileklerinden kesip 

şehri dolaştırın ve daha sonra götürüp asın!' Kanuninin dediği aynen yapılır ve sonunda 

mimar asılır. İşte bu 'mimar as' emri gel zaman git zaman şehrin adı olan Marmaris olur. 

  Marmaris'in Turistik Yerleri 

İçmeler: 

   Geniş kumsalı ile yerli ve yabancı turistler için popüler bir tatil kasabasıdır. Geniş plaja 

sahip olması yaz tatili için yerli ve yabancı turistlerin tatili burada geçirmesine sebep 

olmaktadır. Marmaris'ten sadece 8 Km uzaklıkta olan İçmeler'de lüks oteller ve apartlar 

bulunmaktadır. Gece saat 01:00 - 01:30'a kadar minibüsler çalışmaktadır. Marmaris'e göre 

biraz daha sakin bir yapıya sahiptir. 

   İçmeler'de deniz ve plajlar muhteşemdir. Plaj boyunca su sporları merkezleri 

bulunmaktadır. Muz, kano, deniz bisikleti, deniz paraşütü, jet ski vs bulunmaktadır.  İçmelere 

gelen ziyaretçiler gününün büyük bölümünü sahilde geçirmektedir. Şehir içinde çok büyük 

alış veriş merkezleri yok ancak tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz orta büyüklükte alış 

veriş mağazaları bulunmaktadır. 

   İçmeler'de bulunan derenin denize akması ise bu şirin tatil kasabasına ayrı bir hava 

katmaktadır. Dere boyunca modern olarak yapılan kanalda bulunan kayıkların görüntüsü 

sizlerin içini ısıtacaktır. 

   İçmeler'de Marmaris'te olduğu gibi büyük bar, disko vb eğlence mekanları 

bulunmamaktadır. Marmaris'e göre daha çok sakin bir tatil geçirmek isteyen yerli ve yabancı 

misafirlere hitap eden bir kasabadır. Ancak eğer tatil için İçmeler'de 5 yıldızlı otellerde 

kalacaksanız, bu tip büyük otellerin kendi içlerinde otel animasyonları ve diskoları mevcuttur. 

Bu bilgileri bilgisayarınıza aşağıdaki pdf logosuna basarak indirebilirsiniz.               
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