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Merhabalar,
Türkiye’nin kendi alanında ‘ilk ve tek’ dergisi olan
Camp&Caravan dergimizin yeni sayısı ile karşınızdayız.
Malumunuz olduğu üzere hepimizin ana gündem maddesi
Kovid 19. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelindeki verileri
bizlere aktarırken bu virüsün insan hayatını nasıl etkilediğini
üzülerek her gün görmek durumunda kalıyoruz. Sağlık
Bakanlığı’mız Türkiye’deki son durumu her akşam verilerle
beraber bizlere sunmaya devam ediyor. Buradan tüm sağlık
çalışanlarımıza özverili tutum ve davranışları adına sonsuz
teşekkürü bir borç bildiğimi söylemeden edemeyeceğim.
Pandemi süreci ile beraber doğanın, açık alanların ve haliyle
karavan ve kampların önemi daha da öne çıktı. Karavan
sektörünün dünyanın gelişmiş ülkelerinde çok ciddi bir
karşılığı var aslında ama maalesef Türkiye’de karavan kültürü
yeterli değil. STK’lar bu kültürün ve bilincin gelişmesi için
çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Biz de bu sayımızda
ülkemizin güzide STK’ları, dernekleri, federasyonları, kurum
ve kişileri ile görüşerek son durumu sizler adında araştırdık.
Kamp konusuna da mini bir parantez açmak isterim. Kamp
sayılarımız istediğimiz düzeyde değil. Bu yetmezmiş gibi
kamplarımızın düzensiz, disiplinsiz ve hijyen kurallarına
uygun olmadan kullanılması sektörümüzün bir diğer sorunu…
Özellikle karavancılığa ve kamp yaşamına yeni merak
saranlara bu konuda özenli davranmaları gerektiğini bir
kez daha hatırlatmak isterim. Çünkü; bu dünya bizim ve bu
dünyadan başka yaşayacak yerimiz yok…!
Modern rekabetçi ekonomik düzen içerisinde en önemli
sorunumuz stres. Stresi iyi yöneten kişi ve kurumlar
kazanırken, stres yönetimini gerçekleştiremeyen kişi ya da
kurumlar maalesef çok büyük bir sıkıntı içerisine giriyor.
Peki; iyi güzel de stresi nasıl yöneteceğiz, stresi yönetmede
en etkili metot hangisidir diye sorduğunuzu duyar gibiyim.
Aslında cevap çok basit: Doğa ve su sporları tabii ki…
Doğa ve su sporları Türkiye’de ‘beyaz yakalı’ diye tabir
ettiğimiz kesimin iş dünyasında varlığını daha da artırmasıyla
beraber son dönemlerde daha da artmış durumda. Modern iş
dünyası beyinlerimizi deşarj etmemizi beraberinde getiriyor.
Bunun için de doğa ve su sporları tıbben de önerilen bir
yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Biz de dergimizde sizler
için doğa ve su sporlarını derlemeye, yeni bilgileri, kişileri ve
kurumları sizlerle buluşturmaya gayret ettik. Her sayımızda
birbirinden önemli konu ve konuklarla karşınızda olmaya
çalışacağız. Türkiye’de henüz istenilen seviyede gelişemese
de doğa ve su sporları önemini giderek artırıyor. Gerek
bakanlıklar nezdinde gerekse de STK’lar düzeyinde doğa ve
su sporlarının daha profesyonel bir kimliğe bürünmesi bizim
açımızdan son derece sevindirici bir konu. Dergimizde rafting
alanında konunun uzamanı kişilerle söyleşiler yaparak siz
değerli okuyucularımıza en güncel bilgileri sunmaya çalıştık.
Dergimizde sizler de yazılarınızla yer almak, dergimizin
haber sayfalarında bulunmak isterseniz kapımızın sizlere
sonuna kadar açık olduğunu unutmamamız yeterli olacaktır.
Bir sonraki sayımızda görüşünceye dek hoşçakalın…

Ahmet Doğan
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Kovid-19’dan Korunmak
İçin Çekme Karavanı
Gelin Arabası Yaptılar

Best Choice Katlanabilir
Kamp Sandalyesi İle
Konforlu Bir Kamp
Şehir hayatının gündelik hareketliliği, koşturmacası ve gürültüsü içinde kaybolunca, insan en çok
da kendini bulmak için doğaya kaçmak istiyor. Kimi
zaman yemyeşil bir yaylada, kimi zaman sakin bir
deniz kıyısında ya da ormanların kuytusunda yapılacak kısa bir kamp bile şehir maratonunu daha
katlanır kılmaya yetiyor. Kamp hayatı huzur ve
enerji verirken, zihinsel ve bedensel olarak da
dinlenmenize imkân sağlıyor. Bu huzuru artırabilmeniz ve konforlu bir kamp geçirebilmeniz için
katlanabilir Best Choice kamp sandalyesi yani katlanabilir kamp sandalyesi tüm imkanları size sunuyor.

Samsunlu 33 yaşındaki Halil İbrahim Keleş ile Siirtli resim öğretmeni 24 yaşındaki Ayşe Şeker,
19 Mayıs ilçesinde yaptıkları düğünle dünya evine
girdi. Gelin arabasını otomobil yerine çekme karavandan yapan çift, şehir turu attı. Kentte ilginç
düğün arabasını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Keleş, doğa sporlarıyla uğraştığını ve doğada
çekme karavanla birçok kez kamp yaptığını söyledi. Ayşe Şeker ise çekme karavanla gelin aracının
daha konforlu olduğunu belirterek farklı bir düğün yapmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Cardata’dan Hibrit Otomobil Araştırması!
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Cardata, Türkiye’de satışa sunulan hibrit otomobil modelleriyle
ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Buna göre, Türkiye pazarında yer alan 12 otomotiv markası hibrit motorlu otomobil satışa
sunuyor. Bu 12 markanın toplam 24 farklı hibrit otomobil modeli bulunuyor. Türkiye’de satışa sunulan hibrit otomobillerin
fiyatları ise ortalama 220 bin TL’den başlayarak 3 milyon TL’ye
kadar uzanıyor. Türkiye’deki en uygun fiyatlı hibrit otomobil
modellerini de sıralayan Cardata’ya göre listenin başını 216 bin
900 TL’lik fiyatıyla Suzuki Swift Hibrit çekiyor. Bu markayı
218 bin TL’yle Hyundai i20 ve 224 bin 850 TL’lik satış fiyatıyla
Toyota C-HR izliyor.

Bataryası 14 Gün Bitmiyor
Huawei’nin yeni nesil akıllı saatlerinden Watch GT2 Classic Akıllı
Saat, 46mm büyüklüğünde. Gelen çağrıları ve mesajları görme,
bildirimleri ekrana getirme gibi pek çok işlemi yerine getirebilen
ürün, kalp ritminizi ve stres seviyenizi de ölçüyor ve kanınızdaki
oksijen değerini de gösterebiliyor. Bataryası 14 gün bitmiyor.

Neutrogena® Hydro Boost, Yoğun Nem Sağlıyor
Yeni Neutrogena® Hydro Boost® Jel El Kremi’nin ultra hafif yapısı ve tazeleyici formülü Hiyalüronik Asit ile güçlendirildi. Ağırlığının 1000 katını su tutabilen Hiyalüronik Asit içeriği cildinizde yoğun bir nemlendirme sağlıyor. Fark
edilir şekilde yumuşacık ve pürüzsüz eller için 24 saat boyunca nemlendirme
sağladığı klinik olarak kanıtlanan krem, yağlı his bırakmayan formülü sayesinde
anında emiliyor. Hydro Boost® serisinin el, vücut ve yüz ürünlerini keşfederek
günlük bakımınızın her adımında nemlendirmenin keyfini sürebilirsiniz.

Victorinox’tan Hem Mutfak Hem Kamp Bıçağı
Çakılara eşsiz yorumunu katarak, çok fonksiyonlu çakılar üreten
Victorinox, mutfaktan kamp hayatına kadar her alanda kullanılabilen
bıçağıyla farklı bir kesme deneyimi yaşatıyor. Meyve, sebzeleri soymak
ve doğramak için son derece kompakt ve pratik yapıda olan bıçak,
katlanabilir ve kilitlenebilir özelliğiyle her yere kolayca taşınabiliyor.

Sunlife Katlanabilir Kamp Masası İhtiyacınız Olan Her Yerde
Sunlife Katlanabilir Kamp Masası; bahçede, kampta, sahilde ve ihtiyacınız
olan her alanda katlanabilir özelliği ve taşıma çantası ile kolay kullanım imkanı
sağlıyor. 72 cm x 72 cm x 62 cm ölçülerinde olan ve yüzde 100 polyesterden
üretilen masa, kolayca temizlenip kurulanıyor.

7

KISA KISA

Sağlıklı Atıştırmalığın En
Gurme Hali: Bahçeden Çiğ
Karışık Ailesi

HABER

Beymen, Kayak
Tutkunları İçin
2021 Kış Kayak
Koleksiyonunu
Hazırladı
Dünyaca ünlü markaların 2021 kış koleksiyonlarındaki göz alıcı kar botları, kayak tulumları,
kayak pantolonları, farklı renk, desen ve dokulardaki dış giyim seçenekleri BEYMEN mağazalarında ve web sitesinde kayak severleri
bekliyor.

Çarpışantürk Kardeşler Kamp Römorkörünü İhtiyaçları İçin Yapmışlardı,
Şimdi Seri Üretime Geçtiler
Her şey kendi ihtiyaçları için geliştirdikleri
kamp römorkörü ile başladı. Yusuf ve Müfit
Çarpışantürk, kendi ihtiyaçları için 7 yıl önce
kamp römorkörü geliştirdi. Görenlerin bakakaldığı
kamp römorkörü, Çarpışantürk kardeşlerin seri
üretime geçmelerini beraberinde getirdi.
Karavan sektörü o kadar renkşi ve o kadar başarlılarla
dolu bir sektör ki… İşte bunlardan biri de Yalova’da
yaşayan Yusuf ve Müfit Çarpışantürk kardeşler… Bir
başarının anatomisini sizler için derledik.

rinde. Bu tamamen koronavirüs sebebiyle oldu. Yani
aslında bir yerde insanların doğaya yönelmiş olması iyi
oldu.” ifadelerini kullandı.Müfit Çarpışantürk ise kamp
römorkörünü 30 ile 45 gün içinde tamamlayarak teslim
ettiklerini söyledi.Römorkörde hafifliği nedeniyle alüminyumu tercih ettiklerini dile getiren Çarpışantürk,
römorkörü ciplerin yanı sıra otomobillerin çekebildiğini
belirtti.Çarpışantürk, “Şu an için yılda 25-30 civarında üretim yapıyoruz. Çok da memnunlar, iyi dönüşler
alıyoruz. İnsanlar bunlara yöneldiği için çok mutlu oluyoruz. Fırsatları varsa hiç geç kalmadan başvursunlar.
Doğa çok güzel” dedi.

İhtiyaç için başladılar, seri üretime geçtiler

Peyman’ın sevilen markası Bahçeden’in Çiğ Karışık ailesi, sağlığına önem verenler için çiğ kuruyemişin en
doğal ve gurme ürünlerini sunuyor. Enerji ihtiyacını
doğal ve sağlıklı atıştırmalıklarla karşılamak isteyenler için Çiğ Karışık-Enerji; bağışıklığı güçlendirmeye
yardımcı Çiğ Karışık-Klasik ve yüksek lif ve protein içeriği ile tokluk sağlayan Çiğ Karışık-Ara Öğün,
ihtiyaç duyduğunuz her an ara öğünlerinizin gurme
eşlikçisi olacak.

Off-road tutkunu kardeşler, ihtiyaçları için yaptıkları kamp römorkörüne talep artınca seri üretime geçti
Off-road tutkunu kardeşler, kendi ihtiyaçları için imal
ettikleri kamp römorkörüne gelen talepler üzerine seri
üretime geçti. Off-road tutkunu kardeşler, kendi ihtiyaçları için imal ettikleri kamp römorkörüne gelen
talepler üzerine seri üretime geçti. Yalova’da yaşayan
Yusuf ve Müfit Çarpışantürk, kendi ihtiyaçları için 7 yıl
önce kamp römorkörü geliştirdi.Gelen talepler üzerine
Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki sanayi sitesinde 2 yıldır da seri üretim yapan kardeşler, bugüne
kadar yaklaşık 50 kamp römorkörü üreterek satışını
gerçekleştirdi.
Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde talepler arttı

Sıcaklığı Ayarlanabilen
Elektrikli Battaniye İle
Keyif Zamanı!
Havalar soğumaya başladı. Evde içinizi ısıtacak Tchibo
Elektrikli Battaniye dengeli ısı dağılımı ile sıcak
anlarınıza eşlik edecek. 6 farklı seviyesi sayesinde
sıcaklığını istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz
elektrikli battaniye, iki taraflı kullanılabiliyor.
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Kardeşler, marka ve tasarım tescillerini aldıkları römorkörleri 21 bin 500 liradan satışa sunuyor. Üç kişilik çadır, tente ve mutfak bölümünün de bulunduğu
350 kilogramlık römorkörde, 100 litrelik su tankı yer
alıyor.Yusuf Çarpışantürk, son dönemlerde kampçılığa
ilginin arttığını, hafif olduğu için römorkörün araçlarca
rahat çekildiğini ifade etti.
Beklentilerinin yüzde 50 üzerinde sipariş aldılar
Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde taleplerin de
arttığını anlatan Çarpışantürk, “Bu yaz sezonunda ciddi sipariş aldık. Beklentimizin yaklaşık yüzde 50 üze9
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KARAVAN ARTIK BİR YAŞAM BİÇİMİ

bilirsiniz. Karavanda kaç kişinin kalacağından ve ne
amaçla kullanılacağından yola çıkarak ihtiyaçlarınız
göz önüne alınarak size bir proje çıkaracaklar. Örneğin, dört kişilik bir aile için hazırlanan bir karavanda yatak sayısı, kullanılacak buzdolabının ve su
deposunun büyüklüğünün belirlenmesi için bu şart.
Ayrıca “olmazsa olmaz” dediğiniz, evinizdeki konforu sağlayacak ayrıntıları da unutmayın. Mimarlar
tarafından hazırlanan projelerde bütün bu ayrıntılar dizayn ediliyor. Gündüz oturma alanı olarak kullandığınız alan gece yatak odasına dönüşebiliyor.

mını, otel konforunu, evinizin rahatlığını yaratmanız
mümkün. Öyle ki otobüs büyüklüğündeki karavanlara binek aracınızı koyabileceğiniz yerler bile yapılabiliyor. Banyo, mutfak, yatak odası, oturma odası ve
misafir odası seçenekleri bile sunabilen karavanlar,
özellikle çok seyahat eden sanatçılar tarafından
tercih ediliyor. Tabii ki en lüksleri de Hollywood
yıldızlarının karavanları… Milyon dolarla ifade edilen bu karavanlarda yok yok.

Hangi karavanı seçmeliyim?

Sirklerde çalışanların yaşaması için hayata
geçirilen karavan, artık bir yaşam biçimi
haline geldi. Öyle ki hayatlarının önemli
bir bölümünü bu karavanlarda sürdürenler
için ev konforunu aratmayacak çözümler
üretiliyor.

Her gün değişik manzaraya bakarak yemek yemeyi,
kahve yudumlamayı ya da uyanmayı ister misiniz?
Hem de ev ortamında… İşte bunun yolu karavandan geçiyor. Kaplumbağa misali alın sırtınıza evinizi
nerede olmak istiyorsanız orada durdurun karavanınızı… Türkiye’de sayıları giderek artan karavan
meraklılarında başı özellikle büyükşehir stresi yaşayanlar çekiyor. Çünkü karavan onlara alternatif
yaşam kapıları açıyor. Sirklerde çalışanların yaşaması için hayata geçirilen karavan, artık bir yaşam
biçimi. Öyle ki hayatlarının önemli bir bölümünü bu
karavanlarda sürdürenler için ev konforunu aratmayacak çözümler üretiliyor. Her bütçeye göre
üretilen karavanlar, şehir yaşantısından sıkılanlara
hızlı çözüm sunuyor.
Karavan sahibi olmak isteyen ancak pahalıdır endişesi taşıyanlar çoğunlukta bulunuyor. Ancak öğrendik ki çekme karavanlar 40 bin TL, motor karavanlar ise 70 bin TL’den başlıyor. Tabii konfor
ve lüks denildiğinde ise fiyatta sınır yok. Karavan
sahibi olmak için öncelikle karavan üretimi gerçekleştiren bir firmayla irtibata geçerek ilk adımı ata-

10

Yeni başlayanlar, karavan hayatını sevip sevmeyeceğini bilemeyen ama özenenler için bu işten anlayanların tavsiyesi çekme karavan. Çekme karavanın
en büyük avantajlarından biri de aracınızı hem günlük hayatta kullanabilmeniz hem de çekme karavanı
arkasına taktığınızda özlediğiniz özgür tatil keyfini
yaşayabilmeniz. Üstelik motor karavana göre oldukça ucuz olan çekme karavanı, tatile gittiğinizde kamp alanında bırakarak, aracınızla şehir içinde
de rahatça dolaşma imkânına sahip olabiliyorsunuz.
Eğer ciddi uzun yol karavancısı olacağım diyorsanız
genelde şase üstünden tasarlanan motorlu karavan
seçmeniz yine karavan tutkunları tarafından öneriliyor. Tabii ki bu işlemin pahalı olacağını belirtelim. Bu tip motorlu karavanlar daha çok Amerikan
tipi tekerlekli hayat tarzını yansıtan tercihlerdir.
Ancak bu seçiminizde de nasıl bir tatil düşündüğünüz önemli. Örneğin, kaliteli kamp alanlarını tercih
edeceğiniz karavan tatilini tercih ediyorsanız, fazla lüks ya da büyük olmayan motor karavanı tercih
edebilirsiniz. Ancak ben daha çok tenha ve kırsal
bölgelerde dolaşmak, keşfetmek için karavan alacağım diyenler içinse her türlü konforun sağlandığı
karavanları tercih etmeleri yine karavan tutkunları tarafından yapılan öneriler arasında. Su, atık,
elektrik sorunları ile karşılaşmamanız için tasarlanmış bir karavanı tercih edebilirsiniz.

Para
önemli
değil,
diyenlerdenseniz

rahatım

öncelikli

Karavan sahibi olmak için harcayacağım paranın
önemi yok diyenlerdenseniz, o zaman istekleriniz
doğrultusunda yaratılacak karavanda saray ihtişa11
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KAMP ÇADIRI SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kamp deyince akla ilk
olarak çadır geliyor.
Doğadaki yeni yuvanız
olan çadırınız sizi sıcak,
soğuk, yağmur ve kar
gibi hava koşullarının
yanı sıra, böcek gibi
çeşitli canlılardan da
korur. Kampın daha
keyifli hale gelmesi için
çadırın özenle seçilmesi
gerekiyor. Kendinize en
uygun çadırı seçerken
tipine, boyutuna ve
şekline karar vermek
büyük önem taşıyor.
İstediğiniz özellikleri
barındırdığından
ve malzemesinin
kalitesinden de emin
olunmalı.
Kamp çadırınızı seçerken kaç
kişiyle kalacağınızı, ne kadar
süre kamp yapacağınızı ve yanınıza alacağınız eşyaları göz
önünde bulundurarak tercihinizi ona göre yapabilirsiniz. Seçeceğiniz çadırın, çadırda kalacak her bir kişiye en az 2,5
en fazla 3 metrekare alan sağlaması tavsiye ediliyor. Teknik
olarak 1,5 metrekare alan bir
kişi için uyumaya yeterli oluyor
ancak 2,5-3 metrekare alan kıyafet değiştirmeye, eşyaları
depolamaya ve hatta yemek yemenize olanak sunmayabiliyor.
Tabii çadırınızı seçerken hangi
mevsim ve hangi koşullarda kullanacağınız da önem arz ediyor.
En kalitelisi olsun diye dağcıla12

rın kullandığı 5 mevsim çadırıyla ilkbaharda kamp yapmak ne
kadar doğru olmayacaksa, ucuz
ve hafif olsun diye de 3 mevsim çadırıyla da kış mevsiminde
bir kamp yapmanız tehlike arz
eder. 3 mevsim çadırlar sizi
kısa süreli diye adlandırdığımız
hafif yağışlardan korusa da, bir
kış kampı veya üç-dört günden
uzun kamplarda sıkıntıya sokabilirler. 4 Mevsim Çadırları
daha dayanıklı olsalar da yükte
ve pahada ağırdırlar. Bunları
düşünüp kararınızı ona
göre vermekte fayda
var.

mevsim, 4 mevsim ve 5 mevsim
olmak üzere üçe ayrılıyor.

3 Mevsim Çadırları
Yükte hafif olmaları nedeniyle
en çok tercih edilen çadırlardır. İlkbahar, yaz ve sonbahar
aylarında konforlu bir kamp deneyimi yaşatırlar. İç, dış tenteli veya yalnızca tek tenteli
modelleri bulunur. İki tenteli
modeller istenirse çok sıcak
akşamlarda yalnızca iç tente ile

birlikte kullanılabilir. Böylece
serin bir gece geçirmek, yıldızları izlemek ve aynı zamanda
sivrisinek ve böceklerden uzak
durmak mümkün olur. Tek tenteli modellerde hava akımı az
olacağından içerideki sıcaklığın
artmasına sebep olur ve bazı
yaz akşamlarında konforsuz bir
gece geçirmenize sebep olabilirler. Ayrıca içinde tül katmanı
olmayan tek tenteli çadırlarda
çadırda kalanların nefeslerinin
yoğunlaşmasıyla iç kısımlarda
“terleme” dediğimiz ıslaklıklar
oluşur. Dar alanlı çadırlarda
malzemeleriniz, eliniz ve kolunuz çadırın iç kısmına dokunduğunuz anda ıslanır ve rahatsız
edici olabilir. Bu çadırlar ilkbahar ve yaz yağmurlarında sizi
kuru tutar.

4 Mevsim Çadırları
4 mevsim çadırları üç mevsim
çadırlarının geliştirilmiş halidir. Yani rüzgâr, yağmur ve
kara karşı daha dayanıklıdırlar.
Nispeten sert hava koşullarında kullanılabilirler. Bu çadırlarda daha sağlam ve su geçirmez
kumaş, sağlam poller ve daha
kalın taban kumaşı kullanılır.

5 Mevsim Çadırları
Bu çadırlar her türlü hava koşuluna dayanacak şekilde tasarlanmıştır. En sert rüzgârlar,
şiddetli kar ve yağmurda dahi
güvenle kullanabilirsiniz. Daha
sert poller, daha kalın kumaş
kullanılması nedeniyle diğer çadırlara göre daha ağırdırlar.

Kamp çadırları malzeme ve kişi sayısına göre
sınıflandırılmalarına
rağmen ana sınıflandırma mevsim ve hava koşullarına göre yapılır.
Bu ana sınıflandırmaya
göre kamp çadırları 3
13
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LEYLA ÖZDAĞ: UKKF OLARAK ÇOK ÖNEMLİ
ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla
Özdağ, UKKF olarak sektörün önünü açacak çok önemli çalışmalar
gerçekleştirdiklerini ifade ediyor.
Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, Ulusal
Kamp ve Karavan Federasyonu(UKKF) olarak çok önemli çalışmalara imza attıklarını
ifade etti. UKKF’nin çalışkan başkanı Özdağ, pandemiyle artan bu karavan ilgisinin
kontrolsüz olduğunu ve bununla ilgili de
bakanlıkla beraber çalışma yapıldığını sözlerine ekledi.
Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu’nu
okuyucularımıza tanıtır mısınız?
Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu
(UKKF), 2008 yılında doğa dostu kampçılar ve karavan kullanıcılarının üye olduğu 9
derneğin bir araya gelerek kurdukları bir
üst kuruldur.
Federasyon olarak ne tür hizmet ve çalışmalarınız oldu, değerlendirir misiniz?
Biraz geçmişten söz etmek ve de elbette geçmiş çalışmalarla ilgili
bilgileri vermek isterim.
1996 yılından-2008 yılına kadar İstanbul KKD
üyesi 2008 yılında Antalya KKD üyesi 2011
yılında Antalya KKD Yönetim Kurulu Başkanı
ilaveten 2018 yılı kasım
ayından bu yana da UKKF
Yönetim Kurulu Başkanı olarak değerlendirme
yapmak isterim. Biraz
özgeçmiş gibi olsa da
içinde yaşadıklarım ve
14

tecrübeler federasyonumuzun hizmet ve çalışmalarını okuyucularınıza anlatmakta fayda sağlayacaktır. STK’ya üye olmak her vakit önemlidir çünkü:
Dernekler yerel yönetimlerle karavancıların rahatça konaklama yapacakları (daha çok sahil kesiminde) yaz tatillerini yapabilecekleri kamp yerlerini
tesis etmek şeklindedir.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAPILANLAR
Federasyon bir üst Kurul olduğu için; federasyonu
meydana getiren derneklerimizin üyeleri daha çok
karavan kullanıcıları olduğundan en önemli konu karavancıların sorunlarını ilgili bakanlıklara bildirmek
çözüm aramaktı o günlerde.( Araç tanımımız, Trafik Sigortası, ÖTV gibi sorunlar…) 2011 yılında üye
olduğumuz FICC Avrupa Federasyonu’nun her yıl
farklı bir ülkede yaptığı FICC Rally’na (Karavancıların buluşması) ülkemizi tanıtmak üzere gruplar
halinde katılmak. 2017 yılında Antalya KKD olarak
Antalya’da Dış İşleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun
önerisi ile açılması planlanan alternatif Turizm
(HESTOUREX FUARI) fuarının danışma kurulu
üyesi olmamız ve de Federasyon yönetimi ile Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Yönetim Kurulu’nu da
haberdar ederek ülkemiz yetkililerine Turizm Bakanlığı’nın turizm çeşitleri içinde olmayan Kamp Ve
Karavan Turizmi’ni ülkemize kazandırma çalışmamızın ilk adımlarıdır. Bu güne kadar her yıl gerçekleştirilen fuar da üretim firmaları, tedarikçiler ve
karavancıların buluşmasının başlangıcı olduğu gibi,
Hestourex Fuarı’nı ziyaret eden Pozitif Fuarcılık
yetkilisinin teklifi ile CNR’da ilk gerçekleştirdiğimiz yüksek katılımlı ‘Karavan Fuarı’ bu segmentte
önemli rol almıştır.

TURİZMDE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE
SÜRDÜREBİLİRLİK
2017 kasım ayında 3. Turizm Şûrası ‘da ‘Turizmde
ürün çeşitliliği ve sürdürebilirlik’ komisyonunda komisyon üyesi olarak 13 maddelik kamp ve karavan
turizmi raporunu komisyon üyelerinin onayı ile şûra
kayıtlarına alınmasını sağladık. Hestourex federasyonumuzun üyemiz karavancıların sorunlarına
çözüm arama görevinin yanı sıra Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Orman Bakanlığı Milli Parklar, kalkınma
ajansları ile çalışmalar yapmamıza dolayısıyla deniz,
kum, güneş üçgeni kitle turizmi yanı sıra doğa hari-

kası ve tarihi değerleri çok yüksek ülkemizde doğa
turizm için karavan park ve karavan kamp yerlerini
tesis etmemize vesile oldu. Çalışmalarımız devam
etmektedir.

BENZİN İSTASYONLARINDA
KARAVANCILAR İÇİN DÜZENLEMELER
Aytemiz Petrol ile yaptığımız işbirliği protokolü ile
benzin istasyonlarında karavancılar için düzenlemeler yapmaktayız. Üyelerimizin benzin istasyonlarında indirimli yakıt almalarını sağlamaktadır. Ankara
Sigorta ŞTİ ile yaptığımız anlaşma ile karavancıların araç tanımı hatasından doğan yüksek primli trafik sigortasında % 60 varan indirim sağlamak.

ÜLKEMİZİ
KAMP VE
KARAVAN TURİZMİNE
HAZIRLIYORUZ
Hedefleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda kamp ve karavan
turizmini turizm çeşitlerimiz içine alacak yönetmeliğin yapılması konusunda yaptığımız çalışmalara devam
etmek. Federasyonumuz an itibarıyla yaptığı çalışmaları devam ettirip ülkemizi kamp ve karavan turizmine
hazırlamak… Turizm seyahat acenteleri ile işbirliği
yapıp ülkemize yurtdışı karavancıların gelmesine
ülkemiz karavancılarında senenin her mevsiminde
ve ülkemizin her yerinde kaliteli kamp yerlerinde
konaklamasını sağlamak. Karavancılarımızın
sorunlarını ilgili bakanlıklarla çözmek üzerinde yoğunlaşmak. Karavan üretim ve
tedarikçi firmalarla işbirliğimizi
güçlendirmek.
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KISA KISA

KALİTEDEN ÖDÜN VERMEYEN BAŞOĞLU KARAVAN,
YENİ MODELLERİYLE SEKTÖRE DAMGA VURUYOR

dında hassasiyetle takip edilen
üretim kalitesi. Her işlem adım
adım takip edilir ürünlerimiz
son halini alana kadar ki süreçte incelikle çalışırız.

DÜNYANIN
DÖRT BİR NOKTASINA İHRACAT
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
Tercih edilmenizdeki nedenleri yazar mısınız,
müşterilerinize hangi katma değerleri sunuyorsunuz?

M

Başoğlu Karavan olarak yıllardır yurtdışına ürünlerimizi göndermekteyiz. Japonya’dan Kore’ye, Batı
Avrupa’dan Şili’ye dünyanın dört bir noktasında
ürünlerimiz bulunuyor. 40 ülkede ürünleri mevcut
kendini kanıtlamış bir firma olmamız bizi diğerlerinden ayıran temel özelliklerimizden biridir. Yurtdışında ürünlerimizin kalitesini kanıtlamak için gösterdiğimiz çaba ürünlerimizin kalitesini her geçen
gün artırmıştır. Kalitemizi çalışma disiplinimiz ile
ortaya koyuyoruz. Üretim bandımıza giren her bir
ürün için özellikle çalışıyor ürünlerimizi en kısa sürede ve en iyi kaliteyle çıkarma gayretine giriyoruz.
44 senelik tecrübemizle bir karavan kullanıcısının
ihtiyaç duyabileceği her detayı göz önünde bulunduruyoruz. Sadece karavan üretmiş olmak için değil müşterilerimizin ömür boyu kullanarak memnun
olacağı en iyi malzemeyle onlara en konforlu alanı
sunmaya çalışıyoruz.

arka olmanın kolay olmadığını ifade eden Başoğlu Karavan Yönetim Kurulu Başkanı Engin Başoğlu,
kalite odaklı çalışmalarla sektöre damga
vurduklarını söyledi.

miz ürünlerin her birinin arkasında duran ve kendini sürekli olarak yenileyen firmamız 2018 yılında
Avustralya’da İnnovasyon ödülü almış ve kendini
kanıtlamıştır. Ürünlerimiz beğeni kazanmış Caretta
Serisi dünyada tüm kıtalarda ve 40 ülkede Türkiye’yi temsil eden ulusal bir marka olmuştur” dedi.

Başoğlu Karavan, 1976 yılında Sakarya / Adapazarı’nda karavan imalatına başladı. Firma, 40 yılı aşkın
tecrübesi ile karavan denince akla ilk gelen, Türkiye`nin lider ve öncü markası haline geldi ve dünyanın sayılı karavan şirketlerinden birisi oldu. Sorularımızı yanıtlayan Başoğlu Karavan Yönetim Kurulu
Başkanı Engin Başoğlu, “2007 yılında çalışmaları
tamamlanan CARETTA serisi ile birlikte dünyaya
açılmaya başladı. Başoğlu Karavan olarak ürettiği-

ÇALIŞMA PİRAMİTİMİZİN BAŞINDA
‘KALİTE’ GELİYOR
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Çalışmalarınızda olmazsa olmaz kurallarınız nelerdir?
Başarımızı, kalite ve bant sistemimize borçluyuz.
Bizim için bir çalışmanın olmazsa olmazı kalitedir.
Kullandığımız malzemelerin kalitesi, üretim ban-

Pandemi sürecinde işleriniz nasıl etkilendi?
Pandemi sürecinin olumlu etkilerini gördük ancak
fiyatlarımız hâlihazırda piyasa fiyatlarına kıyasla yüksek olduğu için normal dönem satışlarımızla
çok farklılık yaşamadık. Yurtdışı satışlarımız dahil
olmak üzere taleplerimiz gelmeye devam etti. Hali
hazırda ciddi miktarda üretim yapan firmamız pandemi sürecini bir fırsat haline dönüştürmedi. Bizler
de ürünlerimizi en kısa sürelerde teslim etmek adına sürekli olarak çalışmayı sürdürdük.

MODELLERİMİZİ SÜREKLİ
GÜNCELLİYORUZ

Yeni modelleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Modellerimizde sürekli olarak güncelleme ve kendini geliştirme mevcut. Caretta Junıor modelimizi
bu yıl dizayn değişikliğine giderek en kısa sürede
ilgililerine sunmak üzere hazırladık. En son 2018 yılında tamamen kendi dizaynımız olan uncle modelini
ilgilere sunduk. 4 kişilik 750 kg altında maksimum
verimle kullanım alanına sahip dış renginden içeri17
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de mefruşatlarına kadar kendiniz belirleyebildiğiniz modelimiz yurtiçinde oldukça beğenildi. Bizde
modelimizde sürekli güncellemelerle üst seviyeye
çıkarma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Müşteriler sizden genelde ne tür taleplerde bulunuyor, siz bu taleplere nasıl karşılık veriyorsunuz?
Müşterilerimiz bizden genellikle doğada kamp halindeyken ve farklı rotalara seyahat ederken içinde
evlerini aratmayacak, onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmış ve güvenle kullanabilecekleri karavanlar istiyorlar. Biz de onlara bu imkanı en iyi şekilde sağlayarak karşılık veriyoruz.
Şu anda kaç çeşit karavanınız var? En çok hangi
modeller tercih ediliyor?
Özel çalışmalarımız ile birlikte şuan da 10’un üzerinde çeşit karavanımız bulunmaktadır. En çok tercih edilen modellerimiz caretta uncle, off road,
1500 ve junior modellerimizdir.

YENİ PAZARLARA AÇILMAYI
HEDEFLİYORUZ
Hedef ve yatırımlarınız hakkında bilgi alabilir
miyiz?
En büyük hedefimiz her zaman durmadan dünya
üzerinde dahil olmadığımız pazarlara ilerlemektir.
Afrika, Kanada ve ABD bu pazarlar arasındadır.
Yine ABD sınırları içerisinde gelen taleplerle paralel olarak bir montaj hattı kurmak çalışmalarımız
arasındadır.

HABER

MARKA OLMAK KOLAY DEĞİL
Bir marka olmak kolay değil. Biz bunu
dünyada CARETTA ismiyle başlayarak
bir adım atmış durumdayız. Üretim ve
kapasitemizi artırmaya devam ederek
birlikte çalıştığımız bayiliklerimizi artırarak büyüme yolunda her geçen gün
ilerleme kaydetmeye gayret ediyoruz.
Arka planda verdiğimiz emeğin karşılığını olumlu geri dönüşlerle alıyoruz. Bu
durum bizi mutlu ediyor. Karavan ve
kamp ilgililerine önerimiz piyasada her
geçen gün artan karavan üreticilerinde dikkatli olmaları. Taleplerle paralel
olarak karavan üretimlerinde her ne
kadar çeşitlilik artmış olsa da ortaya
çıkan ürünler için araştırmalarını iyi
yapmalılar. Bizler Başoğlu Karavan olarak titizlikle işimizi sürdürüyor ve her
geçen yıl kendimize koyduğumuz yeni
hedeflerle kalitemizi bir adım öteye
taşıyoruz.

KARAVAN KİRALARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ,

KARAVANLI HAYATIN ARTILARI VE EKSİLERİ...

B

ir hayat stili olan karavanlı
yaşamda dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Karavan
kiralarken nelere dikkat etmeliyiz?
Öncelikle hangi bölgeye seyahat
edeceğiniz ve hangi alanlarda konaklama yapacağınız çok önemli.
Örneğin çekme karavan ile gidebileceğiniz yerlerle motokaravanla gidebileceğiniz yerler arasında farklılıklar var.
Bir hayat stili olan karavanlı yaşamda dikkat edilmesi gereken birçok
nokta var. Kapasite ve karavanların
özellikleri açısından iyi analiz edilmesi. Kullanım koşulları, kapasite, teknik
özellikler hepsi bir arada değerlendirilmeli.

KARAVAN KÜLTÜRÜ
TÜRKİYE’DE ÇOK ESKİLERE
DAYANIYOR
Türkiye gerçekten çok özel bir ülke.
Her ziyaret ettiğiniz koyda farklı bir
mavi, her ziyaret ettiğiniz köşede
farklı bir yeşil ve tarihe dokunabiliyorsunuz. Bu özelliklerinden dolayı
karavan hayatını ve deneyimini her
açıdan bulabileceğiniz bir yerde yaşıyoruz. Karavan kültürü aslında Türkiye’de çok eskilere dayanıyor. Avrupalı
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karavancılar uzun süre hak ettiği değeri vermiş fakat yıllar geçtikçe bu
hedef kitleyi kaybetmişiz. Pazarlama
anlamında biraz ihmal etmişiz ve karavan kültürü çok farklı noktalara gelebilecekken diğer ülkelerin gerisinde
kalmışız. Hem karavan parkları olarak
hem de karavan araçlarının çeşitliliği
anlamında…

KARAVAN HALA DOĞRU
MANTIKLA KULLANILMIYOR
Ülkemizde maalesef karavan kültürü
henüz oturmuş değil. Karavanın olayı
yolda olmaktır, yolu yaşamaktır. Ertesi gün pencereden görünen başka bir
manzarayla uyanmaktır. Halbuki karavanı bir yere koyup veya orada duran bir karavanı kiralayıp 15 gün aynı
yerde tatil yapıp dönmenin karavan
mantığıyla bir alakası yok. Bu, mesken kiralamaya giriyor. Bizde çökme
mantığı ve bir yere koyup kalma olayı
var. Bunu yapacaksan da karavana ne
gerek var? Bir karavanın bir haftadan uzun süre aynı yerde kalmaması
lazım. Manzaranı, bakış açını değiştirmen lazım. En azından 1 km öteye
park et, farklı bir şey gör. Bir de karavanı araba zannedenler de var. Ama
bu bir ev… Öyle basıp gitmek diye bir
durum yok. Yavaş gitmek lazım. Seyir
halinde içerideki
bir kapının açılması ya da bir şeyin
devrilmesi dikkatinizi dağıtıp kaza
yapmanıza sebep
olabilir. Metrekarelerce evden birden 4-5 metrekare alana geçmek,

dolayısıyla da sahip olduklarından
komple vazgeçmek kolay iş değil. Az
eşyayla birkaç ay geçirince eşyalarına, gerekliliklere bakış açın da değişiyor. Kendiniz için bir şey alırken acaba gerçekten ihtiyacım var mı, daha
da önemlisi bunu koyabileceğim yer
var mı diye soruyor insan kendine. Karavan içindeyse küçük alanda hareket
etmek en büyük zorluk. Tabii bu karavanınızın boyutuna göre değişebilir.
Karavanın kendine münhasır artıları
da var. Keşfedebileceğiniz sonsuz bir
dünyanın olması, yani özgürlük. Gün
sonunda ‘şuraya dönmeliyiz’ anlayışı
yok. Yorulduğun yerde durup yatabilir, ertesi gün yola devam edebilirsiniz. Bir yeri beğenmediğinizde başka
bir yere gideyim diyebilirsiniz.

SEZONLUK KAMPLAR ÇOK
KALABALIK
Karavanların gelişebilmesi için doğru
altyapıların çoğalması gerekiyor. Bu
bağlamda ülkemizde doğru altyapı çok
yok açıkçası. Bazı yerlerde karavanlar
için düzenlenmiş kamp alanları bulunuyor, içerisinde duşundan tuvaletine,
çamaşır makinesinden fırınına her şey
var. Ama bu gibi yerler sadece sezonda açık olup genellikle çok kalabalık
oluyor.
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Özkeskin: İstanbul KKD Olarak Kamp ve
Karavancılarımızın Tüm Sorunlarına Çözüm Oluyoruz

İ

stanbul Kamp Karavan Derneği
Başkanı Tahsin Özkeskin, İstanbul KKD olarak karavan ve kamp
sektörüne çözüm odaklı yaklaşımlarda
bulunduklarını ifade ediyor.
Kamp ve karavan sektörünün organize olmasında,
bu sektörlerin gelişmesinde birbirinden önemli
derneklerimiz var. Bunlardan biri de İstanbul
Kamp Karavan Derneği (İstanbul KKD). İstanbul
KKD, doğa gönüllülerini bir araya toplayarak çok
önemli işleri bir ‘misyon’ olarak üstlenerek profesyonel şekilde yerine getiriyor. Sorularımızı
İstanbul Kamp Karavan Derneği Başkanı Tahsin
Özkeskin cevaplandırdı.
İstanbul Kamp Karavan Derneği’ni tanıyabilir
miyiz, üyeleriniz ve faaliyetlerinizden kısaca
bahseder misiniz?
Ülkemizde ilk kamp ve karavan derneği 1966
senesinde kurulmuştur. Derneğimiz, 2007 senesinde yeniden düzenlediği tüzük ile Avrupa

ve teşvik etmektir. Karavancıların ihtiyaç ve güvenliğini, karavan imalatçıları ile anlaşmalarının
sağlıklı olabilmesi için aracılık yapması, kamp
işletmecileri ile bağlantı kurmasına kadar yardımcı olunması aşamasında yanlarında durmakla
beraber, üyelerimizle yapılacak, yurt içi veya
yurt dışı etkinlikleri, toplantı ve kahvaltı, yemek birliktelikleri düzenler. Bu çalışmaları anbean telefon, mail, ayrıca facebook sayfalarından
üyelerini bilgilendirir.

KARAVANCI KARTI
Üyelerimize verdiğimiz Karavancı Kartı ile karavanla seyahatlerinde kendilerine, yakıt alımlarında, kamp ücreti ödemelerinde, sigorta işlemlerinde ve daha birçok işletmelerde indirim
sağlanmasına yardımcı olunmaktadır.
yakasında İstanbul Kamp ve Karavan Derneği,
Anadolu Yakası’nda, Asya Kamp ve Karavan Derneği, Antalya Kamp ve Karavan Derneği, Bursa
Kamp Ve Karavan Derneği, İzmir Kamp ve Karavan Dernekleri’ni kurmuştur. Daha sonrasında güçlü bir dernekler çatısını oluşturmak için
2008 senesinde, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu kurularak mevcut şubeleri kendi çatısı
altında topladı. Bugüne gelindiğinde Trakya KKD,
Sakarya KKD, GEZENBİLİR Doğa Sporları Derneği ve İstanbul Doğa Sporları Kulübü dahil, Federasyona bağlı 9 şubesi mevcuttur. Federasyonumuz ve üye
derneklerimiz ayrıca, uluslararası kamp ve karavancılar yurt
dışı kuruluşu olan F.I.C.C üyesidir. Toplam üye sayımız 3000
civarındadır.

İstanbul KKD’nin hedefleri nelerdir?
Hedeflerimiz ülkemizde kampçılığı ve karavancılığı her ne kadar güç görünse de, tüm yurt içinde

ve dışındaki karavancıları, imalatçıları, işletmecileri aynı çatı altında buluşturmaktır.
Ülkemiz kamp ve karavan sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz, kamp ve karavan sektörünün daha da gelişmesi ne ya da nelere bağlı?
Bu anlamda dernek olarak ne tür çalışmalar
yaptınız/yapacaksınız?
Kamp ve karavan sektörünün gelişmesi ülkemizin
ekonomisine katkıyı da beraberinde getirir. Biz,
İstanbul KKD olarak bu ve benzeri konularda diğer derneklerimizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmalarımız tüm dernek şubelerimizde
üyelerimizi çoğaltıp, karavancılara daha çok imkan kazandırmaktır. Bizim İstanbul KKD olarak
amacımız sektörümüzün gelişmesini sağlamaktır.
Bu konularda çalışmalarımız geçmişte olduğu gibi
şimdilerde de oluyor, gelecekte de olacaktır.

DERNEKLERİMİZE KARAVANLARI
OLMAYANLAR DA ÜYE OLABİLİR

KARAVAN BİR YAŞAM
BİÇİMİDİR
Karavan bir yaşam biçimidir.
Karavancının yeşile ve doğaya
saygısı olur. Etrafa karşı duyarlı büyüklerini sayan, küçüklerini
koruyan bir topluluktur. Derneğimizin kuruluş amacı, kampçılığı
ve karavancılığı yaygınlaştırmak
20
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Özellikle karavancılık alanına yeni adım atanlara hangi mesajları vermek istersiniz?
Karavancılığa gönlü olan çok kitle bulunmakla
birlikte, imkan bulamayanlar da mevcut. Ama
derneklerimize karavanları olmasa da doğa dostu olan her birey üye olabilir. Dernek mail adreslerine (üye olmak istiyorum) yazan herkese
üyelik şartları ile bir boş form yolluyoruz. Bize
geri dönüş yapanları, en geç bir hafta içerisinde, karavancı kartları ve üyelik dosyalarını adreslerine kargo ile yolluyoruz.

KARAVANCILIĞI KENDİ BAŞINA
YAPMAYA ÇALIŞMAK
Karavan alanında doğru bilinen yanlışlar var
mıdır, değerlendirir misiniz?
Karavan alanındaki yanlışları şöyle sıralamak
isterim. Son pandemi döneminde karavancılığa
aşırı bir talep oldu. Karavancılığı kendi başına
yapmaya çalışmak birçok yanlışı da beraberinde
getirdi. Mesela kamplara değil de yol kenarlarında konaklama yapmak, pis sularını gelişi güzel
sağa sola dökmek, çöplerin yol kenarlarına atmak
gibi. Bunlar, karavancı hiçbir üyemizin yapmayacağı şeylerdir. Üyemiz olan her karavancıya (nasıl karavancı olunur) adlı bir kitapçık yollamaktayız.
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PANDEMİ, KARAVAN SEKTÖRÜNÜ
DERİNDEN ETKİLEDİ
Pandemi süreci derneğinizi ve sektörü nasıl
etkiledi?
Pandemi süreci tüm karavan camiasını derinden
etkiledi. Bu bir gerçek... Çünkü pandemi tam yaz
başına rastladı. Birçok karavancı aylarca evden
çıkamadı, karavanlarını kullanamadı, ortam biraz
rahatlayınca da yaz bitti. Ümidimiz önümüzdeki
dönem, bu pandemi sürecini geride bırakmamız
yönündedir. Yine karavancı dostlarla bir arada
etkinlikler düzenleriz. Bizler, doğayı, doğadaki
tüm canlıları, ekosistemin her bir parametresini
çok seviyoruz. Bu dünya bizim, hepimizin… Çok
sevdiğim bir Kızılderili atasözü var. Şöyle der:
Biz bu dünyayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan miras aldık. Biz de gelecek nesillerimize daha güzel bir dünya bırakmak için doğa
dostları olarak vargücümüzle, derneklerimizle
çalışmakta kararlıyız.

K

KARAVAN KASKO’LARINDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER…!

aravanın başına gelebilecek
çarpma-çarpılma, hırsızlık,
anahtarla çalınma, yanma
ve doğal afetler ile karşı tarafa verilebilecek hasarlar temin
edilebildiği gibi motokaravanlar
için özel asistan hizmetleri temin
edilebiliyor.
Motokaravan ve çekme karavan olarak
iki ana tip olarak karavan bulunmakta
olup kendi gücü ile gidemeyen karavanlar çekme, kendi gücü ile gidebilen
ise Motokaravanlardır. Motokaravana
sonradan ilave edilen aksesuarların
tamamı ve aracın kendisi beraber sigortalanabilmektedir.

ARACIN KAZA VEYA ARIZA
DURUMUNDA
Aracın hareketsiz kalması veya hareket etmesinin araç ve trafik kuralları
gereği sakıncalı olacağı durumlarda
aracın, çekilme hizmeti; sigortalının
talep ettiği araç onarımı yapabilen/

yapabilecek özel/yetkili servise çekimi il sınırı sınırlamasına bakılmaksızın
tedarikçi tarafından sınırsız ve ücretsiz sağlanacaktır.

YAKIT BİTMESİ DURUMUNDA
Aracın yakıtının bitmesi sonucunda en
yakın yakıt istasyonuna çekimi ücretsiz olarak Tedarikçi tarafından temin
edilecektir.

LASTİK ARIZASI
DURUMUNDA
Sigortalıya ait araçta oluşabilecek
lastik arızaları için, tedarikçi araçta
mevcut olan yedek lastikle hasarlı
lastiği değiştirmek üzere olay yerine
bir servis sağlayıcı gönderecektir. Bu
hizmet kapsamında işçilik masrafları
tedarikçi tarafından malzeme masrafları ise sigortalı tarafından karşılanacaktır. Sigortalı araçta yedek
lastik bulunmadığı veya lastik değişiminin olay yerinde mümkün olmadığı durumlarda araç en yakın çözüm

adresine (servis, lastikçi vb.) çekimi
ücretsiz sağlanacaktır.

ARACIN KURTARILMA
HİZMETİ
Sigortalı aracın seyir halindeyken
aracın arıza, kaza nedeni ile yoldan
çıkması ve çekici ile sigortalı aracın
kurtarılmasının mümkün olmaması
halinde, aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam
etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon sınırsız
ve ücretsiz olarak sağlanacaktır.
Bu hizmet kapsamında aracın tamir
masrafları dâhil değildir. Aracın tamir masrafı/ları sigortalı tarafından
karışılacaktır. Tedarikçi `nin tamire
ilişkin bir sorumluluğu yoktur.

KARAVAN TRAFİK SİGORTASI
Zorunlu trafik sigortalarında özel
amaçlı taşıtların tarifesinde ambulans, itfaiye gibi sürekli trafikte
hareket halinde olan araçlar ile aynı
sınıfta değerlendirilmesi sebebi ile
primleri yüksektir. Yoğun hayattan
arındırılmış bir konuya hitap eden
karavanlar ise az riskli grupta yer
alıp yapılan bu konuda Motokaravanların zorunlu trafik poliçelerini de rekabetçi primler ile teminat sağlanmaktadır. Sektördeki en
geniş teminatlara sahip bu ürünle
karavanınızın çalışır bir vaziyette
olsun veya olmasın araç anahtarının
üzerinde veya içinde bırakılması sonucu çalınsa dahi teminat sağlandığı
gibi birçok ek teminatta sağlanabilmektedir.
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Karavan Cenneti Türkiye’nin
En Gözde Karavan
Lokasyonları
Türkiye, hem doğası hem iklimi açısından tam bir
karavan cenneti. Bu cennet vatanı belki de en iyi
değerlendiren kesim kuşkusuz karavancılar. Karavanın bir kültür olduğunu her platformda dile getiriyoruz. Bu haberimizde ülkemizin güzide karavan
bölgelerini siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz.

Gökçetepe Tabiat Parkı Plajı

Hayallerini, arzularını değişen şartlara göre uyumlamak belki de insanoğlunun en büyük ve güçlü özelliklerinden... Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs
(COVID-19) salgını ile birlikte seyahat alışkanlıklarımız değişirken bu süreç yeni seyahat trendleri listesini oluşturmaya başladı bile. Doğa tatilleri
yükselişe geçerken karavan ile seyahat etmek isteyenlerin sayısı da giderek artıyor.

KARAVANLA TATİL YAPANLAR SEYAHAT
TRENDLERİNİN BELİRLEYİCİSİ OLACAK
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“Kendi eviniz yanınızdayken” seyahat etmenin güven ve konforu ile karavan rotaları şimdi çok daha
cezbedici. Kendi karavanınızı dilediğiniz gibi dekore
etme özgürlüğünüz varken lüks karavan tatilleri ile
güneşin doğuşuna, kuşların melodisine şahit olmaya
ne dersiniz? Karavanla tatil yapanlar önümüzdeki
yıllarda seyahat trendlerinin belirleyicisi olacak.
İşte, Türkiye’nin gözde karavan rotaları…

POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI, ADAPAZARI

KARAGÖL TABİAT PARKI, BOLU

Adapazarı’nda yer alan Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı
zenginleştirilen ormanlık alanı, göl manzarası, kara
ve su kuşlarının yaşam alanı olmasıyla doğayla hiçbir
filtre olmadan iç içe olacağınız yerlerden. Yemyeşil doğasında birkaç günlük dinlenme bile yenilenme
hissi veriyor.

Kıbrısçık Köyü’nde yer alan Karagöl, Bolu’nun doğal
güzelliklerinden biri daha. Özellikle sonbahar sonu,
kış sezonunda veya baharın ilk günlerinde geldiğinizde daha bakir ve sakin bir kamp alanı ile karşılaşabilirsiniz. Göl ve orman manzarası içerisinde
kuşların sesini dinlemek size de iyi gelecek!

GÖKÇETEPE TABİAT PARKI, KEŞAN

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI, BOLU

BORÇKA KARAGÖL, ARTVİN

Keşan sınırları içerisinde yer alan Gökçetepe Tabiat Parkı mavi ve yeşilin her tonunu görüp, sadece
doğanın sesleriyle dinlenebileceğiniz bir karavan
tatili rotası. Dünyada kendi kendini temizleyebilen
sayılı körfezlerden biri olan Saros Körfezi’ndeki
Gökçetepe Parkı’nda yürüyüşler yapabilir, dilerseniz 15 dakika uzaklıktaki İbrice Limanı’na giderek
dalış yapıp, su altı yaşamını deneyimleyebilirsiniz.

Yedigöller Milli Parkı dört mevsim insana başka bir
manzara sunuyor. Doğa tutkunlarının yılın 365 günü
gitmekten asla vazgeçmediği milli park içerisinde
kamp için belli bir alan ayrılmış. Deringöl ve Büyükgöl arasındaki geniş alan içerisinde kamp kurabilirsiniz. Büyükgöl tarafı manzaraları ile kamp için
oldukça cazip.

Karadeniz’in en doğusunda, Artvin’de yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yeryüzünün iltimas geçilen
yerlerinden biri. Engebeli arazisi ve zorlu coğrafyasına rağmen zengin faunası ve endemik bitki türleri ile tabiatın en kıymetli köşelerinden biri olan

ÇAMLIKÖY TABİAT PARKI, TEKİRDAĞ
Bahçeköy deresinin Karadeniz’e döküldüğü bir noktada, Karadeniz kıyısında yer alan Kastro tam adıyla Çamlıköy Tabiat Parkı karaçam ormanları ile kaplı. Dere kıyısında veya ormanlık alanda kamp yapma
şansı tanıyan tabiat parkı sezonda biraz kalabalık
olabiliyor.

Karagöl Tabiat Parkı

PÜRENLİ YAYLASI, BOLU
Tam anlamıyla kendinizi doğaya teslim etmek istiyorsanız Pürenli Yaylası bunun için var olmuş sanki.
Bir tesisleşmeden olmadığı, telefonun bile çok kısıtlı çektiği Pürenli Yaylası doğası ve manzarasıyla
yenilenmek için harika. Karavanınızla tam donanımlı
bir şekilde geldiğinizde burada geçireceğiniz birkaç gün size 10 günlük tatil hissi yaratacak.
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Borçka Karagöl’de birkaç gece konaklayarak bu
eşsiz doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Göl kenarında
kamp yapılmasına izin verilmiyor. Göl çevresindeki
ağaçlık alanlarda kamp yapabilirsiniz.
ŞAVŞAT KARAGÖL, ARTVİN
Ulaşımı biraz zorlu olsa da bunca zaman saklı kalmasının güzelliğini buna borçlu Şavşat Karagöl. Cittaslow şehirler listesinde yer alan Şavşat’ın cenneti
Karagöl bir doğa müzesi gibi. Her ağacın gövdesini,
dallardaki her yaprağı tek tek inceleme hissi uyandıran tabiat mucizesi kamp yapma imkanı ile doğa
severlere bir lütufta bulunuyor. Gölü sarmalayan
ağaçların sudaki yansımaları bir tablodan farksız.
Tesisleşen kamp alanı işletme olarak da daha organize.
DİLEK YARIMADASI BÜYÜK MENDERES
DELTASI MİLLİ PARKI, KUŞADASI
Avrupa Konseyi tarafından “Flora Biogenetik Rezerv Alanı” kabul edilen ve koruma altında olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Türkiye’nin mutlaka görülmesi gereken karavan
rotaları arasında. Biyo çeşitliliği, endemik türlerin
varlığı ile doğal bir kamp alanından çok daha fazlası.
Mona Glamping, Seferihisar
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KARAGÖL KAMP ALANI, İZMİR
Mitolojik bir hikâyesi bile olan Karagöl, İzmir’den
kısa bir araba yolculuğu ile ulaşabileceğiniz bir cennet. Jeolojik hareketler sonucu oluşan bu set gölü
kıyısındaki ormanlık alan oldukça düzenli ve temiz.
Yaz aylarında, hafta sonu kalabalık olsa da diğer
mevsimlerde ve hafta içi günlerde tam anlamıyla
dinginliği yakalayabileceğiniz kamp alanında gölü
çevreleyen küçük patikalarda yürüyebilir, göle doğru eğilen ağaçlar çevresinde gezinen kuğuları seyre
dalabilirsiniz. Kamp alanında telefon çekmiyor.
MONA GLAMPİNG, SEFERİHİSAR
Henüz kendi karavanınızı edinmediyseniz Mona
Glamping sizi de düşünmüş! Farklı dizaynlara sahip
5 çekme karavan ve 3 adet glamping çadırı ile 10
dönümlük bir araziye kurulan Mona Camp doğa içerisinde tatil deneyimine yeni bir anlam katıyor. Doğada konforunuzdan ödün vermeden zaman geçirmek için tasarlanan kamp alanı Sığacık sahiline ve
Teos Antik Kenti’ne 15-20 dakikalık bir mesafede.
Burada konaklardan Seferihisar ve Sığacık civarını
da rahatlıkla keşfedebilirsiniz.
YAZILI KANYON, ISPARTA
Doğa ve tarihin iç içe olduğu Yazılı Kanyon aynı zamanda Likya Yolu’ndan sonra en
uzun yürüyüş yolu St. Paul
yolunun da bir parçası. Sahip
olduğu yeşil doğa arasında
süzülen Göksu Nehri harika
manzaralar sunuyor. Yürüyüş,
tırmanış rotaları sunan Yazılı
Kanyon’da kamp yapacaksanız
Kovada Gölü’ne de bir gününüzü ayırmanızı ve rotanıza Sagalassos Antik Kenti, Kuyucak
(Lavanta Kokulu Köy) ziyaretlerini de eklemelisiniz.
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van çeşitliliği yönünden oldukça zengin. Farklı kuş
türlerinin yuvası olan milli park yürüyüş parkurları,
bisiklet kiralama imkanı, kuş gözlem alanları ile eksiksiz bir keşif şansı tanıyor size.

Temiz ve doğal kıyıları ile sahip olduğu plajları, mağarası, tarihi köyü, trekking parkurları ile günlerce
buradan ayrılmak istemeyeceksiniz.

EĞRİOVA YAYLASI, ANKARA

Borabay Gölü Amasya

EĞİRDİR KOVADA MİLLİ PARKI, ISPARTA
Karstik çöküntüler ile meydana gelen Kovada Gölü
Milli Parkı doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına
alınmış. 100’den fazla kuş türünün evi olan milli park
içerisinde uzun yürüyüşleri sevenler için 2 farklı
parkur var. Manzaraları kaçırmamanız için tasarlanan seyir noktalarından mavi ve yeşilin uyumunu
yakalayabilirsiniz. Karavanlar için bir kamp alanı da
mevcut.
YEDİ KUĞULAR KUŞ CENNETİ, AMASYA
100’den fazla kuş türünün yaşadığı Yedikuğular Kuş
Cenneti, Yedikur Baraj Gölü kıyısında yer alıyor.
Önemli kuş alanı statüsünde olan parka kampa geldiğinizde farklı birçok kuş türünün cıvıltıları eksik
olmuyor.
BORABAY GÖLÜ, AMASYA
Yerlisine sorsanız, ağaç gölgelerinin sudaki yansımalarından dolayı buranın adı “Aynalı Göl”. Zümrüt
yeşili gölüne gelip, manzaraya baktığınızda haksız
olmadıklarını siz de göreceksiniz. Borabay Gölü, doğal bir set gölü. Dinlenme alanları, kamp alanı, yürüyüş parkurları, gölde kayıkla gezme imkanı gibi
seçenekler ile tesisleşen Borabay Gölü manzarasına
karşı güne uyanma deneyimini yaşamalısınız.

Batı Karadeniz’in doğal zenginliğinin bir parçası
olan Yenice Ormanları ekosistemi ve biyo çeşitliliği ile özel ve özgün bir tabiat alanı. Doğal Hayatı
Koruma Vakfı tarafından korunması gereken yerler
listesinde tanımlanan Yenice Ormanları içerisinde
yer alan Eğriova Yaylası ise kamp yapmak için en
elverişli yer. Sarıçam ormanları ve gölet arasında
yer alan Eğriova Yaylası’na kamp için tesis bulunmadığını, su dâhil tedarikli bir şekilde buraya gelmeniz
gerektiğini de hatırlatalım.
FRİG VADİSİ, AFYONKARAHİSAR
Son yıllarda verilen destekler ile turizmin yeni markası olan Frig Vadisi, Türkiye’de sizi hayran bırakan
sürpriz yerlerden biri daha. 506 km uzunluğundaki
parkuru ile Türkiye’nin en uzun yürüyüş parkuruna
sahip olan vadinin tarihi tam 3000 yıl önceye dayanıyor. Friglerden kalan kaya yerleşimleri, kaya
mezarlar, kiliseler, peri bacaları ile Kapadokya’yı
aratmıyor. Turistik tesisleşmenin olmaması ile özgünlüğünü koruyan Frig Vadisi’nde uzun yürüyüşler
yapmayı, bisikletle gezmeyi ve atlı rotaya dahil olmayı ihmal etmeyin.
BONUS: ZİNNAR BAHÇELERİ, MARDİN
Mardin’in saklı güzelliği Zinnar Bahçeleri özellikle
bahar aylarında açan badem çiçeklerinin görüntüsüyle size doğayı en saf ve el değmemiş haliyle sunuyor. Farklı ve bilinmeyen karavan rotaları arayışında olanlar için heyecan veren bir keşif olacağına
şüphe yok.(Kaynak:Oggusto)

SOĞUKSU MİLLİ PARKI, ANKARA
Sıcak ve soğuk su kaynaklarının bulunmasıyla kaplıca olarak da anılan Soğuksu Milli Parkı bitki ve hay27
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Cem Bali:
Karavancıların İkinci Adresi İstanbul Karavan Köyü Güvenli
ve Kesintisiz Hizmet Sağlıyor

Karavanın bir kültür
olduğunun altını çizen
İstanbul Kamp Karavan
Köyü Genel Müdürü Cem
Bali, karavan sektörüne
kesintisiz hizmet
verdiklerini sözlerine
ekliyor.
Bir yaşam stili olan ve modern
dünyada bir trend halini alan
karavan sektörünün ülkemizde
yükselen değer olmaya devam
ediyor. Türkiye, doğal güzellikleri ve iklim yapısıyla yılın 365
günü kamp alanına müsait ender
ülkelerden biri. Fakat bizim asıl

sorunlarımızın başında elimizde
olan güzellikleri değerlendirememek geliyor. Kamp sektörünün
en önemli sorunlarının başında
yeterli kamp alanlarının olmaması geliyor. Bu sayımızda size İstanbul’un en gözde kamp karavan
köylerinden birini tanıtacağız.
Konuyu İstanbul Kamp Karavan
Köyü Genel Müdürü Cem Bali değerlendirdik.

ALTYAPIMIZ KARAVAN
KAMPINA UYGUN OLARAK
DÜZENLENDİ
İstanbul Karavan Köyü’nü okuyucularımıza kısaca tanıtır mısınız?
Kampımız, İstanbul’daki karavancıların konaklayabileceği, tüm
dostları bir araya getirebilmek

amacı ile kurulmuş kamp alanıdır.
Kampımızda; konaklama yapacak
her karavan için bir saatli priz
bulunur, elektrik kullanımı bu panoların üzerindeki sayaçlardan
okunarak harcama tespit edilir.
Ortak kullanımlı kadın ve erkekler için ayrı duş ve tuvaletler
mevcuttur. Karavanlar için kaset
boşaltma sahası vardır. Alt yapısı karavan kampına uygun olarak
düzenlenmiştir.

“EN İYİ KARAVANCI,
İHTİYACINI EN İYİ
BİLEN KARAVANCIDIR”
İstanbul karavan köyü olarak
özellikle yeni karavancılara neler söylemek, hangi mesajları
vermek istersiniz. Karavan alanında doğru bilinen yanlışlar var
mıdır, değerlendirir misiniz?
Belki kulağınıza abartı gibi gelebilir, lakin köyümüze ziyarete
gelen misafirlerimiz ve veya yeni
başlayacak olan karavancılar için
burası biçilmiş bir kaftan. Her
yaş grubundan/jenerasyondan,
yöreden, Türkiye’yi Avrupa’yı
ve daha birçok noktayı karavanları ile gezmiş olan çok engin
tecrübelere sahip çok değerli
büyüklerimiz ikamet etmekte.
Öncelikle şunu son zamanlarda
daha sık söylemeye başladım;
“En iyi karavancı, ihtiyacını en
iyi bilen Karavancıdır”. Karavanda teker döndüğü anda tatiliniz
başlar. Tatil boyunca yaşanacak
güzel anılar kadar sizi yolunuz-
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dan döndürecek problemlerle de
karşılaşabilirsiniz. Ve işin aslı da
iyisiyle kötüsüyle tatilinizin ve
hatıralarınızın bir parçası olacak.

ravan köyü olarak işleriniz nasıl
etkilendi? Pandemide karavan
sektörü daha mı ön plana çıktı,
değerlendirir misiniz?

ÖNCE CAN VE MAL
GÜVENLİĞİ

Pandemi süreci başladığında
ufak ufak kış ayları da bitmek
üzereydi. Bu nedenle de mart
ayı boyunca kampımızda bir yoğunluk yaşanmadı. O sıra herkes
tedirgindi sadece 2 aile konaklamaktaydı. Sonrasında yasaklar
devam etmeye başlayınca, bu sefer karavanı olanların hareketlenmeye başlayacağını anlamıştık. Kamp sahibimiz Turgut Reha
Bali ve kampın işletmecisi olarak
ben; uyarı ve tedirginliklerine
özen göstererek ortak bir karar
ile nisan ayından itibaren hali hazırda köyümüzün üyesi olmayan
karavanları maalesef kabul edemedik. Huzur ve güvenlik bizim
için olmazsa olmazımız. Böylelikle en başından beri yanımızda
olan karavancı dostlar da rahat
ve huzurlu bir biçimde köyümüzde konaklamaya devam etiler.

Her zaman söylediğim gibi: “Önce
can ve mal güvenliği! Birincisinden emin olduktan sonra ikincisi
için elden gelinen yapılır ama birinci olmadan olmuyor maalesef.”
Şimdi bu sorular içerisinde ben
de Cem Bali olarak hiç hangi karavan iyi-kötü, ithal mi yerli mi
sorunsalına dahil olmak istemiyorum. Çünkü bu da benim için
kanayan bir yaradır… Ve umarım
ki önce federasyon olmak üzere
ve üye olan dernekler ile birlikte
daha birçok konuya düzenleme
getirme yolunda çaba sarf edeceğiz.

İSTANBUL KARAVAN
KÖYÜ’NDE HER TÜRLÜ
TEDBİRLERİ ALDIK
Pandemi sürecinde İstanbul Ka-

KÖYÜMÜZDE AİLELER
KENDİLERİNİ RAHAT VE
GÜVENDE HİSSEDİYOR
İstanbul Kamp Karavan Köyü olarak ailelerin kendilerini rahat ve
güvende hissetmelerini amaç edindik. Hizmet vermeye başladığımız
andan itibaren kendimize bir dizi
iş disiplinini prensip edinmiştik.
Bunların başında da müşterilerimizin kendilerini evlerindeymişçesine rahat hissetmeleri geliyor.
Köyümüzde temel amacımız aslında
bu… Bu güveni, bu duyguyu müşterilerimize verebiliyorsak ne mutlu
bize Karavanın bir kültür olduğunu
biliyoruz. Pandemi şartlarına hepimizin uyması, belirlenen kurallara
özen göstermesi gerekiyor. Biz de
İstanbul Kamp Karavan Köyü olarak
bu kurallar silsilesine uyarak en
zor şartlarda bile kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz.
29
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NAUTA MARİN DENİZCİLİK, KARAVAN
ÜRETİMİNDE STANDARTLARI YÜKSELTİYOR
Nauta Marin Denizcilik,
karavan üretiminde
standartları yükseltmeye
devam ediyor. Firma Genel
Müdürü Rasim Akçal,
yerli üretimde dünya
standartlarının yakalandığını
ve aşıldığını ifade ediyor.
Akçal, merdivenaltı
üretimlerin yerli üretimi
baltaladığını belirterek bu
duruma bir çözüm getirilmesi
gerektiğini ifade ediyor.
Nauta Marin Denizclik, ürettiği
karavanlarla müşterilerinden tam
not alıyor. Firma Genel Müdürü

Rasim Akçal, üretimde kaliteyi ön
plana çıkardıklarını ifade etti.

HEM TASARIMA HEM
İŞLEVSELLİĞE ÖZEN
GÖSTERİYORUZ
Karavan çalışmalarınız hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Karavanlarımızı Gebze / Kocaeli’nde üretmekteyiz. Karavanlarımız da hem tasarıma hem de
işlevselliğe oldukça özen gösteriyoruz. Karavanımız tasarımı,
işçiliği ve üretimi ile yerli bir karavandır, monoblok fiberglastır,
izolatik polyesterden imal edilen

alevlenmeyen gövde şeklinde yekpare olarak üretilmiştir. Karavanımızın uzunluğu 4.05 m, genişliği
2.15 m, yüksekliği de 2.45 metredir. Poliüretan yalıtım ile kış seyahatlerine de uygun olarak imal
edilmiştir. -40 dereceye kadar
soğuğu geçirmeyen ısı izolasyonu
ile aracımız imal ediliyor.

2 YIL GARANTİ
Karavanlarınızın özellikleri nelerdir?
Karavanımızda Al-KO marka fren
ve torsiyonlu alt şase mevcuttur.
Aracınız fren yaptığında karavan

da otomatik olarak fren yapmaktadır. Karavanımızda 90 derece
açılır yan camlar, sinekliği ve perdesi ile, on panoromik cam ve gemi
mevcuttur. Karavanımızda kullanılan, tuvalet, hidrafor, kontrol
sigorta paneli, güneş enerji sistemleri hepsi ithal ürünlerdir ve
2 yıl garantilidir. Karavanımızda
tüm mobilyalar kavaktır ve laminat ile kaplanır. Ayrıca karavanımızın da 5 yıl su sızdırmaz garantisi mevcuttur.
Karavan fiyatlarınız hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Tam dolu paket fiyatımız 9450
Euro + KDV’ dir.

MERDİVENALTI FİRMALAR
SORUN YARATIYOR
Karavan sektörünün sorunları
nelerdir? Bu sorunlar sizce nasıl aşılabilir, çözüm önerilerinizi
alabilir miyiz?
Amerkida’da 1930’larda başlayan
karavan sektörü, ülkemizde yeni
yeni bilinmeye, tanınmaya başlandı. Bu tanınma güzel bir alışkanlık haline de dönüştü. Tabii bu
alışkanlık ülkemizde arttıkça ve
talep gördükçe pek çok yerli firmamız bu işe el attı. Bu atılımla
birlikte, işini iyi ve doğru yapan
firmalarımız dışında merdiven altı
diye tabir edilen firmaları da sayısı oldukça arttı. Bu artış işini iyi
yapan firmaları da etkiledi.
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ravanları insanlar daha çok tercih ediyor. Bu da merdivenaltı
firmaların önünü açıyor. Fakat bu
firmalardan alınan karavanlar çok
kısa bir sürede dökülmeye ve çürümeye başlıyor. Bu durum yerli
karavancılığa bakış açısını değiştiriyor. Bizim gibi işini doğru ve
kaliteli yapan potansiyel firmaları
etkiliyor. İnsanlar ithal karavana
yönleniyor. Biz ve bizim gibi bu
sektörde öncü firmalar, üretim
kalitesinden, fiyatlardan ve vizyonundan ödün vermediği sürece
bu merdivenaltı firmalar elbet bir
gün bitecek. Biz dik durumdayız
ve inananlarımıza sunduğumuz
karavanlarımızdan hiçbir şekilde
ödün vermeyeceğiz. Vermemeliyiz ki halkımız daha pahalı yatırımlara yönelmesin, ithal kazanım
olmasın ki paramız ülkemizden
kalsın.
Nauta Marin Denizcilik’i kısaca
müşterilerinize tanıtır mısınız?

YERLİ KARAVANCILIĞIN
GELİŞMESİ İÇİN BAZI
ADIMLAR ATILMALI

Nauta Marin Denizcilik, 1999 yılından bugüne kadar tecrübeli
ekibi modern üretim tesisleri ve
günümüzün en kabul gören imalat
teknikleri ile birlikte RTM infuzyon, el yatırması gibi model, kalıp,
karavan ve tekne üretimi yapan
1500 m2 kapalı, 1000 m2 açık
alanı olan 45 kişinin çalıştığı tekne ve karavan üretim merkezidir.

Gerek rakamının ucuzluğu gerek
daha az maliyetlerde yapılan ka-

Ürünleriniz ve ürün çeşitliliğiniz
hakkında bilgi verebilir misiniz?
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dışı monoblok bir ürün oldu çok
yakında kara yollarımızda fazlası
ile göreceksiniz.

KALİTEDEN TAVİZ
VERMİYORUZ
Tekne tasarımlarınızda neler ön
plana çıkıyor olmazsa olmaz çalışma kurallarınız nelerdir?
Tekne tasarımlarımızda bir kere
kesinlikle malzemenin kalitesi,
ikinci olarak da kesinlikle geniş,
ferah kullanım alanları, her bir
alanı değerlendirmek, güvenli bir
sürüş ve denizde geçen her zamanın kaliteli ve özel olması Nauta
teknelerimizin olmazsa olmazıdır.

ÜRETİMDE
DÜNYA
İLE
REKABET HALİNDEYİZ
Nauta Marin Denizcilik olarak
ürün çeşitlerimiz Nauta 6.20 modeli dıştan takma 50 HP ile 115
HP arasında motor seçeneği ile
çok güzel bir günü birlik teknesidir. Dengeli, hızlı ve zamanı iyi
kullanmak isteyenler için büyük
bir fırsat sunuyor. Nuata 6.80
içten takma ve dıştan takma olmak üzere Nauta markasının amiral gemisi özelliğine sahiptir. En
çok sevilen, en çok tutulan ve
satılan teknesidir. Arka platformu ile birlikte 7.80’e çıkan çok
dengeli, denizci, boyutlarına göre
inanılmaz kullanım alanına sahip
mini bir yat görünümündedir. Bunun dışında bir yıl sonra piyasaya çıkacak Nauta 8.80 projemiz
mevcutta vardır. Orta sekmente
uygun hitap edecektir. Son olarak da yeni başladığımız ama çok
sevilen bir karavan projemiz var
şuan için 7. Karavanımızı sahibine
teslim ettik. 4.15 boyunda 2.10
genişliğinde 750 KG altında içi ve
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Ülkemizde yat ve tekne marin
denizcilik sektörünün genel anlamda değerlendirebilir misiniz?
Özellikle pandemi sonrası işleriniz nasıl etkilendi ? 2020 yılını
firma olarak % kaçlık büyüme ve
karlılık oranı ile bitirmeyi hedefliyorsunuz ?
Ülkemizdeki tekne ve yat üretimi
olarak son yıllarda gerçekten Avrupa ve dünya ile rekabet edebilecek seviyelere gelindi artık alışıla gelmiş ve sıradan tasarımların
dışında son dönemlerde çok farklı
çizilen güzel tekneler yapılıyor .
2020 yılı herkes için sıkıntılı bir
yıl oldu buna rağmen bir önceki yıldan % 60 daha fazla tekne
satışı gerçekleştirdik fakat yılın
son aylarına doğru özellikle döviz
kurlarındaki dalgalanma herkesi
olduğu gibi bizleri de çok etkiledi
satışlar özelinde her şeye rağmen
bir önceki yıla göre daha fazla sa-

HABER

tış ve üretimin olması bizleri mutlu etti.

KAMP DEYİP GEÇMEYİN, KAMP YERİ KADAR MALZEMELER DE ÖNEMLİ:

KESİNTİSİZ HİZMET
Nauta Marin Denizcilik’ i tercih
etmelerindeki nedenler nelerdir? Rakiplerinizden hangi özellikler ile ayrılıyorsunuz? Müşterilerinize hangi katma değerleri
sunuyorsunuz?
Müşterilerimiz Nauta teknelerini
tercih ettiklerinde aldıkları her
bir tekne de maksimum kalite,
denizci alt yapılı tekneler 7/24
ulaşabilecekleri müşteri desteği satış sonrası bakım, kışlama
hizmeti gibi birçok etken bizleri
rakiplerimizden ayırıyor ve müşterimize katma değer olarak geri
dönüyor. Nauta Marin Denizcilik
olarak bizim amacımız kaliteyi
devamlı en üstte tutmak, deniz
de yüzen her bir tekne kaptanlarımızın sorunsuz, kaliteli zaman
geçirmesini sağlamak olacaktır.

K

KAMP YAPACAKLAR ‘KAMP MALZEMELERİ’Nİ
İYİ AYARLAMALI…!

amp dediğimiz şey çok
geniş bir konu. Karavancılık da kampa giriyor,
teknik bir tırmanışının ardından dağda atılan kamp da, bir
sayfiye yerinde kumsala açılan
çadır da… Her konseptin ihtiyaçları farkı ve ekipman tarzı
da ona göre değişiyor. Örneğin; karavanla kampa giderken
mutlaka bir katlanan sandalye
ve masa götürmek isteyeceksiniz ama bir tırmanışa gidiyorsanız masa sandalyeyi bırakın 1 adet fazla çorabı bile
yük edinmek istemezsiniz.

ve eğlence birinci öncelik. Zaten
arabanız var, çadırınızı ya da karavanınızı koyacağınız yere ulaşımınızı böyle sağlıyorsunuz. Dolayısı ile
bir sırt çantasına sığışma derdiniz
de yok. Bu bir kampçılığa başlangıç yazısı olduğu ve insanlar kampa
ısınmaya genellikle keyif kampları
ile başladıkları için daha çok bu tip
kampçılık seviyesinde bilgi vereceğiz. Ancak teknik kamp eşyalarını
keyif kamplarında kullanabilirken,
tam tersini yapamazsınız. Dolayısı
ile kamp malzemesine yatırım yapmışken teknik kamplara da uygun
şeyler almak da bir seçenek. O yüzden biraz teknik kamp malzemelerini de anlatacağız.

Hangi kampta nasıl bir kamp malzemesine ihtiyaç olabileceğini daha
kolay anlatabilmek için kamp çeşitlerini “Teknik Kamplar” ve “Keyif
Kampları” olarak ikiye ayıracağız:

KAMPÇILARA TAVSİYELER

TEKNİK KAMPLAR
AVRUPA’DAN EKSİĞİMİZ YOK
Güzel ülkemizde karavancılık sektörüne gönül vermiş, işini ve üretimini
hakkaniyetiyle yapan bizler gibi firmalar da var. Bize düşen görevler
de var. Daha iyi, daha da iyi ve
hep en iyisi olmak… Ülkemiz ciddi
bir üretim ülkesidir. Gerek hammadde, gerek makine endüstrisi ve
genç nesil… Bizim daha iyi ve daha
kaliteli, vizyonlu karavan ve tekneler dizayn edip geliştirmemiz lazım.
Bizim Avrupa’dan bir eksiğimiz yok.
Fazlamız neden olmasın?

Evi kampa taşımayın! Hatırlatmak
isteriz ki; ne kadar az eşya götürürseniz o kadar rahat edersiniz.
Belki lazım olur, arabada dursun
diye diye alınan her şey elinize aya-

ğınıza dolaşan gereksiz bir kalabalığa dönecektir.

ÇADIR
Çadır, dünyadaki en yaygın kamp
malzemesi olabilir. Modern çadırlar kazıkla tutturma, iple gerdirme
gibi işlemlere ihtiyaç duymadan
kendi iskeleti sayesinde tek başlarına ayakta durabilen çadırlar.
Yeni satın alacaksanız aman gidip
de eski tip kurması külfetili çadırlardan almayın. Uyku tulumunuz
ve eşyalarınız ıslanırsa bitersiniz.
Eşyalarınızın hiç bir ısıtıcı özelliği kalmaz, geceler kabusunuz olur.
Bunun ne kadar altını çizsek az.
Mutlaka yağmurluğu olan bir çadır
alın. Artık tüm çadırlarda var ama
biz yine de söylememiş olmayalım,
pencere ve kapıların sineklik olmayan çadırları almayın. Yeni aldığınız
çadırınızı gitmeden önce bir evde
kurun, eksik parça olmadığından
emin olun.

Teknik kamplar içinde doğa ile
mücadele ve fiziksel efor içeren
kamplar. Mesela 5 gün Kaçkarlar’da
trekking yapıyor ve kamp malzemenizi sırtınızda taşıyorsanız bu
teknik bir kamp. Bu durumlarda ihtiyacınız olan ekipman daha teknik
malzemeler. Çantanıza giren her
kamp malzemesinin seçim kriteri,
gideceğiniz doğanın şartlarına uygun, hafif ve kompakt olması.

KEYİF KAMPLARI
Keyif kampları ise, adı üzerinde,
efor ya da mücadele içermiyor,
niyet zevk-i sefa. Öyle sırtınızda
saatlerce yük taşımak yok, konfor
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖN PLANDA TUTAN
ÇORLU KARAVAN, EZBER BOZUYOR

Ç

orlu Karavan ortaklarından
Murat Zamki, Çorlu Karavan’ın
müşteri memnuniyetini prensip
edindiğini söylüyor. Zamki, “Her
bütçeye hitap etmemiz, üretimini
gerçekleştirdiğimiz karavanlarda satıcı
gibi değil karavancı gibi düşünmemiz,
dünya çapındaki gelişmelerini yakından
takip ederek uygulamaya geçirmemiz
ve müşteri isteklerine uygun projeler
üretmek öncelikli hedefimiz olduğundan
müşterilerimiz tarafından tercih
edilmekteyiz” diyor.
Çorlu Karavan 2015 yılında faaliyetine başladı. Firma, karavancılığın ülkemizde yaygınlaşması, kaliteli
hizmet ve uygun fiyat beklentilerine cevap vermek
amacı ile hizmet vermeye devam ediyor. Sorularımı yanıtlayan Çorlu Karavan ortaklarından Murat
Zamki, “Trakya bölgesinde sadece karavan imalatı ile hizmet veren tek firmadır. Firmamız 400 m2
lik kapalı ve 200 m2 açık alan olmak üzere 600 m2
alanda üretim gerçekleştirmektedir. 3 mobilya , 1
elektrik, 1 su tesisat, 2 montaj ustası olmak üzere
toplam 7 personel ile üretime devam etmekteyiz.
Talep ve yoğunluğa göre personel sayımızda takviyeler olabilmektedir” dedi.

KİŞİYE ÖZEL KONSEPTLER
GELİŞTİRİYORUZ
Çorlu Karavan’ın karavan çeşitleri ve modelleriniz
hakkında bilgi verir misiniz, modellerinizde neler
ön plana çıkıyor?
Çorlu Karavan olarak campervan, alkovenli ve semi
enteğre olmak üzere 3 tip karavan imalatına odaklanmış bulunmaktayız. Çekme karavan standart
kalıp ve seri üretimi olduğu için her kullanıcıya hitap etmediğinden, kişiye ve aileye yönelik kullanım
konseptini sunmadığından firmamız tarafından imal
edilmemektedir. Karavan imalatı için bize aracını
getiren veya firmamızda bulunan araçlardan seçen
müşterilerimizle beraber konsept seçimini gerçekleştirmekteyiz. Modellerimizde butik yani kişiye
özel konseptler uygulamaktayız. Karavanı kullanacak kişi sayısı, boy, kilo ve kullanıcı tercihleri
değerlendirilerek dizayn seçimine karar verilmektedir. Yani kişiye veya aileye özel karavan üretimi
diyebiliriz. Aynı zamanda geniş malzeme portföyü
ile müşterilerimizin bütçesine uygun imalat yapmaktayız. Yerli veya ithal malzeme seçeneği sunarak beklentileri karşılamaya çalışıyoruz.

TERCİH EDİLMEMİZDE BİRDEN FAZLA
NEDEN VAR
Müşteriler sizi neden tercih
ediyor, müşterilerinize hangi katma değerleri sunuyorsunuz, rakiplerinizden hangi
yönleriniz ile ayrılıyorsunuz?
Her bütçeye hitap etmemiz,
üretimini gerçekleştirdiğimiz
karavanlarda satıcı gibi değil
karavancı gibi düşünmemiz,
dünya çapındaki gelişmelerini
yakından takip ederek uygulamaya geçirmemiz ve müş-
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teri isteklerine uygun projeler üretmek öncelikli
hedefimiz olduğundan müşterilerimiz tarafından
tercih edilmekteyiz. Müşterilerimize yedek parça
ve teknik servis desteği sunmaktayız. Satış sonrası destek ekibimiz oluşabilecek tüm ihtiyaçlara
kısa sürede cevap vermektedir. Ayrıca donanım fiyatlandırma aşamasında, müşterilerimize imalatta
gerekli malzemeleri kendilerinin temini imkanı sunmaktayız. Müşterinin elinde mevcut ya da bütçesine uygun fiyata temin ettiği malzemeyi aracında
kullanmaktayız. Müşteri olsun olmasın, müracaat
eden veya irtibat kuran her karavan sevdalısına
danışmanlık hizmeti de vermekteyiz. Diğer bir
tercih nedeni de müşterilerimizin inanç ve ibadet,
bedensel engeller gibi tercihlerine uygun imalat
yapmamızdır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı firmalar tarafından imal edilmiş olup, herhangi bir
sebepten arıza meydana gelen karavanlarda müşteriler gerek imalatçı firmaya olan uzaklık gerek
diğer sebeplerle arıza veya tadilatlarını gerçekleştirememektedirler. Hangi firma üretimi olduğuna bakılmaksızın karavan tadilatı da yaparak hem
tercih nedeni olmakta hem de rakiplerimizden ayrılmaktayız.

KARAVANCILIĞI ÜLKEMİZDE GELİŞTİRME
HEDEFİNDEYİZ
Hedefleriniz ve yatırımlarınız hakkında bilgi verir
misiniz?
Karavancılığın ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak,
kullanıcı sayısını artırmak, üretimde dünya standartları üzerinde üretim gerçekleştirmek başlıca
hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu amacımızı
gerçekleştirmek için deneyimli kadromuzla dünya
çapındaki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz.
Ülkemizde üretilen, diğer Avrupa ve dünya ülkelerine ihraç edilen karavan sayısını artırmak da
diğer hedeflerimiz arasındadır.

PANDEMİ, İŞLERİMİZİ OLUMLU ETKİLEDİ
Pandemi süreci işlerinizi nasıl etkiledi?
Şu bir gerçek ki pandemi süreci karavan sektörünü olumlu olarak etkilemiştir. İnsanların kalabalık
ortamlardan uzak kalmak istemesi, otellere gitmek
istememesi, sosyal mesafe gibi gereklilikler kara-

van sahibi olmaya sürüklemiştir. Hatta evine dönmek istemeyen ve karavanda konaklamaya devam
eden birçok müşterimiz mevcuttur. Tabii bu süreç
karavana olan talebi artırmıştır. İmkanı olanlar karavan satın alımına, olmayanlar ise kendileri karavan yapımına yönelmişlerdir. Biz de Çorlu Karavan
olarak pandemi sürecinde kar marjlarını düşürerek
daha çok kişiyi karavan sahibi yapmaya hedeflendik.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖN
PLANDA TUTUYORUZ
Ülkemiz ve dünyanın içinde bulunduğu gerek
pandemiden gerekse diğer hususlardan kaynaklı
ekonomik zorluklara rağmen yine de insanlar
karavan sahibi olmaya yönelmişlerdir. Müşteri
memnuniyetini ön planda tutan anlayışımız ile
birçok kişinin hayallerinin gerçekleşmesine
yardımcı olduk ve olacağız. 2019 yılında
Çorlu Orion Alışveriş Merkezi’nde ilki yapılan
Karavan Fuarı’na ve 2020 yılında ikincisi yapılan
CNR Expo Kamp ve Karavan fuarına katılım
sağlayarak karavan meraklıları ve sevdalıları
ile buluştuk. Sonraki yapılacak olan fuarlarda
da inşallah katılım sağlayacağız. İnsanlarımızı
bu tür organizasyonlara katılımını ve üretici
firmalara görüş ve isteklerini bildirmeye davet
ediyorum. Çorlu Karavan olarak firmamızı
ziyaret eden her meraklımızın her daim sıcak
bir kahvesi hazırdır.
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Bu Yaz İçin Planlarınıza Ekleyin:

AMATÖRLER İÇİN EN İYİ KAMP YERLERİ!
Salgın sonrası dönemde kalabalıktan uzak sessiz sakin bir şekilde,
biraz olsun yaşanılanları unutmak istiyorsanız bu liste tam size göre.
Bu yaz için plan yapmadan once mutlaka yazımızı
okuyun. Belki size farklı bir fikir verebilir.

SON ZAMANLARDA KAMPÇILARIN
GÖZDESI: BAFA GÖLÜ-MİLAS
Ege Bölgesi’nin en büyük gölü olan ve Muğla-Aydın
il sınırları içinde yer alan Bafa gölü, ilginç bir coğrafi geçmişe de sahip. Söke Ovası 2000 yıl kadar
önce denizdi, burada büyük bir körfez vardı. Büyük
Menderes Irmağı’nın getirdiği alüvyonlar körfezi
doldurdu ve ova haline getirdi. Bugünkü Bafa Gölü
ise denizden bir parça olarak arada kaldı. Yaklaşık
60 kilometrekarelik yüzölçüme sahip olan Bafa Gölü’nün denizden yüksekliği 2 metre, en derin bölümü 21 metre, uzun ekseni 16 kilometre ve en geniş
yeri 6 kilometre. Etrafı zeytinliklerle çevrili gölün
üzerinde iki ada bulunuyor. İkiz adalardan biri aslında tam ada değil, bir kumulla karaya bağlı. Bafa
Gölü’nde kefal, levrek, yılan balığı da tutuluyor.
Yaklaşık 60 kilometrekarelik yüzölçüme sahip olan
Bafa Gölü’nün denizden yüksekliği 2 metre, en derin bölümü 21 metre, uzun ekseni 16 kilometre ve
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en geniş yeri 6 kilometre.

BİR YANI DENİZ BİR YANI ORMAN:
DANİŞMENT ORMAN KAMPI-KEŞAN
Saros Körfezi kıyısında, 13 hektar büyüklüğündeki
kamp alanının bir yanı deniz, bir yanı meşe ormanı.
Alanda elektrik, su, tuvalet, market gibi olanaklar
bulunuyor. Yemekle uğraşmak istemeyen kampçılar
için bir de restoran var. Yüzme, doğa yürüyüşü, bisiklet ve fotoğraf gibi aktivitelere uygun olan bölgede güzel bir kamp deneyimi yaşayacaksınız.

TECRÜBEDEN FAYDALANIN:
YEDİGÖLLER KAMP ALANI-BOLU
Batı Karadeniz Bölgesi’nde, Bolu il sınırları içinde
zengin bir bitki örtüsüne sahip Yedigöller Milli
Parkı, kuzeyden güneye doğru sıralanmış 7 gölden
oluşuyor. Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl, Kurugöl ve Seringöl’den oluşan göller, kayan
kütlelerin vadilerin önünü kapatması ile oluşmuş ve
bulunduğu yöreye ismini vermiş. 1965 yılında milli

park ilan edilen Yedigöller; 2019 hektarlık
alanı kaplayan doğaseverler için bir yeryüzü cenneti. Yer altından geçişlerle birbirine
bağlanan göllerin çevresinde, köknar, kayın,
çam, meşe, gürgen gibi ağaç türleri bulunuyor. Burası Türkiye’nin en gözde ve doğasıyla en güzel kamp alanlarından...
Ancak içinde büfe, restoran gibi olanaklar
yok. Hazırlıklı gitmek gerekiyor. Bölgede
tecrübeli kampçıların yoğun olması, yeni
başlayan kampçılar için avantaj. Alanda su,
tuvalet, aydınlatma ve tahta masalar var.
Yürümek, yüzmek, bisiklet ve kano gibi birçok doğa aktivitesine olanak tanıyor.

GENÇLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ:
KABAK KOYU-FETHİYE
Dünyanın koruma altına alınan 100 dağı arasında yer alan Babadağ’ın eteklerindeki 200
metrelik koy, Fethiye merkeze 33 kilometre
uzaklıkta bulunuyor. Özellikle genç kampçıların tercihi. Elektrik, duş, tuvalet ve yemek
gibi tüm ihtiyaçları karşılama olanağı var.
Sekiz kampingin bulunduğu koyda çadır kurmak ücretsiz ancak çadır kiralamanın fiyatı
geçen yıl günlük 100-125 TL’den başlıyordu.
Bu kamp tatilinin popüler olmasından dolayı
fiyatlar biraz daha artacaktır. Sağlam bir
çadır almanızı öneririz.
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Almanlar Karavanıyla Adriyatik’e İniyor,
Türkiye’de Karavan Tatili Yeterince Bilinmiyor

hakim. Konuştuğumuz üreticiler yurtiçi pazarda yılda yaklaşık 600 karavan satıldığını ifade ediyor. Bu rakamın çok
küçük olduğunu ifade eden üreticiler Türkiye’de 5 milyar
euroluk bir potansiyel olduğunu belirtiyor. Satışta çekme
karavanlarda fiyatlar 15 bile 45 bin lira arasında değişiyor.
Motokaravanlarda, araç hariç 60 bin liradan 90 bine kadar
gidiyor. Trend çekme karavan kullanmak.

ÇEKME KARAVANDA YERLİ TERCİHİ
Sahibinden.com verilerine göre yılın 7 ayında çekme karavan ilan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,
fiyatlar ise yüzde 34 arttı. Çekme karavanlarda yerli karavan üreticileri daha çok tercih ediliyor. En çok tercih
edilen 3 yerli marka: Başoğlu, Erba ve Avrupa. Motokaravanda ise yabancı markalar önde. Tofaş-Fiat, Peugeot,
Iveco en çok tercih edilen markalar.

ÖZEL ÜRETİM YAPIYOR, ÇÖLÜN ORTASINA
GÖNDERDİ

KARAVAN BİR KÜLTÜR İŞİ

Doğal güzellikleri açısından dünyayı
kıskandıracak eşsiz yerlere sahip olan
ülkemizin karavan açısından en önemli
handikapı ‘karavan kültürü’nün yeterince
anlaşılamamış ve gelişememiş olması…

Modern rekabet içerisinde birçok şeyde değişim gözleniyor. Bu değişimlerden biri de tatil anlayışı… Beyaz yakalıların alternatif turizm beklentisi karavan sektörünü hareketlendiriyor. Hesaplamalara göre mali açıdan da daha
avantajlı. Üstelik doğaya da zarar vermiyor.
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Karavan ile seyahat etmek daha çok bir kültür işi. Avrupa’da çok yaygın. İtalya’da bir pazar yerinde sebze- meyve
gibi karavan satıldığını duymuştum. Şöyle düşünün Almanya’da olan bir kişi karavanıyla hafta sonu Adriyatik denizine inebiliyor. Türkiye’de ise karavan tatilini insanlar henüz
yeterince bilmiyor. Oysa karavan seyahatini diğer tatil
seçeneklerine göre daha zevkli bulanlar artıyor. Hesaplamalara göre mali açıdan da daha avantajlı. Üstelik doğaya
da zarar vermiyor. Bu işin gönüllüsü çok. Tatil anlayışı değişiyor. İnsanlar artık daha bilinçli, doğaya yöneliyorlar.
Özellikle beyaz yakalıların alternatif turizm beklentisi
var. İşte bu durum, karavan sektörünü hareketlendiriyor.
Türkiye karavan pazarında üretim yapan yaklaşık 8 şirket
var. Üretimin büyük bölümü Adapazarı’nda yapılıyor. Bursa
ve Ankara’da da üretici firmalar, ayrıca birkaç da distribütör firma var. Yabancı üretici yok. Pazara yerli üreticiler

Başoğlu Karavan, 37 yıldır karavan üretimi yapiyor. Türkiye’deki en büyük yerli karavan üreticisi konumunda.
Adapazarı’nda 15 bin m2 alan üzerindeki fabrikasında, 30
kişilik ekibiyle üretim yapıyor. Tatil ve satış karavanları,
motokaravan, çeşitli araçlar üzerine mobil bankalar, klinikler, marketler, hatta fast-food satış promosyon üniteleri üretiyor. Özel üretim de yapıyor. Şantiye, film seti
takip aracı, mobil ofisler, veteriner, klinik karavanları, göz
muayene motokaravanı hatta dershane bile üretmiş. Daha
çok Batı Avrupa’ya olmak üzere toplam 24 ülkeye ihracatı
var. Avrupa’da 20’ye yakın bayisi bulunuyor. 2008 yılında
ürettikleri ‘Caretta’ mini karavan serisinin büyük ilgi gördüğünü aktaran Başoğlu Karavan Yönetim Kurulu Başkanı
Engin Başoğlu, “Arabistan-Riyad’a, çölün ortasına gönderdik. Dubaiye de göndereceğiz. Japonya’ya, Yeni Zelanda’ya
böyle bir ürünü göndermek kolay değil. Biz göndermeye
başladık. Brezilya ile de kontağımız var. İyi bir noktaya
geldik” dedi. Almanya’daki bütün belediyelerde, orada
yaşayan kişi sayısına göre belli bir sayıda kamping kurma
zorunluluğu olduğu bilgisini aktaran Engin Başoğlu şöyle
konuştu: “Türkiye’ye klasik otelcilik zihniyeti hakim. Kampçılık Türkiye’ye sevdirilmedi. Halkın bu alışkanlıktan haberi yok. Türkiye için çok uygun, doğayı koruyan, alternatif bir tatil yöntemi olmasına rağmen altyapı sağlanmıyor,
yatırımcılar desteklenmiyor, teşvik verilmiyor. 1980’lere
kadar Türkiye’de yaklaşık 500 tane kamping varken bu rakam bugün 100’lere geriledi. Almanya’da bine yakın kamp
var. Turizm Bakanlığı’nın bu işin üzerine biraz daha gitmesi

gerekiyor. Yurtdışındaki büyük karavan kamping zincirlerinin Türkiye’de yatırım yapması teşvik edilebilir.”

YERLİ ÜRETİMİN GELİŞMESİ LAZIM
Erba ve Avrupa firmaları da ürettiği ‘özel çözüm’ ya da
kişiye özel karavanlarla müşterilerinden geçer not alan
önemli firmalarımızın başında geliyor. Türkiye’de özel tasarım en çok tercih edilen caravan çeşitlerinin başında
geliyor. Erba, özel çeşitte iddialı firmalardan biri. Firma
yetkilileri, gerek tasarım gerekse de marka bilinirliği açısından çok önemli bir noktada olduklarını ifade ediyorlar.

GİDEREK YAYGINLAŞIYOR
Karavan
sektörü
ülkemizde
giderek yaygınlaşıyor. Durum böyle
olunca da firmaların müşterilerine
sunduğu hizmet çeşitliliği de
artıyor. Karavan kültürünün son
dönemlerde beyaz yakalılar başta
olmak üzere aileler ve gençler
arasında yaygınlaşması sektörü
daha da kaliteli hale getirdi. 80
milyonu aşkın nüfusuyla, genç
ve dinamik demografik yapısıyla
Türkiye’de caravan sektörü daha
da yaygınlaşacağa benziyor.
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Kimi Mühendis, Kimi Mimar, Kimi Avukat:
Hepsinin Tercihi Karavan
Ne güzel demiş Orhan Veli: “Gün olur alır başımı
giderim/Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda… /
Şu ada senin,bu ada benim, Yelkovan kuşlarının peşi
sıra…” Siz de şehrin gürültüsü, patırtısından sıkılmadınız mı? Sizin de hiç radyoyu açıp, ‘kafa nereye
biz oraya’ deme isteğiniz depreşmedi mi? Kimi mühendis kimi mimar kimi ise avukat... Onlar iş hayatının sıkıcı temposunu karavan gezileriyle atıyor. 20
yıl önce karavan alan Tahsin Özkeskin 5 yıl boyunca
evi yerine karavanda yaşamış. Bankacı Leyla Özdağ
ise, karavanın bir özgürlük sembolü olduğunu söyleyerek “Tatillerimizde özgürlüğü sırtımızda taşıyoruz” diyor.
Yoğun iş temposu günümüz insanının en önemli sorunu. İş temposuna bağlı olarak da hepimizin kabusu durumundaki stress ise hastalıkların asıl büyük
sebebi…

BU KADAR ÇALIŞTIĞIM YETER, BİRAZ
DA GEZMEK İSTİYORUM

PARK ALANI EN BÜYÜK PROBLEM
Gezginlerden kimi çalışırken gezmeye başlamış kimi
de emekliliğini beklemiş. 60 yıldır karavan hayatı
yaşayan 83 yaşındaki Erol Candar ise karavancıların en yaşlısı. Candar, karavanla nefes alabildiğini
söylerken bankacı Leyla Özdağ ise özgürlüklerini
sırtlarında taşıdıklarını dile getiriyor. Avukat İlhan
Kubilay ise dünyanın her yerinde yazlıkları olduğunu söylüyor. Özdağ, karavanın aslında iyi bir turizm
kaynağı olduğunu ve değer verildiği takdirde ülke
ekonomisine katkısı sağlayacağını söyleyerek “Karavancıların en büyük sıkıntısı araçlarını bırakabilecekleri bir park alanının olmaması. ÖTV oranlarının
oldukça yüksek oluşu de bir diğer problemimiz. Bu
oranlar yüksek olduğu için birçok kişi karavancılığı

bırakmak zorunda kalıyor” diyor.
Kubilay: Dünyanın her yerinde yazlığımız var, eşi
sevmeyen bu seyahatlere çıkamaz
Avukat İlhan Kubilay, 2008 yılında karavanla gezmeye başlamış. Ondan once de arabasını büyük seçerek Türkiye’nin her yerini gezermiş. Doğayı seven
insanın karavanı da seveceğini söyleyen Kubilay, “İş
hayatında böyle gezmeye fırsat bulamıyorduk. Karavanımızla dünyanın her yerinde yazlığımız oluyor.
Avrupa’yı gezdikten sonra Türkiye’yi gezdik. Tüm
seyahatlerime eşimle beraber gidiyoruz. Eşim de
doğa düşkünü. Zaten bu karavancılık sevda işi. Eşi
sevmeyen, bu seyahatlere çıkamaz. Kuşadası’nda
yazlığım vardı ama gitmezdim, karavanda kalırdım.
Lüks otel odalarından ziyade karavanı tercih ediyoruz” diyor. Eşi Mücella Kubilay ise, karavan alma
noktasında eşini desteklediğini söylüyor ve ekliyor:
“Karavan kadınlar için çok cazip. Hem evin işinden
daha az işi oluyor hem de geziyorum. Çok keyifli.
Karavan aldıktan sonra özgürlüğüme kavuştuğumu
hissettim.” Karavanların ÖTV oranlarının oldukça
yüksek olduğunu belirten Kubilay, bu sebepten dolayı birçok kişinin karavan alamadığını dile getiriyor.

“Ben, bu dünyaya çalışmak için mi geldim. İş, iş, iş;
nereye kadar…. Bu dünyaya bir defa geliyoruz, biraz da hayatımızı yaşayalım. Bu kadar çalıştığım yeter. Biraz da gezmek istiyorum’’ sözlerini çevremizden sık sık duyarız. Ama hep lafta kalır ve insan bir
türlü cesaret edemez alıp başını gitmeye. Sıradan
bir tatilin yanı sıra evini barkını bir arabaya doldurup ülke ülke gezenlere kulak vermeye var mısınız?

Ertuğrul: Avrupa’yı karavanla sık sık geziyoruz,
ülkemizde bu sektör gelişmemiş

ÖZGÜRLÜK RUHU
Özgürlük ruhunu tüm benliğiyle yaşayan mühendis, işadamı, bankacı, mimar ve avukat karavancılar havaların ısınmasıyla birlikte yeni gezi planları
oluşturmaya başladı. İçinde sıcak suyu, buzdolabı,
duşu, mutfağı ve uyuyabilecekleri yatağın yer aldığı
gezen evleri, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu’na bağlı gezginlere sorduk…
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kalmazdık. Otel konseptini sevmiyoruz. Gittiğimiz
misafirlikte bile evde kalmak yerine karavanımızda kalırız. Biz evimizi ve özgürlüğümüzü sırtımızda taşıyoruz aslında” diyor. Gittikleri yerlerin ülke
ekonomisine de katkıda bulunduklarını ifade eden
Özdağ, “Her gittiğimiz yerden hediyelik eşya alıyoruz. Böylece onların ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz ama bizim ülkemizde bu söz konusu değil.
Karavan çok tanınmıyor. Avrupa’daki karavancılar
ülkemize gelse turizme katkısı çok büyük olur” şeklinde konuşuyor. Ayrıca Özdağ, ülke ekonomisine
katkı sağlamasını sağlayıcı tanıtımlar yapmak üzere
6-9 Nisan tarihleri arasında Antalya’da Hestourex
Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı’nda karavancıları ağırlayacaklarını söylüyor.

Özdağ: Turizme katkısı büyük, evimizi ve özgürlüğümüzü sırtımızda taşıyoruz
Antalya Kamp ve Karavan Derneği Başkanlığı’nı
2009 yılından beri yapan banka emeklisi Leyla
Özdağ, 21 yıl önce karavan alarak gezmeye karar
vermiş. Çalışma hayatındayken senelik izinlerinde,
emekli olduktan sonra da eşiyle beraber her fırsatta gezmişler. Tatillerini çoğunlukla kamp alanlarında geçirdiklerini söyleyen Özdağ, “Hiç otelde

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu(UKKF) ikinci
başkanı Soner Ertuğrul ise 20 yıldır karavancılık
yapıyor. O da herkes gibi karavancılığa çadırcılıkla
başlamış. Ertuğrul, karavancılığın kendisine özgür
yaşamayı, doğayla iç içe olmayı ve yeni insanlarla
tanışmayı öğrettiğini söylüyor ve ekliyor: “Avrupa’yı
karavanla sık sık geziyoruz. Karavana çok değer veriyorlar. Avrupa ülkelerinde yollarda hep görüyoruz
ama Türkiye’de o kadar yaygın değil. Karavana değer veren kurum çok az. Turizm değeri yüksek olan
bu alanı Türkiye’de unutuyoruz.”
Tunguç: Kaplumbağa arabamızla dünyayı dolaştık, yanlışıkla Alp Dağları’na çıktık
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da aslında özgürlüğe çıkış kapısı. Kızımla beraber
karavanımızı kilitleyip yola çıkıyoruz. 12 yaşımdan
beri araba kullandığım için direksiyon konusunda da
sıkıntım yok. İki kadın yollarda hiç sıkıntı yaşamadık. Arabamızla ilgili bir arıza olduğu zaman çevreden yardım istiyoruz. Karavanın hiç zorluğu olmadı.
Tatillerimizde yeni insanlarla tanışıyoruz. Bir yere
gidip 10-15 gün kalmayı sevmiyorum. Kamplara da
çok fazla girmem. Nerede manzara ve yalnızlık varsa oradayım. Direksiyon nereye gidiyorsa oraya gidiyorum. Karavanıma gidip çay kahve içtiğim zaman
şehir stresinden kurtuluyorum. Mutlu oluyorum.
İleride kızım evlenirse evimi satıp karavanda yalnız
yaşamayı planlıyorum” diyor. (Bu haberin hazırlanmasında

Özkeskin: Karavanı evime tercih ettim, komşularım artık evini kiraya ver bari diyorlardı

Mimarlık yapan Necdet Tunguç ise 1979 yılında
çekmeli karavan almış. 73 model kamplumbağa arabalarına çekme karavanı bağlayarak dünyayı dolaşmışlar. Tunguç bu zorlu yolculuklarını şöyle anlatıyor: “Kimse bizim o kadar yolu kaplumbağa arabayla
geldiğimize inanmıyordu. Ama başardık. Birçok kez
yolu da şaşırdığımız oluyordu. Bir defasında yanlışıkla Alp Dağları’na çıktık. Kaplumbağa arabayla çok
zor oldu ama yine de çıktık. O yıllarda çalıştığım
için çoğu kez eşim ve çocuğumu kampta bırakır ben
işime dönerdim. Sonra tatilde onların yanına giderdim. Çocuğumuz seyahate çıkacağımız zaman bizden daha çok heyecanlı olurdu. Bizden önce hazırlık
yapar, hayal kurardı. Karavanımızı kampa park eder
etmez mekanı keşfetmeye çıkar, bize bilgi verirdi.
Bu mükemmel bir deneyim. Herkesi otel oldasından
doğaya davet ediyorum. Doğada hayat var.”

Tahsin Özkeskin, bundan 20 yıl önce karavan alarak seyahatlerine başlamış. Ataköy’de oturan Özkeskin, karavanı aldıktan sonra ilk 5 yıl evinde kalmak yerine eşiyle beraber Yeşilköy’de kamp yerine
park ettiği karavanında yaşamış. Uzun yıllar evine
hiç gitmediğini söyleyen Özkeskin, “Komşularım
artık evini kiraya ver bari diyorlardı. Zamanla sitem etmeye başladılar. Karavanda çok rahattık.
Özgürdük. Her gün istediğimiz yere gittik. Sonra
belediye kamp alanını kapatınca biz de evimize dönmek zorunda kaldık” diyor. Özkeskin piknik hayatının şimdi onların kamp hayatı olduğunu belirtiyor
ve ekliyor: “Eskiden birkaç aile pikniğe gider yiyip
içerdik. Çocuklar oyun oynardı. Şimdi kamplarda biz
onu yaşıyoruz. Büyükler masalarını açıp akşamları
sohbet ediyor. Hasta olan biri olduğunda hastaneye
götürüyoruz. O kaynaşma bize ayrı bir haz veriyor.
Ortak dayanışma var karavancılıkta. Komşuluk ilişkilerimiz karavanda devam ediyor. Herkes ekmeğini
birbiriyle paylaşır.” Özkeskin ayrıca 1999 depreminde de karavanla yardıma ihtiyacı olanlara malzeme taşıdıklarını belirtiyor.
İstanbul’da kamp alanı yok, birçok arkadaşım
karavanını satmak zorunda kaldı
Yeşilköy’deki kamp alanı kapatıldığı zaman birçok
arkadaşının karavanını satmak zorunda kaldığını
söyleyen Özkeskin, “Çünkü karavanları koyacak yer
yok. Türkiye’de karavan çok bilinmiyor. Tanıtmak
lazım. Kendi yerimiz olacak ki karavanımızı koyalım
ama kimsede o kadar alan yok. Ömerli’de arkadaşımızın bir arazisi var. Biz orayı kendimize bir kamp
alanı yaptık. Diğer zamanlarda yeri olanlar, otoparkı olanlar ya da müstakil evi olanlar çok rahat
karavanına yer bulabiliyor. 30-40 tane arkadaşımız
bu yer sıkıntısı yüzünden karavancılığı bıraktı. Biz
dernek olarak bir şeyler yapmak istiyoruz ama bulduğumuz araziler İstanbul dışında oluyor. İnsanlar
da İstanbul dışına çıkmak istemiyorlar. Biz karavancılığı yaymaya çalışıyoruz” diyor.
Candar: Evden kaçıp kampa gidiyorum, karavan
benim yaşam tarzım
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Yeni Şafak Gazetesi’nden yararlanılmıştır.)

Karavancıların en yaşlısı ve en kıdemlisi iş adamı
Erol Candar ise 83 yaşında. Oğulları izin vermediği
halde karavanını kaçırıp kamplara gidiyormuş. Candar karavan hikayesini şöyle anlatıyor: “Ben 60 yıllık karavancıyım. İlk başlarda çadır kurardım. Sonra yavaş yavaş karavana geçtim. Arabamın içinde
her şey var. Karavan benim yaşam tarzım. Onunla
nefes alıp veriyorum. Bir tutku haline geldi. Şimdi
nisan ve mayıs aylarını bekliyorum ki kamplara gideyim. Artık yaşlandım. Çocuklarım izin vermiyor ama
ben kaçıyorum. Bu tutkumdan vazgeçemiyorum.”
Kırıkyapan: Bir yere gidip 10-15 gün kalmayı
sevmiyorum, direksiyon nereye ben oraya
51 yaşındaki emekli İngilizce
öğretmeni Işıl Kırıkyapan, yıllar önce eşini kaybetmiş ve kızıyla Bursa’da yalnız bir hayat
yaşıyor. Eşi hayattayken de
kamp hayatına düşkün olduklarını söyleyen Kırıkyapan, “Karavan almak hiç aklımıza gelmemişti. Yedi yıl önce elime bir
miktar para geçince karavan
almak istedim. Kızımla beraber dünyayı geziyoruz. Özgür
ruhlu bir insanım. Karavancılık
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CARVAN DESIGN GROUP MONOBLOK 405 DELUXE

C

arvan Design Group,
Carvan Design Group
Monoblok 405 Deluxe,
405 cm uzunluk, 215 cm
genişlik ve 245 cm yüksekliğe
sahip boş hali ile 730 kg bir
karavandır. O2 belgelidir.
4 + 1 kişilik aileler için ve
gençler için oldukça kullanımı
rahat, konforlu ve kaliteli
bir üründür. Karavanımız
tek parça yekpare olup
fiberglastır. Gövdesinde
izolatik 3 kat polyester
kullanılmıştır. Dış gövde ömrü
80 yıldır. Carvan Design
Group firma yetkilisi Volkan
Gökalp, firma olarak da 5 yıl
gövde garantisi verdiklerinin
özenle altını çiziyor.
Sektörümüzün önemli üretici firmalardından Carvan Design Group,
Carvan Design Group Monoblok 405
Deluxe ile farkını ortaya koyuyor.
Firma yetkilisi Volkan Gökalp konuyla alakalı şu bilgileri verdi: “Mo-
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delimiz olan monoblok 405 deluxe
ebatları; 405 cm uzunluk, 215 cm
genişlik ve 245 cm yüksekliğe sahip boş hali ile 730 kg bir karavandır. Fakat karavan ile verdiğimiz
standart ürünler ile 750 kg üstü
bir karavan olmaktadır. Full Al-Ko
fren ve torsiyonlu şase standarttadır. O2 belgelidir. 4 + 1 kişilik
aileler için ve gençler için oldukça
kullanımı rahat, konforlu ve kaliteli
bir üründür. Karavanımız tek parça yekpare olup fiberglastır. Gövdesinde izolatik 3 kat polyester
kullanılmıştır. Dış gövde ömrü 80
yıldır. Ayrıca biz firma olarak da 5
yıl gövde garantisi de veriyoruz.

ti portatif klozet, banyo duş seti
ve batarya. 12V led ve spot iç aydınlatma, okuma lambaları, priz ve
usb çıkışları. 2 adet arka ranza, u
koltuk yatak olabilme özelliği var.
teleskopik katlanabilir masa, 12 V
Bose marka müzik sistemi, şifreli
para kasası, 600 lt ön bagaj, port
bagaj kilitleri, dış ortam aydınlatıcı, yan uyarı lambaları, dış tente,
sabit ön panaromik cam, temiz su
dolum kiti. Alarm sistemi ve GPS
takip sistemi mevcuttur. Karavanımızdaki tüm pencereler 90 derece açılır akrilik pleksi ısı geçirmez camdır, stor perde ve sinekliği
mevcuttur.

KARAVANDA NELER VAR?

TÜM ÜRÜNLERE 2 YIL
GARANTİ

Karavanımız içerisinde standartlarda; 12 V 65 lt. buz yapma özellikli buz dolabı, 2 adet 190 watt
monokristal güneş enerji paneli,
invertör, 220 V dış alım, akü şarz
cihazı, mppt, 110 amp yaşam aküsü
(jel),12 V dai shawa marka kombi ısıtıcı ve sıcak soğuk su sistemi,
Can marka tek gözlü ocak ve evye,
PS 2200 dijital gösterge ve kontrol paneli, 50 lt temiz, 50 lt gri su
tankı, seaflo hidrofor ve otomatik maceratör sistemi, porta pot-

Karavanımızda kullanılan tüm mobilyalar kavak kontradır ve üzeri
ithal laminat kaplamalıdır. Karavanımızdaki tüm cihaz ve ürünler 2 yıl
garantilidir. Mobilya rengi, koltuk,
kumaş renklerini sizler seçebilirsiniz. Carvan Design Group olarak
tasarımı ülkemizde ve tüm dünyada
tescillenmiş olan modelimizle, sizlere özlenen ve beklenen karavan
çizgisi ve konforu sunmaya hazırız.”

K

Panjur Ustası Ertan,
Tatil Yapabileceği Dubleks Karavan Yaptı

aravan aşkı yaratıcılığı
da perçinliyor. Bunlara
bir örnek de Antalya’dan
geldi. Antalya-Finike’de sanayi sitesinde, panjur ustası Yaşar Ertan (50), 3 aylık çalışma sonunda iki katlı
karavan yaptı. Ertan’ın karavanı 6 metre boyu, 3.80
metre yüksekliği ve 2 metre
genişlikte.
Finike’de panjur ustası Yaşar
Ertan, ailesiyle birlikte kamp
kurup tatil yapabileceği dubleks
karavan yaptı. Yaşar Ertan, ev
konforunu aratmayacak iki katlı
karavanı 3 ayda tamamladı. 40
bin liraya mal ettiği karavanda,
kullandığı birçok malzemeyi hurdalıktan ya da ikinci el pazarından temin eden Ertan, elektriği
de kendi üretiyor.
3 ayda tamamladım, bu 3.
karavanım
6 metre boyu, 3.80 metre yüksekliği olan 2 metre genişlikteki
karavanı 3 ayda tamamladığını
belirten Yaşar Ertan, önümüzdeki günlerde ailesiyle birlikte
sahilde kamp kurmaya hazırlandıklarını söyledi. İçinde mini
kütüphanesi bile olan karavanın
4 kişinin yaşayabileceği büyüklükte olduğunu anlatan Yaşar Ertan, “Panjur ustasıyım. Bu üçüncü
karavanım. Tamamen amatör bir
uğraş. Ticari amaçla yapmıyorum.
Satmıyorum” dedi.

Bu büyüklükte karavan
Antalya’da bir ilk
Elektrik ihtiyacını karşılamak
için karavanın çatısına güneş panelleri koyduğunu belirten Yaşar Ertan, “Aküleri var. Ayrıca
sıcak su için donanım var. Güneş
panelleri sayesinde ürettiğimiz
elektrikten eski tip klima, çamaşır makinesi, ışıklandırma, buzdolabı, televizyonun elektriğini
karşılıyoruz” diye konuştu. Karavanın biraz büyük olduğunu anlatan Yaşar Ertan, “Karavan kulüpleri sayfalarında bu büyüklükte
bir şey görmedim. Birçok yere
üyeyim. Yazışıyoruz arkadaşlarla
fotoğraflar paylaşıyoruz. Bu büyüklükte karavan Antalya’da bir
ilk. Türkiye’de de olduğunu zannetmiyorum. Böyle bir karavan
Türkiye’de olmadığı için fiyatı ne
olur bilemiyorum. Fakat yabancı
kanallarda görüyorum, buna benzer karavanlar 60-70 bin dolar
civarında” dedi.
Karavan gibi değil, ev gibi
Karavanı, işçiliği tamamen kendine ait, malzemelerini de sağdan soldan temin ederek 40 bin
liraya mal ettiğini belirten Yaşar
Ertan, “Karavana taktığım klimayı
hurdalıktan buldum ve onardım.
Çamaşır makinesi ve bazı malzemeleri de ikinci el pazarından temin ettim. Malzemelerin çoğunluğu ahşap. Doğal görünmesi için
vernik de kullanmadım. Ev havası
versin istedim. İçine bakıldığı
zaman karavan gibi değil, ev gibi”
diye konuştu.
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YENİ NESİL KARAVAN PARKLAR GELİYOR
MÜSİAD Karavan Park projesiyle hem
turizme hem ihracata yeni bir açılım
getiriyor.
COVID-19 salgını nedeniyle turizm alışkanlıklarımızda ciddi anlamda değişiklikler yaşanıyor. Ülke
olarak cari açığın düşmesini sağlayan ve yüksek gelir elde ettiğimiz turizm sektöründe, bu yıl istediğimiz rakamlara ulaşamadık. MÜSİAD Yeni Turizm
Kaynakları Geliştirme Komitesi alternatif turizm
modellerinin yaşadığımız gelir kaybına çözüm olacağı düşüncesiyle Karavan Park Projesini hayata geçiriyor. Çalışmadaki temel amaç; yerli yabancı turistlerin, seyahat/dinlenme ve tatil ihtiyacını pandemi
şartlarında, hijyen, sosyal mesafe ve kişisel alan
gibi parametrelere dikkat ederek, sağlıklı modelleri ortaya çıkartmaya hazırlanıyor.

KARAVAN TURİZMİ DÜNYADA YAYGIN,
TÜRKİYE’DE DEĞİL…!
Karavan turizmi dünyada çok yaygın olmasına rağmen ülkemizde hali hazırda istenildiği düzeyde karşılık görmediğini söyleyen MÜSİAD Yeni Turizm
Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet
Ali Özeken, projeyi şöyle özetledi: “Covid-19 etkisi
ile daralan turizm sektörüne, alternatif pazarlar
üretebilmek için oluşturduğumuz Karavan Park Projesiyle, çeşitli illerde farklı güzergahlarla sağlıklı
ve doğaya uyumlu karavan turizmini yaygınlaştırma-
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yı amaçlıyoruz. Paydaşlarımızla, üyelerimizle, şubelerimizle, Karavan Park Projesinin ülke turizmine
katkı sağlayacağını, yapacağı iş birliktelikleri ile
döviz kazandırıcı faaliyetlere katkıda bulunacağını
düşünmekteyiz.”

Karavan Turizmi Projesi nedir?
Karavan turizmi sadece bir turizm faaliyeti
olmayıp, yerel pek çok yan sektörü de canlandıran alternatif ve bölgesel kalkınmayı
hızlandıracak bir iş modeli. 18-21 Kasım tarihlerinde MÜSİAD EXPO fuarında, Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın ve yerel yönetimlerin desteğini alan Karavan Park Projesinin
lansmanı yapılacak. Fuar kapsamında sadece
alternatif turizm potansiyelini değil, karavan turizmini diğer sektörlerle, karavan
imalatı, kamp ekipmanı, karavan dizaynı,
karavan turizmi için fiziki alanların inşası
gibi konularda uzman şirketleri buluşturuyor. Proje sayesinde, karavan imalatı, yedek parçası ve dizaynı ile güçlü sanayi alt
yapısıyla yeni bir ihracat alanı oluşturulması
hedefleniyor.

İSTANBUL’DA KAMP YAPILABİLECEK NOKTALAR
İstanbul stresinden uzaklaşmak yoğun trafik keşmekeşinden ayrılarak Karavan ile İstanbul’a yakın
kamp noktaları keşfetmek istemek kadar doğal
olan bir şey yok. Hayatın farklı renkleri ve doğa
ile iç içe bir kamp isteyenler için ‘İstanbul Karavan
Kamp Alanları’nı sizler için derledik. İstanbul içinde huzur duyabileceğiniz ve İstanbul’a yakın olan
karavan kamp noktaları arasında Polonezköy Kamp
alanı, Şile Karavan Kamp alanı, Kumköy, Kilyos, Büyükada, Uçmak dere vb. birçok alternatif olarak
İstanbul’dan kaçış rotası belirleyebilirsiniz. Kimsenin bilmediği karavan kamp noktaları için sizin de
kamp alanları bulmak konusunda bir çalışma yapmanız gerekli olacaktır. Ne kadar fazla kamp alanı için
doğada olursanız bakir kalmış kamp alanlarını bulma
şansınız artacaktır.

bahçeli bir alan olup kendine özel tasarımları bulunan karavan konaklama alanlarındandır.
Şile Karavan Kamp Alanları
Şile karavan kamp alanları, İstanbullular için hem
lokasyon hem de doğal güzellik alanları açısından
son derece önemli avantajlar sunuyor.

Polonezköy Karavan Kamp Noktaları
Polenköy Karavan Kamp alanları veya karavana uygun kamp noktaları arasında bulunan İstanbul’a yakın olan bir alandır. Klon Jawor Polonezköy içinde

Seyahatseverlerin Yeni Gözdesi Kamp Tatili

Tatil planı denince akla ilk olarak beş yıldızlı oteller
veya turlar gelse de son zamanlarda şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyenler artan tatil masraflarından dolayı rotayı kampa çevirdi. Doğa severlerin mevsim ne olursa olsun vazgeçemediği tatil
tutkusu olan kamp tatili, aynı zamanda ekonomik bir
seçenek olarak da ön plana çıkıyor. Yıl boyunca çalışıp yorulan vatandaşlar tatili iple çekiyor. Sağlığımız için de önemli bir nokta olan tatile çıkmak artık
lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç halini alıyor. Ara vermek fiziksel ve zihinsel bir rahatlama getirirken,
kişiler için de bir yenilenme oluyor. Tatil deyince
kişilerin aklına ise ilk olarak oteller geliyor. Fakat
otel fiyatlarında yaşanan artış konaklamalı turizme
göre daha ekonomik olan kamp tatilini bir adım öne
çıkarıyor.

KAMP MALZEMELERİ SATIŞLARI 3 KAT ARTTI
Bu durum çadır ve kamp malzemeleri satışlarına da
büyük etki yaptı. Kamp malzemeleri satışları 2016
yılına göre 3 kat arttı. 4 mevsimin yaşandığı ülkemizde kamp tatili yapmak isteyenlerin sayısı ise
her geçen gün artış gösteriyor. Farklı bir deneyim
olarak karşımıza çıkan bu tatil türü çok daha ekonomik.
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Alp Kıyafetli Türk Bayraklı Atlılar Dinek Dağı Zirvesinde
Kırıkkale’de alp kıyafetli bir grup atlı, ellerinde Türk bayrakları ile 1744
rakımlı Dinek Dağı’nın zirvesine çıktı. İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek dağlarından bir tanesi olan 1744 rakımlı Dinek Dağı’na alp kıyafetli bir grup atlı,
ellerinde Türk bayraklarıyla zirveye çıktı.

5. Uluslararası Su Sporları Festivali Tamamlandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un, İBB Gençlik ve
Spor Müdürlüğü ve ilgili 4 federasyonla iş birliğiyle düzenlediği 5. Uluslararası Su Sporları Festivali sona erdi. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda
bu yıl ikinci kez uluslararası statüde gerçekleştirilen organizasyon, iki gün
sürdü. Organizasyonda yaklaşık 2 bin sporcu mücadele etti.

Günümüz iş dünyasının en temel sorunu
stres. Stresi yenmenin en sağlıklı ve doğal
yöntemi ise doğa ve sporlarından geçiyor.
Dergi olarak her sayımızda birbirinden
önemli konu ve konuklarla doğa ve su
sporu alanındaki son gelişmeleri sizlerle
buluşturacağız.

Kadınlar Sörfte Dünya Rekoru
Dünya Sörf Ligi’nde heyecan Portekiz’de yaşandı. Dev dalgalarından dolayı Guinnes Rekorlar Kitabı’na giren Kuzey Sahili’ndeki organizasyon büyük
heyecana sahne oldu. Brezilyalı Maya Gabeira, 22 metre 40 santimetrelik
dalgada sörf yaptı ve yeni kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Milli Yüzücü Emre Sakçı’nın Altın Madalya Gururu
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi’nde erkekler 50 metre kurbağalamada birinci olan milli yüzücü Emre Sakçı,
gelecek seneye ertelenen Tokyo Olimpiyatları’ndan madalya ile dönmek istediğini söyledi.

Zap Suyu’nda Rafting Heyecanı
Hakkari’nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri kapsamında, Zap Suyu’nda rafting gösterisi yapıldı. Hakkari
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri
kapsamında, Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde rafting gösterisi düzenlendi.
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İSTANBUL DOĞA SPORLARI
FARKINDALIK YARATMAYI AMAÇLIYOR
İstanbul Doğa Sporları Kulübü Başkanı/Ulusal Kamp Karavan Federasyonu Yönetim
Kurulu Üyesi Süleyman Şahin, doğa ve su sporları alanında kulüp olarak fark yaratmayı
amaç edindiklerinin altını özenle çiziyor.

Vizyon ve misyonunuz hakkında bilgi verir misiniz?
Misyonumuz, doğa sporları ve aktiviteleri düzenleyerek, çevre ve doğa hakkında toplumda farkındalık yaratmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir
dünya bırakmaya katkıda bulunmak ve kamu yararına faaliyet gösteren dernekler statüsüne ulaşmaktır. Vizyonumuz ise, ilkelerine bağlı, yenilikçi, akılcı
ve tamamen gönüllülük esaslı ve sorumlu yaklaşımımızla Türkiye’nin en saygın spor kulübü olmaktır.
Derneğimiz çalışmaları bu misyon ve vizyonuyla hızla devam etmektedir.

940 ETKİNLİĞE İMZA ATTIK
Üyelerinize hangi konularda hizmet veriyorsunuz? Dernek olarak yaptığınız faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz?
İstanbul doğa dağcılık ve oryantiring olmak üzere
iki spor branşında tescilli spor kulübüdür. Bisiklet branşının tescili konusunda çalışmalar devam
etmektedir. İstanbul doğa Türkiye dağcılık federasyonu, Türkiye Oryantiring federasyonu, Ulusal
Kamp Karavan Federasyonu ve Uluslararası Kamp
Karavan federasyonu üyesidir. Dernek çatısı altındaki dağcılık, trekking, oryantiring, kamp- karavan
ve bisiklet kulüplerinde toplamda 30 gönüllü arka-

İ

stanbul Doğa Spor Kulübü Başkanı Süleyman Şahin ile hem kulübün etkinliklerini hem de mevcut durumu değerlendirdik.

GELECEK NESİLLERE YAŞANABİLİR BİR
DÜNYA BIRAKMAK
İstanbul Doğa Spor Kulübü’nü okuyucularımıza
tanıtır mısınız?
İstanbul Doğa, 22 doğa gönüllüsü tarafından kasım
2017 yılında kurulmuştur. Derneğin genel amacı
gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaya
katkı sağlamaktır. Güçlü ilkeleri ve gönüllüleri sayesinde kısa zamanda çok sevildi. Bugün 850 resmi
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daşımız görev almaktadır. Bu kulüpler kuruluşundan
bu yana toplamda 940 etkinlik organize etmiştir.
Bunlar konaklamalı ve günübirlik olmak üzere trekking, hiking, yüksek irtifa dağcılık, dağcılık eğitimi,
oryantirink antrenmanları ve müsabakaları, seminerler, söyleşiler, tiyatro etkinlikleri yemekler,
kamplar ve karavan etkinlikleridir.

GÖNLÜMÜZ RAHAT,
SORUMLULUKLARIMIZ AĞIR
İstanbul Doğa Spor Kulübü olarak doğa sporlarını nasıl değerlendiriyorsunuz, sektörün sorunları
nelerdir, doğa sporları kültürü ülkemizde yeterince gelişkin mi, bu seviyeyi daha fazla yukarıya
çıkarmanın yolları nelerdir? Dernek olarak sizin
bu konudaki çalışmalarınız, önerileriniz nelerdir?
Ülkemizde doğa sporlarına tüm dünyada olduğu gibi
gün geçtikçe ilgi büyüyor. Doğa sporlarının diğer
spor branşlarına göre riski en yüksektir. Mutlaka
güvenlik önlemleri alınarak uzman ve eğitimli bir
sorumlu gözetiminde emniyet tedbirleri alınarak
yapılmalıdır. Yalnızca dağcılık ve doğa yürüyüşleri
faaliyetleri kapsamında son 5 yılda toplam 127 olay
meydana gelmiş, bu olaylardan 11 kişi hayatını kaybetmiştir.

dernek üyesi 9.500 web üyesine sahiptir. İlkelerimizi şu başlıklar altında toplayabiliriz: Şeffaflık
(Gönüllülük, her türlü faaliyetler ve işlemler her
üyenin gözetimine açıktır, tüm faaliyetler gönüllülük ilkesi ile yürütülür) Ayrımcılık yapılamaz (Cinsiyet ayrımcılığı yapılamaz. din ve mezhep ayrımcılığı
yapılamaz. Etnik köken ayrımcılığı yapılamaz), her
türlü ideolojik fikirlerden uzaktır, İstanbul doğa
bir doğa ve çevre kulübüdür ve kamu yararına faaliyetler yapmayı hedefler, kar amacı gütmez, etkinliklerimiz arasında hayvan avcılığını içeren faaliyetler bulunamaz, etkinliklerimiz arasında atıcılık,
okçuluk, havalı ya da ateşli silahlar içeren, savunma
ya da saldırı sporlarını içeren faaliyetler bulunamaz, tüm faaliyetlerini insan, doğa ve çevre çerçevesi içinde yürütür.
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KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN DERNEKLER STATÜSÜNE
ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ
Hedefleriniz hakkında bilgi alabilir miyim?
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz, bunun için yolumuz çok,
yolumuz uzun. Kamu yararına faaliyetler gösteren dernekler statüsüne ulaşmaya çalışıyoruz.
İstanbul Doğa olarak ilkelerimizle, vizyonumuzla, misyonumuzla önemli işlere imza atıyoruz.
Tüm okurlarınızın dikkatini İstanbul Doğanın Kamp ilkelerine çekmek istiyoruz. Kamp ilkelerimiz: Doğanın Koruyucusuyuz: Ağaçlara, bitki örtüsüne, çevreye asla zarar vermeyiz. Çöpleri
Doğada Bırakmayız: Yanımızda getirdiğimiz her şeyi geri götürürüz. Kamp alanını bulduğumuzdan daha da temiz bırakırız. Huzuru Koruruz: Yüksek ses ve çevreyi rahatsız edici davranışlardan kaçınırız. Ateşin Zararlarını Biliriz: Kamp demek ateş demek değildir biliriz. Gerekli ise
ateş yakmanın yasak olmadığı yerlerde, ihtiyacımız kadar büyüklükte ateş yakarız. Ağaçlara,
ağaç köklerine, çalılara yakın yerlerde ve sık orman içinde kesinlikle ateş yakmayız. Güvende
Oluruz: Kampımızı çığ, heyelan, sarp kayalık, uçurum bölgesinden ve dere / akarsu yatağından
uzak yere kurarız. Doğal ve Yaban Hayatına saygılıyız: Doğada ev sahibi değil misafir olduğumuzu biliriz. Doğal ve Yaban hayatına zarar vermeyiz.

BAŞLANILAN
GELMEK

NOKTAYA

SAPASAĞLAM

Diğer spor branşlarında başarı iki takımın birbirine
üstünlüğü ile ölçülürken dağcılık branşında başarı
‘Başlanılan noktaya sapasağlam gelmek’tir. İstanbul
Doğa’nın kuruluş gerekçelerinin biri de doğa sporlarını güvenle yapmaktır. Doğa sporları bir süre
sonra bizler için yaşam tarzı haline gelmişti. Sabah
spor yapmak için sevdiklerimizle vedalaştığımızda
akşama eve sağlam dönebilmemiz konusunda ufak
da olsa endişelerimiz vardı. Branşımızdaki doğa
sporlarını üyelerimizin güvenle yapabilmesi için çok
çalıştık. İlgili federasyonlardan bir sporcumuza
antrenörlük, 22 sporcumuza liderlik ve yine federasyonlardan onlarca sporcumuza eğitimler sağladık. Etkinlik sorumlularımız ilk yardım kursları sağladık ve ilkyardım malzemeleri, teknik malzemeler
ve iletişim cihazları ile donattık. Şimdi gönlümüz
rahat. Sorumluluklarımız ağır. Yaşanacak bir olumsuzluğa ihmal değil kaza demek istiyoruz.

HAKSIZ KAZANÇ VE RANT
Sektörün sorunları ise ülkemizin en büyük sorunlarından birisi; haksız kazanç ve rant. İnsanların
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doğa sporlarına ilgisi artıkça eğitimsiz ya da yetkisiz kişilerin sosyal medya grupları kurarak insanları
doğaya çıkartıp gelir elde etmek uğruna insanları
riske atmaktır.

COVID YÖNERGESİNE UYGUN OLARAK
ETKİNLİKLERİMİZE BAŞLADIK
Pandemi sürecinde dernek çalışmalarınız nasıl
etkilendi?
Pandemi sürecinde 1 hazirana kadar etkinlik düzenlemedik. 1 haziranda dağcılık federasyonumuzun
yayınladığı covid yönergesine uygun olarak etkinliklerimize başladık. Covid yönergesindeki kurallar kısaca: Araçlara binilirken ateş ölçümü yapılacak. 37
derece üstü ateşi olanlar araca alınmayacak. Öksürük yada benzer soğuk algınlığı sendromu olanlar
etkinliklere katılamayacak. Araçlarda kapasitenin
%50’si kadar yolcu olacak. Araçlarda kesinlikle
maske takılacak ve tek oturulacak. Yürüyüşde ve
molalarda sosyal mesafe kuralını uyguluyoruz 1.5
mt. Molalarda buf ya da maske ile ağız kapatmak
zorunludur. Yürüyüşlerde yemek yada malzeme
paylaşımı olmayacak.

Korkusunu Yenmek İçin Başladı,
Başarıdan Başarıya Koştu
Edirneli 16 yaşındaki milli yüzücü Sıla Pazar,
su korkusunu yenmek için 8 yıl önce başladığı
yüzmede elde ettiği başarılarla, genç sporculara örnek oluyor.
Edirne Devlet Su İşleri (DSİ) Spor Kulübü sporcusu Sıla, geçen yıl Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakalarında kendi
yaş grubunda şampiyon olarak hayalini kurduğu milli
formayı giydi ve Slovenya’daki şampiyonada Türkiye’yi temsil etti. Genç yüzücü Sıla Pazar, AA’ya
yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıların mutluluğunu yaşadığını söyledi. Su korkusunu küçük yaşlarda yüzmeyle yendiğini anlatan Sıla, “Korkularımın
üstüne gitmek işime çok yaradı. Küçükken sudan
çok korkuyordum ve sadece öğrenmek için yüzmeye
başlamıştım. Daha sonra ilerlediğimi görünce hem
korkumu yendim hem de yüzme branşında başarılı
bir sporcu oldum.” diye konuştu. Sıla Pazar, “hayatının vazgeçilmezi” olarak nitelendirdiği yüzme sporunda zirveye çıkmayı hedeflediğini ifade etti.

“Hedefim olimpiyatlarda madalya kazanmak”
Başarı elde etmek için sıkı bir tempoda çalıştığını
vurgulayan Sıla, “Kariyer hedefim ilk olarak derecelerimi daha da geliştirmek ve milli takımda ülkemi temsil etmeye devam etmek. Çalışma tempomu
daha da artırıp ilk önce Türkiye’de sonra Avrupa
ve dünya şampiyonalarında başarı elde edip en sonunda olimpiyatlarda madalya kazanmak istiyorum.”
şeklinde konuştu.
Fatma Uruk’tan Türkiye rekoru
Meksika’da dünya rekoru denemesi için hazırlıklarını sürdüren milli serbest dalışçı Fatma Uruk,
bu ülkede katıldığı uluslararası organizasyonda 60
metreye dalarak Türkiye rekoru kırdı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Dünya rekoru denemesi için
Meksika’da hazırlıklarını sürdüren ve koronavirüs
salgını nedeniyle 6 aydır ülkede olan milli serbest
dalışçı Fatma Uruk, burada düzenlenen uluslarara-

sı sabit ağırlık çift paletli yarışmada 60 metreye
dalarak hem altın madalya kazandı hem de Türkiye
rekorunu 50 metreden 60 metreye çekti. 31 yaşındaki sporcu, AIDA’nın (Uluslararası Dalışı Geliştirme Birliği) sene içerisinde düzenlediği uluslararası
yarışmalardan biri olan ve sabit ağırlık çift palet
ile yapılan dalışta 60 metrelik rekoru ile kadınlarda
birinci konuma yükseldi.
“Hakemler biraz şoka girdi sadece, ben sakinleştirdim”
Daha önce 50 metre olan Türkiye rekorunu, yarışmada altın madalya elde edebilmek için 60 metreye
çeken Uruk, kırdığı rekor sonrası yaptığı açıklamasında, “60 metre derinlikten sanki hiç nefesimi tutmamışım, 20 metreden geliyormuşum gibi çıkmam
dışında sorun yaşamadık. Hakemler biraz şoka girdi sadece, ben sakinleştirdim, ‘Sorun yok’ dedim”
şeklinde konuştu. Fatma Uruk, “Türkiye rekorumuz
hayırlı olsun. Ülkece daha iyi dereceleri hak ediyoruz ve alacağız. Zorlu mücadelenin ilk mükafatını
Türkiye rekorunu 60 metre derinliğe çekerek ve
böyle bir dönemde uluslararası bir yarışmada, Türkiye’den binlerce kilometre uzakta altın madalya
kazanarak elde ettim. Çok mutluyum” ifadelerini de
kullandı.
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Kraliçenin Gemisi Majestic, Su Altı Tutkunlarının
ve Dalgıçların Yeni Adresi Oldu

ÇANAKKALE DENİZALTI SAVAŞI
Alman denizaltı komutanı Otto Hersing’in İş Bankası
yayınlarından çıkan Çanakkale Denizaltı Savaşı adlı kitap; 2 bin deniz mili yapan ve Atlas Okyanusu’nu geçerek Yunan, İngiliz, Fransız ve İtalyan savaş gemilerini
avlamaya iştahlı bir subayın anılarını aktarıyor. Birinci Dünya Savaşı tüm dünyayı ateş kazanına çevirirken
İstanbul’u işgal etmeyi hedefleyen İtilaf devletlerinin
oluşturduğu güçlü armadanın Çanakkale’nin geçilmezliğiyle tanıştığı sulardaki batıklar, Türk dalış turizminin
gelişmesi için kullanılacak.
ÇOK ULUSLU GEMİLERDEN OLUŞAN SUALTI
PARKI

İngiltere Kraliçesinin Gemisi Majestic,
Mayıs 2021’den itibaren sualtı tutkunlarını Birinci Dünya Savaşı’nın en şiddetli
çarpışmalarına götüren bir zaman tüneli olacak. Kraliçenin gemisi Majestic, su
altı tutkunlarının ve dalgıçların yeni adresi oldu.
Birinci Dünya Savaşı sürerken İstanbul’u işgal için oluşturulan yenilmez armadanın sembol gemilerinden HMS
Majestic, sualtı severlerin yeni heyecanı oldu. Nisan
1915’te Almanya’nın Kuzey Denizi kıyısından yola çıkarak kimseye yakalanmadan Çanakkale’ye gelen Alman
denizaltısı U 21’in batırdığı HMS Majestic, Çanakkale
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın çabalarıyla oluşturulan 10 dalış noktasının merkezi oldu. 18-24
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metre derinlikte patlamamış top mermileriyle bekleyen
İngiltere Kraliçesinin Gemisi Majestic, Mayıs 2021’den
itibaren sualtı tutkunlarını Birinci Dünya Savaşı’nın en
şiddetli çarpışmalarına götüren bir zaman tüneli olacak.
Milliyet’ten Gökhan Karataş’ın haberine göre “27 Mayıs
sabahı durum değerlendirmesi yapmak için (saat 06.30)
periskobumu çıkardım. Bir kez daha arı kovanı boyunca
ilerlerken gerçekten bir boşluk gördüm. Bu boşluk fazla
büyük değildi, en fazla 20 metre. Fakat denemeliydim.
Denizaltımı tümüyle hedefe yönlendirdim. Kim bilir,
belki… Şu anda yönümü tam olarak Majestic’in arkasına
doğru çevirmiştim. Elektrikli düğmeye bastım… Denizaltı sarsıldı, torpido fırlamıştı. Kafa vuruşu denizcilerin dediği gibi. Devrilecek gibi. Gömülüyor. Sonunda
gemi bir balina gibi tümüyle yana dönüp sulara çarpıyor.
15 bin tonluk zırhlının yok oluşu 4,5 dakika sürüyor”

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın
Çanakkale Valiliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle oluşturduğu 150 kilometrekarelik deniz alanı, İstanbul Üniversitesi ve TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi uzmanları tarafından tarandı. Dalgıçlar için tehlikeli olabilecek savaş malzemeleri teker
teker incelendi ve savaştan geriye kalanların dalgıçları
tarihi yolculuğa çıkarması için doğallığına dikkat edildi.
Çanakkale Boğazı ile Gelibolu arasında 10 dalış noktası
belirleyen bilim insanları ve profesyonel dalgıçlar, İngiliz, Fransız ve Avustralya gemilerinin dalış turizmiyle
kente katkı sağlaması için Gelibolu Tarihi Sualtı Parkını oluşturdu. HMS Majestic gibi savaş gemilerinin yanı
sıra, denizaltı, askeri çıkarma tekneleri, nakliye tekneleri, hastane gemileri ve buharlı gemilerden oluşan 10
dalış noktası belirlendi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun teknik desteğiyle belirlenen dalış noktaları
hem işgalci hem Osmanlı Türk gemilerinden oluşuyor.

dakikalara götürdü. Tekneden atılan çapadan inerken
önce heybeti ardından gövdesi beliren HMS Majestic,
128 metre boyu ve 23 metre genişliğiyle bizi karşılıyor.
1895 yılında Kraliyet donanmasına bağlı olarak savaşa
hazırlanan 17 bin tonluk Majestic Alman denizaltısı
tarafından torpillendikten 105 yıl sonra dalgıçlara sunulan bir armağan gibi gözüküyor. Triumph, Goliath,
Carthage ve Midilli gibi diğer savaş batıklarına göre
daha sığda olduğu için dalgıçları zaman tüneline sokan
Majestic’in 1960’lardan itibaren dinamitlerle parçalanması büyük bir ayıp olarak karşımızda duruyor. Usta
sualtı fotoğrafçısı dalış arkadaşım Ferhan Coşkun’un
görüntülediği gemi, savaş atmosferini kaybettirmeyen,
patlamamış top mermileri, yüksek ateş gücünün kanıtı
taret yuvaları, güçlü makine dairesinin uzantısı bacaları ve direkleriyle önümüzde seriliyken dalış yapmanın
keyfini yaşatıyor.

DALMAK KEŞFETMEKTİR
Kendisini de sualtı tutkunu ve dalgıç olan ÇATAB Başkanı İsmail Kaşdemir’in özenle takip ettiği Gelibolu Tarihi
Sualtı Parkı, Birinci Dünya Savaşı temalı ilk sualtı parkı
olarak dünyadan pek çok turisti çekecek. Çanakkale’nin
tarihi dokusuna uygun olarak düzenlenen dalış turları
ile dedelerinin izlerini arayan İngiliz, Fransız, Avustralyalı dalgıçları kendisine çekmesi planlanan sualtı
parkı Türk dalgıçlar içinde heyecanlı derinlikler barındıracak. Tarihi alanın korunması için dalış eğitmenlerini
eğiten Çanakkale Balıkadamlar Kulübü’nden deneyimli
Ercan Zeybek önderliğinde yaptığımız HMS Majestik ziyareti bizi Otto Hersing’in torpidoyu ateşlediği
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BAFA’DA DAĞCILIK VE
DOĞA SPORLARI KULÜBÜ KURULUYOR
Milas’ın Bafa Mahallesi’nde bir süre önce
bölgenin korunup güzelleştirilmesi, kalkındırılması amacıyla Bafa ve Çevre Mahalleler
Koruma Geliştirme ve Dayanışma Derneği (BAFA DER) kurulmasının ardından Bafa
Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü kurulmasının da son aşamasına gelindi.
Bir süredir kendi aralarında dağcılık etkinliklerinde bulunan Bafalı gençler profesyonel dağcı Yüksel Alpkaya’nın önderliğinde Bafa Dağcılık ve Doğa
Sporları Kulübü’nü kurma çalışmalarına başladı. Ankara Mavi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü kurucusu ve hali hazırda bu kulübün onursal başkanlığını
yürüten Yüksel Alpkaya emekli olunca doğum yeri
Bafa’ya döndü ve dağ ve doğa sevdalısı gençlerle
birlikte Bafa’da bir dağcılık ve doğa sporları kulübü
kurma çalışmalarına başladı. Alpkaya, 2010 yılında
Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun düzenlediği ve
11 ülkeden 80 dağcının katıldığı büyük 30 Ağustos
Zafer Tırmanışı sırasında annesinin ölüm haberini 4 bin 200 metre yükseklikte öğrenmiş, acısına
rağmen 30 Ağustos’ta zirveye çıkmasıyla kalpleri
fethetmişti. Kuruluş çalışmalarının sonuna gelen
gençler bunu 29 Kasım günü Beşparmak Dağları’nın
zirvesine tırmanarak duyurdu. Zeytin ve zeytinyağının gerçek başkenti dedikleri Bafa’yı dağcılıkta

da dünyaya tanıtacaklarını belirten gruptan, sosyal
medyada şu açıklama geldi: “Bafa köyümüzde dağcılık ve doğa sporları alanında faaliyette bulunmak
ve elimizde bulunan bir mücevher olan Beşparmak
dağından köyümüze fayda sağlamak amacıyla bir
dağcılık ve doğa sporları kulübü kurma çalışmaları
devam etmekteydi. Artık bu çalışmalar ete kemiğe bürünmeye başladı ve beş kişilik bir ekiple Beşparmak Tekerlek Tepe zirvesine ilk tırmanışımızı
gerçekleştirdik. Nurettin Onur Uysal’ın rehberliğinde, Ali Sarı, Cengiz Aktaş, Hüseyin Kalkancı ve
Yüksel Alpkaya’dan oluşan ekibimizle saat 11.30’da
Sakarkaya Atnalı bölgesinden tırmanışa başladık ve
2.5 saat sonra saat 14’de zirveye ulaştık. Zirvede
yaklaşık 1 saat kalındıktan sonra saat 15 sularında
farklı bir rotadan inişe geçtik ve Sırat Köprüsü olarak tabir edilen köprüden geçerek saat 17 sularında
aracımıza ulaşarak sağ salim faaliyeti tamamladık.”
Bafa’da bir süre önce kurulan Bafa ve Çevre Mahalleler Koruma Geliştirme ve Dayanışma Derneği
(BAFA DER) Başkanı Abdullah Gürgün de, Bafa’nın
geliştirilmesi, tanıtılması konusunda ortak amaçlara sahip olan Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’ne
elden gelen her türlü desteğin verileceğini açıkladı.
Ayrıca kulübe bisiklete binmeyi özendirmek için üç
adet bisiklet armağan edileceğini bildirdi.

ERCİYES “GÜVENLİ KAYAK MERKEZİ” SERTİFİKASI ALDI

Güvenli Kayak Merkezi (Safe Ski Resort)
sertifikası almaya hak kazanan Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye’de bu belgeyi alan ilk
ve tek kayak merkezi oldu.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde 360 derece güvenli ortam oluşturmak için tüm
hazırlıkları tamamlayan Erciyes Kayak Merkezi,
kayak severlere güvenli ve sağlıklı tatil imkanı sunacak.
193 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve dünya çapında
en yetkin uluslararası kuruluş olan Bureau Veritas,
tedbir ve kuralları harfiyen yerine getiren Kayseri
Erciyes Kayak Merkezi’ni, konaklama imkanları ve
yeme içme tesislerini içeren, ayrı ayrı kriterlere
göre denetlendi. Hijyen, sağlık denetimi ve uygunluk değerlendirmelerinin yapıldığı iki aylık sürecin
ardından Erciyes Kayak Merkezi’ne Güvenli Kayak
Merkezi sertifikası verildi.

“Erciyes, Türkiye’de bu belgeyi alan ilk ve
tek kayak merkezi”
Erciyes’in Türkiye’de bu belgeyi alan ilk ve tek
kayak merkezi olduğuna dikkat çeken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
sözlerine şöyle devam etti: “Erciyes, uluslararası
standartta ve en son teknolojiye sahip 18 mekanik
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tesisi, 100 kilometreden fazla pisti olan önemli bir
merkez. 140 ülkede temsilciliği bulunan Bureau Veritas gibi ciddi bir kuruluştan sertifika almak, her
kayak merkezine nasip olmaz. Buraya gelecek olan
dostlarımıza inşallah güvenli bir şekilde hizmet
vereceğimize inanıyorum. Erciyes’imiz, ISO 9001,
ISO 10002 ve IQ Net gibi global belgelerin ardından Bureau Veritas Safe Ski Resort sertifikasını da
alarak güvenli kayak merkezi olduğunu tescilledi.”

Dağdaki tüm işletmeler hijyenik işletme
sertifikası aldı
Bureau Veritas Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Bölge Direktörü Umut Balaban ise bu belgeyi
takdim etmekten onur duyduğunu belirtti. Emeği
geçenleri tebrik eden Balaban, “Hem Türkiye’de
hem de dünyada bir ilk bu belge, bu tesisin tamamen güvenli olduğuna dair bir belgedir ve bir vizyon
göstergesidir” ifadelerini kullandı. Erciyes AŞ’nin
hazırladığı, salgınla mücadele prosedürleri kapsamında sadece kayak merkezi değil, merkezdeki tüm
restoran, kafe, kiralama dükkanları ve market gibi
mekanlar da hijyenik işletme sertifikası aldı. Ayrıca kayak kiralama odalarına ultraviyole dezenfeksiyon sistemi kuruldu. Kış boyunca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapacak Erciyes’te ve şehir
merkezindeki oteller, belirlenen tüm kurallara göre
bakanlık onaylı güvenli turizm sertifikalarını alarak
hizmet vermeye başladı.
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EVEREST 86 SANTİM “UZADI”

SPORDAN ÖNCE MUTLAKA
BİR BARDAK KAHVE İÇİN!

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest’te yapılan son ölçümler, dağın şimdiye kadar
bilinenden 86 santimetre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Everest’in yüksekliği 8848.86 metre olarak belirlendi.

Spor yapmadan önce bir bardak kahve içmenin performansı artırdığını ortaya koyan
İngiliz bilim insanları, kahvede bulunan kafeinin sinir sistemini uyararak yorgunluğu
önlediğini ve enerjiyi yükselttiğini söyledi.

Dünyanın en yüksek dağı Everest’te Çinli ve Nepalli
bilim insanlarının yaptığı son ölçümlerde dağın yüksekliği 8848.86 metre çıktı. Çin Dışişleri Bakanı
Vang Yi, yapılan ölçümlerin sonucunu video-konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında dünya kamuoyuyla paylaştı. Şimdiye kadar Everest’in
yüksekliği ile ilgili veriler, Hintli araştırmacıların
1950’li yıllarda yaptığı ölçümlere dayanıyordu. Buna
göre Everest’in yüksekliği 8848 metre olarak kabul
ediliyordu. Daha sonra yapılan ölçümlerde de değişik sonuçlara varılmıştı.

Bunun üzerine Everest ile sınır komşusu olan Çin
ve Nepal ortak ölçüm kararı almıştı. Bavyera Bilim
Akdemisi’nden Christian Gerlach, ölçümdeki farklılıkta yeni ölçüm teknikleri uygulanmasının yanı
sıra tektonik plakalardaki kayma, 2015’teki şiddetli
deprem gibi nedenlerin de etkili olmuş olabileceğini
kaydetti.
Gerlach, 2015’teki depremin Himalayalar’da yükseklik değişikliklerine yol açtığını, ayrıca iklim değişikliği nedeniyle kar tabakalarının erimesinin de
ölçümlerde etkili olabileceğini kaydetti.

İngiltere’de yer alan Coventry Üniversitesi’nden bilim insanları, egzersiz yapmadan önce bir fincan
kahve içmenin performansı yükselttiğini keşfetti.
Çalışma kapsamında araştırmacılar,
haftada üç kez antreman yapan 46
amatör bisikletçiyi bir yıl boyunca
izleyerek kahve-performans ilişkisini değerlendirdi. Bisikletçiler çalışmaya katılmadan önce günde ne
kadar kahve tükettiklerine ilişkin
soruları yanıtlayarak ikinci gruba
ayrıldı. Hiç kahve tüketmediğini ya
da günde bir-iki fincan kahve içtiğini belirtenler birinci gruba, daha
fazla tüketenler ise ikinci gruba
alındı. Daha sonra çalışma süresi
boyunca 5 kilometrelik antrenmandan önce birinci gruba bir fincan
kahve, diğer gruba ise ise plasebo
verildi.
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PERFORMANSI 1,7
ORANINDA ARTIRIYOR
Sonuçlarda, spordan hemen önce
kahve içen birinci gruptaki sporcuların performansının plasebo alan
bisikletçilerden yüzde 1,7 oranında
daha iyi olduğu görüldü.
The International Journal of
Sport Nutrition and Exercise Metabolism dergisinde yayımlanan çalışmayı gerçekleştiren Doktor Neil
Clark, sonuçların kahve içmenin
düzenli kahve tüketiminden bağımsız olarak performansı arttırdığını
gösterdiğini belirtti. Clark, “Spora
başlamadan önce kilogram başına
3 miligram kafein tüketmenin performansa olumlu bir etki sağladığını
gördük” dedi.
Bununla birlikte kafein tüketiminin kişilerin vücut ağırlığına göre

hesaplanması gerektiğini belirten
Clark, ortalama 70 kilo ağırlığında
bir insanın ortalama olarak 200 mg
kahve tüketebileceğini söyledi. Ortalama bir fincan kahve ise 75-100
mg kafein içeriyor.

SPORDAN YARIM SAAT
ÖNCE İÇİN
Daha önce Avustralya Spor Ensititüsü (AIS) tarafından yapılan bir
çalışmada ise, sinir sistemini uyaran
kafeinin fiziksel performansı yüzde
11-12 civarında artığı belirtilmiş ve
spordan yarım saat önce koca bir
fincan kahve içilmesi tavsiye edilmişti. Bununla birlikte araştırmacılar, kahvenin İçinde bulunan B2,
B5 vitamini, magnezyum, potasyum
gibi pek çok besleyici öğenin vücudun spordan önce destekleyeceğini
ifade etmişti.
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GAZİANTEP TAM BİR TURİZM CENNETİ
Mezopotamya ve Akdeniz arasında, tarihi İpek Yolu üzerinde konumlanan
Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en eski kültür merkezlerinden biri
konumunda bulunuyor. Gaziantep Kalesi, baklava, Antep fıstığı, Zeugma Mozaik
Müzesi ve bakırcılık kentin simgelerinin başında geliyor. Kent, kültür ve tarih
zenginliği kadar doğal güzellikleri, coğrafyası, zengin mutfağı ve alışveriş
imkânlarıyla da tam bir turizm cenneti olarak tüm gözleri üzerinde topluyor.
Anadolu’nun ilk yerleşim alanlarından
biri olan, Kalkolitik, Paleolitik, Neolitik, Hitit, Mitani, Asur ve Pers’in
yanı sıra Büyük İskender, Selevkoslar, Roma, Bizans, İslam, Türk-İslam,
Osmanlı dönemlerini yaşayan Gaziantep, bu dönemlere ait eserleri de günümüze kadar getirip, buram buram
tarih kokan bir şehir olma özelliğini
hakkıyla taşıyor. Gaziantep, halk arasındaki eski adıyla Ayıntap, Güneydoğu’nun en kalabalık şehri. Nüfus
bakımından Türkiye’nin altıncı büyük
kenti olan il, sanayi ve gelişmişlik bakımından da birinci sırada yer alıyor.

BÜTÜN DÜNYADA
HAYRANLIK UYANDIRDI

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal
edilen Gaziantep ve yöresi, akıllara
durgunluk veren savunması ve eşsiz
kahramanlığıyla bütün dünyada hayranlık uyandırdı. TBMM, Antep’e bu
başarısından dolayı 8 Şubat 1921 tarihinde “Gazi”lik unvanı verdi. Gaziantep’te bu dönemin izlerini görmek
hâlâ mümkün. Coğrafi yönden GAP’ın
giriş kapısı, sanayisi ve ticari hacmi
ile GAP’ın merkezi olan Gaziantep,
ekonomik yönden çevresindeki birçok ili etkisi altında tutuyor. Dörtte
biri tarıma elverişli ovalardan oluşan
ve bir bölümü Fırat Nehri’nin sularıyla sulanan Gaziantep; Antep fıstığı,
zeytin, pamuk, üzüm, kırmızıbiber ve
keten gibi ekonomik değeri yüksek
sanayi bitkileri; mercimek, buğday
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ve arpa gibi hububat ürünleriyle zengin bir tarım yöresi olma özelliğini
koruyor. Hatta ilde gezerken yolda
dalından koparılmış zeytinleri satan
kişileri görürseniz hiç şaşırmayın.
Satılanın ilk başta zeytin olduğunu
anlamayabilirsiniz. Ama satıcının başında gördüğünüz kalabalıktan birine
satılan ürünün ne olduğunu sorarsanız hemen cevabı öğrenebilirsiniz.
Tüm dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan, seneler
boyunca geleneklerinin ve yöresel
özel damak lezzetinin zenginliğini koruyan Gaziantep mutfağı da, Gaziantep turizminde önemli bir yere sahip.
Leziz yemekleri, zengin el sanatları, mozaikleri, camileri, kaleleri,
antik kentleri, ören yerleri, hanları,
hamamları, kastelleri, türbeleriyle
çeşitli zenginliklere sahip olan kent,
kiliseleri, yaylaları, ovaları, gezi ve
mesire yerleri, adını verdiği baklavası ve fıstığı, sanayi tesisleri, ticari
canlılığı ve diğer yönleri ile turizm
bakımından da son yıllarda adından
çokça söz ettiriyor. İl, bu zenginliği
görmeniz için âdeta sizi çağırıyor.

300’E YAKIN TARİFİYLE
TÜRKİYE’DE 1. SIRADA YER
ALIYOR
Çok zengin bir mutfağa sahip olan
Gaziantep, 300’e yakın tarifiyle yemek çeşidi bakımından Türkiye’de
birinci sırada yer alıyor. Kentin

mutfağı seneler boyunca çeşitli geleneklerin harmanlanmasıyla zenginleşirken, Antep mutfağı özellikle
kebap ve et yemekleri ile meşhur.
Alaca çorba, altı ezmeli kebap, Arap
köftesi, baklava, beyti, börk aşı,
çağla aşı, cağırtlak kebap, doğrama,
ekşili taraklı kebap, erik tavası, firik pilavı, kavurma, kuşbaşı kebap,
küşleme, lahmacun, patlıcan kebabı,
sarımsak kebabı, simit kebabı, soğan kebabı, şiveydiz, yuvarlama ve
yeni dünya kebabı, Gaziantep mutfağına özgü yemeklerin sadece bir

kısmını oluşturuyor. Gaziantep’e giderseniz “küşlemesi” ile ün yapan
Halil Kör’ün, namı diğer Halil Usta’nın
dükkânına uğramadan dönmeyin. Bu
meşhur dükkân, Gaziantep’in Karşıyaka semtinde. Halil Usta, beyaz
önlüğüyle dükkanda kasanın başında. Halil Usta’nın yetiştirdiği kendi
ustaları ise ateşin başında. Dükkân
görünümlü lokanta, dışarıdan pek algılanmasa da epey bir yatay derinliğe
sahip. Derinlik demişken, Halil Usta
kebaplarını bakır ve çukur kaplarda
servis ediyor. Burada sebzeli kebap,
simit kebabı ve küşleme gibi çeşitli
kebap çeşitlerini bulmanız mümkün.
Gaziantep’te kebabın her çeşidini yiyebileceğiniz diğer bir adres: İmam
Çağdaş. Kebabın yanı sıra burada
baklava da var. Aslında Gaziantep’te
çok sayıda kebapçı, baklavacı bulunuyor. İmam Çağdaş bunların en eskilerinden ve en tanınmışlarından biri.
Kuruluşu 1887 yılına uzanıyor. Ali
nazik, soğan kebabı, patlıcan kebabı, küşleme kebabı çeşitlerinin hepsinde erkek koyun eti kullanılıyor ve
de et “zırh” denilen büyük bıçaklarla
kıyılıyor. Koyunun kaburgası civarındaki yağ da kebaplarda kullanılıyor.
Lahmacunlarında ise, soğan yerine
sarımsak var. Baklava olarak istediğiniz çeşidi bulmanız mümkün. “Ben,
bu leziz baklavanın tadına baktım,
sevdiklerime de alayım” derseniz,
lokantadan çıkarken kapının yanında
tatlıların satıldığı tezgâhın önündeki
kuyruğa girmeniz şart.

MENENGİÇ KAHVESİ
OLDUKÇA LEZZETLİ
Gaziantep’te yemek yediniz ama
bunun üzerine bir de kahve içeyim
derseniz, size önerebileceğim adres:
Tahmis Kahvesi. Çayların nargile eşliğinde içildiği Tahmis Kahvesi’nin en
büyük özelliği, kenti ziyaret edenlerin büyük çoğunluğunun burada oturup, bir yorgunluk kahvesi içmesi.
Sabahın ilk ışıklarıyla kapısını açan
Tahmis Kahvesi, nargile sevenlere ev
sahipliği yapıyor. Kahveyi Bahattin
Dedekurt işletiyor. Rivayetlere göre,
1640 yılında yapılmış, 1903 yılındaki
bir yangında harap olmuş. Mevlevi Şeyhi Mehmet Münif tarafından
restore edilerek, yeniden faaliyete
geçmiş. Kahvenin en yeni müşterisi
30 yıllık. Yöreye ait bir içecek olan
Menengiç kahvesi ise oldukça lezzetli.

GAZİANTEP, TAM KENTİN
MERKEZİNDE YER ALIYOR
Gaziantep Kalesi, Türkiye’de ayakta
kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden biri… Gerek ihtişamı ve heybeti gerekse bir sır gibi gizlediği
tarihiyle şehir merkezinde, Alleben
Deresi’nin güney kenarında, yaklaşık
25-30 metre yükseklikte ve hemen
herkesin dikkatini çeken bir tepe
üzerinde bulunuyor. Gaziantep Kalesi’nin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığına ilişkin kesin bir bilgi
yok. Ancak tarihi günümüzden 6 bin
yıl öncesine, Kalkolitik döneme kadar

giden bir höyük üzerinde kurulduğu,
MS 2-3. yüzyıllarda ise kale ve çevresinde “Theban” isimli küçük bir
kentin olduğu biliniyor.

ZEUGMA MOZAİK
MÜZESİ’NİN DÜNYADA EŞİ
YOK
Gaziantep ili ve çevresinde bulunan
arkeolojik eserler Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde bulunuyor. Gaziantep
Arkeoloji Müzesi’nin yanı başındaki Zeugma Mozaik Müzesi, Temmuz
2005’te açıldı. Türkiye’nin en büyük
mozaik müzesi, özgün teşhiriyle dünyanın yegâne müzesi haline geldi. Eski
ve yeni müze binaları bir galeriyle
birbirine bağlanırken, Eski Müze,
Gaziantep ve çevresindeki taşınabilir kültür varlıklarının kronolojik sırayla sergilendiği, “kronolojik müze”
olarak düzenlendi. Zeugma Mozaik
Müzesi iki katlı olup, 16 adet teşhir
salonunu barındırıyor. Zeugma antik
kentinden çıkarılan “Çingene Kızı”
mozaiği, halen Gaziantep Arkeoloji
Müzesi’nde sergileniyor. Gaziantep
Arkeoloji Müzesi 2011 yılında, 1700
metrekarelik mozaik ile dünyanın en
büyük mozaik müzesi olma özelliğini
taşıyan Zeugma Mozaik Müzesi’ne
taşındı.

BAKIRCILAR ÇARŞISI’NDA
YÜZLERCE ÇEŞİT BAKIR
EŞYA BULMAK MÜMKÜN
Bakırcılar Çarşısı, Gaziantep’in eski
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liyor. Gaziantep’te bedestenden alışveriş yapmak ayrı bir keyif… Bir nevi
buraları İstanbul’un Kapalıçarşı’sı
gibi düşünebilirsiniz. Gaziantep’te
eskiden bedestenlerin sayısı beş
iken, günümüzde sağlam olarak ayakta kalıp ticari fonksiyonlarını devam
ettiren üç bedesten bulunuyor.

KENT, KAMP
TUTKUNLARINI BEKLİYOR
yerleşim bölgesinde bulunuyor. Çevresinde eski hanlar ve diğer mesleklerle ilgili çarşılar sıralanıyor. Çarşı,
sıra sıra küçük dükkânlardan oluşuyor. Çarşıya girince, bu dükkanlardan
taşan kepenklere asılı yüzlerce bakır
eşyayı görünce insan kendini kaybediyor. Gündelik kullanım için, turistik ve süs eşyası olarak bütün bakır
eşyalar ustaların el emeği, göz nuru
adeta. Gaziantep bakırcılığının özelliği ise, alışılmışın aksine lehim kullanılmaksızın tek parça olarak yapılması. Genellikle babadan çocuğa geçen
bu el sanatı Gaziantep için önemli bir
gelir kaynağı.

CAMİLER, KENTİN
VAZGEÇİLMEZİ
Tarihi Gaziantep camileri, kentin
silüetine sağladığı görsel ve sosyal
katkının yanı sıra kent içindeki konumları ve yapım tarihleriyle kentin
vazgeçilmez mimari değerleri arasında yer alıyor. Hemen hemen hepsinin
yapımında kesme taş kullanılan tarihi
Gaziantep camileri, plan ve süsleme
bakımından birbirinden farklı. Ancak
camilerin plan oluşumlarında ve minarelerinde Arap mimarisinin etkisi
görülüyor. Bu tip yapıların en eski örneği Ahmet Çelebi Camisi. Hacı Nasır
Camisi’nin burmalı minaresi,
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Handaniye, Eyüpoğlu ve Esenbek camilerinin portal süslemeleri hayranlık uyandırıyor. Handaniye Camisi minaresinin şerefesi altında 16. yüzyıl
İznik çinileri bulunuyor. Boyacı Camisi ise, minberindeki ahşap işçiliğinin,
Gaziantep’in en eski örneği olması
bakımından önem arz ediyor. Gaziantep’te son yıllarda inşa edilen modern camilerde süsleme sanatı çok
zengin. Bu camiler, çini işlemeleri ve
hat sanatıyla dikkat çekiyor.

HANLAR VE BEDESTENLER
Gaziantep, günümüzde olduğu gibi
eskiden de ekonomi ve ticaret şehriydi. Günümüze kadar ulaşabilen
hanlar, ilin nasıl bir ticaret merkezi
ve ticaret kafilelerinin uğradığı bir
kent olduğunu gösteriyor. Hanlar iki
kısımdan oluşuyor. Menzil adı verilen
yapılar, ulaşım yolları üzerinde inşa
edilenler. Bir de şehir hanları var.
Şehir hanları, tamamen ticari amaçla
kullanılıyor. Gaziantep’te vaktiyle 31
han vardı. Bunlardan bir kısmı yıkılarak yok oldu, bir kısmı ise mimari
yönden değişikliğe uğrayarak varlıklarını devam ettiriyor. Eskiden alışveriş hayatının nabzının attığı, üstü
kapalı, içinde alışveriş yapılan, ince
uzun, üstü kapalı çarşı alanlarının
bulunduğu yerlere bedesten adı veri-

Birbirinden lezzetli yemeklere
sahip olmasının yanı sıra, uygarlık tarihine ve bugüne yön veren
Gaziantep, tarih öncesi çağlardan bu yana insan topluluklarının
yerleşme sahası ve uğrak yeri haline geldi. Zengin içerikli bu mutfaktan yemekler yemenin yanı
sıra, buram buram tarih kokan
şehirde kamp kurmak isterseniz,
şehir merkezi ve ilçelerinde doğal güzellikleriyle bilinen tabiat
parkları ve yaylalar sizleri bekliyor. Siz de neredeyse çoğunluğu
ücretsiz olan bu kamp alanlarında
güvenli bir şekilde çadır kurabilirsiniz.
Ücretsiz Kamp Alanları
Hızır (Huzur) Yaylası Kamp Alanı
Sofdağı Yaylası Kamp Alanı
Karpuzatan (Oğuzeli) Mesire ve
Kamp Alanı
Kavaklık Mesire ve Kamp Alanı
Burç Göleti Kamp Alanı
Köklüce Kanyonu Kamp Alanı
Nafak Mesire ve Kamp Alanı
Yamaçtepe Tabiat Parkı Kamp
Alanı
Ücretli Kamp Alanları
Erikçe Macera Parkı
Burç Tabiat Parkı Kamp Alanı
Alleben Tabiat Parkı Kamp Alanı
Gizem Doğan Yaşam Kampı
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DÜNYANIN EN DERİN HAVUZU AÇILDI
Dünyanın en derin havuzu Polonya’da açıldı. 45 buçuk metre derinlikteki havuza
ilk tüplü dalış da gerçekleştirildi. Havuz,
Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen pandemi
boyunca açık kalacak.
Polonya’nın başkenti Varşova yakınında açılan
dünyanın en derin havuzunda ilk tüplü dalış gerçekleştirildi. Havuz, 45 metre 50 santimetre
derinliğinde bulunuyor. Su altı görüntüleme tüneli ise yaklaşık 700 metre uzunluğunda… Spor
amaçlı açılan havuza ilk olarak, tüplü dalgıçlar
girdi. Su sporlarıyla uğraşanlar için yapılan havuz, Polonya’daki Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen pandemi boyunca açık kalacak.
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Kamp Alanları, Karavan Kullanıcıları,
Kamp Severler, Doğa Severler,
Macera Tutkunları,Doğa ve Su Sporu
Macera Tutkunları ççn 10 Doğa Sporu Başlığı,
Yamaç Paraşütü, Sörf, Dalış, Rafttng, Kaya
Tırmanışı, Dennz/Akarsu Kanosu, BBnnccllk,
Jeep Safarr, HHkkng, Rüzgar Sörfü
le yayın hayatına merhaba ddyor...

0530 181 7146

