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RS-Reisemobile olarak bizler Almanya da Mülheim an der Ruhr şehrinde ticari hayatına başladık. 
Çalışma prensibimiz müşteriden para kazanmaktansa müşteriden müşteri kazanmayı tercih etmekti. 
Bu sayede 2020 yılına geldiğimizde Avrupanın en büyük karavan satış ve kiralama şirketlerinden 

birine sahip olduk. Kalite güven saygı sevgi ve titiz çalışma prensibimiz sayesinde RS-Reisemobile 
ismi tüm Avrupada tanınır hale geldi. Ve bu yıldan itibaren Türkiye de Nevşehir Kapadokya bölgesinde 

Sönmezler Galeri olarak hizmet vermeye başlıyoruz.

SÖZNMEZLER GALERİ KAPADOKYA

Cami Cedit Mah. Ankara Cd. 160/1 
ÖZKONAK /AVANOS /NEVŞEHİR

Tel: 0 384 513 50 01
http://cappadociacaravan.com/

https://instagram.com/sonmezlercaravan
info@cappadociacaravan.com

VE TÜRKİYE’DE AHORN MOTORLU-KARAVAN SATIŞINA DA BAŞLANMIŞTIR



KISA KISA

4

Tchibo’dan 
DryActive Plus 
teknolojili çift 

yüzlü tayt
Bir tayt iki 
görünüm!

Yüksek ışık kalitesine 
sahip cep boy fener 

her an elinizin altında!

Nebo’nun yeni feneri darbeye ve suya dayanıklı! 

Elektrik gittiğinde ya da ihtiyacınız olduğu her an yüksek 
ışık kalitesine sahip bir fener, karanlık ortamlara ışık gibi 
doğar. Nebo’nun yeni ürünü Nebo Tino 300 LED Lümen 

Fener, darbeye ve suya dayanıklı özelliğinin yanı sıra, 135 
metreye kadar aydınlatması ile karanlıkta kalanların

 imdadına yetişiyor.
 
Işık	olmayan	yerlerde	görüş	olanağı	zor	olduğu	için	bazı	ak-
saklıklar	 yaşanabiliyor.	 Aniden	 karanlıkta	 kaldığımız	 zaman	
imdadımıza	yetişen	fenerlerin	hem	yüksek	ışık	kalitesine	hem	
de	fonksiyonel	özelliklere	de	sahip	olması	önemli.	Sunduğu	
yüksek	 ışık	 kalitesi	 sayesinde	Nebo	 Tools	 fener,	 karanlık	 or-
tamları	aydınlatıyor.

2 farklı ışık moduyla güçlü aydınlatma

Basit	bir	hareketle	açabileceğiniz	 fener	bulunduğunuz	ala-
nın	 aydınlatılmasına	 yardımcı	 oluyor.	 2	 farklı	 ışık	 moduna	
sahip	ve	kullanışlı	cep	klipsi	fenerin	fonksiyonelliğini	artırıyor.	
Askı	ve	güçlü	manyetik	taban	özelliği	ile	fener	dilediğiniz	yer-
de	kullanım	kolaylığı	 sağlıyor.	Cepte	 taşınma	özelliğine	 sa-
hip	 fener,	parlak	 ışığı	 ile	 ihtiyaç	duyduğunuz	her	an	elinizin	
altında.	Güçlü	spot	 ışık	aydınlatma	teknolojisi	 ile	300	lümen	
beyaz	 ışığa	 sahip	 olan	 fener,	 görüş	 alanınızı	 genişletmeye	
yardımcı	oluyor.	Çalışma	lambası	250	lümen	beyaz	ışık	modu	
25	metreye	kadar	aydınlatma	sağlıyor.	Fenerin	su	geçirmez	
ve	darbeye	dayanıklı	yapısı	uzun	yıllar	kullanım	imkanı	da	su-
nuyor.

Nebo	Tino	300	LED	Lümen	Fener’in	fiyatı	94,90	TL’dir.

Evde ya da dışarıda spor aktivitelerin vazgeçilmez 
kıyafeti tayt, artık görünüm olarak da işlevsellik ola-
rak da bir tayttan çok daha fazlası…Tchibo’nun Çift 
Yüzlü Spor Taytı, bir yüzü siyah diğer yüzü lila rengi 
çiçek desenli tasarımıyla dilediğiniz yüzünü kullan-
ma özgürlüğü sunuyor. DryActive teknolojisiyle do-
natılan tayt, rahatlığının yanı sıra nemi ileterek ça-
buk kuruma özelliğiyle de öne çıkıyor.

Kullanımı	 sadece	 spor	 aktivitelerle	 sınırlı	 olmayan	
tayt	artık	günlük	hayatımızda	da	rahatlığın	ve	hare-
ket	özgürlüğünün	simgesi	haline	geldi.	Bu	özgürlüğü	
fazlasıyla	sunan	Tchibo	Çift	Yüzlü	Tayt,	bir	tarafı	siyah	
bir	 tarafı	çiçek	desenli	olarak	 iki	 farklı	görünümüyle	
dilediğiniz	tarafını	giyme	olanağı	da	sağlıyor.	

Zorlayıcı antrenmanlardan rahatlatıcı yoga seans-
larına!

Hava	geçiren	Çift	Yüzlü	Spor	Tayt,	outdoor	aktivite-
lerinden	yoga	saatlerine,	gün	boyu	size	eşlik	edebi-
lecek	konforlu,	rahat	ve	şık	bir	tasarıma	sahip.	DryA-
ctive	Plus	donanımı	ile	nemi	ileten	ve	çabuk	kuruyan	
tayt,	geniş	ve	elastik	bantı	ile	rahat	bir	kullanım	sağ-
lıyor.	İçerdiği	elastan	ile	fit	bir	şekilde	vücuda	oturan	
ve	formunu	koruyan	tayt,	tam	bir	hareket	özgürlüğü	
sunuyor.	 Ayrıca	 tayt	 bandının	 iç	 kısmında	 anahtar	
veya	bozuk	para	konulabilen	cebi	de	bulunuyor.

Tchibo	Çift	Yüzlü	Spor	Tayt	fiyatı:	129,95	TL



Tüm gün yoğun geçen temponun 
ardından biraz gevşeme, rahatla-
ma ve dengeyi bulma zamanı… 

Tchibo, Denge Diski ve Pilates 
Halkası ile pilates ve kondisyon 
antrenmanlarını daha etkili ve 

keyifli hale getiriyor.

Pilates	egzersizlerini,	güç	ve	
kondisyonunu	artırmaya	yönelik	
antrenmanları	yardımcı	ekipman-
larla	daha	etkili	hale	getirmek	
mümkün.	Tchibo’nun	tasarımıyla	
dikkat	çeken	Pilates	Halkası	ve	
Denge	Diski	fonksiyonel	özellikle-

riyle	egzersizleri	kolaylaştırıyor.

Gücünüze güç katın
Kuvvet,	koordinasyon	ve	denge	antrenmanı	sağlayan	çok	
yönlü	antrenman	aleti	olan	2’li	Denge	Diski,	yapılandırılmış	ve	
kaydırmaz	alt	ve	üst	yüzeyi	ile	sağlam	ve	güvenli	bir	duruş	sağlı-
yor.	Kullanım	tavsiyelerini	içeren	antrenman	posterinde	pek	çok	
egzersizi	görerek	yapmak	mümkün.

Esneme egzersizleri çok daha etkili
Pilates	rahat	ve	çok	efor	sarf	etmeden	yapılan	bir	egzersiz	olarak	
görülse	de	aslında	sportif	bir	faaliyettir.	Tchibo’nun	Pilates	Halkası	
ister	acemi	olun	ister	ileri	seviye,	tüm	çalışmalarınızda	harika	bir	
tamamlayıcı	olacak.	Hem	esneme	egzersizlerine	hem	de	göğüs,	
kol,	bacak	ve	sırt	kaslarını	yoğun	biçimde	çalıştırmaya	yardım-
cı	olan	Pilates	Halkası,	kompakt	ağırlığı	ile	ev	dışındaki	pilates	
çalışmaları	için	de	rahatça	taşınabilir.	Şeklini	koruyan,	anatomik	
tutamaçları	köpükle	kaplı	olduğundan	kullanırken	ellere	
baskı	yapmaz.

Kayak tatilinde 
Kayak ve 

Snowboard 
Kaskı ile daha 
güvende olun

Özel üretim teleskop ile gökyüzünü keşfe çıkın

Soğuk	 havalarda,	 ihti-
yacınız	 olan	her	an	 kul-
lanabileceğiniz	 sıcacık	
bir	desteğe	ne	dersiniz?	
Tchibo’nun	 yeni	 “Sıcak	
Su	 Torbası”	 yumuşacık	
ve	 çıkarılıp	 yıkanabilen	
pelüş	 kılıfıyla	 önce	 içini-
zi	 ısıtacak.	 Kullanılma-
dığı	 zamanlarda	 pratik	
bir	 şekilde	 asılarak	 yer	
kaplamayan	 Sıcak	 Su	
Torbası,	 döner	 kilidiyle	
kolayca	 kapanıyor	 ve	

su	sızdırmıyor.	1,8	litreye	kadar	su	alabilen	yeni	“Sıcak	
Su	Torbası”	evde,	ofiste	sıcaklık	aradığınız	her	yerde	
sıcaklığı	yanınızda	taşımanıza	yardımcı	oluyor.

Sıcak Su Torbası fiyatı: 79,95 TL

Dünyanın	 önde	 gelen	 teleskop	 markası	
Celestron,	 özel	 olarak	 ürettiği	 First	 Scope	
teleskopuyla	gök	cisimlerini	ve	uzayın	göz-
lemlenmesine	yardımcı	oluyor.	Uzay	gözle-
mini	keyifli	ve	kolay	hale	getiren	First	Scope,	
ahşap	tripod	özelliği	ile	gökyüzü	şenliğini	ra-
hat	bir	şekilde	gözlemlemenizi	sağlıyor.

Başlangıç	seviyesinde	gezegen	ve	ay	göz-
lemi	 için	 ideal	 olan	 teleskobun	 300	 mm	
odak	 uzaklığı	 ile	 seçilen	 gök	 cismi	 rahat	
bir	şekilde	 izlenebiliyor.	1.95	kg	ağırlığa	sa-
hip	teleskobun	fonksiyonel	özelliği	kullanım	

kolaylığı	sağlarken	20	mm	göz	merceği	ci-
simlerin	 net	 bir	 şekilde	 gözlem	 yapabilme	
imkan	sunuyor.

Özellikler 
Açıklık	76	mm	
Odak	uzaklığı	300	mm	
Odak	oranı	3.95
20	ve	4	mm’lik	2	adet	mercek	

Celestron	First	Scope’in	satış	
fiyatı	ise	693,00	TL’dir.

Teleskop, mikroskop ve dürbün markası Celestron, özel üretim teleskopuyla konforlu bir 
gökyüzü deneyimi sunuyor. Ay ve gezegenlerin görüntülerinin net bir şekilde görünme-

sine yardımcı olan teleskop, parlak yıldızları seyretmenize yardımcı oluyor. 

KISA	KISA

TCHİBO’DAN PİLATES VE 
DENGE ANTRENMANLARI 
İÇİN PRATİK EKİPMANLAR



6

KISA	KISA

Göz alıcı rengiyle
tarzınızı ortaya koyun!

2020 yılının trend rengi tu-
runcu Victorinox saat ile 
hayat buluyor. Rengi, za-
rafeti ve iddiasıyla öne çı-
kan modelinde yer alan 
kauçuk kayış ve çelik kasa 
hem kadın hem de erkek-
lere hitap ediyor.

Tarzımızı	 tamamlayan	 aksesuarlardan	 biri	 olan	 saat	
farklı	 renkler	ve	 tasarımlarla	kombinimize	şıklık	katıyor.	
Gündelik	yaşamda	kot	pantolon,	 tişört	ve	spor	ayak-
kabılarla	ya	da	şık	kıyafetlerle	de	kullanılabilen	Victori-
nox’un	Fieldforce	Sport	modeli	ile	stilimize	yeni	bir	soluk	
getiriyor.

Modern bir dokunuş ile göz dolduruyor 

Şık	 ve	 güçlü	 bir	 duruşa	 sahip	 Victorinox	 Fieldforce	
Sport,	gün-tarih	fonksiyonu	ile	kullanıcılarına	günün	her	
anında	ve	her	yerde	eşlik	ediyor.	Tasarımında	modern	
dokunuşların	hissedildiği	model,	farklı	bir	saat	arayışın-
da	olanların	ihtiyacına	yanıt	veriyor.	Çelik	kasa	içinde	
Quartz	makine	ile	üretilen	saat	72	ay	pil	ömrüne	sahip.	
Parlayan	sayılar	ve	gösterge,	ışıklı	kadran	özellikleri	bu-
lunan	Victorinox	saat,	safir	cam	ile	yansıma	sorununu	
ortadan	kaldırıyor.

Victorinox	Fieldforce	Sport’un	satış	fiyatı	3.643,81	TL’dir.

Quiksilver 
Mission Printed’le 
performansı yüksek 

snowboard 

     Selin doğadan 
kokuları hayata 

taşıyor

Ekstrem sporların vazgeçilmez markası Quiksilver’ın, 
Mission Printed erkek snowboard montu gerek tasa-
rım ve kullanım kolaylığı gerekse konforu ile yüksek 

performans sunuyor.  

Spor	ve	doğa	tutkunlarının	önde	gelen	markası	Quiksil-
ver,	Mission	Printed	erkek	snowboard	montu	ile	snow-
board	tutkunları	ile	bu	spora	merak	sarmış	her	seviye-
deki	 sporsevere	büyük	bir	 kullanım	kolaylığı	 	 sunuyor.	
Su	yalıtımı	için	10K	Quiksilver	Dryflight	teknolojisi	ile	üre-
tilen,	bu	özelliğiyle	kışın	yüksek	koruma	sağlayan	mont,	
nefes	alabilir	özelliğe	sahip.	

İç	gözlük	cebi,	anahtar	klips,	tek	yönlü	ayarlanabilir	ve	
çıkarılabilir	 başlık	 gibi	 ince	 detaylarıyla	 kullanıcılarına	

verimli	 bir	 per-
formans	 sunan	
mont,	şık	tasarı-
mıyla	da	dikkat	
çekiyor.	

Quiksilver	 Mis-
sion	 Printed	
erkek	 snow-
board	 montu,	
1.499,99	TL’den	
satışa	 sunulu-
yor.

2020 yılı trendleri bize yüzümüzü daha 
fazla doğaya dönmemiz gerektiğini 

işaret ediyor. Yaşam tarzımızdan 
günlük alışkanlıklarımıza, doğadan 
ilham alan, bize doğayı anımsatan 
koku ve dokular hayatımızda daha 

fazla yer bulacak. Doğaya dönüş, 
koku trendlerinde de ön planda. 
Selin’in Ardıç, Sığla, Bahçe Gülü, 

Ladin, Lavanta, Hanımeli gibi doğanın 
kendine has kokularını buluşturduğu 

seri, doğayı daha fazla şehirlere 
taşımak isteyenlerle buluşuyor.

Günlük	 tempomuz	 ve	 metropol	 hayatı	 bizi	 doğadan	 gitgide	
uzaklaştırıyor.	 2020	 trendlerinde	 modadan	 dekorasyona,	 bes-
lenmeden	yaşam	tarzına	her	şey	artık	daha	fazla	doğaya	dön-
me	vaktinin	geldiğini	gösteriyor.	Doğadan	ilham	alan,	doğanın	
rengini,	kokusunu	bize	taşıyan	her	şey	hem	günlük	koşuşturma	ve	
stresten	uzaklaşmaya	yardımcı	oluyor,	hem	de	tazelenme	fırsatı	
sunuyor.	Bu	senenin	favori	kokuları	arasında	da	doğadan	gelen	
Ardıç,	Sığla,	Ladin	gibi	ağaçlar;	bahçe	gülü,	lavanta	gibi	bahar	
ve	yazı	hatırlatan	çiçekler	var.

Günün her anı doğaya kaçamak yapın
Türkiye’nin	öncü	kolonya	markası	Selin’in	doğadan	ilham	alarak	
hazırladığı	Parfümlü	Kolonya	Serisi,	doğayı	günün	her	anı	yaşa-
mak	isteyenler	için	özel	bir	seçkide	buluşuyor.	Ardıç,	Bahçe	Gülü,	
Hanımeli,	Ladin,	Lavanta	ve	Sığla	kolonyaları	verdiği	tazelik	hissi	
ve	ferahlık	ile	de	yoğun	tempo	ve	stresten	uzaklaştırarak,	rahat-
latıyor.



www.sanatal.com
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GENEL

Donanımlı Vango Camper Modeli Eltesan Mobil 
ile Sunulmaya Devam Ediyor

1997	 yılından	 günümüze	 kara	 ve	
deniz	taşıtlarına	soğutma	çözümleri	
sunarak	 hedefleri	 doğrultusunda	
ilerleyen	Eltesan	Mobil	faaliyet	gös-
terdiği	alanların	genişletilmesi	pren-
sibine	uyarak	ve	bu	yolda	bağlılığı-
nı	koruyarak	yoluna	devam	ediyor.	
Türkiye’nin	 mobil	 araç	 sektörünün	
lider	 sağlayıcısı	 Eltesan;	 DOMETIC,	
HYMER	ve	SOLARA	gibi	dünya	mar-
kalarının	 Türkiye	 Distribütörlüğünü	
yapıyor.

Engin	 tecrübe,	 Avrupa’lı	 partner-
lerinin	 tekniğiyle	 ve	 bilgi	 haznele-
riyle	 yenilikçi	 birçok	 işe	 adım	atan	
Eltesan	 2015	 yılında	 ise	 VANGO	
Camper	 Motokaravan	 üretimine	
başladı.	 Vango	 Motokaravan	 da		
izolasyon	taban,	izolasyonlu	gölge-
lik	 ve	 sineklikli	 pencere	 bulunuyor.	
2	 adet	 900	 x	 450	boyutunda	 ve	 3	
adet	500	x	450	boyutunda	pence-
releri	 bulunan	 karavanda	 oturma	
bölümünde	 700	 x	 500	 boyutunda	
havalandırma	 senkronizasyonu	 da	
var.

Yatak	 bölümü	 içinde	 düşünülen	
400	 x	 400	 havalandırma	 sistemi	
kullanıcısına	 konforlu	 bir	 yolculuk	

sağlıyor.	İç	dizaynında	kasetli	 lava-
bo	(tuvalet)	tasarımı,	4	kombi	ısıtıcı,	
gösterge	paneli	ve	aydınlatma	için	
4	 adet	 Led	 ışık	 kullanılıyor.	 Kara-
vanda	ihtiyaç	bölümü	yani	mutfak	
alanında	da	kullanışlı	olmaktan	ka-
çınılmayarak	kompresörlü	buzdola-
bı,	2	gözlü	ocak,	musluk,	evye	gibi	
ihtiyaç	malzemeleri	konulmuş.	Olası	
durumlarda	 sizleri	 yarı	 yolda	bırak-
mayan	 karavanda	 105	 litre	 temiz	
su,	95	litre	kirli	su	tankı	bulunuyor.	Su	
geçirmez	izolasyonlu	tavan	ve	yan	
duvarları	tatilinizi	güvenli	hale	geti-
riyor.	

İç	 dizayn	 içerisinde	 oturma	 alan-
larında	 hafif	 mobilya	 kullanılmış.	
Rahatlık	 ve	 kullanışlılık	 ön	 planda	
olan	Vango	karavanda	tavan	do-
lapları	hafif	ve	kaliteli	malzemeden	
yapılıp	oturma	grubunun	kumaşı	ile	
de	 ön	 şoför	 koltukları	 tasarlanmış.	
Karavanda	çoklu	ortamlar	için	kat-
lanabilir	yatak	altı	ve	elbise	dolabı	
da	sunuluyor.	Ayrıca	duş	alma	bö-
lümünde	 uzatılabilir	 duş	 armatürü	
bulunuyor.	 Güvenlik	 bakımından	
her	 olasılığa	 dikkat	 edilen	 bu	mo-
delde	 rahatça	 yolculuk	 yapabilir	
ve	tatilin	keyfini	çıkarılabilirsiniz.

Not:	5	yaşından	büyük	Fiat	Ducato	
veya	Peugeot	Boxer	araçlar	 kulla-
nılmaktadır.İlave	aksesuarlara	bağlı	
olarak	fiyat	değişmektedir.

VANGO İlave Aksesuar Listesi
Geri	Görüş	Sistemi
Tente
Taşıyıcı
Uydu	Anteni
Solar	Panel
Tavan	Kliması
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GEOCAMPER: “DÖRT MEVSİM
 HER ZEMİNDE TEK KARAVAN”

“Doğada	 spor	 yaparak	 vakit	 ge-
çirdikçe	 gördüm	 ki	 dünyanın	 en	
güzel	 doğa	 sporları	 merkezleri	 el	
değmemiş	 olanlardı	 ve	 buralarda	
tesis	yoktu.	 	Önce	kendime	bir	ka-
ravan	almak	 istedim	ama	gördük-
lerimin	hiç	biri	benim	hayallerimi	ve	
ihtiyaçlarımı	 tam	 olarak	 karşılamı-
yordu.	Tasarımcı	ve	doğa	sporcusu	
gözümün	piyasadaki	karavanlarda	
gördüğü	 tüm	eksikleri	 kendi	 tasarı-
mım	ve	imalatım	olan	ürünümle	gi-
dermek	istedim.”	Murat	Serin,	Geo-
Camper’ı	 bu	 fikirden	 yola	 çıkarak	
tasarladı.	

KOSGEB İNOVASYON PROGRAMI 
DESTEKLİ PROJE  

Tasarım	 ve	 üretim	 aşamaları	 üç	
sene	süren	GeoCamper	2019	yılın-
da	yeni	çıkış	yapan	iddialı	off	road	
karavan	 projelerinden	 biri.	 Geo-
Camper’ın	 tüm	 aşamaları	 KOS-
GEB	 tarafından	 Ar-Ge	 İnovasyon	
ve	 Endüstriyel	 Uygulama	 Destek	
Programı	 kapsamında	 desteklen-
di	ve	dünya	patenti	alındı.	 	Yüzde	
yüzde	 alüminyum	 iskelet	 ve	 şasi	

yapısı,	 kompozit	 panellerden	 olu-
şan	gövdesiyle	ısı	ve	ses	izolasyonlu,	
içinde	ayakta	durulabilen,	mutfak,	
banyo,	koltuk,	çift	 kişilik	yatak,	duş	
ve	 tuvalet	 imkanlarının	 tamamı	 iç	
mekanında	yer	alan,	ama	aynı	za-
manda	bir	off	 road	aracın	çıkabil-
diği	her	noktaya	çıkabilecek	kadar	
da	dinamik	bir	yapıya	sahip.	Isıtıcısı,	
güneş	paneli,	ocağı	ve	buzdolabıy-
la	dağda	veya	deniz	kenarında	bir	
ev	 konforu	 sunuyor.	 	 Köpekleriyle	
seyahat	edenler	için	özel	köpek	ta-
şıma	bölümü	de	bulunuyor.

GeoCamper	 Hunter,	 GeoCamper	
City	ve	GeoCamper	Off	Road	mo-
delleriyle	avcı,	şehir	gezginleri	veya	
doğa	 sporcuları	 için	 farklı	opsiyon-
ları	var.	Şık	tasarımıyla	yaz-	kış,	şehir	
ve	off	road	kullanımına	uygun.		Tüm	
araçlar	 tarafından	 çekilebilecek	
kadar	hafif.	

Üretici Murat Serin Kimdir?

GeoCamper,	 doğa	 sporları	 tutku-
sunu	işiyle	birleştiren	iş	adamı	Murat	
Serin	 tarafından	 tasarlanıp	 üretildi.	

Kurucusu	 olduğu	 firmalar	 iç	 deko-
rasyon	alanında	20	yıldır	tasarım	ve	
üretim	 faaliyeti	 gösteriyor.	 Yıllardır	
sürdürdüğü	 rüzgar	 sörfü,	 yamaç	
paraşütü,	kayak,	avcılık	ve	kıyı	ba-
lıkçılığı	ilgileri	sırasında	aradığı	türde	
araziye	de	girebilecek	ev	izolasyo-
nuna	sahip	bir	karavan	bulamayın-
ca	istediği	tüm	özellikleri	kendi	tasa-
rımı	olan	GeoCamper’da	birleştirdi.		

Lansman CNR Camp&Caravan
Fuarı’nda

GeoCamper’ın	 lansmanı	 23	 Şubat	
3	Mart	tarihleri	arasında	CNR	Expo	
Boat	 Show	 ile	 eş	 zamanlı	 gerçek-
leşen	 Camp&Caravan	 İstanbul	
fuarında	5’nci	Hol	 	D04’de	yapıldı.	
GeoCamper	lansmana	özel	fiyatıy-
la	beğeniye	sunuldu.		

Üreticisinin Anlatımıyla: “Neden 
GeoCamper?” 

Çocukluğumu	ailemin	doğa	tutku-
su	sayesinde	Trakya’da	Yıldız	Dağ-
ları’nın	 meşe	 ormanlarında	 kamp	
yaparak,	balık	tutarak,	doğa	yürü-
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yüşleri	ile	geçirdim.	Babamla	birlikte	
sportif	avcılık	yaptım.	Doğanın	için-
de	doğayla	uyumlu	vakit	geçirmeyi	
öğrendim.	

İlkokul	 yıllarından	 beri	 cimnastik-
çiyken,	 lisede	 futbol,	 üniversitede	
tenisi	 ileri	 seviyelerde	 oynadım.	 Bu	
sporların	üstüne	yıllar	geçtikçe	 sörf	
tutkusu	eklendi.	Alaçatı	Sörf	Merkezi	
adeta	 ikinci	 adresim	oldu.	 Yamaç	
paraşütü	 ve	 kayak	 da	 yıllardır	 ha-
yatımda.	Salda	Gölünden,	Karade-
niz’e,	 Gökçeada’dan	 	 Avusturya	
Alplerine	pek	çok	yerde	doğa	spor-
ları	yaptım.	

Doğanın	farklı	koşullarında	aktif	ha-
reket	 edebilmenin,	 spor	 yapabil-
menin	 ne	demek	olduğunu	gayet	
iyi	biliyorum.	

İşletme	 ve	 iktisat	 alanında	 iki	 üni-
versite	bitirdim,	1	yıl	da	İngiltere’de	
yaşadım.	Bu	arada	kendi	firmaları-
mı	kurup	PVC	pencereden	mutfak	
imalatına	 bir	 yapının	 ihtiyacı	 olan	
neredeyse	 tüm	elemanları	 tasarla-
dım,	ürettim	ve	üretiyorum.

“HAYALİMDEKİ KARAVANI YAPTIM”

Doğada	bu	kadar	vakit	geçirdikçe	
gördüm	ki	dünyanın	en	güzel	doğa	
sporları	 merkezleri	 el	 değmemiş	
olanlardı	 ve	 buralarda	 tesis	 yoktu.		
Önce	 kendime	bir	 karavan	almak	
istedim	 ama	 gördüklerimin	 hiç	 biri	

benim	 hayallerimi	 ve	 ihtiyaçlarımı	
tam	 olarak	 karşılamıyordu.	 Tasa-
rımcı	 ve	 doğa	 sporcusu	 gözümün	
piyasadaki	 karavanlarda	 gördüğü	
tüm	 eksikleri	 kendi	 tasarımım	 ve	
imalatım	 olan	 ürünümle	 gidermek	
istedim.	Aynı	zorlukları	çeken	doğa	
sporcusu	arkadaşlarım	da	tasarımı-
ma	talip	oldu,	beni	bu	işi	yapmaya	
teşvik	ettiler.

Ve	ortaya	GeoCamper	çıktı.

Malzemeleriyle,	
izolasyonuyla	yaz	
ve	 kış	 	 hem	 şehir	
hem	off-road	ko-
şullarına	 uygun;	
mutfak,	 banyo,	
tuvalet,	 koltuk,	
yatak,	 yemek	 ih-
tiyaçlarının	 hep-

sini	kendi	içinde	karşılayabilen	hafif	
ama	dayanıklı	üstelik	de	şık	bir	ka-
ravan...

Kızımla	 birlikte	 doğdu	 bu	 ürün.	 Ve	
artık	sizlerin	karşısında…

MODELLER

GeoCamper (ORTAK ÖZELLİKLER)

Dört Mevsim Her Zeminde Tek 
Karavan

Geocamper,	 doğa	 sporcuları,	 av-
cılar,	 köpekleri	 ile	 gezenler,	 veya	
sadece	gezmek	 isteyenler	 için	de-
ğişik	opsiyonlara	 sahip	çok	amaçlı	
bir	 karavandır.	 Yüzde	 yüz	 alümin-
yum	gövde	konstrüksiyonu	ile	yıllara	
meydan	okuyan	bir	 sağlamlıktadır.	
Mükemmel	 ses	 ve	 ısı	 izolasyonuna	
sahiptir.		Mutfak	ve	duşun	iç	bölüm-
de	olması	ve	içinde	ayakta	durabil-
mesi	 onu	 diğer	 off	 road	 karavan-
lardan	ayıran	özellikleri	arasındadır.		
Yeterli	 iç	 hacmiyle	 ve	 hafifliğiyle		
yaz	kış	doğada	konaklamanızı	sağ-
lar.

GeoCamper Hunter 

Sizin için Tasarlanmış Av 
Arkadaşınız 

G e o c a m p e r	
Hunter	 sonba-
har	 ve	 kış	 ayları-
nı	 kapsayan	 av	
sezonu	 boyunca	
tüm	offroad	alan-
larına	 aracınızla	
birlikte	 rahatlıkla	
çekilebilir.	 	 Avcı-
ların	 doğada	her	
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türlü	 ihtiyacını	 karşılayarak	 barın-
masını	 sağlar.	Ayrıca	 kilitli	 tüfek	 ve	
fişek	 	 taşıma	 	dolapları,	 köpeklerin	
taşınabileceği	ayrı	bölmeleri	vardır.		
Hunter	modelini	istediğiniz	özellikleri	
ekleyerek	O1	veya	O2	 	 sınıfı	 seçe-
bilirsiniz.	Dilerseniz	aracınızı	farklı	ka-
muflaj	 desenlerimizden	birini	 seçe-
rek	de	teslim	alabilirsiniz.

GeoCamper City  

Park Edebilecek Kadar Küçük, 
Yaşayacak Kadar Büyük

Geo	 Camper	 markasının	 amacı	
size	gittiğiniz	her	ortamda	konfor	ve	
güvenlik	 sağlamaktır.	GeoCamper	
City	 gezginler	 için	 düşünülmüştür.	
İster	 şehir,	 ister	 tarihi	 ,	 ister	 doğal	
alanları	 gezin	 GeoCamper	 City	
dinamik	 tasarımı	 ve	 izolasyonu	 ile	
yazın	 ve	 kışın	 rahatça	 gezmenizi	
aracınızın	 girebildiği	 her	 yere	 ka-
ravanınızla	birlikte	girmenizi	 sağlar.	
Alçak	 lastik	 opsiyonu	 ile	 asfalt	 kul-
lanımı	kolaylaştırılmıştır.	City	modeli	
için	750	kg	altı		O1	taşıt	sınıfını	ya	da	
1100	kg	yükleme	kapasiteli	O2	taşıt	

sınıfını	seçebilirsiniz.	Her	iki	model	de	
tüm	araçlar	tarafından	çekilebilir.

GeoCamper Off Road 

Dinamik Tasarım, Güçlü Gövde

Doğa	 sporcularının	 ihtiyaçlarına	
göre	 tasarlandı.	 Malzeme	 taşıma	
alanı	 değişik	 sporların	 gereçlerini	
taşımaya	 uygundur.	 Geocamper	
ile	doğadayken	kendinizi	ayrıcalıklı	
hissedecek	her	hafta	başka	yerleri	
keşfetmek	 için	 sabırsızlanacaksınız.	
Rüzgarsörfü,	 yamaç	 paraşütü,	 tre-
king,	 dağ	 bisikleti,	 	 kayak,	 balıkçı-
lık,	 dalış,	 rafting,	 için	 gereken	 tüm	
malzemelere	 uygun	 depolama	
alanlarına	sahiptir.	 	Dinamik	 tasarı-
mıyla	aracınızın	gidebildiği	noktaya	
kadar	sizinle	gelir.	 İzolasyonu	saye-
sinde	kayak	yaparken	dağda,		sörf	
yaparken	 deniz	 kenarında	 hava	
koşullarından	etkilenmeden	konak-
layabilirsiniz.	Doğada	olmak	hiç	bu	
kadar	keyifli	olmamıştı.
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RENA KARAVAN’LA EV KONFORUNDAN 
VAZGEÇMEDEN HUZURLU TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARIN
Kendine has dizayn özellikleriyle Rena Karavan, CNRExpo 

Camp & Caravan İstanbul Fuarı’nda yeni modellerini 
ziyaretçilere sunacak.

Evinin	 konforunu	 karavanında	 da	 yaşamak	 isteyenler	 için	
farklı	alternatifler	düşünen	Rena	Karavan,	 konfor	 ve	kaliteyi	
bir	araya	getiriyor.	Dört	kişilik	karavan	modelleriyle	aileniz	ve	
arkadaşlarınızla	keyifli	bir	tatil	geçirmeniz	için	sizin	tüm	ihtiyaç-
larınızı	düşünen	Rena	Karavan’ın	fuar	kampanyaları	arasında	
cazip	imkânlar	sizi	bekliyor.

Dört kişilik yepyeni bir RENA 3.60 
AĞIRLIK	 	 :	690	KG
BOY	 	 :	3,60	MT
EN	 	 :	2,20	MT
YÜKSEKLİK	 :	2,03	MT
İÇ	YÜKSEKLİK	 :	1,925	MT

Rena	3.60,	bazalı	çift	kişilik	yatağı,	çift	kişilik	yatağa	dönüşe-
bilen	dört	kişilik	masası,	buzdolabı,	ocak	ve	duşuyla	evinizin	
konforundan	feragat	etmeden	karavanınızın	keyfini	çıkarabi-
leceğiniz	bir	model.	 Tüm	elektrik,	 sıhhi,	gaz	 tesisatları	ve	 led	
aydınlatmalarıyla	birlikte	satılan	Rena	3.60	aynı	zamanda	100	
litre	temiz,	80	litre	de	gri	su	deposuna	sahip.	

Dilerseniz	 ranza	 modeline	 de	 çevirebileceğiniz	 karavanın	
kullanıcısına	sağladığı	büyük	bir	avantajı	da	var.	750	kg’dan	
hafif	olan	model	ruhsat,	vergi,	sigorta	ve	muayeneden	muaf	
olduğu	gibi	karavan	keyfini	sürmeniz	için	ayrıca	bir	ehliyet	al-
manızı	da	gerektirmiyor.	

RENA	 3.60,	 45.000	 tl	 (+KDV)’den	 başlayan	 fiyatlarla	 CNR	
Camp	&	Caravan	Fuarı’nda	ziyaretçilerini	bekliyor.

Rena 3.60’ın Öne Çıkan Özellikleri:
•Monoblok	Fiberglass	Gövde
•Poliüretan	Isı	Yalıtım
•Cruise	85	Intel	B	Buzdolabı	-12	V
•Thethford	365	Porta	Potti	Duş
•AL-KO	 Şase,	 Dingil,	 Sabitleyici,	 Pilot	 Tekerlek,	 Çeki	 Başlığı,	
Jant	ve	Lastik

Rena 5.20 her alanı sizin için değerlendiriyor
AĞIRLIK	 	 :	1350	KG
İÇ	YÜKSEKLİK	 :	1950	MT
BOY	 	 :	5,20	MT
EN	 	 :	2,43	MT
YÜKSEKLİK	 :	2,03	MT

Ön	tarafta	bulunan	yatak	odası,	arka	tarafta	bulunan	geniş	
oturma	alanı	 ve	dört	 kişilik	 konaklama	kapasitesi	 ile	mutfak	
alanında	 yaşayacağınız	 ferahlık	 size	 evinizin	 konforunu	 su-
nar.	Oturma	alanındaki	hareketli	masa	ile	oturma	grubunun	
rahatça	 iki	 kişilik	 yatağa	 dönüşmesini	 sağlayabilir,	 geniş	 ve	
kullanışlı	depo	alanlarıyla	karavanınızın	tüm	alanlarını	kullana-
bilirsiniz.

Rena	5.20,	Monoblok	gövde	yapısının	sağladığı	sağlamlığıyla,	

kaliteden	ödün	vermeden	uzun	yıllar	kullanım	olanağı	sağlar.	
Yüzde	yüz	su	geçirmezlik	garantisi	ve	dört	mevsim	ısı	yalıtımı	ile	
yaz	kış	evinizdeki	rahatlığı	sunan	Rena	5.20	ile	tatilinizi	huzurlu	
geçirmenin	keyfini	çıkarın.

Rena	 5.20,	 CNR	 Camp	 &	 Caravan	 Fuarına	 özel	 	 75.000	 tl	
(+KDV)’lik	fiyatıyla	karavanseverlerle	buluşacak.

Rena 5.20’nin Öne Çıkan Özellikleri:
•Fiberglass	İç	ve	Dış	Cephe
•Tavan	Havalandırması	(500*700	ve	280*280)
•Amortisörlü	Pencereler	ve	Tüm	Pencerelerde	Sineklik-Stor
•Cruise	85	Intel	B	Buzdolabı
•Thethford	365	Porta	Potti	Duş
•100	Lt	Temiz	Su	Deposu	ve	12V	Hidrofor	Pompa	Sistemi
•AL-KO	Şase,	Frenli	Torsiyonlu	Amortisörlü	Dingil,	Sabitleyiciler,	
Jant	ve	Lastikler
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40 YILLIK DENEYİM & %100 YERLİ ÜRETİM 
BAŞOĞLU KARAVAN 

1976	 yılından	 bu	 yana	 Sakarya	 /	
Adapazarı’nda	 karavan	 imala-
tı	 yapan	 Başoğlu	 Karavan,	 halen	
6000	m2’si	kapalı	ve	7000	m2’si	açık	
alan	 olmak	 üzere	 toplam	 13000	
m2’lik	alana	kurulu	 tesislerinde	ka-
ravan	üretimine	devam	ediyor.

Dünya’nın sayılı karavan şirketle-
rinden biri

Türkiye`nin	 lider	 ve	 öncü	 karavan	
markası	 olan	 Başoğlu,	 dünyanın	
da	 sayılı	 karavan	 şirketlerinden	bi-
risi	 konumunda.	 Ürettiği	 ürünlerin	
kalitesi	ve	yüksek	katma	değeri	 ile	
ülkemizi	 uluslararası	 platformlarda	
tanıtmanın	ve	döviz	kazandırmanın	
yanı	sıra	ürünleri	de	sektöründe	git-
tikçe	aranan	bir	marka	konumuna	
ulaştı.	

Üretimin %85’i ihracat

2005	yılında	gerçekleştirdiği	ihracat	
atağı	 sonrasında	 bu	 durum	 daha	
da	 belirginlik	 kazanan	 Başoğ-
lu	 Karavan	 ürünleri,	 Batı	 Avrupa	 başta	olmak	üzere	30’u	aşkın	ülke-

ye	sevk	ediliyor.	2019	yılı	itibari	ile	fir-
manın	ihracatı,	üretim	kapasitesinin	
%85’ini	oluşturuyor.

Başoğlu	 Karavan	 son	 bir	 yıl	 içinde	
yurt	 içinde	 başta	 İzmir,	 Bursa	 ve	
Mersin’de	bayiler	açarak	müşterile-
rine	daha	yakın	olmayı	başardı.

Her	 yıl	düzenli	olarak	 sektörel	 fuar-
ları	takip	ederek	katılım	gösteren	fir-
ma,	 	Avustralya’nın	Perth	 şehrinde	
düzenlene	Caravan	and	Camping	
Show	 2018	 fuarında	 innovasyon	
ödülü	almıştı.	

Boot	 Düsseldorf	 Fuarı,	 İtalya	 Phar-
ma	Fuarı,	İspanya	‘da	Alicante	Fu-
arı	gibi	dünyanın	en	büyük	organi-
zasyonlarında	 ürünlerini	 sergileyen	
Başoğlu	Karavan,	bu	yıl	ilk	kez	katıl-
dığı	Caravanning	Salon	Barselona	
fuarında	yoğun	ilgi	gördü.

CARETTA MARKA SERİSİ 40 YILLIK 
DENEYİMLE BÜYÜMEYE DEVAM 
EDİYOR  

CARETTA UNCLE                            

Caretta	 1500,	 Caretta	 Offroad,	
Caretta	 Shop,	 Caretta	 Cabriolet,	
Caretta	Arama&Kurtarma,	Caretta	
Ambulance,	 Caretta	 Cargo,	 Ca-
retta	Media	ve	Veteriner’den	sonra		
Başoğlu	Karavan’ın	son	modeli	Ca-
retta	Uncle’ı	satışa	sundu.

Caretta	Uncle	750	kg	altı	olup,	4	ki-
şilik	 konaklama	kapasitesine	 sahip.	
Gri,	krem,	beyaz	ve	şampanya	renk	
seçenekleri	 mevcut	 olan	 Caretta	
Uncle’ın	 ilk	 ihracatı	 İtalya’ya	 yapı-
larak	 Salona	 del	 Camper	 Pharma	
fuarında	sergilendi.
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Caretta JUNIOR

Caretta	serisine	katılan	son	model	Caretta	Junior,	2	kişilik	
konaklama	kapasitesi	ile	yine	750	kg	altında…	Farklı	renk	
seçenekleri	sunan	model,	duşakabin,	portatif	ve	kasetli	
tuvalet	 seçenekleri,	mutfak	bölümü,	 tek	gözlü	oca	 ve	
90	lt.	buzdolabı	gibi	standart	donanım	özellikleri	ile	öne	
çıkıyor.	

12	V	entegre	edilmiş	enerji	sistemi,	sıcak	su	ve	ısıtma	sis-
temi	ve	ALKO	fren	sistemi	bulunuyor.	

Caretta UNCLE Standart Donanım

60	amper	şarj	aleti	ve	sigorta	panosu	,	Mutfak	camı	
sineklik	ve	güneşlik,	İç	led	lambalar,	Alaşım	jantlar	
ve	lastikler,	Sineklikli	tavan	havalandırma	40x40	cm.
2	kişilik	ranza,	Çift	kişilik	yatak,	Duş	kabini,	Led	stop	
lambalar,	Temiz	su	tankı	60	lt.,	Alko	fren	sistemi	900	
kg.,	Alko	park	ayakları,	Yataklar,	kumaş	perde	ve	
döşemeler,	Ön	kutu,	Tek	gözlü	ocak,	90	lt.	büro	
tipi	220	V	buzdolabı,	Ara	perde,	Boy:	4815	En:2050	
Yükseklik	2330	mm

Caretta JUNIOR Standart Donanım

Mufak	camı,	sineklik	ve	güneşlik,	İç	led	aydınlatma
Alaşım	jantlar	ve	lastikler,	Sineklikli	tavan	havalan-
dırma		40×40	cm.,	Oturma	grubu	ve	masa,	Duş	
kabini,	Led	stop	lambalar,	Temiz	su	tankı	60	lt.
ALKO	fren	sistemi	ve	dingil	750	kg.,	Alko	park	ayak-
ları,	Yataklar,	kumaş	perde	ve	döşemeler,	Tek	gözlü	
ocak,	90	lt	büro	tipi	220	V	buzdolabı,	Ara	perde
Mutfak	portatif	yan	tezgah,	Manuel	açılır	basamak
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TÜRKİYE’NİN GÜZELLİKLERİNİ KARAVAN 
KEYFİYLE KEŞFEDİN

Karavan	kiralama	hizmetinde	benzersiz	bir	yaklaşım	benim-
seyen	 motokaravan	 kiralama	 şirketi	 Let’s	 Go	 Camper	 ile	
tanışın.

Motokaravan’la	 tatil,	 kontrolun	 sizde	 olduğu,	 dilediğiniz	
yerde	durup,	dilediğiniz	gibi	dinlenebileceğiniz	ya	da	eğle-
nebileceğiniz	 benzersiz	 bir	 deneyimdir.	 Motokaravan	 kira-
layarak,	alabildiğine	uzanabilirsiniz	yollara,	ya	da	bir	gölün,	
nehrin	 kenarında	 günlerinizi	 geçirebilirsiniz.	 Kimi	 zaman	 bir	
ağacın	altı	sizin	sıcak	yuvanız,	kimi	zaman	bir	dağın	tepesi.	
Let’s	Go	Camper	 ile	kendi	hızınızda	özgürce	tatilinizi	doğa	
ile	başbaşa	geçirebilirsiniz.		

“Bizce	karavan	tatili,	kolay,	size	özel,	eğlenceli	ve	macera	
dolu	olmalı.	 Karavan	kiralamak	 için	 yurtiçi	 ve	yurtdışından	
misafirlerin	Let’s	Go	Camper	-	Karavan	kiralama	‘yı	seçme-
sinin	nedeni	de	bu”	diyor	 Let’s	Go	Camperekibi.	Karavan	
tatili	konusunda	uzman	ve	tecrübeli	kadrosu	ile	tatiliniz	bo-
yunca	ev	konforunda	seyahat	edip	konaklamanız	için	özel	
olarak	dizayn	edilmis	yeni	motokaravanlar	ile	karavan	kira-
lamak	isteyen	herkesi	bekliyorlar.	Let’s	Go	Camper	ile	Antal-
ya	çıkışlı	2-6	kişilik	yeni	yapım	kiralık	karavanlar	kiralayarak,	
sevdikleriniz	 ile	birlikte	unutulmaz	bir	motokaravan	tatili	ya-
şayabilirsiniz.

Tümü	klimalı	araçlarda,	yastık-çarşaf-nevresim,	kap-kaçak,	
tencere-tava,	elektrik	uzatma	kablosu,	su	hortumu,	LPG	tüp,	
ocak,	 sıcak	 su	 termosifonu,	 duş-tuvalet	 ve	 12V	 ile	 çalışan	
komprasörlü	buzdolabı	gibi	karavanda	yaşamak	için	gere-
ken	 temel	gereçler	 standart	olarak	bulunuyor.	Ayrıca	kışın	
da	karavan	kiralamak	 isteyenler	 için,	kış	koşullarında	kulla-
nım	 rahatlığı	 sağlayan	 aracın	 motorundan	 bağımsız	 özel	
ısıtma	sistemi	var.	
2010	 yılından	 bu	 yana	 1000’in	 üzerinde	 yerli	 ve	 yabancı	
müşteriye	karavan	kiralama	hizmeti	veren	Let’s	Go	Camper	
Antalya’da	hizmet	veriyor.

Karavan Modelleri

Let’s	Go	Camper	3	farklı	model	sunuyor.	Comfort,	Comfort	
Plus	ve	Comfort	Premium.	Comfort	ve	Comfort	Plus	model-
leri	2-4	kişilik	konaklama	imkanı	sunarken,	Premium	modelin-
de	bu	6	kişiye	kadar	çıkabiliyor.		

Comfort	ve	Comfort	Plus	modeli	daha	çok	çiftler	ve	ailelere	
yönelik,	Premium	modeli	ise	6	kişilik	konaklama	kapasitesiyle	
aileler	ve	arkadaş	grupları	için	oldukça	ideal.		Modellerin	di-
ğer	donanım	özellikleri	ise	şöyle:

COMFORT 
Marka:	Fiat,	Model:	Ducato,	Motor	Gücü:	2.3	JTD,	Yakıt:	Euro	
Diesel	Vites:	Manuel,	Uzunluk:	6,3	m,	Genişlik:	2,1	m,	İç	Yüksek-
lik:	2,1	m	İç	Genişlik:	1,95	m,	Yatak	Kapasitesi:	4	adults,	Yatak	
Ebatları:	(1.95mx1.35m	Visco)	,	(1.80mx1.20m),	Tuvalet:	Cas-
sette-Thetford,	Temiz	Su	Deposu:	130	lt
Pis	Su	Deposu:	140	lt,	Klima:	12V	Cabin	air	condition	+	220	volt	
marine	type	Buzdolabı:	90	lt	(12V	-	220V),	Yaşam	Aküsü:	100	
A,	Tente:	4	m	manuel	-	Fiamma,	Fren	Sistemi:	ABS,	Sıcak	Su	
Tesisatı:	10lt	-	220	V,	Ocak:	2	burner	Kalorifer:	2	kw	diesel,	LPG	
Tüp:	2x3	kg,	Su	Isıtıcı:	220V	-	kettle
Yatak	Seti:	4,	Yemek	Seti:	4,	Karayollari	Haritasi:	Evet,	Hidro-
for:	Evet,	Radyo/CD-MP3-DVD/SD/Aux/USB	Giriş:	Evet	/	Evet	
/	Evet	/	Evet	/	Evet,	Flat	Screen:Hayır,	Dedektörler	(	Gaz	,	Du-
man,	CO2):	Hayır,	Internal	Walk-Through	Access:	Evet,	Inver-
ter:	Evet,	Uydu	Anteni:	Hayır
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Yolculuklarınızı Konforlu Hale Getiren 
Karavan Volkswagen VW California XXL

COMFORT PLUS 
Marka:	Fiat,	Model:	Ducato,	Motor	Gücü:	2.3	JTD,	Yakıt:	Euro	
Diesel,	Vites:	Manuel,	Uzunluk:	6,3	m,	Genişlik:	2,1	m,	İç	Yük-
seklik:	2,1	m,	İç	Genişlik:	1,95	m,	Yatak	Kapasitesi:	4	adults,	
Yatak	 Ebatları:	 (1.95mx1.35m	 -Visco)	 ,	 (1.80mx1.20m),	 Tu-
valet:	Cassette	 -	 Thetford,	 Temiz	Su	Deposu:	130	 lt,	Pis	 Su	
Deposu:	140	lt,	Klima:	220V	Marine	Type	-	Cabin	air	conditi-
on	12V,	Buzdolabı:	90	lt	(12V	-	220V),	Yaşam	Aküsü:	1	x	200A	
Gel	Battery,	Tente:	4	m	-	Fiamma	manually	operated,	Fren	
Sistemi:	ABS,	Sıcak	Su	Tesisatı:	10lt	,	Truma	LPG,	Ocak:	2	bur-
ner,	Kalorifer:	2kw	Diesel	Heater	LPG	Tüp:	1x12	kg,	Su	Isıtıcı:	
Kettle,	Yatak	Seti:	4,	Yemek	Seti:	4,	Karayollari	Haritasi:	Evet,	
Hidrofor:	Evet,	Radyo/CD-MP3-DVD/SD/Aux/USB	Giriş:	Evet	
/	Evet	/	Hayır	/	Evet	/	Evet,	Flat	Screen:Evet,	Dedektörler	(	
Gaz	,	Duman,	CO2):	Hayır,	Internal	Walk-Through	Access:	
Evet,	 Bisikletlik:	 Hayır,	 Havalı	 Suspansiyon:	 Hayır,	 Inverter:	
Evet,	Uydu	Anteni:	Evet,	LCD-TV:		Evet

COMFORT PREMIUM 
Marka:	 Iveco,	Model:	Daily	 35C15,	Motor	Gücü:	 3000cc,	
Yakıt:	 EuroDiesel,	 Vites:	 Manuel,	 Uzunluk:	 6,5m,	 Geniş-
lik:	 2,3m,	 İç	 Yükseklik:	 2,3,	 İç	 Genişlik:	 2,2,	 Yatak	 Kapa-
sitesi:	 6	 berth	 (3	 double),	 Yatak	 Ebatları:	 (220x137cm)	 ,	
(220x134cm)	,	(190x120cm),	Tuvalet:	Thetford	-	Cassette
Temiz	Su	Deposu:	100lt,	Pis	Su	Deposu:	100lt,	Klima:	Driver’s	
cabin	 AC	 ,	 Main	 Cabin	 9000btu	 220V,	 Buzdolabı:	 230	 lt	
(12V	Compressor),	Yaşam	Aküsü:	200A	Gel	Battery,	Tente:	
4m	-	manuel	Omnistor,	Fren	Sistemi:	ABS	Sıcak	Su	Tesisatı:	
220V,	Ocak:	2	burner	hob,	Kalorifer:	Diesel	4kw,	LPG	Tüp:	
1x12kg,	Su	Isıtıcı:	220V,	Yatak	Seti:	6,	Yemek	Seti:	6,	Karayol-
lari	Haritasi:	Evet,	Hidrofor:	Evet,	Radyo/CD-MP3-DVD/SD/
Aux/USB	Giriş:	Evet	/	Evet	/	/	Evet	/	Evet	,	Flat	Screen:Evet,	
Dedektörler	(	Gaz	,	Duman,	CO2):	Hayır	 Internal	Walk-Th-
rough	 Access:	 Evet,	 Bisikletlik:	 Hayır,	 Havalı	 Suspansiyon:	
Hayır,	Inverter:	Evet,	Uydu	Anteni:	Evet,	LCD-TV:	Evet

Volkswagen’in	Crafter	modeli	üze-
rinde	 geliştirilen	 VW	California	 XXL	
karavan	 severler	 için	 oldukça	 dik-
kat	çeken	bir	araç	oldu.	Dış	görü-
nüşüyle	fazlasıyla	göz	alan	karavan	
modeli	 iç	 dizayn	 ve	 kullanımı	 açı-
sından	karavan	severler	tarafından	
tercihler	arasında	yer	aldı.	

Son	derece	kullanışlı	olan	karavan	
içerisindeki	 her	 boşluğu	 optimum	
şekilde	 değerlendiren	 tasarımcılar	
ortaya	son	derece	işlevsel	bir	kara-
van	ortaya	çıkardı.	 Arka	bölümde	
iki	kişilik	bir	ebeveyn	yatağı	bulunan	
karavanda	 ön	 tarafta	 koltukların	
üstünde,	 cam	 tavanın	 altında	 ka-
lan	 bölüm	 açılabilir	 çocuk	 yatağı	
olarak	 tasarlandı.	 Bu	 bölüm	 kara-
vanda	iki	çocuğun	sığabileceği	ve	
konforlu	 yolcuklar	 yapması	 için	 ol-

dukça	büyük.	

Klozet	 ve	 katlanır	 lavabo	 üst	 üste	
yerleştirilerek	 alandan	 maksimum	
derecede	tasarruf	edilip,	aynı	şekil-
de	pişirme	 ve	 soğutma	ünitelerine	
de	yer	verilerek	birbiri	üstüne	yerleş-
tirilip	tasarımcı	tarafından	alan	bıra-
kılmış.Ön	koltukla	pek	çok	karavan	
modelinde	oldu-
ğu	 gibi	 geri	 dö-
necek	şekilde	ta-
sarlandı.	 Yemek	
masası	 ve	 ilave	
koltuk	 ile	 4	 kişilik	
bir	 ailenin	 rahat-
ça	karavan	 tatili	
yapması	 için	 or-
taya	 sağlam	 bir	
karavan	çıkarıldı.	
Karavanın	bir	de	

telefon	 uygulaması	 mevcut.	 Bu-
nunla	 bazı	 üniteleri	 kontrol	 etmek	
mümkün.	4	tekerlekten	çekişli	araç	
175	 beygir	 gücündeki	 turbo	 dizel	
motoru	 ile	 zorlu	 arazilerde	 de	 kul-
lanmaya	imkân	sağlayacak	şekilde	
tasarlanana	 karavan	 güvenli	 bir	
yolculuk	için	fazlasıyla	ideal.
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DK KARAVAN, DK600 VE DK600L 
MODELLERİ İLE SINIRLAMA                                      

OLMADAN HER YERDE KONFOR SİZİNLE
DK	 Karavan,	 DK600	 ve	DK600L	modelleri,	 gold	 ve	
silver	 line	 donanımları	 ile	 kampçılar	 ve	 karavancı-
lar	tarafından	büyük	ilgi	gördü	ve	başarılı	bir	şekilde	
yol	alması	ile	severlerinden	tam	not	aldı.Projelerinin	
tanıtımını	gerçekleştiren	DK	Karavan	Genel	Müdürü	
Emre	Demir	DK	Karavan	Projeleri	üzerine	şunları	söy-
ledi:	“DK	Karavan	2014	yılından	beri	karavan	imalatı	
yapan	bir	firma.	Sektörde	öncü	bir	kuruluş	olmak	için	
ar-ge	çalışmalarına	önem	vermekte.	Bu	çalışmaları-
nın	meyvelerini	2019	itibari	ile	almaya	başladı.	2019	
dizaynlarımız	 ile	 tasarımı	 estetik	 ile	 bütünleştirerek	
sektörde	fark	oluşturmaya	devam	etmekteyiz.”

Üç	boyutlu	tasarımları	ile	bu	tasarımlara	özgü	ürün-
lerle	 uygun	 malzeme	 kullanımının	 DK	 Karavan’ı	
diğer	 karavanlardan	 ayıran	 en	 belirgin	 özellik	 ol-
duğunu	vurgulayan	Emre	Demir,	 üretim	 sürecinde	
özelliklerine	göre	süreç	tasarımı	ve	seri	üretim	teknik-
lerinden	 yararlanarak	maliyetlerin	aşağı	çekildiğini	
söylerken,	 bunun	 müşterilere	 fiyat	 avantajı	 sağla-
yarak	estetik	 ve	 kalitenin	uygun	 fiyatla	alınmasına	
imkan	sağladığını	belirtti.

2019	yılı	için	DK600	(yatak	boyu	185	cm)	ve	DK600L	
(yatak	boyu	200	cm)	modellerini	tasarlayıp	gold	ve	
silver	 line	çeşitleri	 ile	müşterilerine	sunmaya	hazırla-
nan	DK	Karavan,	bu	ürünlerin	dışında	da	müşterile-
rin	talep	ve	ihtiyaçlarına	göre	tasarım	ve	ürün	sun-
makta.

DK	 Karavan	 Genel	 Müdürü	 Emre	 Demir	 sözlerine	
şöyle	 devam	etti:	 “Avrupa’da	 özellikle	 kasetli	WC	
kullanımının	 rahatlığını	 karavanlarımızda	 standart	
haline	 getirdik.	 Ancak	 müşterimizin	 talebine	 göre	
maceratörlü	olarak	da	yapmaktayız.”	Farklı	lavabo	
tasarımlarının	özellikle	 katlanır	 lavabo	 ile	banyoda	
kısıtlı	 alanda	 ferah	 bir	 görünüm	 oluşturma	 imkanı	
sağladığını	 söyleyen	 Demir,	 araç	 içinde	 geniş	 ve	
ferah	bir	alan	oluşturmalarının	fuarda	müşterilerden	
alınan	fikirler	doğrultusunda	örtüştüğünü	ve	bunun	
doğru	yolda	olduklarını	gösterdiğini	vurguladı.

Yatlar	nasıl	denizde	özgür	olmamızı	sağlıyorsa,	kara-
vanların	da	karada	özgürlüğümüze	olanak	sağladı-
ğını	belirten	Emre	Demir,	doğa	yaşamına	aşık	özgür	
ruhlu	kişilerin	ilk	tercihleri	arasında	yer	almaktan	son	
derece	mutluluk	duyduklarını	dile	getirdi.



19

KARAVAN

ELEN KARAVAN FİRMASININ YENİ 
GÖZDESİ ELEN 3 TANITILDI

LLT (Long Life Technologie) 
Uzun Yaşam Teknolojisi

Elen	 Karavan,	 boyut	 perfor-
mans	bakımından	ön	plana	
çıkan	 yeni	 gözdesi	 Elen	 3‘ü	
tanıttı.	 Mercedes	 Sprinter	
adlı	 araçtan	 imal	 edilerek,	
karavan	haline	getirilen	Elen	
3’ün	boyutları	olabilecek	en	
verimli	alana	sahip.		

Hiçbir	boşluk	ve	yer	 israfı	olmayan	Elen	
3	geniş	bir	 yaşam	alanı	 sunuyor.	 Elen	3	
aracının	içerisinde	iki	tane	iki	kişilik	yatak,	
mutfak,	 lavabo,	 tuvalet	 ve	 duşa	 kabin	
bulunuyor.	Bu	boylardaki	bir	araç	için	bu	
içerik	oldukça	iddialı.

Elen	Karavan’da	öne	çıkarılan	bir	başka	
özellik	 ise	 motorhomelarda	 uygulanan	
slideroomlar.	 Motorhome	 karavandan	
daha	büyük,	bir	evde	olan	her	şeye	sa-
hip	araçlardır.	Slideroom	ise	aracın	dışı-
na	doğru	taşıp	iç	kısmın	genişliğini	büyü-
ten	sistemlerdir.

Elen	1	adlı	motorhomeda	iki	adet	slide-
room	kullanılmıştır.

Uzun bir araç ömrü ve mükemmel bir değer tutması için 
LMC, size her şeyden önce bir şey sunan Long Life tekno-
lojisini geliştirdi: Uzun bir karavan ve seyahat yaşamı.

Eşsiz Kalite Sözü: 12 Yıl İnşaat Sızıntı Garantisi

LMC,	karavan	ve	mobil	seyahat	sektöründe,	gelişmiş	tek-
noloji	 ve	 fonksiyonel	 çözümler	 anlamına	 geliyor.	 Bunun	
nedenlerinden	biri,	araçların	bazılarına	belirleyici	bir	özel-
lik	olarak	“daha	fazla”	-	koruma	ve	güvenlik	–verilmiş	ol-
ması.	Bunu	yaparken,	başka	yerden	tasarruf	ediliyor,	yani	
ağırlıktan.	Bu	yenilikçi	teknoloji,	LMC’nin	yenilikçi	Long	Life	
Teknolojisi	olan	“LLT”	adı	altında	özetlenmiş.	

Ürünün	öne	çıkan	özellikleri	şöyle:
•Yapı	sızdırmazlığı	garantisi	*	ile	nem	girişine	karşı	12	yıl	ko-
ruma.

•CTP	 tavan	kaplaması	 sayesinde	dolu	 koruma	ve	hava	
koşullarına	dayanıklılık.
•CTP	alt	koruması
•Oldukça	sağlam	PU	destekleri	-	stabilite	ve	burulma	sert-
liği	için	arttırıldı.
•XPS	köpüğünden	üretilen	yüksek	performanslı	yalıtım	çe-
kirdeği	sayesinde	her	zaman	rahat	hissettiren	iklim.	Nemin	
şansı	yok.
•İhtiyacınız	olan	her	şey:	yenilikçi	malzemeler	ve	akıllı	ta-
sarım	teknolojisi	sayesinde	daha	fazla	yük	kapasitesi.
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TINY HOUSE AKIMININ TÜRKİYE’DEKİ 
TEMSİLCİSİ MOOBLE HOUSE

MOOBLE HOUSE NEDİR?

Mooble	House	mobil	bir	Tiny	House’dur.	Küçük	ve	sade	
evlerde	az	tüketerek,	doğal	ve	sade	yaşamak	olarak	
tanımlanabilecek	Tiny	House	hareketi,	ilk	olarak	Ame-
rika’da	giderek	büyüyen	tüketim	ekonomisine	bir	itiraz	
olarak	başladı.	Tekerlekli	küçük	evler	 ise	2000’li	yılların	
başlarında,	 herhangi	 bir	 konuma	 bağlı	 kalmadıkları	
ve	sahiplerine	özgürlük	vaad	ettikleri	için	popüler	hale	
geldi.

Bugün	ise	her	yaştan	ve	statüden	insan	için	Tiny	House,	
şehrin	 karmaşasından	 uzaklaşmak	 amacıyla	 konforlu	
bir	araç	olarak	 kullanılıyor.	Mooble	House	da	 işte	bu	
keyifli	trendin	en	yeni	üyesi	olarak	Tiny	House	kültürün-
deki	yerini	aldı.

NEDEN MOOBLE HOUSE?

Ev	 konforu:	 Mooble	 House,	 siz	 neredeyseniz	 ev	 kon-
forunu	oraya	getirir.	 İster	Mooble	House’ınızı	ormanlık	
alana	konumlandırıp	uzun	yürüyüşlere	çıkın	veya	deniz	
kıyısında	 olun,	 kesinlikle	 konforunuzdan	 taviz	 vermek	
zorunda	değilsiniz.

Mobilite:	Tek	bir	yere	bağlı	kalmadan	Mooble	House’u-
nuzu	 dilediği-
niz	 yere	 park	
edebilir,	 do-
ğanın	 keyfini	
sürebilirsiniz.

B a ğ ı m s ı z -
lık:	 Mooble	
House’unuzu	
dilerseniz	 alt	
yapı	 olma-
yan	 bir	 yere	
park	 edebilir	
donanımında	
sunduğu	 im-
kanlar	 saye-
sinde	 (Solar	
panel,	 su	de-
posu,	şarj	edi-
lebilir	akü	vb.)	
içinde	 keyifle	
vakit	 geçire-
bilirsiniz.	

Dört	 mevsim	
kullanım	 im-

kanı:	Mooble	House’unuz	 izolasyonu	ve	 iklimlendirme	
donanımı	 ile	hem	yaz	hem	de	kış	kullanımına	uygun-
dur.	

Aile	 ile	kaliteli	 zaman:	Mooble	House	 ile	doğada	ge-
çirilecek	günler,	ailenizle	unutulmaz	anılar	biriktirmenizi	
sağlayacaktır.	

Ortak	kullanım:	Dostalarınızla	ortak	bir	Mooble	House	
sahibi	olarak	yıl	boyunca	tatillerinizi	planlayarak	bu	de-
neyimi	paylaşabilirsiniz.

Fiyat:	Orta	sınıf	otomobil	fiyatına	tam	donanımlı	bir	ya-
şam	alanına	sahip	olabilirsiniz.	

Mooble House Özellikleri

•AL-KO	komponentler
•Hot	Dip	galvanize	edilmiş	çelik	şase	ve	üst	yapı	kons-
trüksiyonu
•Huş	marin	kontra	kaplama	ve	mobilyalar
•Üstün	ısı	yalıtımı	0,030≤λ≤0,035	W/mK
•Coat	Coil	alüminyum	kenet	çatı	ve	yan	cephe	kap-
lamaları
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•Thermowood	 Finlandiya	 Çamı	 ön	 ve	 arka	 cephe	
kaplaması
•Isı	yalıtımlı	alüminyum	kapı	ve	pencere	doğramaları
•LEED	sertifikalı,	çevreci	mekanik	ekipmanlar
•Çelik	kılıflı,	halogen	free	marin	12	volt	ve	220	volt	elekt-

rik	tesisatı

Mooble	 House	 üreticisi	 Orhun	 Şimşek	 Ürünü	
hakkında	şunları	belirtti;	

Mooble	House,	tüm	mevcut	outdoor	çözümler	
arasında	çok	özgün	bir	yere	sahip.	Öncelikle,	
Mooble	House’un	mobil	bir	barınma	çözümü	
olmasına	 rağmen	 bu	 kadar	 konfor	 vaadet-
mesine	 ziyaretçilerimizin	 şaşırdığını	 gözlemle-
dik.	 Bazı	 ziyaretçilerimiz,	 evin	 konforundan	 o	
kadar	etkilendi	ki	Mooble	House’un	tekerlekli	
bir	ev	olduğuna	inanamadılar.	Gerçekten	de	
iç	tasarımını	ve	sunduğu	alanı	gördüğünüzde	
Mooble	 House’un	 tekerlekli	 bir	 ev	 olduğuna	
inanmanız	 zor	 olabilir.	 Mühendislik	 olarak	 da	
bu	 kadar	 küçük	bir	 alanda,	 üstelik	 de	mobil	
bir	yapıda,	bu	konforu	ve	işlevi	yaratabilmek,	
Mooble	 House’un	 önemli	 başarılarından	 biri.
Bunun	yanı	sıra,	bizi	en	mutlu	eden	nokta	stan-
dımızı	gezen	herkesin	gözünde	Mooble	House	
ile	ilgili	keyifli	hayaller	görmemizdi.	En	çok	duy-
duğumuz	sözler	‘Bağ	evi	olarak	düşünebiliriz’,	

‘Yayladaki	arsamız	için	ideal’	veya	‘Biz	4	kişi	satın	alma-
yı	düşünüyoruz’	cümleleri	oldu.”

Fuar	boyunca	Mooble	House	ile	kurumsal	projeler	dü-
şünen	 ziyaretçiler	 ile	 de	 keyifli	 sohbetler	 yaptıklarını	
söyleyen	Orhun	Şimşek,	“Hem	kendi	kullanımları,	hem	
de	kurumsal	düşünenler	 için	Mooble	House,	çok	farklı	
çözümler	ve	projeler	vaadeden	bir	ürün.”	dedi.
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ŞIKLIK VE KONFOR SEYAHATİNİZE EŞLİK ETSİN

Mercedes-Benz	Sprinter	316	CDI	VIP	aracıyla	yolculu-
ğa	çıkarken	hiçbir	 lüksten	vazgeçmek	zorunda	değil-
siniz.	Özel	 bölmeli	 lavabo	 ve	 tuvalet	 sistemi,	 elektrikli	
çay,	kahve	makinesi,	buzdolabı,	elektrikli	çekmeceleri	
ve	beş	adet	elektrikli	katlanır	masasıyla	otel	konforu	da	
sizinle	yolculuk	ediyor.		

Sert	 hava	 şartlarında	 bile	 sürüş	 keyfinize	 aynı	 şekilde	
devam	 edebilmeniz	 için	 birçok	 özellik	 eklenmiş.	 Sert	
rüzgar,	yağmur	ve	sis	sizi	yolunuzdan	alıkoyamıyor.	Rüz-
gârdan	 savrulma	 asistanı,	 yol	 bilgisayarı,	 yokuş	 kalkış	
desteği	(hill	holder),	yağmurda	fren	desteği,	ikaz	siste-
mi,	far,	yağmur	ve	kör	nokta	sensörü,	ön	ve	arka	görüş	
kamerasıyla	her	hava	ve	arazi	koşulunda	güvenliğinizi	
sağlıyor.

Gündelik	yaşantınızın	yorgunluğunu	yolculuk	yaparken	
atabilirsiniz.	Orijinal	Maybach	hakiki	Bentley	deri	döşe-
meli,	 ısıtmalı	 ve	 soğutmalı	masajlı,	 ayak	dinlendirmeli	
V.I.P	 koltuğunuzda	dinlenirken,	minibarınızdan	 içece-
ğinizi	yudumlayabilir	hatta	ailenizle	ve	arkadaşlarınızla	
Playstation	 4	 oyun	 konsolu	 ve	 arabölmeli,	 asansörlü	
Smart	LCD	TV	desteğiyle	eğlenceli	vakit	geçirebilirsiniz.	
Araç	içi	VGA,	HDMI,	USB,	220V	Elektrik	ve	12V	çıkış	pa-

neliyle	elektronik	eşyalarınızı	kullanabilir	böylece	işiniz-
den	de	geri	kalmazsınız.	

Yolculuk	boyunca	ihtiyaç	duyacağınız	her	şeyi	sizin	için	
önceden	düşünmüş	olan	Mercedez-Benz	Sprinter	316	
CDI,	maun	ve	deri	kaplamalarıyla	şıklıktan	da	vazgeç-
miyor.	İlgilisine	Billoneria	maun	kaplama	puro	kutusu	ve	
Security	şifreli	gizli	bölmesi	de	bulunan	araç,	size	nere-
deyse	hareket	halinde	bir	otel	sunuyor.

Şık	 tasarımı	 ve	 son	 teknoloji	 donanımıyla	 Merce-
des-Benz	Sprinter	316	CDI	VIP	aracını	yetkili	bayii	Koçak	
Otomotiv’in	garantisiyle	Camp	&	Caravan	İstanbul’da	
görebilirsiniz.

Araç	Özellikleri:
•Çift	Yönlü	İyonizer	Klima-	Airbag
•Hız	Sabitleyici	(Crouise	Control)
•İmmobilizier-	Uzaktan	Kumandalı	Merkezi	Kilit
•Yüksek	 Ayarlı,	 Hıza	 Duyarlı,	 Maun	 ve	 Deri	 Kaplama	
Hidrolik	Direksiyon
•G	Serisi	Orijinal	19”	Çelik	Jant	ve	Lastikler
•AMG	Yan	Basamaklar	ve	Maybach	Çift	Egzoslar
•Gövde	Rengi	Ön,	Arka	AMG	Body	Kit	Tamponlar

Lüksünüzden vazgeçmeden yolculuk yaşamak için Koçak Otomotiv, CNR Expo Camp & 
Caravan İstanbul Fuarı’nda Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI aracını görücüye çıkarıyor.
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Karavana Dönüştürülmüş Ford Super 
Duty’nin İç Mekanına Bayılacaksınız

Günümüzde	 çok	 çeşitli	 tasarımlarda	 karavanlar	 gö-
rüyoruz.	Bunların	kimisi	minibüsler,	kimisi	askeri	araçlar,	
kimisi	 de	 pick-up’lar	 üzerine	 geliştiriliyor.	 Şimdi	 de	 pi-
ck-up’lar	 üzerine	 geliştirilen	 karavanlara	 bir	 yeni	 üye	
daha	eklendi.	 EarthRoamer	adlı	 firma,	 LTi	adını	 verdi-
ği	 ve	bir	 Ford	 F-550	 Super	Duty	pick-up	üzerine	geliş-
tirdiği	karavana	benzer	aracını	tanıttı.Ford	F-550	Super	
Duty’nin	iç	mekanı	kadar	dışı	da	harika.

Firma,	bu	aracın	dış	gövdesini	 tamamen	karbon	fiber	
parçalar	 ile	 değiştirerek,	 aracın	 dış	 dayanımını	 azalt-
madan	 ağırlığını	 fazlasıyla	 azaltmayı	 başarmış.	 Zira	
fazla	 ağırlık,	 aracın	 arazi	 kabiliyetini	 azaltacak,	 yakıt	
tüketimini	de	artıracaktır.	Bu	araç	bir	“expedition”	yani	
“keşif”	aracı	olarak	sınıflandırıldığı	için	firma,	araçta	380	
litrelik	temiz	su	deposuna	yer	vermiş.	6.7	litrelik	devasa	
V8	motorun	 yakıt	 ihtiyacını	 karşılaması	 için	 de	 360	 lit-
re	civarında	hacme	sahip	bir	yakıt	deposu	bulunuyor.	
Aracın	tavanına	konumlandırılan	güneş	panellerinin	de	
1.320	W’a	kadar	güç	üretebildiği	belirtiliyor.	İç	mekan-
da	da	bu	enerjiyi	depolaması	için	11	kWh’lık	bir	lityum	
iyon	batarya	paketine	yer	verilmiş.

EarthRoamer	LTi’nin	iç	mekanı	ise	bizleri	en	çok	etkile-
yen	kısım	oluyor	diyebiliriz.	Çünkü	çok	fazla	iç	hacime	
sahip	olmamasına	rağmen	bu	iç	mekan,	lüks	bir	daire-
yi	aratmıyor.	 Tam	 fonksiyonlu	bir	mutfak	 ile	bir	banyo	
kısmına	da	 sahip	olan	 iç	mekanda	bolca	depolama	
alanına	ve	yüksek	kaliteli	malzemelere	yer	verilmiş.

Tüm	bu	kalitenin,	
fonksiyonelliğin	
ve	 arazi	 kabili-
yetinin	 de	 tabii	
ki	yüksek	bir	ma-
liyeti	 var.	 Colo-
rado’lu	 bir	 firma	
olan	 EarthRoa-
mer,	 bu	 aracı	
için	 590.000$’lık	
bir	 başlangıç	 fi-
yatı	 belirlemiş	
durumda.	 Fakat	
bu	 yüksek	 fiyat,	
zengin	 müşteri-
leri	 caydırama-
mış	 görünüyor,	
çünkü	 firma	 bu	
araç	 için	 8	 aylık	
bir	bekleme	liste-
sinin	 bulunduğu-
nu	söylüyor.
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OPUS OP 15 Hibrit Karavanla 
Yoldan Çıkın ve Maceraya Koşun

Outside One Power Station 
Off-Road Karavan

Karayolları,	yol	tutkunları	ve	rahatlığı	seven	maceracı-
lar	 için	dikkat	çeken	bir	karavan	modeli	OPUS	OP	15	
çığır	açmaya	devam	ediyor.	Kasabada	yeni	bir	kamp	
var	diyerek	yola	koyuluyorsunuz.	 Şık,	 lüks	ve	yola	çık-
maya	 hazır	 ve	 nazır	 karavan	 hep	 tercihler	 arasında	
simsiyah	modeli	ile	parlıyor.	

Bu	 tam	boyutlu	karavan,	 sert	 taraflı	kampçıların	dün-
yasına	ilk	baskını.	Ve	geride	benzeri		 lüks	bıraktığı	çok	
model	 var.	 Ancak,	 verilen	 özellikler	 için	mütevazı	 bir	
ağırlık	ve	küçük	bir	toplama	için	bile	sorun	teşkil	etmi-
yor.	15	metreye	kadar	çöküyor,	dar	ve	engebeli	yolla-
ra	dayanacak	şekilde	tasarlanmış.	İki	teker	için	amor-
tisörler	 ve	hareketli	 koldan	bağımsız	 süspansiyon,	 her	
bir	tekerlek	için	bağımsız	bir	arazide	daha	yumuşak	bir	
sürüş	sağlıyor	tüm	kullanıcılara	ve	kampçılara.	Etkileyici	
63	galon	tatlı	su	alabiliyor.	Ve	17	galon	gri	su	deposu	
ve	10	galon	siyah	su	deposu	ile	birlikte	geliyor.

Elektrik	 için,	 üç	 adet	 100Ah	AGM	akü	 hareket	 halin-
deyken	 güç	 vermeniz	 için	 300W’lık	 bir	 güneş	 enerjisi	
sistemine	 bağlanıyor.	 Dışarıya	 kaydırılabilir	 mutfakta,	
hazır	güverte,	 fırın,	 kiler	ve	Dometic	CFX75	buzdolabı	
bulunmakta.	 İçeride	bir	 kral	 yatak	ve	 ikiz	 ranza	bulu-
nuyor.	Ayrıca	duş,	 lavabo	ve	kimyasal	 tuvalet	 içeren	

eksiksiz	bir	banyo	bulunmakta.	 Talep	üzerine	 sıcak	 su	
ısıtıcı,	klima,	entegre	hoparlör	eğlence	sistemi	ve	tele-
vizyon	ekleyebiliyorsunuz.	
Ayrıca	OPUS,	meşhur	şişme	Air	Camper	da	dahil	olmak	
üzere	birçok	arazi	römorku	da	üretmekte.	

Portland	merkezli	Outside	
Van,	 Mercedes	 Sprinter’ı	
bir	 sürü	 iç	 mekan	 kulla-
nım	alanına	 sahip,	alçak	
gönüllü,	 karaya	 oturmuş	
bir	 karavan	 kamyoneti-
ne	 dönüştürmek	 ve	 spor	
ekipmanlarını	vahşi	haya-
tın	içine	ve	dışına	taşımak	
konusunda	 uzmanlaşmış	
bir	 firma.	 En	 son	 sipariş-
leri	 olan	 hepsi-bir-arada	
kamp	minibüsü,	kendisine	
yakışır	 bir	 şekilde	 “Power	
Station”	olarak	adlandırıl-

mış	ve	yılların	 tutkusu	ve	özverisi	 ile	hazırlanmış	harika	
bir	araç.	

Bu	mükemmel	macera	 karavanı,	pil	 paketleri,	 güneş	

panelleri	ve	dizel	 tabanlı	bir	 ısıtma	sistemi	 içeren	güç	
üretme	donanımıyla	birlikte	geliyor.	Ayrıca	bir	e-bisiklet	
şarj	 istasyonu,	3	adet	uzun	ömürlü,	ekstrem	kapasiteli,	
yüksek	çıkışlı	AGM	bataryalar	ve	çok	daha	fazlası	da	
“Power	 Station”nın	 donanımları	 arasında	 sayılabilir.	
Her	mobil	evi	sipariş	üzerine	yapan	Outside	Van,	geniş	
bir	seçenek	listesine	sahip	ve	her	bir	projeyi	müşterile-
rinin	bütün	ihtiyaç	ve	heveslerini	hayata	geçirmek	için	
titizlikle	takip	ediyorlar.
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EVİNİZDEKİ LÜKSTEN ÖDÜN VERMEYEN TASARIM 
KARAVANGO

Her	 türlü	araziyi	 fetheden	5	 yıldızlı	 lüks	 karavan	diğer	
karavan	modellerine	 göre	 içerisinde	 daha	 çok	 yeni-
likler	 bulunduruyor.	 Adlandırmak	 gerekirse	 yenilikçi,	
lüks,	ferah	ve	aerodinamik	bir	dizayna	sahip.	Kavango	
Luxury	arazi	karavanının	kullanım	koşulları	ve	alanların-
da	sınıf	atlayan	bir	ürün.	Doğal	ortamlarda	yeşillikler	ve	
doğanın	harikalarıyla	iç	içe	bulununca	Kavango	kaçı-
nılmaz	ihtiyaç	haline	geliyor.	Düzlük	araziler,	engebeli	
yollar	veya	tehlike	arz	eden	alanlarda	ulaşım	rahatlığı	
sağlıyor.	 İster	en	 iyi	donanımlı	parkta	 ister	dışarıda	en	
sağlam	alanda	kamp	kurun,	Kavango	sizi	asla	yarı	yol-
da	bırakmayacak	ve	her	şey	yolunda	ilerliyor	olacak.

Karavango’nun	iç	tasarımına	bakacak	olursak,	tavan	
yüksekliği	 açısından	 sınıfının	 en	 donanımlısı	 ve	 alçak	
noktası	bulunmamakta.		Yurt	içi	ve	yurtdışı	piyasaların-
da	standart	garaja	uyum	sağlayan	tek	karavan.	Mut-
fak	dizaynı	oldukça	geniş	alanlı	ve	kullanışlı.	Paslanmaz	
çıkarılabilir	masa	bulunuyor.	İki	tabaklı	gazlı	ocak,	içe-
risinde	çatal-bıçak	 takımı	ve	 tabak	 takımları	 için	özel	
saklama	 alanı	 gibi	 katlanan	 çalışma	 yüzeyine	 sahip.	
Buzdolabı,	 karavanın	 içinden	bir	 üst	 kapaktan	erişile-
bilen	kapalı	bir	bölmeye	sabitlenip	dışarıdan	da	rahat	
bir	sürgü	sistemi	ile	erişimi	oldukça	kolay	hale	getiriyor.	
Buzdolabı	içeriği	80	litrelik	bir	alana	sahip.	Mutfak	içe-
risin	de	sıcak	ve	soğuk	su	ayarlaması	da	bulunuyor.	Ve	
tezgah	 standartlarında	 lavabonun	 yanında	 kurutma	
rafı	da	bulunuyor.	Cibinlikler	için	ayrıca	ana	kapılar	ve	
çadır	pencereler	standart	olarak	geliyor.	Evdeki	lüksle-
rin	hiçbirinden	ödün	vermeden	dış	mekanı	keşfetmek	
isteyen	aileler	için	tasarlanmış.	Lüks	ve	tokluk	hepsi	bir	
arada	sunulan	Kavango	en	çok	tercih	edilen	karavan	
yapısı	oluyor.

Özellikler:
Tara:	1050Kg
GVM:	1500Kg
Toplam	genişlik:	1960mm
Toplam	uzunluk:	2150mm
Toplam	yükseklik:	1970mm
Uyku	Kapasitesi:	4	Yetişkin
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Sağlam 4x4 Off-road Camper Trailer ile                                  
Macera Dolu Zamanlar

2,5	veya	3	ton	akslı	sağlam	4x4	arazi	
aracı	güç	girişi	fişi	ve	3	x	220V	3	nok-
ta	 çıkışları,	 derin	 çevrim	 bataryası,	
12V	ve	220V	batarya	şarj	cihazı	dahil	
güç	yönetim	sistemi	 içeren	tama	ku-
rulu	güç	yöntemiyle	sistemlidir.	Sistem,	
derin	 döngülü	 aküde	 optimum	 per-
formansı	 koruyor.	 Hem	 12V	 hem	 de	
220V	 sistemlerde	 kullanılabilir	 ve	 tüm	
ışıklar,	 su	 pompaları	 ve	 şarj	 üniteleri	
için	 bir	 yönetim	 sistemi	 ile	 kullanıma	
geçiriliyor.

Ünite	güneş	enerjisine	hazır	bir	şekilde	
60	litrelik	su	haznesi,	mutfak	ünitesinin	
yanına	monte	edilip	kullanıma	sunulu-
yor.	Kamp	malzemelerinin	maksimum	
korunması	 için	 paslanmaz	 çelikten	
yapılmış	 ve	 kilitlenebilen	 tavan	 rafı	
olan	ürün	sürdürülebilir	kolay	kullanımı	
ortaya	çıkarır.	İçeride	bulunan	bir	oda	
ekle	 römork	üzerinde	6,	2	ve	bir	oda	
ekle	4	kişilik	bir	ortam	çıkartıyor.

Kolay	 erişim	 için	 tasarlanmış	 komp-

le	 saklama	 /	 dolap	 sürme	 sistemi	 bulunuyor.	 	 Yiye-
cek,	giyim	ve	 kamp	ekipmanları	dahil	olmak	üzere	
tüm	kullanılacak	ürünleri	orada	saklayabilir	ve	kolay	
erişim	elde	edersiniz.	Gizli	 olan	bölgede	 içe	monte	
edilmiş	kilitlenebilir	saklama	çekmecesi	vardır.	Çadır	
yada	kamp	yapılan	alanlarda	elektrik	sorunsalı	oldu-
ğu	için	ütü	sorununu	ortadan	kaldıran	bir	elbise	dola-
bı	tasarlandı.	Ürün	içeri	de	ve	dışarı	da	sürekli	kolaylık	
sağlıyor.	Mutfak	alanında	kolay	sürgülü	dolap	bulu-
nuyor.	 İç	hacmi	ve	aldığı	 litre	standardı	80	 litre.Sno-
master	elektronik	kontrollü	buzdolabı	ve	dondurucu	
yemek	koruyucu	ve	bozulmasını	önlüyor.

2	kutu	bidon	tutucu	ve	2	kutu	bidon	bulunuyor.	Port-
bagaj	dahil	tüm	kapılarda	anahtarlı	olarak	kullanılan	
basınç	 kilitleri	 var.	 Brad	 Harrison	 adaptörü	 ile	 araç	
kullanırken	ya	da	araç	çalışır	haldeyken	telefonunu-
zu	şarj	etmek	için	takılı	bir	kablo	bağı	vardır.	İçerisinde	
yardımcı	çanta	ve	tuval	yedek	lastik	kapağı	da	var-
dır.	Geceleri	dışarıda	ya	da	 içeride	keyifli	 zamanlar	
geçirirken	etrafınıza	 ışık	yayacak	ve	gecenizi	güzel-
leştirecek	bir	 LED	aydınlatma	 sistemi	 bulunuyor.	 Ve	
macera	dolu	veya	 sakin	 zamanlarınızı	ortalama	en	
yüksek	derecede	tutuyor	oluyorsunuz.
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MACERACILAR İÇİN KONFORLU ALAN

Maceracılar	 da	 çoğu	 zaman	 gizliliğe	 ihtiyaç	 duyar.	
Özellikle	 boş	 ve	 tehlikeli	 alanlarda.	 Gittikleri	 yerlerde	
çoğunlukla	 ek	 ihtiyaçlarını	 karşılayacak	 herhangi	 bir	
alan	bulunmuyor.	Bu	ürün	tamamen	bu	ihtiyaçlar	için	
tasarlanmış.	
Duş,	tuvalet,	soyunma	odası,	ilave	uyku	alanı	veya	bir	
mutfak	için	özel	duvarlar.	Üretime	girdiği	ilk	zamanlar-
dan	 günümüze	 kadar	 ilgili	 severler	 için	 vazgeçilmez	
ürünler	 ve	 kullanım	araçlarının	 arasına	 girdi.	 Ürün	 de	
bulunan	ekran	pencerelerinin	hem	içinde	hem	de	dı-
şında	 bulunan	 fermuarlı	 kumaş	 kapaklar,	 elemanlar-
dan	gizlilik	ve	koruma	sağlıyor.
Fermuarlı	ekran	kapısı	aynı	zamanda	gizlilik	yağmur	ko-
ruması	için	Velcro	kumaş	kapağına	sahip.	Tabi	ürünü-
nün	üretimi	 çeşitli	 alanlar	da	değişkenlik	gösterse	de	
çoğu	zaman	bu	kumaş	tercih	ediliyor.	Ek	bölüm	arkasın	
da	araç	kapısına	kolay	giriş	 için	bir	açıklık	bulunuyor.	
Kolaylıklar	sağlayan	ürün	de	bagaja	erişmek	hiç	zor	ol-
muyor.Çatı	da	bulunan	çadır	aracın	arkasını	geçecek	
şekilde	 konumlandırılır	 ve	 arka	 açıklık	 bagaj	 kapısına	
ve	yük	yatağına	erişimine	de	izin	veriyor.	Güvenli	kulla-
nımı	olan	ürün	de	duvarlar	verilen	kazıklarla	zemine	sa-
bitleniyor.	Aynı	hafif	kumaşlı	tavan	üstü	nefes	alabilen	
ve	su	geçirmez	çadır	kumaşından	yapılıyor	ve	üretime	
sağlamlaştırılıp	devam	ediliyor.

Özellikleri	;
*Genel	Ürün	Ölçüleri:
600mm	(23.6	“)	L	x	175mm	(6.9”)	W	x	185mm	(7.3	“)	H

*Açık	Ölçüler:
Çatı	Üstü
Çadırın	Taban	:	1219mm	(48”)	L	x	1295mm	(51	“)	W

*Ölçüleri	Zemin:
Yaklaşık	1524mm	(60	“)	L	x	1600mm	(63”)	W

*Maksimum	Açılma	Uzunluğu:
2286mm	(90	“)

*Ağırlık:
3.77kg	(8.3lbs)



29

ÜRÜN

Saklamak istediğiniz her şey için!

Kamp Alanında Tercih Edilen En Kolay Taşıma

Ultratherm®	patentli	yalıtımlı	malzemeden	üretilen,	Ig-
loo	100	QT	Marine	Ultra	Buzluk	bünyesinde	ultraviyole	
güneş	hasarına	karşı	inhibitörler	mevcut.
Uzun	ömürlü	dayanıklı	menteşeler,	Güçlendirilmiş	kay-
maz	kolay	kavranabilen	kullanışlı	kollar,	vinil	kaplı	pas-
lanmaz	 çelik	 kapak	 kayışı	 ve	 paslanmaz	 korozyona	
dayanıklı	çelik	vidalar	 ile	donatılan	ürün,	kullanıcısına	
4	gün	soğuk	muhafaza	özelliği	 sağlamaktadır.	Ayrıca	
Igloo	buzluk,	paslanmaz	ve	kokuya	dayanıklıdır.

Igloo 100 QT Marine Ultra Buzluk

Hacim: 94 litre (100 quart)
İç ölçüler: 38 x 80,5 x 32 cm

Dış ölçüler: 44 x 89 x 43,5 cm 
Fiyat: 2.144.00 TL

Kamp	alanların	da	doğa	ile	dinlendirici	zaman	geçiril-
diğinde	aktivite	amacıyla	ya	da	bir	hobi	olarak	bisiklet	
kullanımı	 çok	 yaygın.	 Ve	 bu	 tarz	 dağlık,	 düzlük	 veya	
kamp	alanlarında	 sportif	 ulaşım	 sağlayan	 bisikletlerin	
yer	 alanı	 da	 zorlaşıyor.	 Bu	 nedenle	 doğrudan	 Thule	
VeloSpace	XT	çekme	çubuğuna	monte	edilmiş	bisiklet	
taşıyıcı	devreye	giriyor.	Kullanıcılarına	yer	alanı	 sunan	
ürün	kolayca	takılır	ve	alet	gerekmeden	yerleşiyor.	Ta-
şıması	ve	kullanımı	da	bir	o	kadar	kolay.	Hareket	eden	
otomobil	üzerinde	300L’ye	kolayca	erişebilen	ve	ekstra	
yükleme	sağlayan	birinci	sınıf	kargo	kutusu	olan	XT	Thu-
le	Chariot	multisport	 trailer	 için	mükemmel.	Kutu	yere	
indirilerek	kargoların	yüklenmesini	ve	boşaltılmasını	kul-
lananlara	kolaylı	hale	getiriyor.	Kutu	eğilebilir,	büküle-
bilir	kullanıma	sahip.	Otomobil	üzerine	monte	edildiğin-
den	dolayı	kolay	bagaj	erişimine	de	izin	veriyor.

Hafif	ve	katlanabilir	yapısı	sayesinde	kullanılmadığın	da	
depolanması	ya	da	yerleştirilmesi		kolay	ve	alan	olarak	
asla	 yer	 kaplamaz.	 Sert	 kutu	 Thule	 VeloSpace	 XT’ye	
özel	 olarak	 ya	da	 kullanılan	 araca	göre	 özelleştirilen	
ürün	anında	yerleştirilebilir.		Kutunun	kolay	yerleştirilme-
si	için	de	araca	entegre	edilmiş	özel	tutamaklar	da	var.	
Ürün	her	yolculukta	size	olağan	kolaylıklar	sağlayacak.

Teknik	özellikleri	;
*Hacim:	300L

*Yük	Kapasitesi:	50kg
*Ağırlık:	8.6kg
*Siyah	renk

*Model	numarası:	9383
*Uyumluluk:	Thule	VeloSpace	XT
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ÜÇ FARKLI VE 
YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ, 

“projectinblue” 
GARANTİSİ İLE TÜRKİYE’DE

SU ALTINDA İLK OTONOM DRONE 
BUBBLE!

BUDDY-WATCHER, 
SU ALTINDA İLETİŞİMİN 

EN KOLAY YOLU!

“projectinblue” deniz tutkunları tarafından kurulmuş, deniz tutkun-
larını en yeni, yenilikçi ve çevre dostu teknolojiler ile buluşturmayı 
hedefleyen yeni nesil bir firma. Bu sezon Bubble, Buddy-Watcher 
ve Peter Diving olmak üzere üç farklı ve yenilikçi teknolojiyi, deniz 
severlerin beğenisine sunacak olan firma, önümüzdeki ay, bireysel 
kullanıcılar için tasarlanmış scuba dahil bir çok deniz aktivitesinde 
kullanılabilinecek çevre dostu su jetini tanıtacak.

BUBBLE SU	ALTINDAKİ	KİŞİSEL	KAMERAMANINIZ.
BUBBLE	ile	su	altında	kendi	film-
lerinizi	 çekebilir,	 kumandası	
aracılığı	ile	6	farklı	senaryo	ara-
sından	seçim	yapabilirsiniz.	Sizi	
su	 altında	 kablosuz	 teknolojisi	
sayesinde	takip	eder,	sensörle-
ri	 sayesinde	mağaralarda	bile	
çarpmadan	 ilerler.	 1	 saatlik	
çekim	süresi	ile	size	dalışınız	bo-
yunca	eşlik	eder.	Üzerinde	bu-
lunan	7	pervanesi	ile,	size	farklı	
hızlarda	 eşlik	 ederken	 aynı	
zamanda	stabil	bir	görüntü	al-
manızı	sağlar.	Üzerinde	2	adet	
1000	lümen	geniş	açı	video	ışı-

ğı	bulunmaktadır.	GoPro	ve	diğer	aksiyon	kameraları-
nızı	entegre	edebilirsiniz.	İsterseniz,	60	mt	ve	100	mt’lik	
kablo	 seçenekleri	 ile	 yüzeyden	 kontrol	 ederken	 aynı	
anda	görüntü	alabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Derinlik:	60	mt
Takip	Mesafesi:	maks.	25	mt
Ağırlık:	9	kg
Hız:	1.5m/sn

Ölçü:	60	cm	x	45	cm	x	35	cm

Hayal	edin…
Su	berrak	ve	sualtı	görüş	mesafesi	mükemmel,	ve	
ansızın	uzaktan	bir	şey
size	doğru	yaklaşıyor.	Yaklaşan	silüetin	bir	barakuda	
sürüsü	olduğunu	fark
ediyorsunuz.	Ama	dalış	badiniz	bundan	haberdar	
değil.

İşte	bu	Buddy-Watcher’ınızı	kullanmak	için	harika	bir	
fırsat!	Çağrı	tuşuna
bastığınız	anda	badinizin	Buddy-Watcher’ı	titremeye	
başlar.	Badinizin	ilgisi
artık	sizdedir.Bu	ve	bunun	gibi	bir	sürü	durumda	
Buddy-Watcher	sayesinde	badiniz	ve	siz	anında	
iletişime	geçebiliyorsunuz.

Buddy-Watcher,	sualtında	dalgıçların	birbirleri	ile	
iletişime	geçmesi	için
ultrason	teknolojisini	kullanır	ve	bu	teknoloji	ile	dal-
gıçlar	birbirlerine	80
metreye	kadar	sinyal	gönderebilirler.

Buddy-Watcher	Master,	dalış	eğitmenleri	için	tasar-
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PETER İLE DAL, 
KOLAY YOLDAN DAL!

lanmıştır	ve	birlikte	dalış
yaptığı	tüm	dalış	takımlarına	tek	
seferde	çağrı	gönderebilir.

Buddy-Watcher	Pro	ile	belirlenen	
dalış	mesafesi	aşıldığında	otomatik	
olarak
her	iki	badi	de	uyarı	sinyali	alır	ve	
dalışlarına	güvenli	bir	şekilde	devam
edebilirler.

Peter	Diving	eş	zamanlı	üç	
dalgıcın	tek	bir	dalış	ekipmanıyla	
su	altına	inmesine	olanak	veren,	
yenilikçi	bir	dalış	sistemi.	Güvenli,	
basit	ve	konforlu	bir	dalış	için	
havayı	su	yüzeyinden	destekliyor.	
Hafif	ve	sağlam	yüzer	gövdesi	
ile	Peter	Diving	scuba	eğitimi,	
yatçılık	ve	su	altı	araştırmaları	için	
ideal.

PETER	Dalış	Sistemi	standart	SCU-
BA	sistemleri	gibi	basınçlı	hava	
tüpleri	kullanıyor,	ancak	uzun	
hava	hortumları	sayesinde	ağır	
tüp	su	yüzeyinde	kalırken	dalgıç-
lar	denizin	altında	ekipmandan	
bağımsız	bir	şekilde,	sırtlarında	
hava	tüpleri	olmadan	su	altı	dün-
yasını	keşfedebilirler.

Yüzeyde,	dalgıcı	takip	eden	
yüzer	bir	nesneye	bağlı	olmanın	
verdiği	güvenlik	ile	sisteme	alış-
mak	çok	kolaydır;	yeni	dalgıçlar	
için	idealdir.

PETER	aynı	zamanda	tekne	ba-
kım	ve	pervaneye	takılan	halat	
gibi	acil	durumlar	için	de	harika	
bir	araçtır.	Polisaj	gibi	pnömatik	
makineleri	bağlayarak	teknenizin	
gövdesini	temizleyebilirsiniz..
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Tatilin Yeni Trendi Glamping’in 
Türkiye’deki İdeal Adresi Monacamp

Monacamp;	doğa	ve	konforu	birarada	sunan	otel	odası	şeklinde	tasarlanmış,	her	birinde	özel	
banyosu	bulunan	sakin,	butik	bir	glamping	projesi.	2017	yılının	Haziran	ayında	hayata	geçirilen	

proje,	Mona	Glamping	Caravan	Suites	olarak	hizmet	vermeye	başladı	O	günden	bu	yana	da	doğa	
severler	tarafından	büyük	ilgi	gördü.	Monacamp’ın	kurucuları	İlaynur	Şafak	ve	Kıvanç	Koray	ile	

ülkemizde	yeni	yeni	gelişen	Glamping	Kültürü	ve	Monacamp	hakkında	merak	edilenleri	konuştuk.

Röportaj:	Arzum	Kaya

Monacamp Projesi nedir?  

Monacamp;	 doğa	 ve	 konforu	 birarada	 sunan	 otel	
odası	 şeklinde	 tasarlanmış,	 her	 birinde	 özel	 banyosu	
bulunan	 sakin,	 butik	 bir	 glamping	 projesi.	 Kampımız	
zeytin	ağaçları	arasında	huzurlu	bir	ege	tatili	sunuyor.	
Sahile,	Kaleiçi’ne	ve	Teos	Antik	Kenti’ne	15-20	dk.	yü-
rüme	mesafesinde.	Sığacık’taki	kamp	alanımız	10	dö-
nümlük	bir	arazi	 içinde	 	5	 sabit	çekme	karavan	ve	6	
adet	glamping	çadırından	oluşuyor.

Bu projeyi hayata geçirmek nasıl aklınıza geldi? 

Biz	(	Kıvanç	Koray	ve	İlaynur	Şafak)	Monacamp’ı	kur-
madan	önce	profesyonel	olarak	turist	rehberliği	yapı-
yorduk.	Dolayısı	ile	hem	yurtiçi	hem	de	yurt	dışı	birçok	
konaklama	ve	 tatil	 şeklini	deneyimledik.	Kendi	 tatille-
rimizi	 ise	doğada	yapmayı	daha	çok	 seviyorduk.	Ka-
ravan	 kampı	 ise	 Kıvanç’ın	 uzun	 yıllar	 emekli	 olunca	
gerçekleştireceği	 bir	 hayaliydi.	 Özellikle	 2016	 yılında	
turizmin	 kötüye	 gitmesi	 ile	 yeni	 arayışlar	 içine	 girdiği-
miz	dönemdeydik.	İstanbul’daki	stresli	hayatımızı	bıra-
kıp	memleketimiz	 İzmir’e	dönüp	bu	hayali	gerçekleş-

tirmeye	 karar	 verdik.	 Yapmak	 istediğimiz	 şeyin	 zaten	
Avrupa’da	 giderek	 yaygınlaşmaya	 başlayan	 adına	
“glamping”	denilen	bir	trend	olduğunu	öğrenince	de	
tüm	 projeyi	 bunun	 üzerine	 şekillendirdik.	 Dünyadaki	
birçok	 örneğini	 araştırdık.	 Karavan	 şeklinde	 konakla-
ma	olsa	da	tamamen	karavan	konseptli	bir	otel	veya	
bir	 glamping	 tesisi	 yok	denecek	 kadar	azdı.	 Hatta	o	
zaman	 internet	 üzerinden	 araştırmalarımızda	 İspan-
ya’daki	bir	örnek	dışında	herhangi	bir	 yere	 rastlama-
dık.	Türkiye’de	olan	bir	kaç	yer	ise	karavan	ile	beraber		
bungalov	ağırlıklı	 çeşitli	 konaklama	birimleri	 de	 kulla-
nıyorlardı.	Monacamp	 işte	 tam	da	bu	noktada	diğer	
tesislerden	ayrılıyor.	Tamamen	karavan	üzerine	kurulu	
butik	bir	kamp	yeri.	2017	yılının	Haziran	ayında	büyük	
bir	heyecan	ve	sevgi	ile	Mona	Glamping	Caravan	Su-
ites	olarak	hizmet	vermeye	başladık.	Umduğumuzdan	
çok	daha	güzel	bir	ilgi	ile	karşılandık.	Bu	ilgi	bizi	başka	
yenilikler	 yapma	 konusunda	motive	 etti.	 2018	 yılında	
ise	dünyada	belltent	olarak	bilinen	glamping	çadırla-
rımızı	ekledik.	Bugün	bu	ilgi	hala	devam	ediyor.	Biz	de	
glamping	nedir	elimizden	geldiğince	anlatmaya	ve	en	
iyi	şekilde	uygulamaya	çalışıyoruz.	

Kıvanç	Koray	ve	İlaynur	Şafak
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Glamping daha çok hangi kesime hitap ediyor? 

Glamping,	doğayı	seven	ve	koruyan,	otel	tatillerinden	
sıkılan	 her	 kesime	 hitap	 edebilir.	 Ancak	 bilinmelidir	 ki	
Glamping;	ne	tam	olarak	bir	kamp	tatili	ne	de	bir	otel	
tatilidir.	 Bunu	biraz	daha	açmak	gerekirse;	Glamping	
tatilini	 tercih	 edecek	 konukların,	 kendi	 kendilerine	bir	
şeyleri	yapabilme	sorumluluğuna	sahip	olmaları	bekle-
nir.	Örneğin,	kamp	ateşlerini	yakmaları,	yemeklerini	pi-
şirmeleri,	çöplerini	toplamaları,	kampın	sükunetini	boz-
madan	eğlenmeleri	gibi.	 Biz	de	konuklarımıza	bunları	
yapabilmeleri	 için	gerekli	 imkan	ve	kolaylığı	sağlama-
ya	çalışıyoruz.	Kampımıza	dışarıdan	yiyecek	ve	içecek	
getirilebildiği	gibi	hazırlıksız	gelen	konuklarımızın	yeme	
içme	ihtiyaçlarını	karşılayabilmeleri	için	küçük	bir	kara-
van	kafemiz	de	bulunuyor.

Peki, Monacamp’ta konaklama seçenekleri nelerdir? 

Oluşturduğumuz	 konsept	 gereği	 kendi	 karavan	 ve	
glamping	çadırlarımız	haricinde	dışarıdan	çadır	ve	ka-
ravan	konaklaması	almıyoruz.	Bu	özelliği	ile	diğer	kamp	
alanlarından	ayrılıyoruz.

Son olarak, Monacamp karavanlarından detaylıca 
bahsedebilir misiniz?

Monacamp’ta	birbirinden	farkli	stilde	dizayn	edilmiş	5	
sabit	çekme	karavan	mevcut.	Bunlar	Country,	Rustic,	
Classy,	Retro	ve	Hygge.	

Country	karavan:	Amerikan,Fransız	ve	 İngiliz	kır	evleri-
nin	genel	dekorasyon	tarzına	verilen	isimdir	“Country”.	
Minimal	çiçekli	desenleri,	sade	ve	huzur	veren	havasıy-
la	İngiliz	Country	tarzında	dekore	edildi.

Rustic	 karavan:	 Ham	 ahşap	 görünümü,	 hasır,	 rattan	
gibi	doğal	malzemelerden	yapılan	objeleri,	natürel	ve	
dokulu	tekstil	ürünleri	ile	bir	dağ	evi	havası	veren	“Rus-
tic”	tarzında	dekore	edildi.

Classy	karavan:	Yumuşak	renkleri	ile	biraz	romantik,	düz	
çizgileri	ve	yıldızlı	deseni	ile	biraz	da	modern.	İngilizce-
de	‘şık’	anlamına	gelen	“Classy”	tarzda	dekore	edildi.
Retro	 karavan:	Geçmişe	 dönüşü	 ifade	 eden	 “Retro”	
belli	bir	döneme	ait	dekorasyon	parçalarından	oluşan,	

oldukça	canlı	 ve	parlak	
renklerin	 ön	 planda	 ol-
duğu	 dekorasyon	 türü-
dür.	60’lı	yılların	puantiye	
modası	 ve	 sarının	 canlı-
lığı	 kullanılarak	 minimal	
şekilde	dekore	edildi.
Hygge	 karavan:	 Oku-
nuşu	 “hüge”	 veya	 “hu-
gah”.	 Danimarkalıların	
rahatlık,	 konfor,	 sıcaklık	
gibi	bize	“evim	evim	gü-
zel	 evim”	 hissini	 veren	
herşeye	 verdikleri	 isim.	 Sadece	 Danimarka’nın	 değil	
,	 tüm	 İskandinav	 ülkelerinin	 yaşam	 felsefesi.	 “Hygge”	
hayatın	 tüm	koşuşturmacası	 içinde	anı	durdurup,	ba-
sit	ama	bize	huzur	veren	şeylerin	tadını	çıkarma	sanatı.	
Baskın	dekorasyon	unsurları;	mumlar,	soft	gri	tonları	ve	
loş	aydınlatma.

Tüm	karavanlarımızın	 içinde	banyo,	 tuvalet,	mini	buz-
dolabı,	24	saat	sıcak	su,	havlu,	battaniye,	yorgan,	saç	
kurutma	 makinası,	 kahve	 makinası,	 konvektör	 ısıtıcı,	
vantilatör	var.	Dışında	ise	ahşap	veranda,	bahçe	salın-
cağı,	masa,	sandalye,	sehpa,	minder,	özel	kamp	ateşi	
alanı	bulunuyor.

Bu	keyifli	röportaj	için	çok	teşekkürler!	
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T-TOP Xklusiv Kolay 
Kullanımı ile Keyif Veriyor

KAMP ALANLARI ARTIK 
IŞIL IŞIL

Bu	çadır,	Serie	III	 ile	aynı	kalitede	malzeme	ve	üretim	
sürecini	 kullanıyor.	Bu	 sistemi	ayıran	özellik	 ise	dikilmiş	
kapalı	çadır	girişinin	ek	özelliği	olması	ve	bunun	birlik-
teliğini	devam	ettiriyor	olması.	Xklusiv	çadırları,	yerine	
kayan	ve	takılan	bir	ek	oda	standartlarına	sahip.

İç	 ve	 dış	 dizaynında	 alüminyum	 sürgü	 mekanizması	
ile	çadırın	genişliğinin	200	cm	x	oda	uzunluğunda	bir	
oda	yaratıyor.	Çoklu	alan	oluşturmak	için	oldukça	kul-
lanım	konulan	çadır	her	alana	uyan	bir	yapıya	sahip.	
Bir	 odaya	 ilave	 yırtılmaz	 kanvas	 paneller,	 yüksekliğe	
göre	yapılan	 tam	bir	açılır	 kapı	 ile	birlikte	 kullanılıyor.	
Sivrisinek	ağı	fermuarlı	arka	panel	ve	zemin	tabakası	ile	
hava	geçirmez	pencereye	sahip.	Çok	abartılı	tasarımı	
bulunmayan	ürün	de	geçmişten	günümüze	gelenek-
sel	bir	çadır	uyumuna	sahip.

Eezi	Awn	Xklusi	çadırı,	çadırın	eni	2	metre	uzunluğun-
da	bir	oda	ekle	ve	maksimum	uzatma	uzunluğu	235	
cm	olan	yerleşik	bir	uzatma	ayağı	bulunan	merdivenle	
birlikte	geliyor.		Günlük	kullanım	için	maliyet	açısından	
uygunluk	 gösteren	 çadır	 her	 bütçeye	 uygun	 olarak 
üretilmiş	ve	satışa	sunulmaya	devam	ediyor.	Eğer	ola-
ğan	dışı	 kullanımlar	 içine	girmek	 istemiyorsanız	 tercih	
edebilir	ve	oldukça	rahat	ve	güvenli	kullanımla	mace-
ra	dolu	çadır	keyfini	sürdürebilirsiniz.

Mevcut	boyutları	ise;
1400	(W)	x	2440	(L)
1600	(W)	x	2440	(L)
1800	(W)	x	2440	(L)
2200	(W)	x	2440	(L)

Pratik ve kolay kullanımı ile Nebo fener 
kampseverlerin gözdesi

Havalar güzelleşiyor. Uzun kış geride kaldı. Bahar 
mevsimi ile beraber herkes doğa ile buluşmak için 
kamp alanlarını tercih ediyor. Sunduğu yüksek ışık ka-
litesiyle Nebo Tools fener, kamp yapanların imdadına 
yetişerek gece karanlığını aydınlığa dönüştürüyor.

Çadır	ve	kamp	hayatı	hem	eğlenceli	hem	de	zorlayıcı.	
Şehir	hayatında	her	an	elimizin	altında	bulunan	imkan-
lar	doğa	yaşamında	daha	çok	ihtiyaç	haline	geliyor.	
Çadır	ve	kamp	alanını	aydınlatacak	güçte	olan	fener-
ler,	kamp	hayatını	kolaylaştırıyor.

120 metreye kadar aydınlatma

Nebo’nun	 birbirinden	 farklı	 modelleri	 hem	 iç	mekan	
hem	de	dış	mekan	kullanımı	için	en	iyi	şekilde	tasarlan-
mıştır.	 Darbelere	 karşı	 kauçuk	 gövdeye	 sahip	 Poppy	
300	Lümen	LED	Fener,	kamptaki	şartlara	uyum	sağla-
yarak	karanlık	ortamları	yüksek	düzeyde	aydınlatıyor.	
120	metreye	kadar	aydınlatma	sağlayan	fener,	ayar-
lanabilir	 sap	ve	güç	belleği	ayarı	sayesinde	fonksiyo-
nel	bir	kullanım	sunuyor.	Tek	bir	nokta	yerine	bulundu-
ğunuz	alanı	aydınlatmak	istiyorsanız	basit	bir	hareketle	
Nebo	Poppy’i	yukarı	çekmeniz	yeterli.	Böylelikle	maksi-
mum	düzeyde	bir	alanı	aydınlatmanız	mümkün.
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B MODEL ATÖLYE RÖMORK
 HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRIYOR

Bu	 treyler,	 birçok	 ticaret	 ve	 kurulum	 şirketi	 için	 genel	
bir	depolama	çözümü	sunar.	 Temel	düzen,	küçük	ve	
büyük	 nesnelerin	 depolanması	 gereken	 operatörle-
re	uyar.	Depo	gözü,	parça	ve	bağlantı	parçaları	gibi	
daha	 küçük	 parçaları	 saklamak	 ve	 düzenlemek	 için	
doğa	severler	ve	kampçılar	için	uygun	bir	yol	sağlıyor.	
Alet	saklama	konsepti	ve	alet	depolamak	için	güvenli	
bir	uygulama	sağlar.	Dahili	depolama	rafı,	seyahat	sı-
rasında	 sabitlenmesi	 gereken	 küçük	eşyalar	 içeren	 7	
kapalı	75x75x52	mm	ve	14	kapalı,	150x75x52	mm	içe-
risinde	yardımcı	kutular	 ile	donatılmış	bağlı	çelik	kasa	
barındırıyor.

Kalan	iç	alan	diğer	tüm	öğeler	ve	ekipmanlar	için	kulla-
nılıyor.	20’li	SB	150	230x150x125	metmeister	saklama	ku-
tusundan	oluşan	rafta	ki	küçük	parçalar	kullanışlı	uygu-
lama	sağlıyor.Daha	büyük	öğeler	3	raflı	1100x380x475	
mm	dahili	depolama	rafında	saklanır.	Delikli	bir	panele	
tutturulmuş	çatallar	ve	yaylı	klipsler	aracılığıyla	sol	ka-
pağın	arkasında	ki	bir	bölmeden	aletlerin	depolanma-
sı	aşağıda	belirttiğimiz	özellikleri	içeriyor:

27	x	Tek	50mm	çatal
3	x	Çift	75mm	çatal	uçlar
1	x	3	yollu	Pense	tutucusu
43	x	Süper	hızlı	tutturucular
3	x	Klipsler	6mm
3	x	Klipsler	12mm
1	x	19	Yollu	Soket	tutucu
1	x	9	Yollu	Yıldız	ve	tornavida	tutucusu
 
Keçeli	kilitlenebilir	gaz	kaldırma	destekli	yan	kapakları	
ile	 kolay	 işlem	elde	 eder	 ve	 yan	 kanatları	 sayesinde	
bu	kolaylık	sürdürülür.Yan	kanatların	genişliği	1870	mm	
olmakla	birlikte	yüksekliği	410	mm’dir.	Ürün	de	sağlam	
çelik	katı	 rafı	 ile	uzun	eşyaların	ve	merdivenlerin	dışa-
rıdan	 sağlanmasını	elde	edip	 kullanıcılara	güvenli	bir	
işlem	elde	ettiriyor.	Römork	iki	adet	5	kg’lik	gaz	silindir-
leri	için	bir	yastık,	kilitlenebilir	güvenli	gaz	tüpü	bölmesi	
ile	donatılıp	ön	A	çerçeve	üzerine	monte	edilmiş	Led	
ışıklarla	 süsleniyor.	 Üründe	 çift	 yatak	 (500	 kg	 yük	 ka-
pasitesi)	 yüksekliği	 ayarlanabilen	 poliüretan	 ve	 jokey	
tekerlek	ve	kilitlenebilir	stepne	braketi	bulunuyor.	Zorlu	
koşullarda	kamp	alanınız	kolaylaştıran	ürün	alet	kutu-
ları	 için	ve	daha	büyük	ekipman	parçaları,	 römorkun	
içinde	kalan	alanda	saklanacak	artı	alan	oluşturuyor.
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Kamp ve karavan tutkunlarına kusursuz 
deneyimler yaşatmak adına yenilikleri doğaya 

taşıyan NorthStar Shop, UCO Gear ve DD 
Hammocks ürünlerini Türkiye’de satışa sundu

En İyi Sırt Çanta Sobası 
Tehlikeden Minimum Uzaklıkta

1971’den	günümüze	kamp	faaliyetlerini	daha	konfor-
lu	ve	güvenli	kılmak	 için	yenilikçi	outdoor	ekipmanlar	
tasarlayan	ve	üreten	UCO,	özellikle	‘’Original	Candle	
Lantern’’	mumluklarıyla	ün	yapmış	bir	Amerikan	mar-
kası.	UCO’nun	katlanır	 tip	mangal	gibi	portatif	 kamp	
mutfağı	ürünleri	de	oldukça	fonksiyonel.

Açık hava uykusunu hiçbir şeye değişmem diyenler-
denseniz DD Hammocks ürünleri tam size göre!

Cibinliği	sayesinde	sivrisinek	ve	haşerelerden	%100	ko-
ruma	sağlayan	DD	Hammocks	ürünleri,	nefes	alabilen	
çift	katmanlı	tasarımı	sayesinde	katmanlar	arasında	şiş-
me	mat	yada	kamp	matı	koyularak	soğuk	havalarda	
da	kullanılabiliyor.	Paketli	halde	son	derece	hafif	ve	az	
yer	kaplayan	hamaklarının	yanı	sıra	muhtelif	ebatlarda	
üretilen	ve	birçok	farklı	şekilde	kullanılabilen	tarplar	da	
sırt	çantanız	yada	aracınızın	bagajında	her	zaman	bu-
lundurmak	isteyeceğiniz	ekipmanlar	arasında.	

Tamamen	yeni	bir	ateşleyici,	yetersiz	
ağırlık	 ve	 şaşırtıcı	 bir	 kaynama	 kont-
rolü,	PocketRocket	Deluxe’ü	MSR’nin	
zaten	 etkileyici	 olanı	 için	 en	 sağlam	
kamp	 ocağı	 yapmak	 için	 bir	 araya	
geliyor.	 MSR’nin	 saygıdeğer	 Pocket-
Rocket	 soba	 serisi,	 yıllardır	 sırt	 çan-
talıların	 favorileri	 arasında.	 Seattle	
markası	 için	en	çok	satan	soba	serisi	
olarak	duruyor.
Şubat	 ayında	 MSR,	 üçüncü	 Pocket-
Rocket’ı	dizisindeki	Deluxe	adlı	şirkete	
sunuldu.	Bu	yılki	en	iyi	özelliklere	sahip	
ve	en	pahalı	 PocketRocket	ürününü	
bir	 avuç	 gecede	 geçireceğiniz	 sırt	
çantasıyla	 yolculuklar	 üzerinde	 test	
edildi	 ve	 testi	 son	 derece	 kolay	 bir	
şekilde	geçti.	Ürün	kamp	alanlarında	
kampçıların	en	çok	kullandığı	ve	terci	
edilen	ürün	haline	geliyor.

MSR	 temel	olarak	piezo	ateşleyicisini	
yüksek	 kalite	 standartlarını	 karşıla-
yacak	 şekilde	 yeniden	 tasarladı.	 Et-

kileyici	 alev	 kontrolü	 ile	 birleştirin	 ve	
PocketRocket	 Deluxe,	 üç	 mevsim	
kampçıları	 için	sağlam	bir	satın	alma	
sunuyor.	Maliyet	açısından	biraz	fazla	
olsa	 da	 uzun	 ömürlü	 kullanım	 sergili-
yor.

PocketRocket	Deluxe,	doğrulanmış	3	
ons	ağırlığına	sahip	ve	katlandığında	
3	 1/4	 x	 2	 3/16	 inç	boyutunda	bir	 sis-
teme	geliyor.Bir	litre	su	için	3	dakikalık	
18	 saniyelik	bir	 kaynama	 süresine	ve	
8	onsluk	bir	yakıt	bidonu	için	yaklaşık	
60	dakikalık	bir	yanma	süresine	sahip.

Brülör	 çapı	 13/16	 inç	 boyutunda	 ve	
tencerenin	çapı	5	 inç’in	altındaki	öl-
çüleri	destekliyor.	Bir	basınç	regülatö-
rü	bulunan	ve	ilk	kez,	MSR,	PocketRo-
cket	Deluxe’ü	bir	piezo	ateşleyicisiyle	
ile	 süsleyerek	 	 ürünü	 kamp	 alanların	
da	tehlike	sınırını	minimum	dereceye	
indiriyor.

MSR	PocketRocket	Deluxe	yastıklı	sak-
lama	çantasıyla	birlikte	geliyor.	115	$	
karşılığında	MSR	ayrıca	1.2L	anotlan-
mış	tencere,	süzgeç	kapağı,	28	onsluk	
bir	kase,	tencere	tutucu	ve	malzeme	
torbası	4	onsluk	bir	yakıt	kabı	dahil	ol-
mak	üzere	her	şey	tek	bir	ünitede	yu-
valanan		içeren	bir	ocak	sistemi	kom-
binasyonu	sunuyor.





38

SU	SPORLARI

ANTALYA’DA HEYECAN 
DOLU BİR GÜN

Antalya	 denilince	 akla	 ilk	 olarak	
turizm	sektörü	ve	sektör	içerisindeki	
oteller,	gezilecek	yerler	ve	günübir-
lik	turlar	gelmektedir.	Antalya	genel	
olarak	 resort	 tarz	otellere	 sahip	bir	
şehir	olduğu	 için,	gelen	turist	profili	
günübirlik	turlara	çıkmaya	çok	mü-
saittir	ve	rafting	aktivitesi	de	günlük	
6-7	bin	turisti	ağırlayabilen,	tüm	ilçe-
lerin	de	ortasında	kalan	bir	bölge-
de;	yani	Tarihi	Köprülü	Kanyon	Milli	
Parkında	yapılmaktadır.

Köprülü	 Kanyon	 Milli	 Parkı,	 Antal-
ya’nın	 Manavgat	 ilçesine	 bağlı,	
içerisinden	 Köprüçay	 isimli	 55	 km	
uzunluğunda	White	Water	diye	ta-
bir	edilen	kaynak	sularından	oluşan		
ırmağın	geçtiği	ve	milattan	önceki	
dönemden	kalma	tarihi	köprülerin,	
su	kanallarının	ve	yerleşim	yerlerinin	
olduğu	bir	ören	yeridir.

Köprülü	Kanyonda	irili	ufaklı	44	adet	
rafting	firması	mevcuttur,	bu	firma-
lar	Antalya’da	hizmet	veren	değişik	
acentelere	ve	yerli	turistlere	hizmet	
vermektedir.	Çoğunluğu	Rus	turizm	
firmalarından	 oluşan	 acenteler	 dı-

şında,	 Avrupa,	 Baltık	 ülkeleri,	 İran	
ve	Arap	ülkelerinden	de	çok	sayıda	
turist	 getiren	 acente	 yolcuları	 gü-
nübirlik	rafting	turuna	katılmaktadır.	
Rafting	parkurunun	toplam	uzunlu-
ğu	15km	olup,	tüm	firmalar	aynı	yer-
den	start	vererek,	 	13-15	km	sonra	
her	firma	kendine	ait	bitiş	noktasın-
dan	turunu	bitirmektedir.	Köprüçay	
Irmağı	 uluslararası	 standartlarda	 5	
üzerinden	1+	derecesindedir,		yani	
çok	zorlu	bir	parkur	değildir	ve	4	yas	
üzeri	herkesin	hayatında	ilk	kez	raf-
ting	yapabileceği	özellikte	bir	par-
kurdur,	hiçbir	tehlikesi	yoktur,	turlar-
dan	önce	tüm	yolculara	rafting	ile	
ilgili	gerekli	bilgiler	verilir,	ayrıca	her	
botta	nehir	kılavuzu	bulunmaktadır.	
Botlar	 8-10	 kişiliktir,	 isteyen	 çiftle-
re	ayrıca	2	kişilik	kayak	 ismi	verilen	
botlar	 da	 verilir	 ama	 kayağa	 bi-
nenler	 de	grupla	beraber	 hareket	
etmek	 zorundadırlar.	 Turlar	 sabah	
11:00	gibi	başlar	ve	saat	16:00	gibi	
sona	 erer,	 tüm	 firmalar	 rafting	 hiz-
meti	 içerisinde	öğlen	yemeğini	de	
yolcularına	ikram	ederler.	

Gerek	 tarihi	 yapı,	 gerek	 ise	 doğal	

güzellikleri	içerisinde	barındıran	böl-
gede	 bu	 tertemiz	 ve	 soğuk	 ırmak	
üzerinde	 değişik	 animasyon	 ve	
eğlencelerle	 rafting	yapan	biri,	 tur	
bittiğinde	kendini	yeniden	doğmuş	
gibi	 hisseder	 ve	 tatiline	 unutulmaz	
bir	gün		katar.
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AKYAKA’NIN YÜKSELEN TRENDİ KITEBOARD

İkibinli	yılların	başında	Türkiye’de	
tanınmaya	başlayan	kiteboard	
sporu	 özellikle	 Gökova/Muğla	
ve	Alaçatı/İzmir	gibi	merkezler-
de	verilen	eğitim	ve	hizmetler-
le	 hızla	 popülerlik	 kazanan	 bir	
spor	oldu.	Bu	 süre	zarfında	her	

yıl	 katlanarak	artan	ve	binlerle	 sa-
yılabilecek	 heyecan,	 eğlence	 ve	
özgürlük	peşinde	rüzgarı	kovalayan	
büyük	bir	camia	haline	geldik.

Kite	 Academy	 olarak	 Gökova	 ve	
Urla’da	 yer	 alan	 okullarımızda	 Ni-
san	 ayından	 Ekim	 sonuna	 kadar	
uzun	sayılabilecek	 rüzgar	 sezonun-
da	 kiteboard	 severlere	 hizmet	 ve-
riyor	 ve	 camiamıza	 her	 yıl	 1000’e	
yakın	sporcu	kazandırıyoruz.	

Kite	 Academy	 olarak	 kiteboardu	
sadece	spor	ya	da	hobiden	öte	bir	
yaşam	biçimi	olarak	görüyoruz...

Temel	eğitime	verdiğimiz	önem	ka-
dar	 bu	 sporda	 ilerlemeniz	 için	 size	
daha	önceden	görülmemiş	eğitim	
programları	 sunuyoruz.	 Türkiye’nin	
önde	 gelen	 sporcularından	 kurulu	
takımımız	 ile	 size	 sadece	bu	 sporu	
en	 iyi	 şekilde	öğretmekle	kalmıyor,	

size	 uygun	 stilleri	 belirleyip	 eğitim	
sonrası	 kiteboard	 hayatınızda	 da	
sporu	 severek	 güvenli	 bir	 şekilde	
yapmanızın	yollarını	gösteriyoruz.

Kiteboardu	yüzme	bilen	ve	bisiklet	
sürebilecek	 kadar	 fiziksel	 beceriye	
sahip	olan	herkes	yapabilir.	Yaş	ve	
kilo	sınırlaması	yok	diyebiliriz.	Öğren-
mek	 isteyen	kişi	 5-6	günlük	güvenli	
ve	detaylı	bir	programla	dünyanın	
her	 yerinde	 yapabilecek	 seviye-
ye	gelir.	 Bu	aşamada	 tecrübeli	bir	
okuldan	ya	da	eğitmenden	destek	
alınması	şart.	Temel	eğitimde	uçurt-
mayı	 kullanmayı	 öğrenirken	 tüm	
güvenlik	unsurlarını	da	 işi	bilen	biri-
nin	eşliğinde	denemek	gerekiyor.

Artık	 ülkemizde	 neredeyse	 rüzgar	
alan	her	kıyıda	bir	surf	merkezi	açıl-
mış	 durumda.	 30’a	 yakın	 kitebo-
ard	okulu	var.	Gökova	 ise	bu	spor	
içinde	 en	 popüler	 merkez.	 Uzun	
sezonu,	 düzenli	 rüzgar	 rejimi,	 eşsiz	
doğası,	tuzlu	olmayan	suyu,	kumluk	
zemini	 sanki	 doğa	 ananın	 kitebo-
ard	 yapılması	 için	 özellikle	 yarattı-
ğı	bir	ortam.	Son	 iki	yıldır	Kite	Aca-
demy	 ev	 sahipliğinde	 düzenlenen	
Freestyle	 Dünya	 Şampiyonasının	

Türkiye	 ayağı	 sayesinde	 Akyaka	
dünyaya	 da	 ismini	 duyurdu.	 Ar-
tık	 kiteboardcular	 için	 ayrılmış	 bu	
özel	 sahilde	 dünyanın	 neredeyse	
her	 ülkesinden	 sporcuları	 görmek	
mümkün.	 	 Dalaman	 havaalanın-
dan	kolaylıkla	ulaşılıyor.	Akyaka’da	
konaklayarak	bu	şirin	yerel	kasaba-
nın	surfçülerle	harmanlanmış	doku-
sunda	kendinizi	başka	bir	dünyada	
hissedeceksiniz.	 Kasabada	 hizmet	
veren	 otel	 ve	 apartların	 dışında	
kamp	 yapabileceğiniz	 ya	 da	 ka-
ravanınızı	 park	 edebileceğiniz	 çok	
güzel	alanlar	mevcut.			

Yavuz	Aksakal
KiteAcademy	-	Eğitmen
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45 Rafting Botu ile tek seferde 300 kişiyi 
suya indiren Melen Çayı’nın en büyük 
rafting tesisi Melenci Rafting İşletme 

Yöneticisi  Serdal Oral Çakmak’a rafting 
sporu hakkında tüm merak edilenleri 

sorduk.

Merhaba Serdal Bey, öncelikle rafting spor mudur? 
Yoksa aktivite midir?

Ülkemizde	 rafting	 spordan	 ziyade	 aktivite	 olarak	 ya-
pılmaktadır.	Rafting	sportif	anlamda	yeterince	destek	
bulamamaktadır.	Belediye	takımları,	Üniversitelerin	kur-
duğu	takımlar	 ile	her	yıl	 Türkiye	Şampiyonaları	düzen-
lenmektedir.	 Bizimde	Rafting	 rehberlerimizden	oluşan	
U19	sporcularımız	Türkiye	şampiyonalarına	katılmakta-
dır.

Bu	 konuda	 son	 yıllarda	 gelişmeler	 yaşanmakta	 2019	
Dünya	Rafting	 Şampiyonasının	 Tunceli	Munzur	çayın-
da	yapılması	planlanmaktadır.

Aktivite	 anlamında	 baktığımız	 da	 rafting	 için	 durum	
daha	parlaktır.	 	 Türkiye	genelinde	her	yıl	 	yerli	ve	ya-
bancı	 200	 000	 bin	 insan	 rafting	 aktivitesine	
katılmaktadır.	Bu	sayının	50	000	kadarı	bizim-
de	rafting	turları	yaptığımız	Düzce	Melen	Çayı	
karşılamaktadır.

Ülkemizde raftinge genel bakış nasıl?

Rafting	 tanım	olarak	 raft	adı	verilen	botların	
üzerindeki	sporcularının	kürek	yardımı	ile	yön	
vererek		hızlı	akan	nehirler	üzerindeki	engelleri	
aşmaya	çalışmasıdır.	Burada	amaç	engelleri	
aşmak	ve	botu	alabora	etmeden	finişe	varmaktır.	

Rafting tehlikeli midir? Rafting yapmak için kriterler ne-
lerdir?

Rafting	ekstrem	bir	spordur.	Her	ekstrem	spor	bünyesin-
de	bir	 takım	riskler	barındırır.	Burada	önemli	olan	sizin	
bu	riski	ne	derecede	önemsediğinizdir.	Rafting	yapılan	
nehirlerin	zorluk	dereceleri	vardır.	Bu	zorluk	derecesine	
göre	risk	artar.	

Burada	risk	katılımcılardan	çok	biz	işletmeciler	için	var-
dır.	Hiç	tanımadığınız	ve	becerisini		bilmediğiniz	insan-
lara	aktivite	yaptırmaya	çalışmak	riskin	en	büyüğüdür.	
Biz	bu	riske	giriyorsak	katılımcılarımız	gözü	kapalı	rafting	
yapabilirler.	

Rafting	yapmak	için	bilinen	kalp	rahatsızlığı,	panik	atak	
ve	aşırı	heyecanın	tetikleyeceği	hastalıklarınızın	olma-
ması	gerekmektedir.		Rafting	yapmak	için	uzun	eğitim-
ler	almanıza	gerek	yoktur.	30	dakikalık	bir	brifing	ile	raf-
ting	yapabilirsiniz.	Bu	30	dakikalık	brifingi	can	kulağıyla	
dinlemelisiniz	anlamadığınız	bir	konu	varsa	bunları	sor-
malısınız.	Bu	sizin	tehlike	anında	nasıl	davranmanız	ge-

Rafting Sporu Hakkında 
Bilinen Yanlışlar ve 
Düzce’nin Rafting 
Sporuna Katkısı
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rektiği	konusunda	
kılavuzunuz	 ola-
caktır.

Raftingi	 diğer	
adrenalin	 sporla-
rından	 ayıran	 en	
ayırt	 edici	 özellik	
özel	 bir	 yetenek	
ve	 uzun	 eğitimler	
gerektirmemesi-
dir.

Melen Çayı’nda 
rafting desek?

Melen	Çayı	Düzce	il	sınırlarından	doğarak	Sakarya’dan	
Karadeniz’e	dökülmektedir.	Rafting	parkuru	Cumaye-
ri	Dokuz	Eğirmen	Köyü’nden	başlayarak	Harmankaya	
Köyü’nde	bitmektedir.	Parkur	uzunluğu	13	kilometredir.	
Tamamlanma	süresi	2	saattir.	3+1	zorluk	derecesinde-
dir,	bölge	amatör	ve	profesyonel	rafting	sevenlere	hiz-
met	etmektedir.

Rafting	 sezonu	 Şubat	 ayında	 başlayıp	 Ekim	 ayına	
kadar	 sürmektedir.	 Bu	 dönem	bahar	 ve	 yaz	 dönemi	
olarak	 ikiye	ayrılır.	Bahar	aylarında	su	seviyesi	 fazladır	
ve	 adrenalin	 seviyesi	 daha	 yüksektir.	 Yaz	 aylarında	
genellikle	 çocuklu	 aileler	 rafting	 turlarına	 katılmakta-
dır.	Yüzme	ve	su	eğlenceleri	ile	güzel	vakit	geçirmeniz	
sağlanır.

Tesisiniz hakkında bilgi verir misiniz?

Melenci	Rafting	olarak	45	rafting	botu	 ile	tek	seferde	

300	 kişiyi	 Melen	 Ça-
yı’na	 indirebiliyoruz.	
Günlük	 600	 kişiye	 raf-
ting	 yaptırma	 imka-
nımız	 bulunmaktadır.	
Tesisimiz	 İstanbul	 ve	
Ankara	 gibi	 büyük	
metropollere	 2	 saat	
uzaklıkta	 olduğu	 için	
yoğun	 ilgi	 görmekte-
dir.	 	 Kurumsal	 şirket-
leri,	 üniversitelerin	 ve	
bireysel	 taleplerin	 tek	
çatı	 altında	 topluyo-
ruz.	 5	 dönüm	 üzerine	
kurulu	arazi	üzerinde	2	
kapalı	 restorant	1	ne-
hir	 terası	 1	 açık	 teras	
olmak	üzere	yerleşke-
lerimiz	bulunmaktadır.

Rafting	 yanında	 kah-
valtı	 ve	 yemek	yeme	

ihtiyaçlarını	da	karşılayabiliyoruz.	Melenci	Rafting	Düz-
ce’de	 turizmin	 gelişmesine	 büyük	 katkı	 sunmaktadır.	
Misafirlerimizi	 Düzce	 de	 bulunan	 şelaleler,	 gezilebile-
cek	farklı	yerlere	yönlendirerek	buralarında	tanıtımına	
katkı	sağlıyoruz.
Rafting	aktivitesine	katılmak	isteyenler	nasıl	bir	yol	izle-
melidir?

Rafting	yapmaya	karar	verdiğiniz	de	tarih	ve	kişi	sayı-
nızı	belirlemelisiniz.	Melen	Çayı’nda	Rafting	aktivitesine	
talep	çok	fazladır.	Bu	nedenle	düşündüğünüz	tarihten	
en	az	1	hafta	önce	bizimle	iletişim	kurarak	rezervasyon	
yaptırmanız	gerekmektedir.

Bir	 botta	minimum	6	maksimum	8	 katılımcı	 ve	bir	 de	
Rafting	rehberi	bulunur.	Bu	sayıları	kendiniz	 tamamla-
yamazsanız	Tesisimiz	gelen	misafirlerimizden	bot	sayısını	
tamamlamaktadır.	
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Oceanman Akdeniz’in kültürel 
değerlerini yüzme sporuyla 

öne çıkarıyor

Dört kıtadan 18 ülkeyi kapsayan dün-
yanın en büyük uluslararası Açık Su 
Yüzme Yarışları Serisi Oceanman, 9-10 
Mayıs tarihleri arasında ikinci kez tu-
rizmin önemli merkezlerinden biri olan 
Alanya’da gerçekleşecek. Manş’ı 4 
kez üst üste hiç durmadan geçen ilk 

yüzücü ABD’li Sarah Thomas da etkin-
liğin onur konuğu olarak Türkiye’ye ge-
liyor.

Daha	 önce	 İspanya,	 İtalya,	 Yunanis-
tan,	Ukrayna,	Meksika,	Rusya	gibi	ülke-
lerde	yapılan	uluslararası	Açık	Su	Yarış-
ları	 Serisi	 Oceanman,	 Türkiye’de	 ikinci	
kez	 Antalya,	 Alanya’da	 düzenleniyor.	
Meme	kanserini	yenen	ve	Manş’ı	4	kez	
üst	üste	hiç	durmadan	geçen	ilk	yüzü-
cü	unvanına	sahip	ABD’li	Sarah	Thomas	
da	etkinliğin	onur	konuğu	olarak	 Türki-
ye’ye	geliyor.	

“Oceanman, Akdeniz’in turistik ve kül-
türel değerlerini sporla öne çıkarmayı 
amaçlıyor”

Etkinliğe	dair	açıklamalar	yapan	Oce-
anman	 Pazarlama	 ve	 Etkinlik	 Tanıtım	
Sorumlusu	 Hanzade	 Açıkalın,	 “Orga-
nizasyonun	 ilk	 senesi	 olan	 2019’da	 24	
ülkeden	 227’si	 yabancı	 toplamda	647	
sporcuyla	çok	renkli	bir	hafta	sonu	ge-
çirdik.	Her	yaştan	ve	birçok	ülkeden	ge-
len	 Oceanman	 Turkey	 katılımcılarının,	
ağırlıklı	 olarak	 ‘Master’	 yüzücü	 olarak	
tanımladığımız	 30-50	 yaş	 grubuna	 ait.	
Bu	 etkinlikle,	 ülkemizin	 Rivierası	 olarak	
tanımladığımız,	 Akdeniz’in	 turizm	 açı-

sından	 en	 değerli	 bölgelerinden	 biri	
olan	Alanya’nın	tarihi,	kültürel	ve	turistik	
değerlerini	sporla	birleştirerek	ön	plana	
çıkartmayı	amaçlıyoruz”	dedi.

“Meme kanserini yenen Sarah Tho-
mas’ı ağırlamak bir onur”

Oceanman’in	 onur	 konuğu	 hakkın-
da	 açıklamalar	 yapan	 Açıkalın,	 “Ünlü	
maraton	 yüzücüsü	 Sarah	 Thomas’ı	
ağırlamanın	 onurunu	 ve	 mutluluğunu	
yaşıyoruz.	Sarah	Thomas,	Eylül	2019’da	
Manş	 Denizi’ni	 durmaksızın	 4	 boy	 yüz-
dü.	 Bu	 solo	 yüzüşünü	 toplam	 54	 saat	
10	 dakikada	 tamamlayan	 Thomas,	
2018	 yılında	 meme	 kanseri	 tedavisini	
yeni	tamamlamıştı.	Tüm	insanlığa	örnek	
olan	 bu	 azimli	 performans	 sonrasında	
başarısını	 kanserle	mücadele	eden	ve	
kazananlara	 ithaf	 eden	 Thomas’ı	 ara-
mızda	 görmek	 için	 çok	 heyecanlıyız”	
diye	ifade	etti.

18	 yaş	 altı	 ve	 yetişkinler	 için	 farklı	me-
safelere	göre	yarış	kategorileri	bulunan	
Oceanman’e,	 herkes	 katılabiliyor.	 Ka-
yıtların	4	Mayıs’a	kadar	devam	edece-
ği	 etkinlikte	 kayıt	 ücretleri	 mesafelere	
ve	 kayıt	 dönemlerine	 göre	 değişebili-
yor.	

OCEANMAN’İN
 BU YILKİ

 ONUR KONUĞU 
SARAH THOMAS

Oceanman	Pazarlama	ve	Etkinlik	
Tanıtım	Sorumlusu	Hanzade	Açıkalın
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YAMAÇ PARAŞÜTÜ 
HAKKINDA YANLIŞ 
BİLİNENLER
Yamaç	 paraşütü	 sporu	 Dünya’da	
ve	 ülkemizde	 hızla	 gelişmekte	 olan	
sporlar	arasında	yer	almaktadır.		Ya-
maç	paraşütü	uçmanın	kolay	adıdır.	
Çok	hafif	hava	aracı	sınıfına	girmek-
tedir.	 İster	 deneyimli	 pilotlar	 ile	 iki	
kişilik	 uçuşlar	 yapabilir,	 isterseniz	 de	
eğitimini	 alıp	 kendiniz	 uçabilirsiniz.	
Yamaç	paraşütü	hakkında	genelde	
herkesin	doğru	bildiği	yanlışlar	vardır.	
Bu	yanlışlardan	bazıları	ya	da	merak	
ettiğiniz	konuları	sırasıyla	açıklayalım.

Ters rüzgar

“Ters	rüzgara	kapıldı,	ya	da	ters	rüz-
gardan	dolayı	kaza	yaptı”	yorumla-
rını	duymuşsunuzdur.	Bu	tabir	kim	ya	
da	kimler	tarafından	türetildi	bilmiyo-
ruz	fakat	böyle	bir	durum	söz	konusu	
değildir.	 Kısacası	 kanat	 üzerindeki	
yüksek	basınç	ve	alçak	basınç	 farkı	
ile	 yatay	eksende	geçen	hava	akı-
mı	oluşmaktadır.	Ters	rüzgardan	kasıt	
aslında	aerodinamik	konusuna	göre	
türbülans	olarak	adlandırılır.

Yamaç paraşütü ile nasıl atlanır?

Yamaç	paraşütü	yapısı	gereği	ile	ya-
maçtan	ya	da	bir	tepeden	koşarak	
havalanmaktadır.	Serbest	paraşüt	ile	
uçaktan	ya	da	yüksek	bir	noktadan	
atlanır.

Yamaç paraşütü ile kaç saat ha-
vada kalınır?

Yamaç	 pa-
raşütü	 her	
geçen	 gün	
üretici	 firma-
lar	 tarafından	
tasarım,	 yapısı	
ve	 performans-
ları	 konusunda	
ilerlemeler	 sağ-
lamaktadır.	 Bu	
sayede	 daha	
uzun	 uçuşlar	
için	 deneyimli	
pilotlar	 kanatlarda	 performans	 ara-
maktadır.	 Dünya	 rekoru	 uçuşu	 Bre-
zilya’da	563	km.	olarak	yenilenmiştir.	
Yaklaşık	 11.30	 saat	 havada	 kalarak	
rekor	 kırılmıştır.	 Türkiye	 de	 ise	 rekor	
343	km.	dir.

Yedek paraşüt var mı?

Yedek	 paraşüt	 her	 yamaç	 paraşü-
tü	 pilotunun	 mutlaka	 bulundurması	
gereken	ekipmanlar	arasındadır.	Tek	
kişilik	yada	iki	kişilik	uçuş	yapan	pilot	
mutlaka	limitlerine	göre	yedek	para-
şüt	bulundurmaktadırlar.

Bu ipler kopmuyor mu?

Özel	üretimleri	 sayesinde	 ipler	çeşitli	
testlerden	geçmektedir.	Bunlar	kev-
lar,	dakron	ya	da	aramidden	oluşan	
iplerdir.	 	 Kalkış	 sırasında	 iplerin	 zarar	
görmemesi	için	temiz	bir	yerden	kal-
kış	yapmaya	dikkat	edilir.

BURSA’DA EN ÇOK 
YAPILAN AKTİVİ-
TELER ARASINDA 
YAMAÇ PARAŞÜTÜ 
GELDİĞİNİ BİLİYOR 
MUYDUNUZ?

Siz	 gökyüzünden	 Bur-
sa’yı	 izlediniz	mi?	 Eğer	
izlemediyseniz	geç	kal-
mış	değilsiniz.	Bursa’da	
neredeyse	 her	 ilçesin-
de	 bulunan	 yamaç	
paraşütü	 pistleri	 ile	 siz-

ler	 de	 bu	 heyecanı	 yaşayabilirsiniz.	
En	 çok	 uçuş	 bölgesi	 olarak	 tercih	
edilen	Zeyniler	Yamaç	Paraşütü	pisti	
bunlardan	bir	tanesidir.

Zeyniler Yamaç Paraşütü

Bursa	 manzarasını	 metrelerce	 yük-
seklikten	 izleme	 şansını	 yaşatan	
Zeyniler	Köyü’nün	üzerinde	bulunan	
yamaç	paraşütü	pisti	burayı	ayrıca-
lıklı	 kılmaktadır.	 Zeyniler	 Köyü	 tarihi	
ile	önemli	bir	yere	sahiptir.	Reşat	Nuri	
Güntekin	Çalıkuşu	romanının	yazıldı-
ğı	köy	olarak	da	tarihini	anlatmakta-
dır.

Özellikle	 yerli	 ve	 yabancı	 turistlerin	
teleferik	ile	yaptığı	yolculukta	yamaç	
paraşütü	 ile	 uçan	 kişileri	 görmeleri	
sayesinde	Zeyniler	Köyü	turistlerin	ilgi	
odağı	olmaktadır.	 Tarihi	Zeyniler	Kö-
yü’nde	 konaklayıp	dinlenen	 turistler	
buradan	 da	 piste	 ulaşarak	 uçuşlar	
yapmaktadır.
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ÇOCUKLAR VE GENÇLER 
DOĞADA OLSUN DİYE ÇALIŞIYORLAR

BEYLİKDÜZÜ’DEN TÜRKİYE’YE KUCAK AÇAN 
OFFROAD KULÜBÜ:  BEYLİKOFF

Bir	grup	genç	dağcının	1996	yılında	kur-
duğu	 AKUT	 Arama	 Kurtarma	 Derneği	
uzun	yıllardır	arama	kurtarma	ve	afetler	
öncesi	 bilgilendirme	 çalışmaları	 yapı-
yor.	Bunun	yanında	gençlerin	doğada	
vakit	 geçirmesi	 ve	 doğada	meydana	
gelebilecek	acil	durumlarla	ilgili	bilgilen-
meleri	üzerine	projeler	geliştiriyorlar.	

Çocukların	 ve	 gençlerin	 doğa	 şartları-
na	güvenli	bir	şekilde	adapte	olabilmesi	
için	alması	gereken	temel	eğitimlerden	
birinin	de	kaya	 tırmanışı	olduğunu	söy-
leyen	 AKUT	 Arama	 Kurtarma	 Derneği	
Çocuk	Programları	Koordinatörü	Serhat	
Akbel	 konuyla	 ilgili	 şöyle	 ifade	 ediyor:	
“Kaya	 tırmanışı,	 kimi	 zaman	 doğanın	
en	 sert	 malzemesi	 kayalarda;	 kimi	 za-
man	yapay	duvarlarda	gerçekleşse	de	
heyecan	dolu	ve	zorlayıcı	özelliği	saye-
sinde	 çocuklarda	 ve	 gençlerde	 hem	
fiziksel	hem	mental	kazanımlar	sağlar.”
 
İnsanlık	tarihinin	bilinen	en	eski	aktivite-
lerinden	olan	tırmanış	sporu	özünde	be-
deni	 etkin	 kullanarak	 yapılmasına	 rağ-
men	doğru	ve	destekleyici	malzemenin	
yardımıyla	daha	güvenli	hale	gelmiştir.	

İp,	kask,	sikke,	takoz,	tırmanış	ayakkabısı	
bu	sporun	en	önemli	malzemeleridir.	

Serhat	 Akbel,	 kaya	 tırmanışına	 çocuk	
yaşta	 başlayan	 bireylerin	 özgüven	 ve	

sorumluluk	 becerisi	 kazandığını,	 stres-
le	 başa	çıkmayı	 öğrendiğini	 söylerken,	
planlama	 ve	 karar	 alma	 yetisinin	 geli-
şimi	noktasında	da	etkili	sporlardan	biri	
olarak	değerlendirildiğini	vurguladı.

2014 yılında kurulan Beylikdüzü Of-
froad Kamp ve Doğa Sporları Kulübü, 
her yaştan doğa ve sporseveri offroad 

sporuyla tanıştırıyor.

Doğadaki	 zor	 şartlarla	 mücadele	 et-
mek,	offroad	sporunu	geliştirmek	ve	bu	
konularda	 eğitimler	 ve	 etkinlikler	 dü-
zenlemek	 amacıyla	 kurulan	 Beylikoff,	
bugün	 hala	 amacına	 sadık	 bir	 şekilde	
yoluna	devam	ediyor.	 Beylikoff,	 sosyal	
sorumluluk	 duygusunu	 ciddiye	 alıyor;	
gerek	 Beylikdüzü,	 gerekse	 tüm	 Türki-
ye’de	 sosyal	 sorumluluk	 ve	doğal	afet	
durumlarında	 üzerine	 düşen	 görevi	 en	
üst	düzeyde	yerine	getiriyor.

Kulübe	katılan	herkes,	eşleri	ve	çocukla-
rıyla	beraber	mücadeleyi,	paylaşmayı,	
dostluğu	ve	sosyal	 sorumluluğu	öğreni-
yor.	 Bu	 amaçla	 dört	mevsim	 gelenek-
selleşmiş	 kamp	 ve	 offroad	 yarışları	 ile	
çocuklara	 plastik	 araçlarla	 “Junioroff”	
adında	 yarışmalar	 düzenleniyor.	 Ku-
lübe	 yeni	 katılanlara	 “hoş	geldin:)”	 or-
ganizasyonu	sonrası	eğitimler	veren	ve	
oryantasyon	 yaptıran	 kulüp,	 herkese	
offroad	 ruhunu	 işliyor.	 Yapılan	 geziler	

günübirlik	olduğu	gibi	kamp	şeklinde	de	
olabiliyor	ve	böylece	herkes	offroad	ru-
hunu	istediği	kadar	hissedebilme	şansını	
yakalıyor.

Kulüp,	dışarının	sorunlarını	tamamen	bir	
kenara	atıp,	 içinde	kimsenin	kimseden	
üstün	olmadığı	doğanın	verdiği	özgürlü-
ğü	doyasıya	tatmak,	tattırmak	istiyor.	İn-
san	ve	makine	bütünleşmesinin	verdiği	
güç	ile	her	türlü	iklim	ve	arazi	koşuluyla	
mücadele	 edebilen,	 hareket	 ve	 yarış-
ma	kabiliyetine	sahip,	savaşçı,	özgürlük-
çü	 insanın	 ruhunu	doğa	sevgisi	 ile	dol-
durup	onlara	çağdaş,	sosyal	ve	çevreci	
bireyler	olarak	yaşamayı	öğretiyor.

Beylikoff’a	üye	olmanın	tek	şartı:	Doğa-
ya	âşık	olmak.	İnsan	ve	doğa	sevgisine	
sahip,	özgürlüğüne	düşkün	herkes	offro-
ad	ruhunu	hissedebilmek	için	bu	kulüp-
te	bir	araya	geliyor.
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2012	yılıydı.	 Eşim	cümle	aralarında	karavan	ve	kamp	
kelimeleri	kullanmaya	başlamıştı.	Hiç	ilgisi	olmayan	ko-
nuları	karavana	bağlıyor	benden	olumlu	ya	da	olum-
suz	 tepki	bekliyordu.	 Klasik	bir	 kadın	olarak	bu	 fikirleri	
duymazdan	geliyordum.	Biliyordum	ki	 “Hadi	deneye-
lim”	dediğim	an	her	şey	değişecekti.	Rutin	hayatım	bo-
zulacaktı.	Hafta	sonu	dinlenmelerim	bitecek,	pazar	ak-
şamları	çamurlu	elbiselerle	uğraşacaktım.	Sanki	zaman	
yetiyormuş	 gibi	 bir	 de	 bu	 iş	 çıkacaktı.	 Hem	 küçücük	
aracın	içine	sığmak	nedir?	Bir	 insan	neden	bunu	ken-
dine	yapar?	Bir	de	çocuk	var.	Ailelerimizin	yazlık	evleri	
var,	oraya	gitmesek	mis	gibi	oteller	var.	“Ver	yiyeyim,	
ört	yatayım”	sistemi	varken	neden	yorularak	tatil	yapa-
yım?	Yorulduğun	tatil,	tatil	midir?	Otelde	çocuklar	için	
bir	 sürü	 animasyon,	 havuz	 desen	 istemediğin	 kadar	
var.	Çocuk	eğlenirken	başında	güvenliği	var.	Görevlisi,	
hizmetlisi…	Ben	de	güneşlenmek	isterim.	Şemsiyeli	bar-
dakla	 içeceğim	gelsin	 isterim.	Ne	yapayım	karavanı,	
kampı?	Porselen	tabağımı,	ütülü	kıyafetlerimi,	koltukta	
yatarak	dizi	izlemeyi	özlerim…

Tam	 iki	 sene	direnmemin	 sebepleri	 bunlar.	Çoğu	var	
azı	yok…	Evet	yanlış	duymadınız…	İki	uzun	sene…

Ben:	Hafta	sonu	dışarı	çıkalım	mı?

Eş:	 Çıkamayız	 trafik	 var.	 Karavan	
olsa	şimdi	hep	doğada	olurduk.

Ben:	 Çocuğu	 yüzme	 okuluna	 mı	
göndersek?

Eş:	Havuzlar	 suni,	 kampta	olsak	deniz	
kenarına	karavanı	çekerdik.	Hem	iste-
diğimiz	yerde	konaklardık.	Beğendiğin	
denize	girerdik.	Çocuk	da	özgür	olur-
du.	Şimdi	havuzda	atlama	yasak	der-
ler,	duş	al	derler.	Sıkıcı!

Ben:	 Şu	otellerde	 indirim	varmış.	Bak	hem	9	 taksitmiş.	
Gitsek	mi?

Eş:	 Ben	 sana	 tüm	 yaz,	 her	 fırsatta	 tatil	 diyorum.	 Tüm	
ülke	ayaklarının	altında	diyorum.	Sen	otel	diyorsun.	365	
günün	7	günü	otelde	 tatil	 yapmak	yetecek	mi?	Seni	
dinlendirecek	mi?	Bir	de	9	ay	ödeyeceğim.	Olmaz.		O	
parayı	karavana	taksite	girsek,	sana	her	yer	otel…

Anlamak	 istemiyordum.	 Sistemden	 dışarı	 çıkma	 fikri	
beni	korkutuyordu.	

Çok	sonra	fark	ettim	ki	beni	korkutan,	bozulacak	olan	
düzenim	 falan	değil,	bilgisizliğimdi.	Malum	zamanımı-
zın	en	hızlı	bilgi	kaynağı	olan	sosyal	medyayı	kullandım.	
Karavanı	ve	yaşamını	anlatan	bir	yazı,	bir	bilgilendirme	
aradım.	Küçücük	bir	not	bile	bulamadım.	Hep	 teknik	
anlatımlar.	 Örneğin,	 karavan	 aksesuarı	 aratıyordum.	
Akü	çıkıyordu.	Bu	bilgisizliğin	kaosunda,	çok	değer	ver-
diğim	 eşime	 destek	 çıkamıyordum.	 Ne	 yapacağımı	
bilmiyordum.	En	sonunda	risk	aldım.	“Tamam,	alalım”	
dedim	ve	maceramız	başladı.

Bizler	 hafta	 içi	 ve	bazı	 cumartesi	 günleri	 çalışan,	 ço-
cuğumuzu	 aile	 bü-
yüklerinin	 yardımıy-
la,	 tam	 gün	 kreşe	
gönderen,	 Türkiye	
s tandar t la r ı nda	
ayakta	 kalmaya	
çalışan	 normal	 bir	
aileyiz.	 Eşimin	 araş-
tırmaları	 sonucun-
da,	çocuklu	bir	aile	
için	uygun	olacağı-
nı	 düşündüğünden	
bir	 motokaravan	
aldık.	Ailemizin	yeni	

üyesi	ile	yeni	yaşamımıza	“merhaba”	dedik.	

Karavan	hayatının	tecrübesizliği	ve	heyeca-
nı	 ile	 ilk	 kampımıza	 hazırlanmaya	 başladık.	
Tahmin	edersiniz	ki,	karavanın	küçük	bir	alan	
olduğunu	 değil	 de	 koskocaman	 bir	 bagaj	
olduğunu	 düşünerek	 hazırlıkları	 yaptım.	 Mi-
nimalist	 yaşamla	 henüz	 tanışmamıştım.	 İlk	
kampta	bunu	fark	edecektim.	Evde	ne	varsa	
aklıma	ne	geldiyse	valizlere	doldurdum.	On-
larca	dört	mevsim	giyecek,	yiyecek,	içecek,	
ilaçlar…	Eşimin	karavanı	evin	önüne	getirdiği	
anı	hatırlıyorum.	“Hazır	mısınız?”	diye	seslendi.	
Olumlu	cevabı	alınca	içeri	girdi	ve	gördüğü	
manzaradan	 pek	 hoşlanmadı.	 Resmen	 göz	

EYVAH!
 KOCAM KARAVAN ALDI
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bebeklerinin	 büyüdüğünü	 gördüm.	
“Bu	eşyaları	ne	yapacaksın?	Sadece	
iki	 günlüğüne	ayrılıyoruz.	 Abartı	 değil	
mi?”	

Bence	 değildi.	 Gayet	 mantıklı	 bir	
hazırlıktı.	 Çok	 uzatmadan	 kabul	 etti.	
Ben	 karavanı	 temizlemek	 için	 evden	
çıktım.	 Elimde	 bir	 sürü	 kimyasal	 te-
mizleyici	 ile	 çıkarken	 eşim	 tarafından	
bir	 müdahale	 daha	 geldi.	 Karavan-
da	 kullanılacak	 temizlik	 malzemeleri	
özenle	 seçmem	 konusunda	 uyarıl-
dım.	Doğaya	uygun,	zarar	vermeyen	
temizlik	 ürünlerini	 de	 daha	 önceden	
temin	etmiş.	Başına	gelecekleri	biliyor-
muş.	Birbirimizi	 kırmadan	çok	medeni	
bir	şekilde	çekişmeler	yaşıyorduk.	Eşim	
bana	sabırlı	davranarak	karavanı	sev-
direceğinden	çok	emindi,	ben	 ise	bir	
işe	girdik	ama	başımıza	ne	gelecek	bilmiyordum.	Biraz	
korku,	biraz	inatlaşma	biraz	da	uyumlu	olma	durumun-
daydım.	Nasıl	olsa	karavan	aldığına	pişman	olacaktı.	
Hevesi	yaz	sonu	geçecekti.	Elimde	temizlik	eşyalarıyla	
evden	çıktım.	Cumartesi	akşamı	 işten	gelmişim,	 şimdi	
temizlik	olayı	var,	kaç	saat	sürecek	acaba	diye	düşü-
nerek	karavana	girdim.	

Karavan	 ile	 ara-
mızdaki	 aşkın	 ilk	
kıvılcımları	 temizlik	
bittiğinde	 başladı.	
İkinci	 el	 karavan,	
tabii	 ki	 her	 yerini	
temizleyecektim	
ve	 inanamazsı-
nız	 bir	 saatte	 bitti.	
Bildiğiniz	 bahar	
temizliği	 gibi,	 her	
şeyi,	 altını	 üstünü	
temizlemek,	 eş-
yaları	 yerleştirmek	
bir	 saat	 sürdü.	 (Biz	
kadınlar	 arasında	
buna	 ‘Ağır	 Temiz-
lik’	 deriz.)	 Harca-
mayı	 planladığım	
enerjinin	 çeyreğini	
harcamamışt ım.	

Mutlu	 oldum.	 Bizimkilere	 karavanın	 hazır	 olduğunu	
belirttikten	 sonra	 yola	 çıktık.	 İstanbul’a	 150	 -	 180km	
uzaklıkta	olan	Pembe	Kayalar	’da	kampa	gidiyorduk.	
Oğlumuz	 yatarak	 seyahat	 ediyordu.	 Çok	 mutluydu.	

Daha	sonra	öğrendik	ki	motokaravan	da	olsa	yatarak	
seyahat	etmek	çok	tehlikeliymiş.	Acemilik	işe…	Ben	ön	
koltukta	eşime	temizliğin	ne	kadar	çabuk	bittiğini	anla-
tırken	yolda	bir	şey	fark	ettim.	İstanbul	trafiğinde	birbi-
rine	yol	vermeyen	sürücüler,	karavana	inanılmaz	say-
gılılar.	Bakıyorlar,	hayranlar,	yol	veriyorlar,	el	sallıyorlar.	
İlk	şaşkınlığımı	attıktan	sonra	anladım	ki	karavan	birçok	
insanın	hayaliydi.	Benzincide,	trafikte	size	sorular	soru-
yorlar.	Karavana	ulaşmak	çok	zor	bir	şeymiş	gibi	algıla-
nıyordu.	Fiyatı,	park	yeri,	nereden	alındığı,	rahatlığı,	ka-
dınlara	zorluğu,	kolaylığı,	güvenliği…	Tüm	bu	sorularla	
şu	kısacık	yolculukta	karşılaşmıştık.	O	zaman	benim	gibi	
fikri	olmayan	kişilere	ulaşmak	istedim.		Anılarımı	yazma-
ya,	karavanla	ilgili	olumlu	ya	da	olumsuz	tecrübelerimi	
anlatmaya	karar	verdim.

İlk	Kamp

İster	 istemez	 yüzümde	 beliren	 ve	 gitmeyen	 gülüm-
sememle	 ilk	 kamp	 yerimize	 geldik.	 Bir	 gezenbilir.com	
organizasyonuydu	 ve	 bizden	 çok	 önce	 gelmişlerdi.	
Herkes	park	yerini	kapmıştı.	Bize	yer	yoktu.	Kimseyi	ta-
nımıyorduk.	Ben	yine	biraz	korktum.	Alana	girer	girmez	
bizi	 karşıladılar.	 Sanki	 yıllardır	 tanışıyormuşuz	 gibi	 bize	
hoş	geldiniz	deyip	yardımcı	oldular.	Park	yerimizi	gös-
terip,	ellerinde	kamp	sandalyeleri	ile	bize	geldiler.	Sizin	
yoktur	 şimdi	 demezler	 mi?	 Meğer	 aldığımız	 karavanı	
tanıyorlarmış.	 Satıldığını	 ve	 bizim	 tecrübesiz	 karavan-
cı	 olduğumuzu	 duymuşlar.	 Hemen	 yardımcı	 oldular.	
Bu	misafirperverlik	 beni	 duygulandırdı.	 Şimdiye	 kadar	
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apartman	çocuğu	olan	oğlumuz	kamp	ateşine	doğru	
koştu.	Ben	yine	müdahale	etmeye	çalıştım.	Rahat	ol-
mam	konusunda	uyarıldım.	Kamp	kültürü	 içinde	olan	
insanlar	tahmininizden	daha	duyarlılar.	Hani	şu	büyük	
şehirlerdeki	şikayetlerimiz	var	ya…	Komşunun	komşuyu	
tanımaması,	çocuğu	sokakta	oynamaya	göndereme-
mek,	tek	yeşilliğin	çocuk	parkları	olduğu,	bunaldığımız	
ama	 fark	 etmediğimiz,	 şikayet	 ettiğimiz	 ama	 çözüm	
getiremediğimiz	 ya	 da	 çözmediğimiz	 durumlar	 kam-
pçılık	mantığında	yok.	Oğlumuzun	doğaya	bu	kadar	
çabuk	 uyum	 sağlamasına	 inanamadım.	 İnsanların	
bu	kadar	hoş	görülü	olmasına	da.	Hareketli	bir	çocuk	
annesi	olarak	toplum	içinde	ne	kadar	sıkıntı	çektiğimi	
bilseniz,	daha	ilk	kampımızda	derin	bir	nefes	çekip	ra-
hatlamamı	anlardınız.	
Karavanın	 içindeki	 yedek	kıyafetlerin	varlığı	 ile	çocu-
ğunuza	fazla	müdahale	etmiyorsunuz.	Üşürse,	evi	ya-
nında.	Yorulursa,	yatağı	burada.	Karnı	acıkırsa	mutfak	
burada.	
İşin	en	güzel	kısımlarından	biri	ne	biliyor	musunuz?	Ka-
ravanda	yemek	kültürü.	Evde	üç	çeşit	yapmaya	ça-
lıştığınız,	yeri	geldiğinde	hiçbirini	beğenmeyen	aile	bi-
reyleri	 karavandayken	 tek	 çeşit	 yemeğe	 bayılıyorlar.	
Nedenini	 bol	 oksijene	 bağlıyorum.	 Eşimin	 karavanda	
tüm	işlerde	bana	tam	destek	olması	da	önemli	bir	ay-
rıntı.	 Bu	 iş	paylaşılarak	yapılmalı.	 Tek	 kişiye	yüklenilirse	
devamı	gelmez.	Kadın	yorulur.	Yorulursa	da	eski	 rutin	
yaşamımda	yorulayım	o	zaman	der	ve	arkasını	döner.	
Erkeklerin	karavanda	köşe	yastığı	durumuna	geçmesi	
bu	yaşamın	sonuna	gelindiği	anlamına	gelir.	Karavan-
cılık	bir	ekip	işidir.	Bu	sadece	eş	anlamında	değil,	çocu-
ğunuza	örnek	olmak	adına	da	önemlidir.	Oğlumuzun	
da	karavan	içinde	görevleri	var	ve	bu	sorumluklar	onu	

çok	mutlu	ediyor.	Bizim	için	küçük	ama	O’nun	için	çok	
büyük	sorumluluklar.	Bu	benden	size	önemli	bir	dip	not	
olsun.	

İlk	kampta	öğrendiklerimi	size	kısaca	yazayım.	
-Karavana	valizle	girilmez,	valiz	boşaltıldıktan	sonra	yer	
sorunu	yaşanıyor.	Eşinize	tartışma	çıkarması	için	malze-
me	vermeyin.	 Karavan	büyük	bir	 bagaj	 değil,	 küçük	
bir	ev.
-Karavanınızın	su	deposunun	büyüklüğünü	öğrenin	ve	
deponun	 dolu	 olduğundan	 emin	 olun.	 Yoksa	 benim	
gibi	duş	alırsanız,	domatesleri	yıkayacak	suyun	kalma-
dığını	üzülerek	öğrenirsiniz.
-Karavan	içi	yapı	malzemelerini	çamaşır	suyu	gibi	kim-
yasallarla	 temizlemeye	kalkmayınız.	 (Bu	da	başka	bir	
tartışma	malzemesi)
-Yemek	 çeşitlerini	 abartmayın.	 Planlama	 yaparken	
günlük	 tek	çeşit	 yemek	 yapmayı	göz	önünde	bulun-
durun.
-İlk	karavan	macerasına	çıkarken	katlanabilen	sandal-
yeler	önemli.
-Eşinizin	desteğini	mutlaka	alın.	Artık	kadın	karavancı-
lar	da	yazılar	yazıyor,	paylaşımlarda	bulunuyor.	 Takip	
edin.

Bir	de	 izin	 verin	 kendinize,	bırakın	doğa	 sizi	 de	çağır-
sın.	 	Sabah	serinliğinde	bol	oksijen,	bol	güneş	altında	
kahvaltı	 yapın.	 Siz	 kahvaltıyı	 hazırlarken	 çocuğunuz	
çimlerde	yatsın.	Yalın	ayak	toprağa	basın.	Kirlenecek	
ayağım,	çorabım	demeyin.	Zaten	demeyeceksiniz.	İyi	
kamplar	şimdiden,	sevgiyle	kalın.

YAZI	VE	FOTOĞRAFLAR:	GAMZE	ASILTÜRKMEN
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Kamp	Karavan	dergisinin	hayata	geçtiği	bu	ilk	sayıda,	
tüm	doğa	severlere	esenlikler	dilerim.

Doğa	 kelimesi	 kocaman	 bir	 şemsiyeyi	 hatırlatıyor	
bana.		Bu	şemsiye	altında,	neler,	kimler	yok	ki.	Yürüyüş	
yapandan	 koşana,	 çadırı	 sırtında	 dolaşandan	 kara-
van	ile	seyahat	edene,	uçandan	tırmanana	ve	benim	
konum	olan	yüzenden	dalana.

Sizlerle,	 bu	 sayfalarda	 kamp	 ve	 karavanın	 ayrılmaz	
parçası,	keyifli	bir	hobi	olan	dalıştan	konuşacağız.	Su-
altı	 nedir,	 insanoğlu	 için	 	 ne	 ifade	 eder,	 neden	 spor	
değil	de	hobidir,	ülkemizde	ve	dünyada	ki	yeri,	büyük	
bir	sektör	mü,	pahalı	mı,	herkes	yapabilir	mi,	nerelerde	
eğitim	alabiliriz…	gibi	daha	birçok	sorunuza	yanıt	ver-
meye	çalışacağım.	Tabii	bunların	dışında	aklınıza	ge-
len	sorular	olursa	da	mutlaka	yazın	elimden	geldiğince	
yardımcı	olmaya	çalışacağım.

Sualtı	ve	insanın	buluşması	birçok	başlangıçta	olduğu	
gibi	merak	ile	başlıyor.	Günümüze	kadar	olan	kısmı	yani	
tarihçesi	herkesin	ulaşabileceği	sanal	ortam	kayıtların-
da	bulunduğu	için	bunu	size	bırakıyorum	ki	araştırırsanız	
ilk	buluşmayı,	yani	merak	kısmını	başlatmış	olabileyim.
Tüm	dünyada	olduğu	gibi	ülkemizde	de	sualtıyla	ilk	bu-
luşmanız	için	eğitim	almanız	gerekiyor.	Birçok	eğitim	sis-
temi		(CMAS,	PADI,	NASDS,	SSI,	NAUI,	PROTEC,	v.b.)	var.	
Hepsi	benzer	eğitimi	veriyor,	tek	fark	yatırımları	karşılığı	
belirlenen	ücretler.	Bu	eğitim	sistemlerinden	herhangi	
birinden	alacağınız	belgeler	ile	dünyanın	her	yerinde,	
yerel	dalış	merkezleri	eşliğinde	(tüplü	dalışta	asla	yalnız	
hareket	etmek	yok)	yeterliğiniz	seviyesinde	dalış	yapa-
bilirsiniz,	ülkemiz	hariç.		Yabancı	 iseniz	ya	da	yabancı	
ülke	pasaportuna	 sahipseniz	 ülkemizde	de	 istediğiniz	
sistemin	belgesi	ile	dalış	yapabilirsiniz.	Ancak	Türk	iseniz,	
kendi	ülkemizde	sportif	dalışı	(federasyondan	kopma-
yalım	diye	spor	kelimesi	monte	edilmiştir)	Türkiye	Sualtı	
Sporları	Federasyonuna	her	yıl	%20-50	arasında	munta-
zam	artan	harçları	yatıran,	belge	ücretlerini	 	ödeyen	
dalış	merkezlerinden	ve	yalnızca	CMAS	eğitim	sistemi	
olarak	 alabilirsiniz.	 	 Yabancılar	 bizim	 karasularımızda	
istedikleri	 belge	 ile	 dalabilirken	 biz	 sadece	 TSSF	 den	
onaylı	CMAS	belgesi	ile	dalabiliriz.	CMAS	belgenizi	yurt	
dışında	aldıysanız	o	da	geçerli	değil.		Neden	mi?	
Bu	sektörün	 içinde	olan	bizler,	 sorunun	cevabını	1980	
federasyon	 kurulduğundan	 beri	 tüm	 resmi	 kurumlar-
dan	almaya	çalıştık	ve	henüz	başaramadık.	Ama	yıl-
madık,	mutlaka	bu	(bildiğimiz)	cevabı	bulacağız.	

Gelelim	eğitim	kısmına;	yetkili	bir	merkezden	aldığınız	
eğitim	ve	karşılığında	sahip	olduğunuz	başlangıç	sevi-
yesindeki	belgeleriniz	 ile	(arzu	ederseniz	profesyonelli-
ğe	kadar	yükselebilirsiniz)	deneyimli	dalıcılar	eşliğinde	
keyifli	dalışlar	yapabilirsiniz.	Çoğu	kez	televizyon	ya	da	
filmlerde	özenerek	izlediğiniz	sonsuz	mavi	dünyanın	bir	
parçası	da	siz	olabilirsiniz.	 Stresten	uzak	 sadece	mavi	
dünyanın	size	sunduğu	güzelliklerin,	renk	cümbüşünün	
içinde	her	şeyden	arınıp	huzura	ulaşabilirsiniz.

Kamp	 ve	 karavan	 ile	 ilgisi	 nedir	 diye	 düşündüğünüz	
noktada	şöyle	bir	birliktelik	çıkıyor	ortaya;	 İstanbul’da	
olsak	da	ne	yazık	ki	Marmara	denizinin	bulanık	ve	can-
lılık	açısından	fakir	olması	özellikle	başlangıç	seviyesin-
deki	arkadaşların	derinlik	(max.	18m)	sınırı,	keyif	alma-
larını	 zorlaştırıyor.	 Bu	 sebeple	 de	 hafta	 sonları	 cuma	
akşamından	yola	çıkıp	pazar	akşamı	dönecek	şekilde	
Ayvalık,	 İzmir	 Karaburun,	 Sığacık,	 Çeşme	 vb	 yerlere	
gidiyoruz.	 Bu	durumda	en	önemli	 harcama	 kalemle-
rinden	biri	 ulaşım	bir	 diğeri	 de	 konaklama.	 Hele	 kışın	
yarım	saatte	bir	telefon	edip	yalvarma	aşamasında	ki	
otel,	 pansiyon	 işletmeleri,	 sezonda	 	 evladınız	 olsa	 sizi	
tanımaz.	Bu	ülkeden	farklı	bir	dünyada	yaşadıkları	için	
de	günlük	fiyat	artışlarına	borsadaki	en	değerli	kağıtlar	
bile	 yetişemez.	Dolayısıyla	 karavan	 sahipleri,	 çadırda	
kalabilen	doğa	severler	için	dalış	organizasyonlarında	
en	 pahalı	 unsur	 otamatik	 olarak	 çözülmüş	 demektir.	
Karavancılığın	sayısız	güzelliğinin	yanında	bizim	sektör-
de	de	böyle	olağan	üstü	bir	avantajı	söz	konusu.	Dü-
şünsenize	dalış	dönüşü,	otele	ulaşma,	özellikle	sezonda	
kalabalık	 otelde	 sıcak	 su	problemi,	 hazırlık,	 	 yemeğe	
gitmek	 için	 ulaşım,	 yemek	 sonrası	 o	 rehavet	 anında	
tekrar	otele	dönme,	sabah	oteli	terk	etme	telaşı,	kah-
valtı	 derken	 tekneye	 hareket,	 sonrasında	 İstanbul’a	
dönmek	 için	 koşuşturma…	 Tüm	 bunlardan	 uzaksınız.		
Karavanı	en	yakın	bulduğunuz	yere	park	etmişsiniz,	her	
şeyiniz,	eviniz	hareket	noktasında,	acele	yok,	koşuştur-
ma	yok.	Olaya	daima	2-0	önde	başlıyorsunuz.		
Dalış	 yapmaya	 niyetiniz	 varsa	 bence	 önce	 karavan	
alın,	emin	olun	pişman	olmayacaksınız.

Görüşmek	dileğiyle.
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DENİZ KULAĞI

Hayrettin	Armağan	Düğenci
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HANGİ KÖPEKBALIĞI ?

Denizlerde,	 okyanuslarda	 en	 korkulan	 canlı	 hangisidir	
diye	sorulsa	tek	yanıtla	karşılaşırız;	köpekbalıkları.	Bırakın	
denizlerde	 gezenleri,	 yüzenleri,	 dalanları,	 denize	 çok	
uzak	olan,	hatta	belki	deniz	 ile	hiç	tanışmamış	olanlar-
dan	gelecek	yanıt	ta	büyük	bir	olasılıkla	“köpekbalıkları”	
olacaktır.	Buna	da	şaşırmamak	gerekir.	 	Köpekbalıkları	
bir	yana,	eski	çağlardan	beri	gemileri	kolları	ile	yakala-
yıp	 batıran	 dev	 ahtapotlardan	 tutun,	 denizcileri	 kan-
dıran	deniz	kızı	hurafelerine	kadar	bir	çok	asılsız	hikaye	
günümüze	kadar	gelmiş.	Bu	inanışlar	romanlara	konu	ol-
muş,	filmlere	ilham	kaynağı	olmuş.		Üstüne	bir	de	yetmişli	
yılların	ortalarında	“Jaws”	furyası	başlamış,	ve	bir	cana-
varın	o	ürkütücü	yüzü	tüm	dünyaya	yayılmıştı.	Bu	da	yet-
medi		“Jaws”	filmleri	devamlı	hale	getirildi.	Peşi	sıra	Jaws	
2,	Jaws	3	versiyonları	vizyona	girdi	ve	takip	eden	belki	
de	on	yıl	boyunca	insanlar	köpekbalıkları	ile	korkutuldu.

Peki	 gerçekten	 köpekbalıkları	 insanlar	 için	 korkulması	
gereken	kana	susamış	canlılar	mıdır?	Öncelikle	bilmek	
gerekir	ki	onlar	denizlerdeki	besin	zincirinin	en	üzerindeki	
halkadır.	Doğal	olarak	denizlerin	yırtıcısıdırlar.	İnsanlar	ile	
karşı	karşıya	geldiklerinde	bu	tehlike	her	zaman	söz	ko-
nusudur.	Ama	bu	her	köpekbalığı	türü	için	geçerlimidir?	
Bu	soruya	da	“evet”	demek	mümkün	değildir.
	Dünya	aslında	bir	su	gezegeni.	Bu	su	dünyasının	ancak	
dörtte	bir	oranı	kadar	kara	parçası	su	üstünde	kalmış	ve	
farklı	şartlarda	bir	yaşam	oluşmuş.	Bizler	de	bu	ortamda	
yerimizi	almışız.	Yani	deniz	canlılarının	hakim	olduğu	bir	
dünyada	yaşıyoruz.	Köpekbalıkları	günümüzden	yakla-
şık	dörtyüz	milyon	yıl	önce	gezegenimizde	,	okyanuslar-
da	ortaya	çıkmışlar.	İnsanlar	bir	yana,	insansı	yaratıkların	
bile	yeryüzünde	ortaya	çıkmasının	da	bir,	bir	buçuk	mil-
yon	yıl	kadar	olduğunu	unutmamak	gerekir.		O	neden-
le	 köpekbalıklarının	okyanuslarda	olduğu	dönemlerde	
birlikte	 olduğu	 canlıların	 her	 biri	 gezegenimizden	 silin-

mişler.	Şu	an	olanlar	da	köpekbalıklarından	daha	son-
ra	yer	almışlar	okyanuslarda.	 İşte	köpek	balıkları	böyle	
canlılar.	Onların	genlerinde,	kodlarında	 ,	hafızalarında	
bu	gezegenin	gerçek	sahipleri	olduklarının	 izleri	var.	O	
nedenle	milyonlarca	yıl	süre	gelen	bu	uzun	serüvende	
insanlar	onların	hedefleri	arasında	hiç	olmamış.	Beslen-
me	alışkanlıkları,	yaşam	şekilleri	bizlerin	var	olmasından	
çok	önceleri	 şekillenmiş.	Halen	de	bunu	 sürdürüyorlar.	
Peşlerine	düştükleri	avlar	belli,	bulundukları	bölgede	na-
sıl	avlanacakları	belli,	yayıldıkları	alanlar	belli,	her	şey	bir	
yana	davranışları	belli.	Ancak	ne	yazık	ki	insanoğlunun	
davranışları	belli	değil!	 	Ne	zaman	nerede	köpekbalık-
larının	 karşısına	 çıkacaklarına	 tam	 karar	 veremiyorlar,	
çıktıklarından	ne	yapacaklarını	da!

Gelelim	 köpekbalıklarının	 insanlar	 için	 tehlikeli	 olup	ol-
madığına.	Buna	kesin	olarak	“hayır”	diye	cevap	vermek	
doğru	 olmaz.	 En	 güzel	 örneğini	 kedilerden	 verebiliriz.	
Evimizde	 yaşayıp,	 kucağımıza	 alıp	 sevdiğimiz	 kediler	
yanında	 bizi	 araçtan	 indiğimizde	 parçalayacak	 olan	
savanlarda	 yaşayan	 kediler	 de	 vardır.	 Köpekbalıkları	
da	böyledir.	Kedilerin	farklı	türleri	çok	sayılmaz	ama	kö-
pekbalıklarının	bilinen	üçyüzden	fazla	türü	var.	Bunların	
bir	 çoğu	 bildiğimiz	 vucut	 formuna	 sahip,	 köpekbalığı	
denince	akla	gelen	balıklar,ama	bir	çoğu	da	çok	farklı	
yaşam	şekline	ve	vucut	yapısına	sahip	balıklardır.	Hatta	
bazılarını	balığa	bile	benzetmek	güçtür.	Hangi	tür	olursa	
olsun,	hangi	vücut	yapısına	sahip	olursa	olsun	tüm	kö-
pekbalıkları	bulundukları	bölgenin	yırtıcısıdır.	Ama	hedef	
avları	arasında	kesinlikle	insanlar	yoktur.	Ancak	bazı	tür-
leri	ile	yolumuzun	kesişmemesi	şartıyla.	

-Dünyanın	en	büyük	balığı;	Balina	köpekbalığı	
(Rhincodon	typus	);	Mozambik
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Denizlerin	en	büyük	balıkları	sıralamasında	da	köpekba-
lığı	türlerinden	bir	çoğu	ilk	sıraları	paylaşır.	Örneğin	Balina	
köpekbalığı	 (Rhincodon	typus	 )maksimum	18	metreye	
varan	boyu	ile	halen	denizlerde	yaşayan	en	büyük	balık	
ünvanını	elinde	tutar.	Ama	beslenme	şekli	çok	ilginçtir.	
Bu	dev	balık	insanlar	için	tehlikeli	olmak	bir	yana	balıklar	
için	bile	 tehlikeli	değildir.	Planktonların	peşinden	okya-
nusları	bir	boydan	geçerler.	Su	altı	 fotoğrafçılarının	da	
en	fazla	karşılaşmak	istedikleri	balıkların	başında	gelirler.	
Ama	Büyük	Beyaz	Köpekbalığı	(Carcharodon	carchari-
as	)için	bu	söylenemez.	Jaws	filmindeki	köpekbalığı	bu	
türün	dünya	 	denizlerinde	doğal	düşmanı	 hemen	he-
men	yoktur.	Yedi	metreye	ulaşan	boyu	 ile	köpekbalık-
larının	en	yırtıcı	türü	denilebilir.	Ama	Büyük	Beyaz	köpek	
balığının	bile	hedefi	insanlar	değildir.	Onlar	daha	büyük	
ve	besleyici	deniz	canlılarının	peşindedirler.	Yüzbinlerce	
yıldır	olduğu	gibi.	Örneğin	foklar,	deniz	aslanları	onların	
en	bilinen	avları.	Eğer		dalga	sörfü	yapanlar,	serbest	da-
lış	ile	balık	avlayanlar	onların	beslendikleri	bölgelerde	bu	
aktiviteleri	yapıyorlarsa		doğrudan	bu	yırtıcıların	hedefi	
olurlar.	 Kayıtlara	geçen	olaylar	da	bu	 şekilde	 karşılaş-
maların	sonucudur.	Buna	karşılık	Büyük	Beyaz	Köpekba-
lıkları	ile	birlikte	dalınıp,	onların	fotoğraflarını	çekmek	bü-
tün	deneyimli	 su	altıcıların	hayallerini	 süsler.	Bunun	 için	
adeta	bir	sektör	oluşmuştur.	Özel	kafesler	 içinde	Büyük	
Beyaz	köpekbalıklarının	mevsimsel	avlandıkları	bölgeler-
de	dalış	organize	edilerek	çağımızın	bu	son	dinozorları	
fotoğraflanabilir.	Bunların	dışında	Boğa	köpekbalıkları	

(Carcharhinus	leucas)	,	tatlı	sularda	da	yaşamını	devam	
ettirebilen	tek	köpekbalığı	türüdür.	Bu	nedenle	doğaları	
nedeniyle	okyanus	kıyılarından	denize	dökülen	nehirle-
re	girip	avlanabilirler.	Bu	türler	gibi	birkaç	tür	de	insanlar	
ile	kendi	doğal	ortamlarında	karşılaştıklarında	tehlikeli	

olabilirler.	Ancak,	üç	yüzden	fazla	türü	olan	köpekbalık-
larından	çok	azı	insanlar	için	potansiyel		tehlikedir.	

Dünyada	köpekbalığı	saldırılarını	takip	eden	“Internatio-
nal	Shark	Attack	File”	(ISAF)	diye	tanınan	bir	oluşum	var-
dır.	Bu	grup	dünyada	köpekbalığı	saldırılarını	izler	ve	her	
yıl	bunlarla	ilgili	rapor	hazırlar.	Saldırıları	Provoke	olanlar	
(Köpekbalıklarını	besleme,	 veya	bulundukları	bölgede	
avlanma	gibi)	 ve	Provoke	olmayan	 (Köpekbalıklarının	
doğrudan	 saldırıları)	olarak	ayırır	 ve	 izlerler.	 Bu	grubun	
çalışmaları	 sonucunda	 da	 2017’de	 tüm	 dünyada	 kö-
pekbalığı	saldırıları	nedeniyle	ölümle	sonuçlanan	4	olay	
saptanmıştır.	Yine	aynı	kuruluşun	2018	kayıtlarına	dünya	
çapında	66	olay	girmiş	 ve	bunlardan	 yine	 4’ü	ölümle	
sonuçlanmıştır.	 Buna	karşılık	 2018	yılı	 içinde	 sadece	ül-
kemizde	yedibin	kişi	trafik	kazalarında	hayatını	kaybet-
miştir.	

Şimdi	sormak	lazım,	gerçek	tehlikeli	köpekbalıkları	deniz-
lerde	mi,	yoksa	otoyollarda	mı?

Yazı	ve	Fotoğraflar:	Ateş	Evirgen

Kendi	halinde	bir	balık,	Domuz	Köpekbalığı
(Oxynotus	centrina);	İstanbul

Okyanusların	en	büyük	avcısı	Büyük	Beyaz	Köpekbalığı	
(Carcharodon	carcharias	);	Meksika

Bir	başka	yırtıcı	,	Boğa	köpekbalığı	
(Carcharhinus	leucas);	Fiji
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HABER

TAŞIMASI KOLAY VE KULLANICI DOSTU 
SUALTI ROBOTU GÖZCÜ

Akademik ve teknik açıdan 
donanımlı mühendislerden oluşan 

ekip uzun bir süreci kapsayan 
araştırmaları ve yoğun çalışmaları 
sayesinde yüksek teknoloji içeren 
ürünü GÖZCÜ 360° çekim ve sanal 
gerçeklik maskesi ile görüntü ve 
kontrol gibi inovatif uygulamalar 

sunuyor.

2018	yılında,	İstanbul	Teknik	Üniversi-
tesi	mezunu	Kontrol	ve	Otomasyon	
Mühendisleri	 Zeynep	 Balca	 Yılmaz	
ve	Kazım	Çağlar	Erat	 ile	kurulan	fir-
ma,	 TÜBİTAK	 desteği	 ile	 yola	 çıktı.	
İzmir	 Bilimpark	 Teknoloji	 Geliştirme	
Bölgesi	ve	İTÜ	Çekirdek	Erken	Kuluç-
ka	Merkezinde	eş	zamanlı	olarak	Ar-
Ge	faaliyetlerine	başladı	ve	uzaktan	
kontrollü	 insansız	 su	 altı	 aracı	GÖZ-
CÜ’yü	 ortaya	 çıkardı.	 Kazanılan	
tecrübeler	 ve	 bilgi	 ışığında,	 su	 altı	
teknolojileri	 çalışmaları	 devam	 edi-
yor	 ve	 ürüne	 yeni	 geliştirmeler	 ka-
zandırıyor;	 yeni	 ürünler	 oluşturuyor.	
Bu	sayede	kazanılan	ticari	başarıyı,	
uzmanlığı,	 Türkiye’de	 su	 altı	 tekno-
lojilerini	 geliştirmek	 için	 kullanmaya	
devam	ediyor	ve	size	su	altı	 tekno-
lojileri	çözümleri	sunuyor.	

Su altı araştırmaları artık çok daha 
kolay!

Searover	 	size	sualtı	 teknolojileri	çö-
zümleri	 sunuyor.	 Yüksek	 kaliteli,	 uy-
gun	 fiyatlı,	 yerli	 üretim	 su	 altı	 teftiş	
ve	 araştırma	 aracı	 GÖZCÜ,	 dünya	
çapında	 günümüz	 yüksek	 teknolo-
jisini	bünyesinde	barındırıyor.	Yüksek	
manevra	 kabiliyetine	 sahip	 su	 altı	
aracının	(ROV)	sahip	olduğu	şiddeti	

ayarlanabilir	 güçlü	 LED	 ışıklar,	 canlı	
HD	görüntü	sağlayan	1080p	kamera	
için	mükemmel	aydınlatma	sağlıyor.	
Su	altı	çalışmaları	için	geniş	yelpazeli	
çözümler	sunan	GÖZCÜ,	balık	çiftlik-
leri,	boru	hatları,	 su	altı	 inşaatları,	 li-
manlar,	sörvey,	arama-kurtarma,	su	
altı	arkeolojisi,	su	altı	biyolojik	araştır-
maları	ve	hatta	medya	sektörü	gibi	
birçok	sektöre	hitap	ediyor.	GÖZCÜ,	
alanında	 uzman	 Searover	 ekibinin	
titiz	tasarımı,	yüksek	kalitede	parça-
ları,	 sahada	 kanıtlanmış	 başarısı	 ile	
sağlam	güvenilirlik	yaratıyor.	

Kendi	sınıfında	zorlu	görevleri	yerine	
getirmek	 için	 güçlü	 bir	 donanıma	
sahip.	 Standart	 100+	metre	 derinlik	
derecesi	 ve	 300	 metrelik	 kablo	 ve	
sanal	gerçeklik	gözlüğü	seçenekleri	
ile	 su	altında	keşif	yapmak	GÖZCÜ	
için	çok	daha	kolay.	Derinlik	sabitle-
me,	pozisyon	kontrolü	gibi	seçenek-
ler	 üstün	 özelliklerini	 ortaya	 koyar-
ken	ürünün	işlevselliğini	de	arttırıyor.	
Kullanıma	 hazır	 halde	 ürünün	 elde	
edilmesi,	 kolay	 kullanım	 sağlayan	
yapısı	 ve	 verilen	 ön	 eğitim	 ile	 artık	
denizdeki	deneyimler	oldukça	basit	
ve	eğlenceli.

Sualtı	 araştırma	 ve	 müdahale	 gö-
revlerinin	 artan	 ihtiyaçlarına	 yanıt	
verebilmek	 için,	 ekipmanlar	 sürekli	
gelişmeli,	 	 daha	 verimli	 olmalı,	 kul-
lanıcılara	 ve	 dalgıçlara	 maksimum	
emniyet	 sağlayabilmeli.	 Bu	beklen-
tileri	 karşılayabilmek	 için,	 Searover		
sürekli	 inovasyona	ve	yeni	 teknolo-
jilere	 odaklı	 çalışıyor.	 Bünyesinde-
ki	 AR-GE	 ekibi,	 son-kullanıcılar	 ve	
endüstriyel	 dalgıçlarla	 birlikte	 çalı-

şarak,	 yarının	 sorunlara	 da	 çözüm	
sunabilecek	yeni	teknolojileri	gelişti-
riyor.	Müşterilerini,	denizin	bir	parçası	
haline	 getirecek	 yüksek	 teknolojiler	
üretmek	 amacıyla	 yola	 çıkan	 Sea-
rover	 ,	 yüksek	 teknoloji	 ürünü	 sualtı	
robotları	tasarlıyor	ve	üretiyor.	Tasarı-
mı	Searover	mühendisleri	tarafından	
Türkiye’de	yapılan	sualtı	araçları	de-
niz,	göl,	akarsu,	gölet	ve	barajlarda	
zor	koşullarda	çalışmaya	uygun	ola-
rak	 üretiliyor.	 Sualtı	 robotların	 üreti-
mi,	 İzmir	 Menderes	 İTOB	 Organize	
Sanayi	Bölgesi’nde	yapılıyor;	kontrol	
sistemleri	ve	yazılımları	da	Türkiye’de	
gerçekleştiriliyor.	 Sualtı	 robotları	 sa-
yesinde	 artık	 birçok	 sektör,	 yüksek	
işletme	 maliyetlerinden	 kurtuluyor,	
uzun	süren	operasyonlar	çok	kısa	sü-
relere	indirgenerek	zaman	tasarrufu	
elde	edebiliyor	ve	en	önemlisi	çalı-
şanların	iş	güvenliği	arttırılıyor.

Searover	 ’ın	 uzman	 teknik	 servisi,	
yedek	parça	stoğu,	hızlı	lojistik	ope-
rasyonu	sayesinde	birçok	işletmenin	
sualtı	 araştırma	 ve	 müdahale	 ihti-
yaçları	 artık	 ülkemizde	 karşılanabilir	
hale	geliyor.
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MALDİVLER VE SİYAH YÜZGEÇLİ 
KÖPEKBALIKLARI

Gezmek	için	İstanbul’u	yaşamak	için	
Ankara’yı,	ülkemizin	dört	bir	yanında	
su	olan	hatta	tuzlu	su	olan	her	yeri-
ni	 seviyoruz.	 Doğayı	 sevdiğimiz	 için	
dağlara	ormanlara	gidiyoruz.	Ancak	
bir	yanımız	hep	sıcak,	hep	deniz	arı-
yor.	 İşte	bunun	 için	kış	aylarımızı	her	
sene	 birkaç	 sıcak	 ülke	 ziyaretimizle	
geçiriyoruz.	

Bana	Dergiden	biz	 yazı	 teklifi	geldi-
ğinde,	 iki	 hafta	 beklerseniz	 Maldiv-
ler’e	gidiyoruz,	dönünce	size	o	geziyi	
yazayım	 dedim.	 2000	 senesinden	
beri	dalış	sektörü	 içerisindeyim.	Hep	
keyifli,	kendi	zevk	aldığım	ve	katılan-
ların	 da	 zihinlerinde	 güzel	 hatıralar	
bırakan	 organizasyonlara	 imza	 at-
mak	 istedim.	 Ekibimizle	bunu	 yarat-
mak	için	2007’den	beri	Nereids	Dalış	
Merkezi	olarak	çalışıyoruz.	
Tüplü	dalış	ve	sualtı,	bizim	için	bir	ya-

şam	şekli.	Sizin	hayalinizi	iyi	bir	eğitim,	
bilgi	ve	eğlence	ile	birlikte	yaşam	bi-
çiminiz	haline	dönüştürmeyi	amaçlı-
yor	ve	bunun	için	çalışıyoruz.				

“Bir	hayalim	var”	dedi,	bir	 sene	ka-
dar	 önceydi.	 “Hocam,	 Maldivler’e	
bir	gün	gidebilir	miyim?”

“Bilmiyorum	dedim,	gelebilir	misin?”	
Biz	 16.	 Maldivler	 turumuzu	 yapıyor-
duk	o	sıra.	

“Türkiye’nin	 neredeyse	 her	 yerini	
gezdim,	 yurtdışında	 çeşitli	 yerlere	
gittim.	Ama	Maldivler	çok	ayrı	dedi.”	

“Haklıydı…”

Maldivler,	 cennetin	 dünya	 üzerin-
deki	 yüzüdür	 diyoruz	 biz.	 Atol	 adı	
verilen	 mercandan	 oluşan	 adalar	
üzerinde	yaşam...	Sualtı	volkanların-
dan	oluşan	kalıntının	güneş	görmesi	
ile	yaşayan	minik	adalar	bütünü...	Bu	
yüzdendir	ki,	Maldivler’in	kumu	hep	
serindir	ve	ay	ışığında	ışıl	ışıl	parlar.	

Adaların	 etrafında	 oluşan	 resifler,	
Hint	 okyanusunun	 akıntılarından	
beslenerek	muhteşem	 yapısını	 oluş-
turur	ve	 rengârenk	türlere	ev	sahip-
liği	yapar.	
Maldivler,	resmî	adıyla	Maldiv	Cum-
huriyeti,	 Hint	 Okyanusu’nda	 1.200	
adadan	 oluşan	 bir	 devlettir.	 Halk	
kendi	dilini	konuşsa	da	Ülkede	İngiliz-
ce	hâkimdir.	Cumhuriyet	ile	yönetilir	
ve	Müslüman’dırlar.		

1200	 civarında	 adadan	 meydana	
gelen	devletin	şu	an	yaşanılabilir	200	
civarı	 adası	 vardır.	 Bunların	 sadece	
bir	 kısmı	 yerel	 halk	 tarafından	 kul-
lanılır.	 Kalanları	 otel	 olarak	 turizme	
hizmet	verir.	Yüzölçümleri	çok	küçük	
olduğundan	 adalarda	 bir	 kaç	 fak-

lı	 yerleşim	 bulunamaz.	 Her	 ada	 bir	
otel,	hatta	bazen	iki	ada	bir	otel	ola-
rak	hizmet	verir.	Adalardan	diğerine	
geçmek	mümkün	değildir.	 	Başkent	
Male’nin	olduğu	adaya	veya	hava-
alanının	olduğu	adaya	hızlı	bot	veya	
uçak	ile	gidip	gelmek	mümkündür.	

Başkent	dışında	hiç	bir	adada	ulaşım	
aracı	bulunmaz,	 zemin	 tüm	adada	
kum	olduğu	 için	ayakkabıdan	 ziya-
de	terlik	veya	çıplak	ayakla	gezeriz.	

Maldivler’de	 zamanla	 küresel	 ısın-
ma	etkisi	ile	de	adaların	sular	altında	
kaldığını	düşünürsek,	hazır	 imkân	ve	
vakit	varken	o	sükûnet	ve	ambiyan-
sın	tadına	varmak	gerekir.	Adalarda	
toprak	olmadığından	tarım	mümkün	
değildir,	her	 şey	dışarıdan	gelir.	 Tro-
pik	ağaçlar,	bembeyaz	kum,	 turku-
az	 deniz,	 gündoğum	 ve	 batımları	
ruhumuzu	 besler.	 Yorgun	 zihin	 ve	
bedenimizle	 çıktığımız	 tatilimizden	
huzur	ve	dinginlikle	döneriz.

Turu	 hazırlamıştım,	 transferler,	 dalış-
larımız,	 ada	 içi	 aktivitelerimiz	 tama-
mının	 ön	 rezervasyonları	 tamamdı.	
Bir	 bayan	 yanı	 yerimiz	 vardı	 ki	 tele-
fonum	çaldı.	

“Müjde!	 Emekli	 oluyorum	 :)	 Lütfen	
yer	kalmadığını	söylemeyin..”

Hayalleri	gerçekleştirmek	her	zaman	
uzak	ve	zor	gibi	görünse	de	bu	ka-
dar	kolaydı	aslında.	

“Hocam,	paletlerimi,	maskemi	alıyo-
rum,	başka	ne	ihtiyacım	olacak?”

“Parmak	arası	terlikleri	unutma”	de-
dim.	

Böylece	 grubumuz	 tamamlanmıştı.	
Nereids,	Maldivler’e	18’inci	seyaha-

GAYE	DÜLGER
Dalış	Eğitmeni-	Nereids	Dalış	Merkezi	Kurucusu	
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tini	gerçekleştirmeye	hazırdı.	
Şubat	ayında	İstanbul	ve	Ankara’da	
havanın	eksi	ve	karlı	olduğu	günler-
de,	 dolaplara	 kaldırdığınız	 yazlıkları	
indirmeniz	 gerekebilir.	 Çünkü	 Mal-
divlerin	 en	 güzel	 zamanları	 aslında	
Ocak	–	Şubat	aylarıdır.	Hava	sıcak-
lıklarının	 30’lu	 değerlerde	 olduğu,	
yağışın	hiç	olmadığı	dönem	tam	da	
bu	günlerdir.	

Uçuşumuzun	 Doha	 aktarması	 ile	
uzun	tek	sefer	yapmak	yerine	yorul-
madığımız	ikili	uçuşumuzla	Male’de-
yiz.	Bizim	için	bekleyen	hızlı	botumu-
za	grupça	bindik.	30	dakikalık	hızlı	bir	
seyirden	sonra	adamızdayız.	

Bizleri,	otel	personelinden	geçen	se-
neden	de	tanıdığımız	tek	Türk	çalışa-
nı	Levent	karşılıyor.	Bu	anı	çok	seviyo-
rum.	Adanın	 iskeleden	 ilk	görüntüsü	
ile	herkesin	yüzündeki	o	gülümseme	
gerçekten	çok	şey	söylüyor.	

İlk	 önce	 yolumuz	 üzerindeki	 dalış	
merkezine	 uğruyor,	 ekipmanlarımı-
zı	 bırakıyoruz.	 Odalarımıza	 yerleşip,	
öğlen	yemeğimizi	yiyip	adamızı	keş-
fe	 çıkacağız.	 Ne	 de	 olsa	 bir	 hafta	
buradayız.	İlk	gün	dinlenme,	Dalışlar	
ise	yarın	başlıyor.	

Otelimiz	 bizim	 için	 bir	 sürpriz	 yapıp	
odalarımızı	 delükse	 yükseltmiş.	 Yeni	
odalarımız	 olağanüstü.	 Grubumuz-
da	 sadece	 dalıcılarımız	 olmadığı	
için	odalarımızın	ve	otelimizin	konfo-
ru	önemli.	

Ben	 oda	 ayarlamalarından	 sonra	
dalış	 merkezindeyim,	 geçen	 yıldan	
bu	yıla	neler	olmuş,	bu	 sıralar	dalış-
larda	 neler	 görmüşler	 öğrenip	 gru-
bumuzun	dalış	 seviyesini	kendilerine	
bildirip	 gerekli	 formları	 doldu-
ruyorum.	 Sabah	 8:00’de	 mal-
zemelerimizi	 hazırlamak	 üzere	
iskelede	 olacağız.	 Bizi	 bekleyin	
kaplumbağalar,	 mantalar	 ve	
diğerleri...
Yemek	 sırasında	 hemen	 resto-
ranımızın	 yan	 tarafında	 yüzen	
bebek	 siyah	 yüzgeçli	 resif	 kö-
pekbalıkları	 ile	 seyre	başlıyoruz.	
Adamızın	her	yeri	mercan	oldu-
ğu	 için	kumların	yani	ufalanmış	
mercanların	 etrafında	 birçok	
yengeç	 ve	 keşiş	 yengeci	 var.	
Akşamları	 daha	 çok	 dışarı	 çıktıkları	
için	çok	dikkatli	olmalıyız.	

İlk	 yemeğimiz	 tüm	 misafirlerimizin	
aklındaki	 soruların	yanıtlarını	veriyor.	
Adada	 aç	 kalmayacağımız	 kesin-
leşti	ancak	kilo	almamayı	başarmak	
mucize	 olacak.	 Dünya	mutfakların-

dan	 açık	 büfe	 ve	 alakart	 restoran-
lardan	 tercih	 yapıp	 istediğimizi	 ra-
hatça	 yiyebiliyoruz.	 Hatta	 özel	 bir	
durumumuz	varsa	bizim	 için	o	yiye-
cekleri	 hazırlamaları	 mümkün.	 Nasıl	
tedarik	 edildiğini	 hiç	 anlamıyoruz	
ama	bizi	bir	hafta	boyunca	bir	yedi-
ğimizi	 yeniden	 yemeden,	 tüm	dün-
ya	 mutfaklarından	 harika	 tatlar	 ile	
hizmet	verecekler.	

Odalarımızın	 verandasında	 seyre	
dalarken	kimilerimiz	şnorkelle	sualtını	
keşfe	başladı	bile.	Bir	diğeri	e	diğe-
ri	derken	herkes	suda.	Bir	karış	suda	
gördüklerine	 inanamayanlar	 biziz.	
Sevgili	 filmlerin	 başoyuncusu	 Kayıp	
balık	Nemo,	dalgıçlarımız	tarafından	
bulunmuş	 durumda.	 Fotoğraf	 ma-
kinesini	 alıp	 gidenlerden	 çektiklerini	
istiyoruz	tabi.	
 
Karışık	duygular	içerisindeyiz...	

Hem	bu	huzur	ve	sükunet	 içerisinde	
biraz	 daha	 uyumak,	 hem	 de	 gün	
doğumunu	ve	sabahın	keyfini	kaçır-
mamak	için	kalkmak	istiyoruz.	

Sonunda	 irademiz	 kazanıyor	 ve	ka-
pıların	 önünde	 buluşup	 kahvaltıya	
gidiyoruz.	 İlk	dalış	günümüz.	Grubu-
muz	 tecrübeli	 dalıcılardan	oluştuğu	
için	ileri	düzey	dalış	bölgelerini	tercih	
ettim.	 Bu	 çok	 akıntı	 ama	 aynı	 za-
manda	çok	balık	demek.

Male’ye	 yakın	 bir	 adada	 konakla-
dığımız	 için	 dalışlarımızı	 North	 Male	
Atol’de	yapacağız.	

İrili	ufaklı	birçok	resifi	içerisinde	bulun-
duran	 Atol,	 bize	 Hint	 okyanusunun	
resifler	 etrafında	 yaşayan	mantalar	
ile	 aynı	 aileden	 eagleray,	 stringray	

gibi	vatos	çeşitlerini	görme	fırsatı	ta-
nıyor.	 Tabii	 resif	 köpekbalıklarından	
söz	etmemek	onlara	büyük	bir	hak-
sızlık	olur.
Sualtında	konuşamamak	çok	büyük	
özgürlük.	 Sadece	 bakışarak	 ve	 el	
işaretleri	ile	anlaşıyoruz.	

Teknede	brifingimizi	yaptıktan	sonra,	
suya	giriş	yapacak	ikinci	grup	olarak	

biz	 varız.	 Dalıcılarımız	
ve	 fotoğraf	 makine-
leri	 hazır.	 Birer	 küçük	
kompakt	 makine	 ke-
yifli	bir	dalış	esnasında	
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size	daha	sonra	aynı	yeri	hatırlamak	
ve	anılarınızı	canlı	tutmak	için	yeterli	
oluyor.	

Fotoğraf	 Eğitimini	 henüz	 tamam-
layanlar,	 burada	 kendilerini	 gelişti-
recekler.	 Dalışlarımızda	 maksimum	
derinlik	 30	metre	ancak	biz	 en	çok	
25	 lere	 inmeyi	 ve	 dalışın	 çoğunu	
15-20	 metrelerde	 geçirmeyi	 planlı-
yoruz.	 Bir	 kaç	gün	üst	 üste	dalaca-
ğımız	 için,	dip	 süremizi	 kısaltmamak	
ve	 nitrojenin	 vereceği	 yorgunluğu	
yaşamamak	için	oksijeni	zenginleşti-
rilmiş	hava	karışımı	olan	nitroksu	kul-
lanıyoruz.	

Su	 sıcaklığımız	 28	 derece,	 şortyle-
rimizle	 ilk	 dalışımıza	 giriyoruz.	 Akıntı	
ile	palet	vurmamıza	dahi	gerek	kal-
madan	 süzülerek	 ilerliyoruz.	 Ben	 ilk	
dalışlar	da	çekim	yerine	seyir	tavsiye	
ederim.	 Böylece	 gittiğimiz	 yerdeki	
canlılara	daha	hâkim	olabilir,	daha	
çok	 şey	 görürüz.	 Grup	 makineleri	
boş	 vermiş	 dev	 bir	 kaplumbağanın	
peşinden	giderken	bir	yandan	suyun	
sığlıklarındaki	 tam	sekiz	 tane	eagle-
ray’i	 seyre	 daldı.	 Bu	 aradaki	 renkli	
balık	 sürüleri,	melek	balıkları	 ve	pa-
pağanları	saymıyorum	bile.	

Akıntı	 ile	süzüldüğümüz	sırada	resifin	
sonuna	yaklaşıyoruz.	Burada	tutuna-
bileceğimiz	 bir	 kaç	 kaya	 var.	 Nor-
malde	sualtında	hiç	bir	yere	dokun-
muyoruz	ancak,	bu	dalış	bölgesi	için	
burası	 belirlenmiş	bir	 yer.	Akıntı	 resif	
sonu	olması	 sebebi	 ile	 hızlanıyor	 ve	
o	sırada	tutunup	önümüzden	geçen	
tüm	 sualtını	 izliyoruz.	 İşte	bu	bir	bel-
geselin	içerisinde	yaşamak	demek...

İhtişamlı	kuyruğunu	sallayarak	ailesi-
ni	de	almış	geliyordu.	 Toplam	diğer	
grup	ile	birlikte	8	–	10	kişi	kadarız.	Ne-
fes	alıp	vermekten	başka	yapmamız	
gereken	hiçbir	şey	yok.	
Ev	 sahibi	 oldukları	 o	 kadar	 belliydi	
ki,	iki	büyük	bir	küçük	Siyah	yüzgeçli	

köpekbalığı	 bir	
metre	 kadar	
yanımızdalar	 ve	
umurlarında	de-
ğiliz.	 Yaklaşık	
beş	 dakikalık	
bir	şovun	ardın-
dan	 yerlerini	
beyaz	yüzgeç-
lilere	 bıraktıkla-
rında	kum	üze-
rinde	 oturan	
beş	adet	hem-
şire	 köpek	 ba-
lığı	 görüyoruz.	
Dalışımızın	 sonlarına	 geldiğimiz	 için	
aşağıya	 inemesek	 de	 olduğumuz	
yerden	 izlemek	 bizi	 oldukça	 heye-
canlandırdı.		
 
Resif	 köpekbalıkları	 diğer	 balıkları	
yedikleri	 için	 sürülere	 dalışlarını	 ve	
avlanmalarını	keyifle	izledikten	sonra	
dalışımızı	yukarıya	çıkarak	sonlandır-
dık.	 Bundan	 sonraki	 bütün	 dalışla-
rımızı	 ve	 hatta	 adadaki	 kıyı	 seyirle-
rimizi	 irili	 ufaklı	 Siyah	yüzgeçli	 köpek	
balıkları	 ve	 onların	 minik	 yavrularını	
seyir	ile	geçirecektik.

SİYAH YÜZGEÇLİ RESİF KÖPEK BALIK-
LARI ( BLACK TIP REEF SHARK)

Hint	 Okyanusu	 ve	 çevresinde	 en	
sıklıkla	görülen	Köpekbalığı	 türü	Re-
sif’lerdir.	 Siyah,	 beyaz	 ve	 gri	 olarak	
üst	 yüzgeçlerinin	 rengine	göre	 isim-
lerini	alırlar.	

Siyah	yüzgeçliler	için	sualtının	hızlıları	
demek	 doğru	 ve	 yerinde	 olur.	 Çe-
vik	bedenleri	sayesinde	hızlı	hareket	
ederler,	 dolayısıyla	 beyaz	 yüzgeçli-
lere	oranla	görülmeleri	daha	zordur.	

Köpekbalıkları	içerisinde	en	ufak	ya-
pıya	sahiplerden	biridir.	Oval	gözler,	
sık	dar	uzun	dişler	ve	gri	beden	klasik	
bir	 kuyruk	 salınışı	 ile	 kolayca	 tanın-
masını	 sağlar.	 Erişkin	bir	 erkek	 2	mt,	

dişi	 0.91-1.20	 mt	
ve	 maksimum	
ağırlık	 24	 kg	 ola-
rak	 kaydedilmiş-
tir.	

Dünyaya	geldikten	8	yıl	sonra	eşeysel	
olgunluğa	erişir.	Dişi,	yavruları	vivipar	
olarak	geliştirir.	Yumurtadan	embriyo	
ve	bir	kese	 içerisinde	büyüyen	yav-
rular	 8	 ila	 10	 ay	 sonunda	doğarlar.	
Birey,	33-52	cm	arası	büyüklükte	2-4	
yavruyu	tek	seferde	dünyaya	getirir.	
Bu	doğumdan	sonra	dişinin	yeniden	
üreyebilmesi	 için	en	az	8-14	ay	din-
lenerek	yenilenmesi	ve	enerji	 topla-
ması	gereklidir.	
Siyah	 yüzgeçli	 resif	 köpek	 balıkları	
yavruları	1	mt	den	daha	sığ	sularda	
yaşadıkları	 gibi,	 erişkin	 bireyler	 yine	
kıyıya	yakın	sığ	sularda,	 resif	düzlük-
lerinde,	 mercanlar	 arasında	 barı-
nır,	 resiflerin	dik	düşüşlerinde	 yüksek	
akıntılı	yerlerde	gezinir	ve	avlanırlar.	
Çoğunlukla	 orfoz	 olmak	 üzere	 sürü	
balıklar,	yengeçler,	mantis	karidesle-
ri	ve	yumuşakçalar	 (crustacea)	be-
sinleri	olur.	Tek	veya	5-6	yı	geçmeyen	
küçük	gruplar	halinde	gezerler.	Resif	
Köpekbalıkları	insanlar	için	bir	tehdit	
değildir.	 Ancak,	 insan	 onlar	 için	 bir	
tehdit	haline	gelmiştir.	Yüzgeçlerinin	
kesilerek	tüketilmesi,	salamura,	fileto	
olarak	 satılması	 ve	 ciğerinden	elde	
edilen	 yağın	 kullanılmak	 üzere	alın-
ması	 sebebi	 ile	 çoğalma	 hızından	
daha	süratli	bir	şekilde	tüketilmekte-
dir.						

Elimizdeki	verilere	göre	tür,	yok	olma	
tehdidi	altına	girmiştir.	

Dalış yapmayan üyelerimiz dahi 
bu muhteşem canlıları bizlerle tanı-
mışlardı. Bir hafta boyunca her gün 
şnorkel ile ve dalışlarda sualtını iyice 
tanıyarak, bizlerin tutkusuna ortak 
oldular... Haftanın sonunda bir son-
raki sene buluşmak üzere adamız-
dan anılarımızla ayrıldık. Kimilerini 
belki zaman içerisinde unutacaktık 
ama o 2019 Şubat ayının bir hafta 
Maldivler gezisini Nereids Dalış Mer-
kezi ile bir ekip olarak yaşamanın 
hissettirdikleri her zaman zihinleri-
mizde kalacak ve yüzümüzde bir 
gülümseme bırakacaktı. Adamızı ilk 
gördüğümüz “an” gibi...
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Neden Dalış Sigortasına İhtiyacınız Var?

Dalış	 seyahatleri	 peri	 masala	 gibi	
anlatılabilir,	ancak	ertesi	gün	dalışı-
nın	ters	gideceğini	kimse	aklına	ge-
tirmek	istemez.

Tamamen	 sigortalı	 bir	 araç	 veya	
taksiyle	 havaalanına	 gidersiniz,	
kamu	 sorumluluk	 sigortası	 olan	 bir	
havaalanında	 check-in	 yapar,	 si-
gortalanmış	bir	uçağa	binersiniz	vs.
 
Bazen	 bütün	 hazırlık	 ve	 önlemlere	
rağmen	 kaza	 sizi	 bulabilir.	 Uzak	 bir	
dalış	bölgesinde	iseniz,	tek	çıkış	yolu	
acil	durum	tahliyesidir	ve	bunlar	bin-
lerce	ve	binlerce	dolara	mal	olabilir.	

1. İpucu
Uzak Konum = Uzaktan Fiyatlandır-
ma
Dalış	 uzak	 noktalarda	daha	güzel-
dir	 ve	 acil	 durumlarda	 uzak	 nok-
talardan	 kurtarılmak	 maliyetli	 ola-
cak	anlamına	gelir.	 Böyle	bir	 işlem	

10 .000 ’ le rce	
dollar	tutabilir.
Y a r d ı m d a n	
uzaklaşt ıkça,	
tahliye	 mali-
yeti	 artar,	 bu	
nedenle	 sigor-
ta	 paketlerine	
bakarken	bunu	
hesaba	katın.

2. İpucu
Ne kadar de-
rin?
Sigorta	 poliçe-
nizi	 dikkatlice	
kontrol	 edin,	
önerilen	 spor	
dalış	 sınırını	 39	
m	 veya	 140	
ft’ten	 daha	
derine	 atmak	
i s t i y o r s a n ı z ,	
önerilen	 spor	
dalış	 sınırlarının	
ötesine	 geçer-
seniz	 bazı	 poli-
çeler	 otomatik	
olarak	 geçersiz	
kılınır.

3. İpucu
Merhaba, yar-
dım edebilir 
miyim?

24	saat	uluslararası	yardım,	haftanın	
yedi	günü,	yılın	365	günü	hepimizin	
ihtiyaç	 duyduğu	 bir	 şeydir,	 çünkü	
dalış	kazaları	haftanın	365	günü	24	
saat	boyunca	 farklı	 zaman	dilimle-
rinde	 gerçekleşir.	 Yani	 7/24	 hizmet	
içeren	bir	poliçe	arayın.

4. İpucu
Seyahat sigortası dalış sigortası de-
ğildir!
Scuba	 sigortanız	 seyahat	 sigorta-
nızın	 kapsamadığı	 şeyleri	 kapsıyor	
mu	 –	 (asgari	 100.000	 dolarlık)	 acil	
durum	 nakliyesi,	 hiperbarik	 tedavi,	
dalış	 ekipmanı	 kaybı	 sağlayan	 bir	
poliçe	 arayın.	 Henüz	 otelinize	 yer-
leşmediyseniz	 ve	 ekipmanınız	 bir-
kaç	 saatliğine	 koyduğunuz	 yerden	
kaybolur	veya	çalınırsa?

5. İpucu
Afedersiniz, bu su lensinizin içinde 
olmamalı sanki?

Ekipman	ve	kamera	 için	police	te-
minatları	neler,	dikkat	edin.

6. İpucu
Makbuz alabilir miyim lütfen?
Tatildeyken	 sizinkinin	 çalınması	 du-
rumunda	 kiralık	 ekipman	 için	 size	
tazminat	 verecek	 bir	 sigorta	 planı	
arayın.
Dr.	Scuba	Special	Tip	–	Polise	ve	otel	
işletmeciliğine	herhangi	bir	olayı	res-
mi	antelitli	kağıt		ile	yazılı	olarak	bil-
dirmeyi	unutmayın,	dalış	operatörü-
nü	size	kayıp	veya	hırsızlıktan	dolayı	
değiştirilen	 teçhizatı	 gösteren	 tüm	
detayları	 yazılı	 ve	 damgalı	 resmi	
makbuzlar	vermesini	sağlayın.	
E-posta	 göndermeyi	 bırakmanızı	
rica	 ediyorlarsa,	 yeterince	 evrak	
göndermiş	 ve	 muhtemelen	 tazmi-
natınızı	kazandınız	demektir.	
Sigorta	 talebinizde,	 fotokopileri	
göndermeyi	 unutmayın;	 postada	
kaybolması	durumuna	karşı	her	za-
man	orijinali	saklayın,	yalnızca	talep	
edildiği	durumda	orijinalleri	gönde-
rin.

7. İpucu
Sabah eve dönmekte özgürsünüz.
İlk	 tedaviden	 sonra	 sigortanız,	 eve	
dönüş	 seyahat	 masraflarını	 karşı-
lar.	Ailenizin	bir	 üyesini,	masraflarını	
karşılamanıza	 yardımcı	 olmak	 için	
uçurmanız	gerekirse	ne	olur?	Acil	bir	
durumda	eve	gitmek	 için	bir	char-
ter	teknesi	kiralamanız	gerekirse	bu	
masrafı	kim	karşılayacak?

8. İpucu
Bekle, bunlardan birine tekrar gir-
mek zorunda mıyım?
Evde	 tekrar	 kaza	 sonrası	 tedaviye	
ne	 dersiniz,	 hiperbarik	 odadaki	 bir	
saat	375	dolarlık	bir	ücrete	mal	ola-
bilir,	bu	nedenle	poliçenizin	devam	
etmekte	 olan	 tedaviyi	 kapsadığın-
dan	emin	olun.

9. İpucu 
DAN vakti
Söylemeye	 gerek	 yok	 –	 eğer	 aktif	
bir	 dalgıçsanız,	 hiperbarik	 tıbbı	 ve	
dalış	güvenliğini	araştıran,	kar	ama-
cı	gütmeyen	bir	 kuruluşun	üyesi	ol-
malısınız.

Yazı	ve	Fotoğraf:	projectinblue
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Gecenin	 karanlığı	 çökmüş,	
ay	 ışığı,	 sakinlik	 ve	 sessizlik	
tüm	bedenime	yayılıyor,	ha-
fif	 hafif	 esen	meltem	ancak	
saçlarımı	 okşuyorken,	 dağ-
ların	 tepelerinden	 çeşit	 çe-
şit	 otların	 rahiyaları	 yayılıyor,	
burnuma	süzüle	 süzüle,	hafif	
hafif	 geliyor,	 dans	 edercesi-
ne	kıvrımlı	kıvrımlı,	bir	var,	bir	
yok...

Estikçe	 canlanıyor	 duyula-
rım,	hissetmesem	o	ürpertiyi,	
rüyada	 sanırım	 kendimi.	 Ka-
famı	 kaldırıyorum,	 bir	 gezgi-
nin	de	dediği	gibi,	milyon	yıl-
dızlı	bir	oteldeyim.	Konfetiler	
yağıyor	sanki,	her	yer	pırıl	pı-
rıl,	 tüm	 samanyolu	 emrimize	
amade.	Büyük	ayı,	küçük	ayı	
derken	tıkanıyor	bilgim,	çün-
kü	 benim	 şehirli	 hafızamda	
fazlasına	gerek	yoktu	ki...

Konfetiler	 değdi	 değecek	
başıma,	 ya	 da	 elimi	 uzat-
sam	uzanacağım	milyon	yıl-
dızdan	 birçoğuna,	 ve	 ruhu-
mun	deli	yanı	saymak	 istiyor	
avuçlarımdakileri...
Gök	kubbe	dile	geliyor,	“Hey	
deli	 kız,	 bırak	 saymayı	 bak	
bana”	 dercesine	 savuru-
yor	 yıldızlarını,	 dilek	 tutmayı	
unuttum	diye	üzülmeme	ge-
rek	kalmadan	bir	tane	daha	
kayıyor...	 Yanan	 sadece	 bir	

meteor	 değil,	 benim	 yarına	
dair	 umutlarım	 da	 daha	 bir	
alevleniyor.

Gördüklerimin	 yanında,	 do-
kunduklarıma	 ne	 demeli	
peki...
Deniz	 ışıl	 ışıl,	 ayaklarım	 çağ-
rısına	 uyuyor,	 önce	 parmak	
uçlarımı	 sokuyorum...	 O	 da	
nesi,	 oturduğum	 yerden	
uzattığım	 ayaklarımın	 her	
bir	 hareketinde	 yeni	 bir	 ışık	
oyunu	 sürprizi	 karşımda...	
Doğanın	kokoş	ruhu	canlan-
mış	gibi,	sadece	sema	değil	
konfetiler	 patlatan...	 Süslü	
denizin	 simleri	 serpişiyor,	 her	
bir	 yere...	 Peri	 tozları	 bula-
şıyor	 dokundukça,	 sihirli	 bir	
ayna	gibi,	ruhumun	nuru	mu	
acaba	gördüğüm?

İki	marşmelov	 arası	 çikolata	
lezzetinden	öte.
“Tanıklar	 gittiğinde	 güzelliği-
ni	göster	bana...”*	diyen	Co-
hen’in	 sözleri	 zihnimde,	me-
lodiler	 akıyor	 damağımda,	
hindibaların	 ışık	 süzmeleriyle	
ahenkle	uçuşması	gibi…

“Aşkın	 sonuna	 kadar	 dans	
et...”	*
Anın	 ritmiyle	 dans	 eden	
doğa,	ya	da	doğanın	ritmiy-
le	 dans	 eden	 an...	 Denizin	
çağrısına	 karşı	 koyamayan	
ben...
Yakamozlar	 artık	 vücudum-
dan	 dökülüyorken,	 Öz	 uyu-
yor	 içerde,	 gece	 saat	 kaç	
olmuş,	 umurumda	 değil,	 bi-
raz	ürperiyorum...

Gecenin	 sessizliğini	 bozan	

Göcek’te	en	sevdiğimiz	koy-
lardan	biri;	Merdivenli	koy,

Göcek	koylarından	biri

BAŞKA TÜRLÜ 
YAŞAMAK 
MÜMKÜN!



tek	 şey,	
eski	 Mı-
s ı r ’ d a ,	
r u h l a r ı n	
yo lcu l u -
ğuna	eşlik	
ettiklerine	
inandıkla-
rı	 bayku-
şun,	 o	 tiz	
sesi...	

Bu	 ses	 bu	
sefer	 sizi	 başka	 bir	
yolculuğa	 çıkardı	
mı?	 Konfor	 alanın-
dan	 biraz	 çıkartıp,	
masanın	 arkasında	
oturduğunuz,	 o	 ra-
hat	 deri	 koltuktan	
kaldırdı	mı?	
Etrafta	kimselerin	ol-
madığı,	 doğanın	bir	
sırrına	ortak	olmanın	
hazzı	 ve	 her	 anın,	
tüm	 duyularımla,	
zihnime	mühürlendi-

ği,	o	eşsiz	deneyim...

Hele	de	mevsimin	o	kavurucu	sıcaklardan	biraz	daha	
serin	gecelere	ve	sabahlara,	güneşin	nazlı	zamanları-
na	evrildiği	günlerde,	gün	doğumunun	o	gizemli	sisini	
gözlemlemek...	 Denizin	 ruhunun	 çıkısına	 şahit	 olmak;	
ama	ürkütücü	bir	şey	değil	ki	bu;	doğanın,	ebru	sanatı	
icra	etmesi	misali,	 teknesindeki	 renklerin,	 suyun	ve	 iz-
leyenin	 ruh	 halinden	 yansıyanların	 özdeşleşmesi	 gibi.	
Yol	 alırken,	 yelken	 yaparken,	 doğayı	 izlemek,	 onun	
kurallarına	 uymak	 ve	melodisini	 dinlemek,	 dalgaların	
ezgisinde	 yunusların	 dansını	 seyretmek,	 bedeninizin	
gücünü	hissetmek…	

Lafın	özü;	gün	 içinde	 tanık	olduğumuz	 ve	 size	hisset-
tirmeye	 çalıştığım,	 şu	 iki-	 üç	 an	bile,	 nicelik	 ve	 nitelik	
olarak,	 iş	hayatında	yaşadığımız	herhangi	bir	andan,	
kendi	 tuttuğumuz	 balığın	 baş	 tacı	 olduğu	 mütevazı	

sofralar,	unvanlarla	dolu	kartların	el	değiştirdiği,	“daha	
çok”	 ların	 konuşulduğu	masalardan,	 rüzgarı	 okumak,	
ay	sonu	raporlarını	okumaktan,	daha	değerli	bizim	için.	

Öz	ve	ben	yıllar	evvel	insanın	gem	vurması	en	zor	olan	
hırslarından	birini	ekarte	edip,	her	şeyi	satıp,	bir	yelkenli	
teknede	 yaşamayı	 seçtik.	 “Bu	cesaret	mi,	 yoksa	 kor-
kaklık	mı?”	başka	bir	yazı	konusu.	

Evet,	bankada	bir	“0”	daha	fazla	olsa,	daha	büyük	bir	
teknede	 yaşayabilir,	 bizim	 için	 hazırlanan	 sofralarda	
yine	şu	an	yiyebildiğimizden	daha	fazlasını	yiyebilir	miy-
dik,	ya	da	şu	anlattığım	anlardan	daha	fazla	mı	zevk	

alacaktık?

Aynı	 “insanların,	 son-
suz	 ihtiyaçları	olduğu”	
algısı	 gibi,	 “her	 şeyi	
bırakıp	 gitme”	 furyası	
da	 bu	 aralar	 çok	 dil-
lendirilen,	aşılanan	ko-
nulardan	 biri,	 öyle	 bir	
şey	 değil	 demek	 iste-
diğim,	 sadece;	 	 çıkın,	
deneyin,	 farklı	 yerleri	
keşfedin,	 doğanın	 se-
sini	kulak	verin.	Ve	ta-
bii	ki	bence	bir	tekne,	
bu	 işin	en	güzel	yolla-
rından	biri.	

Anlar	ve	anılar	biter	mi?	Biz	de	bitmez;	Gezilerimiz,	 iyi	
kötü	maceralarımız,	“E	teknede	yaşamanın	hiçbir	zor	
yanı	 yok	 mu?”	 gibi	 soruların	 cevapları,	 özet	 olarak	
yazacak	daha	çok	 şey	 var,	 kim	bilir,	 belki	 bir	 sonra-
ki	yazıya	deyip,	veda	ederken,	“Başka	türlü	yaşamak	
mümkün!”	diyorum,	biraz	cesaretle	kulak	vermesini	bi-
lene…	En	azından	ben,	herkes	kendi	kapısının	önünü	
süpürürse	 tüm	 sokağın,	 hatta	dünyanın	güzelleşece-
ğine	inanan	bir	romantiğim	hala.	O	yüzden	de	herkes	
için,	her	koşulda,	başka	bir	dünyanın	mümkün	olduğu-
nu	düşünüyorum.	Siz	ne	dersiniz?

Bir	 de	 Ray	 Bradbury’ın	 dediği	 gibi	 “Dünyayı	 dolaşın.	
Görebileceğiniz	bütün	rüyaların	en	muhteşemi!”,	hadi	
hep	birlikte	görebileceğimiz	muhteşem	rüyalara	dala-
lım…

*Leonard	Cohen’in	 “Dance	me	 to	 the	end	of	 Love”	
şarkısından	iki	satır.

YAZI	VE	FOTOĞRAFLAR:	ÖZLEM	ULUBAY	ŞAHİN

Halkidiki	-		Kuzey	Yunanistan
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100 METREYE 27 KİLO ATIK

Akdeniz Koruma Derneği, Muğla 
Gökova Körfezi’ndeki Akçapınar 
sahilinde 2018 yılında, plastik, teks-
til, kağıt, odun, metal, cam, kau-
çuk olmak üzere altı farklı malze-
me grubundan toplam 27 kilo atık 
bırakıldığını tespit etti.

Muğla’daki	Gökova	Körfezi’nin	Ak-
çapınar	 sahilinde	 yılın	 her	mevsimi	
kıyıdan	 katı	 atıklar	 toplanarak	 be-
lirli	 kriterlere	 göre	 gruplandırıldı.	 Yıl	
boyu	en	fazla	toplanan	atık	türünü	
1795	adetle	pet	 şişeler	ve	poşetler	
oluştururken	 en	 fazla	 atığın	 top-
landığı	mevsimin	kış	olduğu	ortaya	
çıktı.

Kış	 aylarında	 atıkların	 ağırlığının	
fazla	 olmasının	 farklı	 nedenleri	 bu-
lunuyor.	 Yağışlar	 ve	 rüzgar	 nede-
niyle	denizel	atıkların	ve	odun	gibi	
parçaların	 karaya	 sürüklenmesi	
bunlardan	 biri.	 Ayrıca	 yaz	 ve	 son-
bahar	 aylarında	 faaliyet	 gösterip	
kıyı	 temizliği	yapan	sahildeki	 turizm	
işletmelerinin,	 kış	aylarında	aktif	ol-
maması	da	bu	durumu	etkiliyor.	En	
fazla	 pet	 şişenin	 sonbahar	 ayında	
toplanması	 ise;	 yaz	 ve	 sonbaharın	
ilk	 aylarında	alanın	 çok	 fazla	 ziya-
retçi	alması	ve	kıyı	temizlik	çalışma-
larının	 yetersiz	 kalmasından	 kay-
naklanıyor.

“Çöpe Karşı Hareket” sloganıyla on 
ülkede eş zamanlı çalışma
Katı	 atıkların	 denizlerdeki	 dip	 ve	

yüzey	 akıntılarıyla	
ülkeler	 arasında	
taşınması,	 atık	 so-
rununu	 ulusal	 ol-
maktan	 çıkarıyor.	
Bu	nedenle	“Çöpe	
Karşı	 Hareket”	 slo-
ganıyla	 Fransa,	
İtalya,	 Arnavutluk,	
Yunanistan’ın	 da	
aralarında	 olduğu	
on	 ülke	 ile	 birlikte	
eş	 zamanlı	 olarak	
bu	 izleme	çalışma-
sı	 yürütülüyor.	 2022	
yılına	 kadar	 de-
vam	 edecek	 olan	
çalışma	ile	Akdeniz	

Havzasının	 ortak	 sorunu	 olan	 katı	
atıkların,	 deniz	 ve	 kıyılardaki	 olum-
suz	etkilerinin	azaltılması	hedefleni-
yor.	Bu	nedenle	izleme	çalışmasının	
sonuçları	 ile	yerel	ve	Akdeniz	Hav-
zası	ölçeğinde	eylem	planları	hazır-
lanacak.

Akdeniz	 Koruma	 Derneği	 Proje	
Yürütücüsü	 Dr.	 Esra	 Öztürk	 Yiğit;	
“Dernek	olarak	2012	yılından	buna	
Gökova	 Körfezi’nde	 Akdeniz	 foku,	
Kum	 köpekbalığı	 gibi	 nesli	 tehlike	
altındaki	türler	için	biyoçeşitlilik	izle-
me,	 araştırma,	 habitat	 restorasyo-
nu	çalışmaları	 yürütüyoruz.	Denizel	
tür	ve	habitatlar	 için	büyük	 tehdit-
lerden	biri	olan	katı	atıkların	 tür	ve	
miktarlarını	 bilmek,	 çözüm	 önerile-
ri	 üretmek	 adına	 çalışmalarımıza	
önemli	 katkılar	 sağlıyor.	 Bunun	 için	
bilimsel	 yöntemleri	 temel	 alarak	
Akçapınar	 sahilinin	 100	 metre	 kıyı	
şeridi	boyunca	30	metre	genişlikte	
bir	alanda	ça-
lışıyoruz.	 Ülke-
mizde	 turizmin	
yoğun	 olduğu	
sahillerin	 ne-
redeyse	 hep-
sinde	 katı	 atık	
sorunu	 bulu-
nuyor.	 Bu	 so-
run,	görünenin	
dışında	 deniz	
altındaki	 habi-
tatlar	 tamamı	
türler	için	ciddi	

tehditler	oluşturuyor.	Bunun	için	do-
ğaya	atıkların	bırakılmaması	ve	am-
balajı	 ile	doğaya	zarar	veren	ürün	
tercihlerinin	 azaltılmasının	 önemli	
olduğunu	düşünüyoruz,”	dedi.

Toplanan	 Atıkların	 Mevsime	 Göre	
Dağılımları:
Kış:	 20,07	 kilogram	 ağırlığında	 404	
adet	 atık	 (337	 plastik/polyester,	 7	
tekstil,4	kağıt,	26	odun,	26	metal,	4	
cam)

İlkbahar:	 4,37	 kilogram	 ağırlığında	
571	adet	atık	(524	plastik/polyester,	
1	kauçuk,	14	tekstil,	7	kağıt,	8	odun,	
11	metal,	6	cam)

Yaz:	 2,45	 kilogram	 ağırlığında	 438	
adet	atık	 (424	adet	plastik/polyes-
ter,	 3	 kauçuk,	 5	 tekstil,	 1	 kağıt,	 1	
odun,	3	metal,	1	cam)

Sonbahar:	0,626	kilogram	581	adet	
atık	 (510	 plastik/polyester,	 2	 kau-
çuk,	11	tekstil,	21	kağıt,	27	odun,	9	
metal,	1	cam)

Fotoğraflar:	Zafer	Kızılkaya
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TEHDİT ALTINDAKİ COĞRAFYALAR 
PROGRAMI

Yüzyıllardır	 uygulanan	 yanlış	 tarım	
ve	 ormancılık	 politikaları,	 aşırı	 şe-
hirleşme	 ve	 yoğun	 arazi	 kullanımı	
doğal	yaşam	alanlarının	parçalan-
masına	 yol	 açtı.	 Bu	 durum	 tür	 ve	
habitatların	yok	olmasını	beraberin-
de	getirdi.	Geride	kalan	habitatla-
rın	 ise	doğal	yapılarının	azaldığı	ve	
iklim	 değişikliğine	 uyum	 sağlama	
kapasitelerinin	 sınırlı	 olduğu	 bilini-
yor.	 Bu	 coğrafyaların,	 doğal	 varlı-
ğını	 sürdürülebilmesi	 için	 iyileştirme	
önlemlerinin	 acilen	 hayata	 geçiril-
mesi	gerekiyor.	

Bu	 gerekçeyle	 Tehdit	 Altındaki	
Coğrafyalar	 Programı	 (Endenge-
red	 Landscape	 Programme),	 Ar-
cadia	 Fonu	 ve	 Cambridge	 Koru-
ma	Girişimi’nin	 desteği	 ile	 kuruldu.	
Program,	 Avrupa’nın	 önemli	 coğ-
rafyalarında	biyolojik	çeşitliliğin	ko-
runarak	 zenginleşmesi,	doğaya	ve	
insana	fayda	sağlayan,	daha	fazla	
kendi	kendine	yetebilen	ekosistem-
ler	yaratma	vizyonuyla	yola	çıkıyor.

2024 yılına kadar devam edecek 

Programın	 uygulandığı	 sekiz	 Avru-
pa	 ülkesi	 arasında	 Türkiye	 de	 bu-
lunuyor.	 Akdeniz	 Koruma	 Derneği,	
2012	yılından	bu	yana	Gökova	Kör-

fezi’ndeki	 balıkçılığa	 kapalı	 alan-
larda	 biyoçeşitliliğin	 korunması,	
araştırılması	ve	Türkiye’de	ilk	kez	uy-
gulanan	Deniz	Korucu	Sistemi	hak-
kındaki	tecrübeleri	ile	katılıyor.	2024	
yılına	 kadar	 devam	 edecek	 olan	
program	 kapsamında,	 Gökova	
Körfezi’nde	 yürütülen	 çalışmaların	

geliştirilmesi	 ve	başka	deniz	ve	kıyı	
koruma	 alanlarında	 yaygınlaşması	
sağlanacak.	

Beş yüz kilometreden fazla kıyı şeri-
dinde iyileştirme 

Akdeniz	 Koruma	 Derneği,	 Türki-
ye’de	Muğla	 ve	Antalya	 illeri	 ara-
sındaki	beş	 yüz	 kilometreden	 fazla	
kıyı	şeridinde	iyileştirme	ve	iklim	de-
ğişikliğine	 karşı	 koruma	 önlemleri	
alacak.	 Akdeniz	 keşiş	 foku,	 orfoz,	
deniz	çayırları,	kum	köpekbalığı	gibi	
nesli	tehlike	altındaki	türlerin	yaşam	
alanlarına	yönelik	koruma	çalışma-
ları	hayata	geçirilip	korunan	alanlar	
ağı	 kurulması	 sağlanacak.	 Ayrıca	
tüm	bu	çalışmalarla	denizel	türlerin	
azalması,	habitat	 tahribatı	ve	 iklim	
değişikliğinin	 etkilerinden	 olumsuz	
etkilenen	 kıyı	 balıkçılığı	 da	destek-
lenecek.

Fotoğraflar:	Zafer	Kızılkaya
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EN SADE HALİYLE KAMPA NASIL GİDİLİR?
Sade ama basit olmayan, yalın fa-
kat yavan olmayan bir kampa git-
meye ne dersiniz?

Şekilci	ve	tüketici	yaşam	
biçiminden	 uzakla-
şıp	 sade	 bir	 kampa	
gitmek	 belki	 bir-
çoğumuza	 ge-
reksiz	 gelebilir.	
Ancak	 şunu	
unutmayın:	
evimizdeki	
şeyleri	kul-
lanarak	
da	 şe-
hirden	

uzak -
ta	 mini	

bir	eğlen-
ce	dünyası	

o l u ş t u r u p	
kamp	 yapa-

biliriz.	 Peki,	 evi-
mizdeki	eşyalarla	

kampa	 gidecek-
sek	 eğlence	bunun	

neresinde?

Minimalist	 kampçılık,	
kamp	 malzemesi	 üzerine	

olduğu	 kadar	 zihniyetle	de	
ilgilidir	 ve	sizi	özgürleştirip	daha	mut-
lu	 yaşamanıza	olanak	 tanır.	Hadi,	aşırı	
şekilci	ve	tüketici	kampçılara	minimalist	
kamp	hazırlığı	nasıl	yapılır	gösterin!

1.Sade bir çadırla başlayın

Minimalist	 kampçılık,	 ev	 konforunu	
aratmayan	kamp	malzemelerinin	sağ-
ladığı	 rahatlıktan	 kaçınmakla	 ilgilidir.	
Tanımı	 gereği,	 minimalist	 bir	 kampçı,	
donanım	 odaklı	 bir	 kampçı	 değildir.	

Aşırıya	 kaçılmış	 ekipman	 arasında	
kalıp	boğulmaz;	en	temel	haliy-

le	 nelerin	 yanında	 olması	
ve	nelerin	kullanılması	ge-

rektiğini	 baştan	 hesaplar.	
Çok	 fazla	 ekipman	 taşımak	

yerine	 mümkün	 olduğunca	
hafif	 malzemelerle	 yola	 çıkar.	

Sade	 bir	 “3	 mevsim	 çadır”	 ile	
başlayarak	 siz	de	daha	az	malze-

meyle	inanılmaz	bir	minimalist	kamp	
deneyimi	yaşayabilirsiniz.

2.Küçük veya orta boy bir çantayla 
yola çıkın
Daha	küçük	çanta,	daha	az	eşya	de-
mektir.	Kampa	katılacak	kişi	başına	yal-
nızca	bir	küçük	veya	orta	boy	sırt	çan-
tası	yetecek	şekilde	planlama	yapın.	Bu	
çanta	içerisinde	yedek	kıyafetler,	havlu	
ve	benzeri	temizlik	ihtiyacınızı	karşılaya-
cak	malzemeler,	eğlencelik	 ve	 kamp-
çılığın	 kendisiyle	 doğrudan	 ilgisi	 olma-
yan	her	türlü	eşya	yer	alabilir.	Meydan	
okuyun,	gereksiz	 kamp	malzemelerine	
daha	 fazla	 yer	 olmadığını	 gösterin	 ve	
büyük	çantalarla	vedalaşın!

•Temel bir kural olarak; eğer dinlen-
mek ve çantayı yere bırakmak ihtiya-
cı hissetmeden beş dakika boyunca 
çantanızı taşıyamıyorsanız çantanızı 
hafifletmeniz gerektiğini unutmayın

3.Kampta ihtiyaç duyacaklarınız hak-
kında kafa yorun
Beş-on	günlük	 süreçte	birkaç	gün	bo-
yunca	 rahat	 bir	 şekilde	 kamp	 yapa-
bilmek	 için	dikkat	etmeniz	gereken	en	

temel	durumlar	şunlardır:

Konaklama:	Kişi	başına	küçük	bir	çadır	
yeterlidir.	Eğer	kalabalık	bir	grup	varsa	
iki	 veya	 daha	 fazla	 çadır	 da	 olabilir	
ancak	sadece	içinde	uyumak	ve	çan-
tanızı	saklamak	için	yeterli	olan	bir	ça-
dırı	 kesinlikle	 almalısınız.	 İlave	 odaları,	
bagaj	kısımları	veya	başka	ne	amaçla	
olursa	olsun	ekstra	alanları	olan	çadır-
lara	ihtiyacınız	yoktur.	Eğer	bunu	yapa-
caksanız,	bir	ağaç	ev	ya	da	bungalov	
kiralayın	ve	kamp	yapmayı	bırakın.	Ko-
naklama	 ihtiyacınız	 için	 genel	 amaçlı	
tarp	da	kullanabileceğinizi	unutmayın.
Uyku Tulumu:	 Mevsim	 normallerine	
uygun	 bir	 uyku	 tulumu	 yeterlidir.	 Çok	
üşüyen	kişiler	 için	daha	 sıcak	 tutan	bir	
tulum	ya	da	ilave	olarak	battaniye	de	
kullanabilir.
Giysiler: Deodorant	 desteği	 ile	 birkaç	
gün	 boyunca	 aynı	 kıyafetleri	 kullan-
maya	 ve	 değişken	 sıcaklıklara	 uyum	
sağlamak	için	kat	kat	giyinmeye	hazır-
lıklı	olun.	Daha	uzun	kalacaksanız	soğuk	
suda	iş	görebilen	küçük	bir	şişe	çamaşır	
deterjanı	alıp,	çeşme	başında	çamaşır-
larınızı yıkayabilir	 ve	çadır	üstünde	ku-
rutabilirsiniz.
Yemek Gereçleri:	 Gerçekten	 en	 te-
mel	 seviyede	 tutun.	 Küçük	 bir	 kamp	
ocağı	ve	yakıtı,	bir-iki	kişilik	yemek	seti,	
çatal-kaşık,	 keskin	 bir	 bıçak	 ve	 kesme	
tahtası	 ile	 içecekler	 için	bardak	yeter-
li	 olacaktır.	 Alüminyum	 folyo	 pek	 çok	
amaçla	kullanılabilir;	örneğin	yemek	ör-
tüsü	olarak	iş	görebilir.	Ara	sıra	okumak	
için	 yanınızda	götüreceğiniz	 gazeteler	
de	bu	amaçla	 kullanılabilir.	 Doğa	 için	
zararsız	 olan	 az	 miktarda	 deterjan	 ve	
bulaşık	 süngeriniz	 de	 olsun.	 Konserve-
niz	 varsa	 buna	 uygun	 açacağı	 olan	
çok	amaçlı	 bir	 çakı	 da	bulundurabilir-
siniz.	 Böyle	 bir	 çakınız	 yoksa	 konserve	



açacağı	 yemek	hazırlıklarına	 hız	 kata-
caktır.	 Ateş	 yakmayı	 biliyorsanız	 kamp	
ocağından	vazgeçebilirsiniz.	Bunun	için	
yanınızda	 küçük	de	olsa	 bir	 balta	 bu-
lundurmanız	gerektiğini	unutmayın.
Aydınlatma: Kişi	başına	bir	kafa	lambası	
ya	da	fener	yeterlidir.	Eğer	yoksa	erken	
yatıp	karanlıkta	sohbet	ederek	uykuya	
dalın	ve	sabah	erken	kalkın.	Buna	ba-
yılacaksınız!
Diğer:	 Böcek	 kovucu,	 tuvalet	 kâğıdı,	
halat,	 çöp	 torbaları,	 küçük	 dikiş	 seti,	
gerekli	ilaçlar,	ilk	yardım	seti	ve	belki	de	
gidilecek	yere	göre	bir	cibinlik	de	yanı-
nızda	olmalıdır.	Unutmayın,	daha	fazla	
şeyle	daha	süslü	hale	gelirsiniz.

4.Nelere ihtiyacınız olmadığını da dü-
şünün
İhtiyaç	duymayacağınız,	ancak	yoğun	
bir	şekilde	pazarlanan	birçok	lüks	kamp	
malzemesi	var.	Bunlardan	bazıları:

Kamp için üretilmiş kahve makineleri 
ve paketlenmiş hazır kahveleri: Cidden	
hazır	 bir	 espressoya	 mı	 ihtiyacınız	 var	
yoksa	gerçek	bir	kamp	kahvesine	mi?
Katlanır masa ve sandalyeler: Belki	kat-
lanabilir	bir	 tabure	kullanışlı	olabilir	an-
cak	masa	ve	koltuk	mobilyalarının	 lük-
sünü	 evde	 bırakmalısınız.	 Çoğu	 kamp	
alanı	 masa	 ve	 oturma	 alanı	 sağlar,	
ayrıca	ormandaki	kütükler	ve	doğada-
ki	 taşlar	bu	 iş	 için	uygun	olabilir.	Hatta	
uyku	 tulumunuzu	bile	bir	 tabureye	dö-
nüştürebilirsiniz.	 Arkanıza	 yaslanacak	
bir	kaya	bulmanız	yeterlidir,	gerisi	hayal	
gücünüze	kalmış.
Fanteziye kaçan eşyalar: Büyükanne	
veya	 büyükbabanızın	 kampa	 gelmesi	
halinde	bilemeyeceği	her	türlü	eşyayla	
vedalaşın.	 Bu	 testi	 yapın,	 birçok	 mal-
zemeyi	 evde	 bırakmanızda	 yardımcı	
olacaktır.

5.Banyo ihtiyaçlarınızı azaltın
İhtiyacınız	 olan	 şeyler;	 bir	 diş	 fırçası	 ve	
herkesin	 ortak	 kullanacağı	 bir	 diş	ma-
cunu,	küçük	bir	kalıp	sabun,	bir	miktar	

şampuan,	deodorant	ve	gerçekten	ih-
tiyacınız	varsa	el	kremidir.	Diş	ipleri	hem	
temizlik	 hem	 de	 bağlanmaya	 ihtiyaç	
duyan	şeyler	için	mükemmeldir	ve	fazla	
yer	 kaplamaz.	 Sadece	 sabun	kullana-
rak	 kişisel	 temizliğinizi	 gidermek	 de	 bir	
tercihtir,	 seçim	 sizin.	 Saç-vücut-banyo	
kremlerini,	parfümleri,	saç	spreylerini	ve	
jölelerini,	tıraş	köpüklerini	ve	takımlarını,	
tüy	 dökücü	 kremleri,	 makyaj	 malze-
melerini	ve	saire	evde	bırakın.	Ateşinizi	
yakıp	etrafında	ısınırken	is	kokacaksınız,	
belki	de	farkında	olmadan	terleyecek-
siniz;	 tüm	 bunlara	 alışın.	 Kamp	 yapa-
caksınız	ve	doğa	kokacaksınız.

6.Yiyecek seçimini en aza indirin
İki-üç	günlük	kamp	için	en	sade	haliyle;	
yeteri	 kadar	 kahvaltılık,	 çay-kahve,	 su	
ve	hazır	makarna	yeterlidir.	Unutmayın	
daha	 fazla	kutu	daha	 fazla	ağırlık	de-
mektir.	Yemek	sizin	için	bir	keyifse	temel	
ilke	 şudur:	 kamp	 yemekleri	 seçiminde	
bildiğiniz	şeylere	sadık	kalın.
•Küçük	bir	şişe	yağ,	tuz,	biber	ve	sevdi-
ğiniz	baharatlardan	oluşan	küçük	bir	kit	
hazırlayın.
•İhtiyaç	 duyacağınız	 su,	 meyve	 suyu,	
süt,	 asitli	 içecekler	 vs.	 gibi	 içecekleri	
satın	alın.	Kendi	aracınızla	ya	da	otos-
topla	gidecekseniz	yolculuk	esnasında	
içme	 suyu	 dışında	 başka	 bir	 içeceğe	
gerek	yoktur.
•Çok	 fazla	 işlenmiş	 gıdaya	 sahip	 ol-
maktan	 kaçının.	 Bazı	 konserve	gıdalar	
yararlı	olabilir,	ancak	kampta	tamamını	
kullanmamış	 olduğunuzu	 sadece	 dö-

nüş	 hazırlık-
larında	 fark	
ede r s i n i z .	
Bunlar	 ye-
rine	 taze	
sebze,	mey-
ve,	yumurta	
ya	da	et-ta-
vuk	alın.

•Yulaflı	ve	buğdaylı	bisküviler	hem	kah-
valtılık	hem	de	atıştırmalık	olarak	 tüke-
tilebilir.
•Makarna	kamptaki	temel	gıdanız	ola-
bilir.	 Dilerseniz	 kendiniz	 haşlayabilir	 ya	
da	hazır	makarnalar	alıp	hızlıca	demle-
yebilirsiniz.	Ancak	unutmayın,	ne	kadar	
az	o	kadar	iyi.

•Poşet	 çaylar	 ve	 hazır	 kahve	 keseleri	
oldukça	kullanışlıdır.	Çok	iyi	demlenmiş	
bir	çay	ya	da	kahve	sevebilirsiniz	ancak	
kampa	gidiyoruz,	bir	kafeye	oturmaya	
değil.

7.Eğlencelik eşyalar için iki kez düşü-
nün
Yanınıza	 sadece	 gerçekten	 kullana-
cağınızdan	 emin	 olduğunuz	 eşyaları	
alın.	 Eğer	 “yanımızda	 olursa	 belki	 kul-
lanabiliriz”	dediğiniz	eğlencelik	eşyalar	
varsa	evde	bırakın.	Kano,	bisiklet,	frizbi,	
badminton	seti,	scooter,	havuz	ve	de-
niz	 oyuncakları,	 futbol	 topları,	 voley-
bol	 topu	ve	filesi,	atlama	veya	denge	
ipi,	 kağıt	 ve	kart	oyunları,	okey	 takımı,	
tavla,	 satranç	 seti,	 airsoft	 oyuncaklar,	
havalı	 tüfekler,	 elektronik	 cihazlar	 ve	
daha	bir	çok	keyif	dolu	eşya…		Bunların	
hepsi	aynı	anda	çok	yer	kaplar	ve	kırıl-
ma,	kaybolma	ve	çalınma	tehlikelerine	
karşın	seyahatlerinizde	endişe	yaratır.

•En sade haliyle kamp yapmak iste-
yenlere yönelik en iyi eğlence ve oyun 
eşyaları; bir-iki deste oyun kâğıdı, frizbi 
ve denge ipi olabilir.

8.Elektronik cihazlara ambargo uygu-
layın
Tüm	elektronik	eşyalarınızı	uyanık	kaldı-
ğınız	 her	 saat	 kullanabiliyorsunuz.	 Ne-
den	onları	 kampa	götüresiniz?	Dizüstü	
bilgisayarınız	kirlenebilir,	düşüp	kırılabilir.	
Aynı	 durum	 tabletleriniz	 ya	 da	 taşına-
bilir	müzik	çalarlarınız	için	de	geçerlidir.	
Bir	DVD	oynatıcı	veya	küçük	bir	ekranın	
doğal	 ortamda	yapılan	 kampta	ne	 işi	
var?	Bu	yeni	deneyimle	başa	çıkmaya	
çalışmayacaksanız	 buna	 kamp	 diye-
meyiz.	Doğal	ol	ve	elektronik	eşyalarını	
evde	bırak.	 Sohbet	etmeyi,	anıları	an-
latmayı,	kum	ya	da	toprakla	oynamayı,	
göl	kenarında	yürüyüşü,	yıldızlara	bakıp	
hayaller	kurmayı	keşfedin.	Bu	lezzetlerin	



hiçbiri	teknolojik	eşyalar	gerektirmiyor.

Güvenlik	 için	cep	 telefonunuz	 yanınız-
da	olsun	ama	kapalı	tutun.	Mobil	oyun-
lar,	 e-postalar,	 sosyal	medya	 ve	 inter-
net	doğal	bir	kampın	sınırları	dışındadır.

•Aksiyon kameralar bir istisna olarak 
kabul edilebilir. Kamp esnasında gö-
receğiniz her şeyin güzelliğini ve arka-
daşlarınızla geçireceğiniz mutlu anları 
belgelemekte kesinlikle değerlidir.

9.Uyum sağlayın ve kendinizi aşın
Daha	 önce	 aklınıza	 gelmeyen	 şeyleri	
yapmanın	yeni	yollarını	öğrenin.	Bu,	ya-
ratıcılığınızı	ve	güçlülük	duygunuzu	pe-
kiştirecek	bir	deneyim	olacaktır.	Mesela	
yemek	 pişirmek	 için	 ocağınız	 mı	 yok;	
ateş	 yakmayı	deneyin	veya	bir	masa-
nız	mı	yok;	ağaç	kütükleri	ve	taşlardan	
hemen	 bir	 yemek	 masası	 yapmaya	
çalışın.	Tatlılar	için	kâseniz	mi	eksik;	biraz	
önce	çorba	için	kullandıklarınızı	yıkayın	
ve	bu	şekilde	onları	 tekrar	 tekrar	kulla-
nın.	 Doğaçlama	 yapabileceğiniz	 ve	
becerilerinizi	sergileyebileceğiniz	birçok	
şey	var;	bu	yaşanmak	istenen	durumun	
ta	kendisi,	minimalist	kampın	en	eğlen-
celi	ve	heyecan	verici	kısmıdır.

10.En sade şekilde kamp yapmanın ta-
dını çıkarın
Kendinizi	lüks	ve	konfordan	mahrum	bı-
raktığınızı	düşünerek	kampa	başlarsanız	
bu	 serüvenden	 asla	 zevk	 alamazsınız.	
Diğer	 taraftan	 rahatlıkla	 tok	 kalacak	
kadar	 malzemeye	 sahip	 olduğunuzu	
düşünerek;	 gezinizin	 gerçek	 amacının	
doğayı	 ve	 becerilerinizi	 keşfetmek	 ol-
duğunu	 aklınıza	 getirip,	 bu	 deneyimi	
keyifli,	 sağlıklı	 ve	ödüllendiren	bir	mey-
dan	okuma	olarak	kabullenin.	Kendiniz	
ve	diğer	kamp	arkadaşlarınız	hakkında	

daha	önce	bilmediğiniz	şeyler	keşfede-
cek	ve	çok	şey	öğreneceksiniz!

En sade haliyle kampa çıkmak için 
tavsiyeler ve uyarılar:
1.Kendinize	yalın	bir	kamp	malzemele-
ri	 listesi	 oluşturun.	 Aşırıya	 kaçmayın	 ve	
ona	sadık	kalın.
2.Her	 kamp	 gezisinden	 sonra	 listenizi	
gözden	geçirin.	Kullanmadığınız	ya	da	
aynı	 işi	diğer	bir	eşya	 ile	görebileceği-
niz	malzemeleri	 listenizden	 çıkartın.	 Bu	
sayede	 ileride	yapacağınız	geziler	 için	
neredeyse	mükemmel	bir	kamp	malze-
me	listesi	sahibi	olursunuz.
3.Bir	önceki	maddede	“neredeyse	mü-
kemmel”	 diye	
belirttik,	 çünkü	
ihtiyaç	 duya-
cağınız	 eşyalar	
sezona	 ve	 gi-
deceğiniz	 yere	
göre	değişkenlik	
arz	 edecektir.	
Bu	 sebeple	 en	
azından	 yazlık	
ve	 kışlık	 olmak	
üzere	iki	ayrı	liste	
oluşturun.
4.İlk	 kez	 gide-
cekseniz	 kam-
pa	 çıkmadan	
önce	 uygun	 bir	
mekânda	 çadı-
rınızı	kurmayı	ve	ateş	yakmayı	deneyin.	
Kampa	 gittiğinizde	 bu	 deneyiminizin	
verdiği	güvenle	tüm	endişe	ve	gergin-
likten	 kurtulmuş	 olursunuz.	 Gitmeden	
önce	 kamp	 yemeklerini	 de	 denemek	
isteyebilirsiniz,	ancak	endişelenmeyin,	o	
kadar	da	zor	değil.
5.Büyük	 havlular	 yerine	mikro	 fiber	 ku-
maşlı,	aşırı	emici	seyahat	havlularını	ter-
cih	edin.
6.Hobilerinize	ait	eşyaları	kampa	götü-
recekseniz	yanınıza	en	temel	malzeme-
lerden	başka	bir	 şey	almayın.	Örneğin	
resim	 yapmayı	 seviyorsanız	 küçük	boy	
bir	resim	defteri	ve	sulu	boya	paleti	en	
sade	haliyle	bu	hobiniz	 için	yeterli	ola-
caktır.

7.Yanınızda	mutlaka	 ilk	 yardım	 seti	 ya	
da	 hayatta	 kalma	 kiti	 bulundurun	 ve	
kampa	 gitmeden	 önce	 temel	 ilk	 yar-
dım	becerileri	 hakkında	bilgiler	edinin:	
Hayat	kurtarabilir.
8.Sırt	çantanızı	hazırlarken	hafif	ve	orta	
ağırlıktaki	eşyaları	çantanızın	en	alt	ve	
üst	bölgesine	yerleştirin.	En	ağır	eşyaları	
sırtınıza	en	yakın	olacak	şekilde	çanta-
nızın	ortasına	yerleştirin.	En	hafif	eşyaları	
ise	orta	kısımda	geriye	kalan	boşluklara	
yerleştirin.
9.Araçla	kampa	gitmeyecekseniz	kam-
pa	gitmeden	önce	tüm	eşyalarınızı	 sırt	
çantanıza	yerleştirip	en	yakın	parkta	en	
az	bir	 saat	 yürüyün.	Çantanız	 çok	mu	

ağır?	 Sizi	 rahatsız	 mı	 etti?	 Eve	 dönüp	
tüm	eşyalarınızı	 yeniden	gözden	geçi-
rin	 ve	en	az	 ihtiyaç	duyacaklarınızı	 çı-
kartın.
10.Gerekli	 tüm	 ilaçlarını	 yanınıza	 alın;	
en	sade	haliyle	kampa	gitmek	demek	
sağlığınızı	 riske	 atmak	 demek	 değildir.	
Kampta	 ihtiyacınız	 olan	 son	 şey	 astım	
atağına	ya	da	arı	sokmasına	karşı	ilacı-
nızın	yanınızda	olmamasıdır.

Bu	yazıyı	Camp&Caravan	Doğa	ve	Su	
Sporları	Dergisiyle	paylaşan	Kamperest’e	
teşekkür	ederiz.
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