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Merhabalar,

Camp & Caravan Doğa ve Su Sporları dergimizin yeni sayısı 
ile karşınızdayız. Bu sayımız da diğer sayılarımızda olduğu 
gibi dolu dolu… Haber mutfağımızdaki ekibimizle siz değerli 
okuyucularımıza en iyi içerikleri ulaştırmayı kendimize 
ilke edindik. Dün olduğu gibi bugün de en sıcak, en son 
gelişmeleri bizden alacaksınız. İddialıyız… İddiamızı siz 
değerli okuyucularımızın teveccühünden alıyoruz.

Camp & Caravan dergisi olarak kendi alanımızda Türkiye’de 
ilk ve tekiz. İlk ve tek olmamız bizi rehavete sürüklemiyor. 
Tek rakibimizin yine kendimiz olduğunu biliyor ve her gün 
kendimizi yenmemiz, aşmamız gerektiği ilkesiyle sizlere 
naçizane hizmet sunmaya gayret ediyoruz.

Bu sayımızda çok değerli konu ve konuklarımızla yine 
karşınızdayız. Türkiye kamp ve karavan sektörünün önde 
gelen STK’larından tutun da yeni çıkan ürünlere, firmaların 
değerlendirmelerine kadar çok geniş bir alanda sizlere eşsiz 
bir dergi hazırladık. Bu dergimizi bir başucu kitabı niteliğinde 
adeta not alarak okuyacağınızı umuyoruz. 

Geçtiğimiz yıl içerisinde meydana gelen covid-19 virüsü 
bizleri evlerimize kapattı. Başta karavan sektörü olmak üzere 
yat sektörü bu süreçte ön plana çıktı. Çünkü karavanı olan 
kişiler bu süreçte en azından evlerine tıkılıp kalmanın dışına 
çıkan ‘şanslı’ insanlardan oldu. Yatlar da keza… Corona ile 
beraber karavana olan düşkünlük ve ilgi arttı. Fakat üçlü 
sac ayağına baktığımızda durumun bundan daha ötelerde 
olduğu görülecektir. Karavancılık, bir kültür meselesidir. 
Karavancılık adı altında çevreye verilen zararları görüyoruz. 
Pis sulardan tutun da çöplerin dışarı atılmasına kadar birçok 
şikayet bizlere de mail yoluyla geliyor. Buradan tüm karavan 
ve kamp sevdalılarına seslenmek istiyorum: Bu dünya 
bizim. Bu çevre bizim. Daha iyi ve yaşanabilir bir dünya için 
çevremizi bulduğumuz gibi bırakalım…!

Türkiye karavan sektöründe çok önemli ve kaliteli ürünler 
kendini göstermeye davam ediyor. Ülkemiz karavan 
sektörünün kullandığı malzeme göz doldurmaya devam 
ediyor. Bu sayımızda hepsini ve daha fazlasını okuyacaksınız. 
Karavan dizayn kısmında da çok önemli firmalarımız var 
Bu firmalarımız ile karavan dizaynını ve kişiye özel karavan 
tasarımını konuştuk.

Bir sonraki sayımızda görüşünceye kadar hoşçakalın…

Ahmet Doğan
Güçlü C Kesitli Şasi,
Ekonomik ve Güçlü Motor Seçenekleri
HI-MATIC Otomatik Şanzıman

Karavan uygulamalarında  
en iyi çözüm ortağınız IVECO Daily
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AR-GE ÇALIŞMALARIYLA HEDEF BÜYÜTEN VİYA KARAVAN, 
SEKTÖRDE EZBER BOZACAK PROJELERE İMZA ATACAK…!

Viya Karavan Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Hüseyin Taşkın, KaiserWerft - Kaiser Expedition 
ve Fiat-Doblo projeleriyle Türkiye’ye yeni bir katma değer getireceklerini, önümüzdeki 

yıllarda karavancılık sektörünün daha da ileriye taşınacağını belirtti.

Viya Karavan büyük ses getirecek projeleriyle 
karavancılığa yeni bir trend getiriyor. 

Sektöre Girişimizdeki En Büyük Sebep 
Avrupa’ya Eş Değer Arabalar Üretmekti 

Sorularımızı yanıtlayan Viya Karavan Kurucu Ortağı 
ve Genel Müdürü Hüseyin Taşkın, “ Bu sektöre girişi-
mizdeki en büyük sebep Avrupa’ya eş değer arabalar 
üretmekti. İlk günden bu güne kadar devamlı yenilik-
leri takip ederek ve Ar-Ge çalışmalarımız ile iyi şeyler 
ortaya çıkarmaya çalıştık. Arabalarımız bizim alt ya-
pımız, alt yapı bozuk olurken üst yapının iyi olması-
nı ya da çok pahalı olmasını da doğru bulmuyoruz. 
Mümkün olduğu kadar düşük km yol yapmış araba 
toplamaya çalışıyoruz. ÖTV yasasıyla ilgili bir değişik-
lik olursa bu sektörün daha da canlanacağını sektö-
rün canlanmasıyla da sadece karavancılığın gelişmesi 
değil, çevresel tedarikçi zincirinin de inanılmaz şekil-
de artacağına inanıyorum. ÖTV yasasında yapılacak 
değişikler ilke devletin de bu işten çok büyük paralar 
kazanacağına inanıyorum” dedi.

Satıcı Gibi Değil Karavancı Gibi 
Düşünüyoruz!

Firmanızı tanıtır mısınız, tesisinizde ne gibi 
faaliyetler yürütmektesiniz?

Karavan yaşamında çektiğimiz zorluklar ve karavan 
üretimindeki eksikler Viya Karavan’ın 2013 yılında 
sektöre girmesinde büyük öneme sahiptir. Bugün 
üretimini gerçekleştirdiğimiz karavanlarda satıcı gibi 
değil karavancı gibi düşünerek alanında deneyimli 
kadromuzla sektörün dünya çapındaki gelişmelerini 
yakından takip etmekteyiz. Karavanlarımızın pek çok 
bakımdan Avrupa da üretilen hazır karavanlardan 
daha donanımlı olması ve mobil araçlarla ilgili her 
türlü projeyi hayata geçirmek önceliklerimiz arasında 
yer almaktadır.

Viya Karavan Kurucu Ortağı ve 
Genel Müdürü Hüseyin Taşkın

Dünya Üreticilerinin Kullandığı 
Malzemeler ve Ar-Ge Çalışmaları

Üretimini gerçekleştirdiğimiz karavanlarda dünya 
üreticilerinin kullandığı malzemeler ile Ar-Ge çalış-
malarımız sonucu geliştirdiğimiz elektrik ve su tesi-
satını kullanmaktayız. Yaptığımız üretimlerde aracın 
görselliğinin yanı sıra güvenliğine de büyük önem 
vermekteyiz. Üretim alanımızda döküm, döşeme, mo-
bilya, paslanmaz-metal, elektrik ve su atölyelerimizde 
teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek büyük 
bir titizlik içerisinde çalışmalarımızı yapmaktayız. Satış 
sonrası destek ekibimiz oluşabilecek tüm ihtiyaçlara 
kısa sürede cevap vermektedir.

Avrupa’ya Eş Değer Arabalar Üretmek

Bu sektöre girişimizdeki en büyük sebep Avrupa’ya eş 
değer arabalar üretmekti. Nitekim işe başladığımızda 
da Avrupa ürünleriyle karavan üretmeye başladık. On-
dan 7 yıl önceye kadar da Marin sektörüne tedarikçilik 
yaptık. Marini bilerek bu işe girdik. Karavanlarımız iç 
ve mobil olarak biraz daha Marin tipi oldu. İlk günden 
bu güne kadar devamlı yenilikleri takip ederek ve Ar-
Ge çalışmalarımız ile iyi şeyler ortaya çıkarmaya ça-
lıştık. Aslında yaptığımız iş normal karavan üretmek. 
Biz normalden yanayız. Bu anlamda karavanları çok iyi 
yapmak değil normal yapmak istiyoruz. Bu anlamda 
da devam ediyoruz.

Bünyemizdeki Ar-Ge Merkezimizle 
Farkımızı Ortaya Koyuyoruz

Şu anda şirket bünyemizde bir Ar-Ge merkezimiz var. 
Ar-Ge merkezimizde 2 makine mühendisimiz mevcut. 
Biri endüstriyel tasarım uzmanı ve bir diğeri de en-
düstri mühendisidir. Bu kişilerin hepsinin başında da 
bir genel müdüre bağlı koordinatörümüz var. Koor-
dinatörümüzde makine mühendisidir. Bu ekip daimi 
süreçte yurt dışındaki büyük firmalara doğrudan pro-
je hazırlayıp yapılabilirlik, zaman ve sonuç ilişkileri ile 
projeleri tamamlamaya çalışıyor. Fabrika bünyemizde 
her türlü üretimi kendimiz yapıyoruz. Döşemesinden 

2015 Yılı İtibariyle Kompozit Yapı 
Sektörüne Girdik
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mobilyasına hemen hemen aklınıza gelebilecek her 
şeyi kendimiz üretiyoruz. Tesisimizde araç üretimi bi-
tince bütün testler de yapılmaktadır. Her araba biter 
bitmez yaklaşık 1,5- 2 gün test sürecine giriyor. Bütün 
ürünler test edilip müşteriye o şekilde teslim ediliyor. 
Örneğin; sokak testi dediğimiz su testimiz var. Araba 
bittikten sonra özel bir bölüme geçiyor. Burada püs-
kürtme yöntemiyle 1-1,5 saat araba tavandan su ile 
test ediliyor. Bunun gibi aracın tüm aksamları uzman 
arkadaşlarca kalite kontrolden geçmektedir. 

Karavana Dönüştürmek İçin Araç 
Bulmakta Zorluk Çekiyoruz

Şu anda durmaksızın üretimlerimiz devam ediyor. Fa-
kat ülkemizde üretim konusunda bazı zorluklar var. 
Karavana dönüştürmek için araç bulmakta zorluk çe-
kiyoruz. Çünkü Türkiye’de ancak 5 yaşındaki bir aracı 
karavana dönüştürmek için izin veriliyor. Bu sebeple 
araba bulamıyoruz.

Alt Yapı Bozuk Olurken Üst Yapının İyi 
Olmasını Doğru Bulmuyoruz

Şirket prensibimiz maksimum 100.000 km yol yap-
mış arabayı üretime alıp onu karavana dönüştürmek. 
Çünkü arabalarımız bizim alt yapımız, alt yapı bozuk 
olurken üst yapının iyi olmasını ya da çok pahalı ol-
masını da doğru bulmuyoruz. Mümkün olduğu kadar 
düşük km yol yapmış araba toplamaya çalışıyoruz. 

ÖTV Yasasıyla İlgili Bir Değişiklik Olursa 
Sektör Daha Canlanır

Uygun araçları bulsak da ÖTV oranları ve aracın kara-
vana dönüşecek olmasından dolayı 200 bin TL’lik sıfır 
arabanın ikinci elini 180-190 bin TL’ ye alabiliyoruz. 
Bu anlamda da ilerleyen günlerde ÖTV yasasıyla ilgili 
bir değişiklik olursa bu sektörün daha da canlanaca-
ğını öngörüyoruz. Sektörün canlanmasıyla da sade-
ce karavancılığın gelişmesi değil, çevresel tedarikçi 
zincirinin de inanılmaz şekilde artacağına inanıyoruz. 
ÖTV yasasında yapılacak değişikler ile devletin de bu 
işten çok büyük paralar kazanacağına inanıyoruz.

Comfort, Deluxe Ve Elit Olarak 3 Tane 
Ayrı Paketimiz Var

Öne çıkan hizmetleriniz nelerdir?

Viya Karavan olarak camper üretimlerimizde genel 
olarak kullandığımız Comfort, Deluxe ve Elit olarak, 
Mini Camper üretimizde de ise Poyraz, Karayel ve Fır-
tına olarak 3 tane ayrı paketimiz var. Bu paketlerde 
kendi içerisinde dizel ve gazlı olmak üzere 2’ye ayrı-

lıyor. Dizel arabalarımızda ocak, ortam ısıtma, su ısıt-
ma, arabanın kendi deposundan mazotla çalışıyor. Bu 
sene bu konuyla ilgili de çok büyük gelişmeler oldu. 
Aygaz sektöre karavan tüpü üretti. Kışın çektiğimiz 
tüpteki zorlukları ortadan kaldırdı. Şu anda Viya Ka-
ravan olarak ayda 5 araba üretebiliyoruz. Kapasitenin 
artmasıyla ilgili devamlı Ar-Ge merkezimiz çalışıyor. 
Bu konuyla alakalı ilerleyen günlerde daha da seriye 
geçip adetleri de yükseltmeye çalışıyoruz. Kapasite-
yi yükseltmek istememizin sebebi de sıfır arabaların 
geleceğini düşünmek: Sıfır araba bulunduğunda Tür-
kiye’de karavan alacakların sayısı da artacaktır. Bu an-
lamda kapasiteyi arttırmaya çalışıyoruz.

Hiçbir Şey Eskisi Gibi Değil: Artık Ruhsat 
Sayısı Kaç Kişi İçin İse O Kadar Kişi 
Yolculuk Yapabiliyorsunuz

Karavan alırken müşteriler neye dikkat et-
meliler, sizin ne gibi ayrıcalıklı hizmetleriniz 
mevcut?

Pandemi; her-
kesi zorladı,ev-
lerde bunaldık. 
Hepimiz karavan 
almak istiyor ol-
duk. Telefondan 
karavan almak 
isteyen müşte-
rilerimiz oluyor. 
Bizler de telefon-
dan karavan ala-
mazsınız diyoruz. 
Vakit ayırmanız 
lazım bunun için 
bu kolay bir iş 
değil. Önce sizi 
tanıyalım. Boyu-
nuz kaç, hangi 
araçta sizi doğ-
ru yatırabiliriz, 
kaç kişi seyahat 
edeceksiniz gibi 
sorulara cevap 
arıyoruz. Şimdiye 
kadar Türkiye’ de 
böyle bir durum 
yoktu. İstediğimiz 

bir yere arabayı alıp 7 kişi seyahat edebiliyorduk. Yeni 
yasalarla beraber artık ruhsat sayısı kaç kişi için ise o 
kadar kişi yolculuk yapabiliyorsunuz. O yüzden bun-
ları belirlemeliyiz.

Müşteriyi Bilinçsizce Yanlış 
Yönlendiriyorlar

Arabanıza ikili koltuk arkaya resmi olarak eklenecek 
ise biz demeliyiz ki size şu arabalar uygun. Müşteriyi 
bilinçsizce yanlış yönlendiriyorlar. 190 cm boyunda-
ki adama 15 metre küp arabayı satmaya çalışıyorlar 
böyle birini bu kadar ufak arabaya sokamazsınız. 
Müşteriyi mutlaka tanıyıp dinlemeliyiz. Müşterinin 
kullanım şekline göre de içerideki donanımı belirle-
mek lazım. Kimisi arabasını yaparken dik yatak iste-
meyebilir, birbirinin üstünden atlamak istemeyebilir. 
Ona göre arabayı planlamak lazım, biz seri araba da 
üretiyoruz paketlerimiz var ama her arabanın da ken-
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di özellikleri var. Burada da müşteriye göre hareket 
etmek lazım.

Her Yer Pandemi İle Beraber Bir Karavan 
Üretim Tesisi Haline Getirildi

Şu an müşterimizin çektiği en büyük zorluk her yerin 
pandemi ile beraber bir karavan üretim tesisi haline 
getirilmesi. Bunlarla ilgili yasaları da bekliyoruz. Bu iş 
standarda bağlanmalı hangi ürünlerin kullanılacağı 
belli olmalıdır. Her yıl ürettiğimiz arabaları muaye-
ne istasyonlarına teslim ederken karavan olarak da 
kontrolünü istiyoruz. Sadece arabanın motoru, yağı, 
suyuna değil tüp tesisatına da bakılmasını istiyoruz. 
Doğru yapılmış mı kontrol edilmelidir. Seneye bel-
ki bir kampa gireceğiz 50-60 kişilik bir grupla gece 
konaklayacağız o zaman arabamızda bir kaçak olu-
şacak olursa etrafımızdaki arabalarla beraber birçok 
insana zarar verebiliriz. Bugün başımıza gelmedi diye 
ihmalkâr hareket etmemeliyiz. Bunla ilgili çalışmaların 
da devam ettiğini biliyoruz.

Standartlar Belirlenmeli

Yakın zamanda belki de muayene istasyonlarına gir-
diğimizde arabalarımızın karavan sistemleri de kont-
rol edilecektir ki bunlar önemli sistemler. Ben gidip 
bir yerde konakladığımda yanımdaki adamın arabası-
nın pis suyu yanımda akmamalı ben o kokuya maruz 
kalmamalıyım. Bütün arabalarda bu sistem devreye 
girmelidir. Bu da standartların belirlenmesi ile olacak-
tır. 

Kullanılacak Malzeme Çok Önemli

Karavancılığı herkes yapmaya başlayınca arabaların 
içine dair bir sürü ürün çıkmaya başladı. Bu nokta-
da karavanda kullanılacak ürünlerin iyice belirlenmesi 
gerekir. Karavan üretilirken kullanılacak malzemeler 
de çok önemlidir. Evde kullandığımız malzemeler-
le karavan üretemeyiz çünkü karavan çok küçük bir 
alan, bu alanda soluyacaksınız, karavan ciğerlerinize 
zarar verecek bir malzeme ile yapıldıysa bir süre son-
ra mutlaka zarar verecektir. Karavana uygun olmayan 
malzemelerle karavan üretimi yapılıyor. MDF’den ka-
ravan üretemezsiniz. Bir de kg konusu; devletin ver-
miş olduğu standart var, bu standartın üzerine çıka-
mazsınız. Burada malzeme ayırmaksızın kullandığınız 

malzemenin 1 metre küpü 400 
kg -430 kg’ı geçmemelidir.  Siz 
arabaya ne kadar yük bindirir-
seniz arabanın fren mesafesi o 
kadar artacaktır, duramayacak-
tır. Arabanın yakıtı artacaktır ve 
doğru yük dengesini arabaya 
bindiremezseniz bu sefer araba 
rampaları çıkarken zorlanacak-
tır.

Gittikleri Yerde Mutlaka 
Malzeme Kalitelerinin 
Donanımlarının 
Bilgilerini İstesinler

Bunlar standartların belirlenme-
siyle daha doğru bir hale gele-
cektir. Bugün baktığımızda bir 
arabanın içerisinde binin üze-
rinde parça var. Bu bin parçanın 
pek çoğunda kullanılan ürünler 
mutlaka mobile uygun olmalıdır. 
Araba hareket edecek, çukura 
düşecek, bozuk yoldan geçecek 
sonra size geri dönüşü olmayan 
çok üzücü şeyler doğurabilir. 
Bu anlamda müşteriler adına 
da şunu söyleyebiliriz. Gittikleri 
yerde mutlaka malzeme kalite-
lerinin donanımlarının bilgilerini 
istesinler. Sadece sözleşmede yazan buzdolabı tabiri 
ile sözleşmeyi imzalamasınlar. Sözleşmedeki tüm de-
tayı istesinler. Örneğin: X marka şu model şu voltta 
çalışan buzdolabı demeliler. Bu işin doğrusu budur. 

Bir Şey Ucuz Diye Seçim Yapmamalı

Diğer ekipmanlarda da özellikle ısıtma sistemi yani 
gazın yeri, gazın kullanıldığı bütün ürünleri doğru 
seçmemeliler. Bir şey ucuz diye seçim yapmamalıdır. 
Çünkü mobil hatayı hiç affetmiyor. Mobilde karşımı-
za gece çıkacak bir sorun üzücü sonuçlar doğurabilir. 
Buna dikkat etmek lazım. Biz kendi üretimlerimizde 
yalıtımdan zemin malzemesine, tavan malzemesin-
den içeride kullanılan elektronik cihazlara kadar Av-
rupa’ya eş değer ürünler kullanıyoruz. Bugün teslim 
ettiğimiz arabalarda en çok değer verdiğimiz şey 
önemsediğimiz şeylerden bir tanesi gaz tesisatıy-
la beraber elektrik sistemimizdir. Bursa’da yetkin bir 
elektrik mühendislik şirketi ilke anlaşmalıyız. Firma 
buraya araba bittikten sonra geliyor arabayı kendi 
cihazlarına bağlıyor. Bu testler sonucunda elektrikle 
ilgili hiçbir problem yoksa bize yazılı bir belge veriyor, 
kaşeliyor. Biz bir nüshasını müşteriye teslim ediyoruz, 
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bir nüshayı dosyamızda saklıyoruz. 

Doğru Ürünleri Doğru Şekilde Tedarik 
Etmek Gerek

Gazda da aynı şekilde (bakır borulu)  tesisatımız bit-
tikten sonra mutlaka kendi ekibimiz bir kere çalıştı-
rarak bir kere çalışmadan makineyle test ediyor ve 
ondan sonra arabaya bağlıyor. Yine bu sistemin içe-
risinde kullanılacak yeni tüpün üstüne bağlayacağı-
mız dedantör bile o kadar önemli ki bir kaza anında 
dedantörün arabayı koruması gerekiyor. Biz üretim-
lerimizde bunların tamamına dikkat ediyoruz. Müş-
terilerden, karavan meraklılarından ve sevdalılarından 
özellikle istediğimiz karavan yaptırırken, yaptıracağı-
nız yerden doğru ürünleri doğru şekilde tedarik et-
meleridir.

Görsel ve Yazılı Destek Sağlıyoruz

Karavanı aldıktan sonra nasıl kullanılacağına 
dair ne gibi bir hizmetiniz var?

Biz ilk günden bugüne karavanı bitirdiğimiz zaman 
müşterimize eğitim verdik ve bunu video ile yaptık. 
Kafanıza takılan bir şey olursa izleyebilin ve bize 7/24 

saat ulaşabilin diye. Biz gerekli, desteği veriyoruz. 2 
yıldır da özellikle kiralama şirketleriyle yapmış oldu-
ğumuz işlerden sonra araçlarda kullanma kılavuzu da 
veriyoruz. Müşterimiz bu kılavuzda bütün ürünleri ve 
paketi, hangi ürünü nasıl kullanması gerekiyor öğre-
nebilir. 8 yıllık birikimimizle edindiğimiz tecrübeyle 
bir şey olursa neden olur ile ilgili bir kullanım kılavuzu 
hizmeti veriyoruz.

Hedef ve yatırımlarınız nelerdir? İleriye dö-
nük planlarınızı öğrenebilir miyiz?

2021 projemizi ilk defa buradan paylaşıyorum. Müş-
terinin başına bir şey geldiğinde önce bizim servis 
noktamızı kullanacak, servis telefonumuzu arayacak. 
Burada hedefimiz partner firmalarımızdaki gibi soru-
na çok hızlı cevap verebilmek. Ama verdiğimiz cevap 
yeterli değilse veya görüşme öncesinde karar verdik 

2021 Projemizi 
İlk Defa Buradan Açıklıyorum“

“
ki artık telefonla müdahale mümkün değil hemen 
sabahına müşteriye program yapılacak neresi olur-
sa olsun fark etmez araba ile gidip çözüm için mobil 
servisimiz yola çıkacak. Oraya gidecek müdahalesini 
yapıp geri dönecek. Bu da Türkiye için 2021’in sonuna 
doğru hayata geçireceğimiz en büyük hedeflerimiz-
den biri.

Araba çeşitlerinizden bahseder misiniz?

Şu anda PSA grubunun içerisinde çalışıyoruz Peuge-
ot, Citroen, Fiat  gibi… Mercedes’ te her boy, Volkswa-
gen’de crafter boy çalışıyoruz. 2020’nin bize getirmiş 
olduğu yeni araç gamı mini camper yani transportla-
rın pop up olarak karavana dönüştürülmesidir. Bu, şu 
anda başarılı gidiyor. 

Volkswagen Mini Camper Özellikleri:

Bunlar genellikle bu grupta daha küçük araçlardan 
yapılıyor. Bunlara da Avrupa’da mini camper denili-
yor. İngiltere, İsviçre, ve Fransa’ya ihracat yapıyoruz.  
Çok yakında yine Almanya’ ya da bu araçların ihraca-
tını yapacağız. Bu arabalar küçük daha çok hafta sonu 
kullanıla bilinen arabalar küçük olmasına rağmen içe-
risinde 4 kişi yatabiliyor, mutfağı var 50 lt temiz suyu 
var, 20 lt pis suyu var, içerisine WC, banyo eklenebi-
liyor. Aslında büyük karavanlardaki her şey var. Ama 
onlara göre daha kısa seyahatler için uygun yani bir 
hafta sonu tatilinizi de bu arabayla çok rahat yapa-
bilirsiniz. Aynı zamanda 
bu arabayla işe de gi-
dip gelebilirsiniz. Yani 
günlük ihtiyaçlarınızı da 
bu araba karşılayabilir. 
Bu da Avrupa’da yeni 
bir trend, Türkiye’de de 
çok yakın bir zamanda 
bu araçların sayıları git 
gide artacak hep be-
raber göreceğiz. Bir de 
bizim burada geliştirdi-
ğimiz tavanın en büyük 
farkı biz buna slim tavan 
dedik, normalde daha 
yüksek oluyor bunlar 
tavan yapısı olarak ama 
biz neredeyse üstünde 
3.5- 4 cm’lik yükselti 
ile bu işi bitirebildik. Bu 

da arabanın dış görüntüsünde kendi orijinal yapısını 
çok fazla değiştirmedi. Bu arabaların en büyük fark-
lılıklarından biri de kapalı otoparka girebilmeleridir. 
üstündeki yükseklik çok yükselmediği için  pop op 
kapandıktan sonra kapalı otoparka rahatlıkla girebil-
mektedir.

Araç İçi Özellikler:

Bizim için en önemli hususlardan birisi de elektrik te-
sisatıdır. Karavanda küçük bir alanda yaşıyorsunuz. 
Günlerce konaklayacaksınız doğru tesisat sizi başarıya 
götüren aslında en önemli kısımdır. Çünkü elektriğiniz 
yoksa arabada ısınamazsınız. Bu anlamda mümkün 
olduğu kadar ürettiğimiz her şeye özen gösteriyo-
ruz. Geçmişimizin marina olduğunu söylemiştim, bi-
raz marin kökenli bir tesisatımız var. Tesisatlarımızda 
mümkün olduğunca bantlama kullanmıyoruz. Her 
şeyi soketlerle akıllı birleştirmelerle yapıyoruz. Araba-
daki her şeyin sigortası var ve arabadaki her tesisat 
birbirinden ayrı. Siz bir aydınlatmayı çalıştıracaksanız 
sadece elektrik ve akü devreye giriyor. Akü ve elekt-
rik tesisatında en iyi ürünleri kullanmaya çalışıyoruz. 
Çünkü elektrik tesisatındaki bir sorunun bize geri dö-
nüşünün çok zor olacağını biliyoruz. Bugüne kadarda 
su, elektrikten ve yalıtımdan kaynaklı bir sıkıntıyla da 
çok karşılaşmadık diyebilirim. Mobilyada da müşteri 
hangi mobilyayı bizden tercih ediyorsa üretimin ba-
şında konuşuyoruz. O şekle göre tasarlıyoruz. 
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Karavan Meraklılarının Dikkat Etmesi 
Gereken Bazı Hususlar:

Karavanda istediğimiz gibi yaşıyorduk, karavanı is-
tediğimiz her yere park edebiliyorduk. Yeni yasalarla 
Avrupa’ya bu konuda uymaya çalışıyoruz. Orta sınıf 
üstü yani PSA ve üstü camperlar için konuşalım: artık 
istediğimiz yerde yatamayacağız. Biz de Avrupa’daki 
gibi kamp yerlerine girmek zorunda kalacağız. Kamp 
alanları bu yüzden bu sene ciddi anlamada çoğalıyor. 
O yüzden karavan yaptıracak arkadaşlar çok iyi dü-
şünsünler. Çok büyük arabalar doğru seçim olmaya-
bilir. Şartları ve yasaları göz ardı etmesinler karavan 
üretilirken.

Bir de mutlaka alacakları arabada kaç kişi seyahat 
edeceklerse o kadar koltuk istesinler. 2 kişi seyahat 
edeceklerse arabalarını 2 koltuklu, 4 kişi seyahat ede-
ceklerse 4 koltuklu alsınlar. Bunlarla ilgili de yasalar ve 
denetimler git gide artacaktır. Kaza yaptığınızda içeri-
deki insanlara zarar gelebilir, sigorta şirketleri devreye 
girer ve girecek de bundan sonra lütfen araba yaptı-
rırken buna da özen gösterin ve dikkat edin.

Fiat-Doblo Projesi
Şu anda Fiat’la bir iş birliğimiz var. Fiat’ın hafif tica-
ri araç segmentinde bulunan Doblo modeli elimize 
ulaştı. Fabrika üretimi yapıldığı için adım adım gidi-
yor. Doblo, bir yeri kesilmeden karavan olarak ya-
pılacak. Normal paravan üstünde bir mini campera 
dönüştürülecek. Arabanın orijinalliği bozulmadan 
pop up tavan yapılacak, bu tavanın içerisinde 2 kişi, 
alt modüllerde de 2 kişi yatabilecek. Bir tanesi orijinal 
koltuklu arkasında mutfak ünitesi olan, bir tanesi de 
normal pup up’larda yaptığımız şekilde büyük mutfak 
ünitesine sahip bir model olacak. Geliştirilmesini ba-
şarırsak Türkiye pazarına sunulacak. 

Fiat-Doblo Projesi

Türkiye’ye Yeni 
Bir Katma Değer: 
KaiserWerft - Kaiser 
Expedition Projesi
Yeni bir projeden bahsetmek istiyorum. 
KaiserWerft  45 yıllık bir teknoloji üreticisi 
yeni yapısı Kaiser Expedition. Kaiser 
Expedition 4x4, 6x6 ve 8x8 arabaların 
üzerine kurulacak yeni bir karavan yapısı. 
Bu arada Kaiser’i diğer firmalardan ayıran 
en büyük özellik ise şu olacak, kasa 
yapıları tamamen kendi bilgisi ile marin 
kabuklu diyebiliriz yani tekne yapılı ve 
öndeki görüntü ile arkadaki görüntünün 
birleştiği çok farklı bir format olacak. 
Bu firma bu arabaları Avrupa’ da kendi 
ismiyle  Türkiye içerisinde de  Kaiser-
Viya Karavan  iş birliği ile satacak.

KaiserWerft
Kaiser Expedition
Projesi
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KALİTELİ ÜRÜNLERİN DOĞRU ADRESİ CAMPRAVAN 
MÜŞTERİLERİNDEN TAM NOT ALIYOR

Campravan yetkilileri, ge-
niş ürün yelpazesi ve ka-
liteli üretimleriyle müşte-

rilerinden tam not aldıklarının 
özenle altını çiziyorlar.

A Industry Metal Endüstri Ürünleri 
İth. İhr. Ltd. Şti. 2018 yılında Ahmet 
Ceyhan Bey’ in 40 yıllık çelik imalat 
endüstrisi bilgisi üzerine kuruldu. Fir-
ma, metal sanayi üzerine işler yaptı. 
Ahmet Ceyhan Bey’in çok eski hayali 
olan karavan imalatı da bu yıldan iti-
baren bilgisayar ortamında tasarlan-
maya başlandı ve ciddi bir araştırma 
faaliyeti başladı. Campravan mar-
kasının doğuşu bu şekilde gerçek-
leştiriliyor. Sorularımızı cevaplayan 
Campravan yetkilileri, firma olarak 
ciddi avantajlara sahip olduklarını 
söylediler.

Hem Makinacı Hem Metalci 
Olmamız Önemli Bir Avantaj

Arazi karavanları ve askeri/en-
düstriyel alanlarda üstyapı ve rö-
mork üretiyorsunuz. Firmanızın 
tercih edilmesindeki nedenler ne-
ler oluyor, rakiplerinizden hangi 
konularda farklılaşıyorsunuz, fark-
lıklarınız nelerdir? 

Karavan sektörüne giren imalatçı ar-
kadaşların çoğunluğu eski mobilyacı. 
Bizim ise hem makinacı hem metalci 
olmamızdan mütevellit ürünlerimiz 
daha kullanışlı ve tasarım açısından 
çok daha farklı bir anlayışın oluş-
masına neden olmuştur. Karavan ve 
kamp sevdalılarını doğa aşıklarını as-
faltın dışına taşıyarak daha özgür bir 
doğa seyri ve yaşamı vadedediyoruz. 
Bunun için ürünlerimizin tamamı 
offroad donanımlıdır. Kaplumbağa 

modelimiz 5.90 uzunluğunda 1.85 
genişliğinde O1 sınıfında bir ilktir.

Tanıtım ve Fuarlara Önem 
Veriyoruz…!

Marka, kaliteniz, ar-ge çalışmala-
rınız ve kalite belgeleriniz hakkın-
da bilgi verir misiniz?

Firmamız ISO 9001:2015 belgelidir. 
Markalarımızın tamamı patentlidir. 
Ürünlerimizin tamamı tasarım tescil 
belgesine sahiptir. Uluslararası dün-
ya üretici kodu olan WMI kodu sahi-
bidir. Yine 750 kg altı ile sınırlandırı-
lan O1 sınıfında tip onayına sahiptir. 
Firma ihracatçılar birliği üyesidir. 
2020 yılı Ar-Ge ve prototip üretimi ile 
geçirdik. Pandeminin sebep olduğu 
tüm olumsuzluklara rağmen bugün-
lere gelebildik. 2021 yılı fuar ve tanı-
tımlarda geçecek gibi görünüyor. 

Ürün Yelpazemiz 
Müşterilerimizden Tam 

Not Alıyor

Ürün yelpazemiz müşterileri-
mizden tam not alıyor. Üretim 
odaklı çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. 2019 yılı 12. ayda fiilen 
prototip üretimine başlayarak 
Campravan markası altında 
Armadillo, Kanguru, Kaplum-
bağa, Kirpi, Koala ve Pangolin 
modellerini geliştirerek Arma-
dillo, Kaplumbağa ve koala 
modellerinin prototip üreti-
mini bitirmiştir. Tasarım fark-
lılığımız ve imalat kalitemiz ile 
sektöre ciddi katkılarımız ola-
cağına inanıyorum. 
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‘HERKESİN KARAVANI OLSUN İSTİYORUZ’ 
MOTTOSUYLA HİZMET VEREN ORTİZ KARAVAN, 

KALİTELİ VE KESİNTİSİZ HİZMET SUNUYOR…!

Müşterilerine kesintisiz 
hizmet sunan Ortiz 
Karavan, yerli üretimde 
markalaşmanın gururunu 
yaşıyor. Ortiz’in tercih 
edilmesinde birden fazla 
parametre var. Bunların 
başında da müşteri 
memnuniyeti ve kalite 
geliyor.

2016 yılında, Murat ve Metin 
Yılmaz adlı ikiz kardeşler tara-
fından kurulup sektördeki yerini 
alan Ortiz Karavan, Türkiye’nin 
ve Avrupa’nın en değerli kara-
van markalarından biri olmayı 
başardı. Bunda, karavan tutkunu 
iki kardeşin konu hakkında ol-
dukça iyi deneyim ve bilgi sahibi 
olmasının rolü büyük. Murat ve 
Metin Yılmaz kardeşlerin yeni-
likçi, araştırıp geliştirmeyi seven 
ve kullanıcı odaklı refleksler ge-

liştirmelerinin de olumlu katkı-
ları bulunuyor. Murat ve Metin 
Yılmaz’ın aynı zamanda makine 
imalatı ve elektrostatik toz boya 
alanlarında hizmet veren tesis-
leri de faaliyetine devam ediyor. 
Ortiz, adını Artvin’in Ardanuç 
Kasabası’nın Ortiz Köyü’nden 
alıyor. Murat ve Metin Yılmaz’ın 
merhum babalarının köyünün 
ismini alan markaları ile üretilen 
her modele civar köylerin isim-
leri veriliyor. Ortiz, yerli üretim 
karavanlarını, işini severek ya-
pan, gelişime açık, fikirler üreten, 
ayrıntıcı, heyecanlı bir ekiple, 
kalitesi onaylanmış markalar ve 
özgün tasarımlarla buluşturuyor. 
Uluslararası kalite standartlarıyla 
karavan tutkunlarına sunuyor.

Uzmanlık Alanımız 
Çekme Karavanlar

Ortiz Karavan’ın yaptığı işleri 

genel anlamda tanıtır mısınız?

Uzmanlık alanımız çekme kara-
vanlar. Genel olarak dış kabin 
uzunluklarına göre 2 farklı gruba 
ayırıyoruz. 5.25 ve 3.90 karavan-
larımız mevcut olup bunlar da 
kendi aralarında yatak kapasite-
leri ve iç planlarına göre toplam 
9 farklı modele ayrılıyor. Müşte-
rinin yaşam tarzına, aile yapısına 
ve tatil anlayışına göre seçim im-
kanı sunuyoruz. Geniş opsiyonel 
ürün seçenekleriyle her bütçeye 
ve her tarza uygun donanıma 
sahip karavan üretimine olanak 
sağlıyoruz.

Kaliteden Ödün 
Vermiyoruz

Kalite politikanız hakkında bil-
gi alabilir miyiz?

Karavan üretiminde yer alan ma-

jör kalemlerden minör kalemlere 
varana kadar tüm malzemeler 
1.kalite olarak tercih edilip fir-
ma prensipleri gereği kaliteden 
asla taviz verilmemektedir. Bu-
nun yanı sıra 10 yıl sızdırmazlık 
garantisi ve mekanik-elektronik 
aksamlar için 2yıl garanti sunul-
maktadır. Tüm bunlara ilaveten 
Ortiz, satış gerçekleştikten sonra 
müşteriyi adeta ailesine katılmış 
yeni bir birey olarak gördüğün-
den satış sonrası iletişimi hiç 
koparmamaktadır. Ailemize kat-
tığımız her yeni bireyin geribildi-
rimlerini dikkate alan bir reflekse 
sahibiz bu da bizi farklı yapan et-
kenlerdendir.

Günde Yaklaşık 1,5 
Karavan Üretimi Devam 
Ediyor

Üretiminiz ve altyapınız hak-
kında bilgi verir misiniz?

Şuanda 11.000m2’lik bir alanda 
üretim ve satış yapmaktayız. Yük-
sek bir çalışma temposu ile gün-
de yaklaşık 1,5 karavan üretimi 
devam ediyor. Farklı bantlardan 
farklı modellerin çıkışı müşteriye 
hızlı yanıt vermeye olanak sağ-
lıyor. Firma sahiplerinin işlerini 
severek yapması, yerli üretimi ül-
kemizde farklı bir noktaya taşıma 

Herkesin Karavanı 
Olsun İstiyoruz

%100 yerli üretim ile, en iyi 
yerli çekme karavanı üretmenin 
gururunu ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. İşimizi severek, tutku 
ve aşk ile yapıyoruz. Ürettiğimiz 
her karavanda emeği olan tüm 
personelimizin gözlerinde ve 
ailemize kattığımız her karavan 
sahibinin gözlerinde o mutluluğu 
görmek, bizleri işimizi daha iyi 
yapmak için biraz daha motive 
ediyor. Mottomuz ‘’ herkesin 
karavanı olsun istiyoruz. ‘’ 

çabaları, kazançlarını tekrar 
işe yatırarak her geçen gün 
daha da büyüyen bir yapı 
olmalarını sağlıyor. Ar-Ge 
çalışmaları ise ayrı bir kanal-
dan hiç durmadan devam 
ediyor, yeni dönemde de 
Ar-Ge ekibinin çalışmalarına 
yönelik hedefler mevcut.
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ELEN KARAVAN, ‘SİZE ÖZEL’ ÜRETİMLERİYLE 
YAŞAMIN DEĞERİNİ BİLEN GEZGİNLERİN 

DOĞRU ADRESİ OLUYOR
Elen Karavan firma yetkilileri, “Aile ve bireyler için mümkün olan en yüksek ergonomi ve rahatlığı 
sağlamak uğruna çalışıyoruz. Araçlarımızı karşılaşabileceğiniz her türlü zorluk ve sorunu göz 
önünde bulundurarak bir kamp, karavan sevdalısı ekiple sizin için, size özel üretiyoruz” dedi.

Elen Karavan, tecrübeli ekibiyle 
marjinal ve gezgin ruhlara hitap 
etmek amacıyla üretimlerine 

azimle devam ediyor. Konuyu Elen 
Karavan firma yetkilileri ile değer-
lendirdik.

Kendimizi Sürekli 
Yeniliyoruz

Firmanızı tanıtır mısınız? Öne çı-
kan hizmetleriniz nelerdir?

Elen Karavan olarak öncelikle uzun 
yıllar otomotiv sektöründe çalış-
malar yapmaktayız. Karavan imalatı 
bizim için bir hobi ve tutku olarak 
başlasa da imalatlarımızdan çok ke-
yif aldığımız alışılagelmişin dışında 
farklı çalışmalar ile kendimizi sürek-
li yeniliyoruz. Tecrübeli ekibimizle 
marjinal ve gezgin ruhlara hitap et-
mek amacıyla üretimlerimize azimle 
devam edeceğiz. Birçoğumuz şehir 

yaşamının katı kurallarına uyarak 
yaşarız. Çalışır, kazanır daha son-
ra daha çok çalışmak için daha çok 
kazanırız. Ama arada bir bazılarımız 
bu zinciri kırıp hayatın anlamını do-
ğanın içinde, özgürlüğün yollarında 
bulur. İşte biz bu seçkin kitle için 
mobil yaşam alanları yaratıyoruz. 
Aile ve bireyler için mümkün olan en 
yüksek ergonomi ve rahatlığı sağla-
mak uğruna çalışıyoruz. Araçlarımızı 
karşılaşabileceğiniz her türlü zorluk 
ve sorunu göz önünde bulundurarak 
bir kamp, karavan sevdalısı ekiple si-
zin için, size özel üretiyoruz.

Araç serilerinizin özelliklerinden 
bahseder misiniz?

Elen Araç Serisi

Elen 4, karavan modeli, bilindik, 
alışagelmiş standart modelin dışın-
da daha geniş bir oturma grubuna 

sahiptir. Aynı zamanda bu oturma 
grubu yatağa dönüşebilmektedir. Bu 
sayede hem büyük bir oturma gru-
buna hem de yatağa sahip oluyoruz. 
Karavanımız ahşap ağırlıklı çalışma-
lar ile rustik, retro bir görünüm su-
nar. Elen 5, standart karavan tasarım 
modelinin aksine farklı oturma gru-
buyla, iç tasarımdaki değişik su bazlı 
boya çalışmalarıyla, kişiselleştirilebi-
lir bir modeldir. Aracın dış kısmına 
uygulanan yatak bölümündeki ek 
fiber glass büyütmelerle PSA grubu 
araçların 1.87 santimetre olan en öl-
çüsü, 2.10 santimetreye genişletile-
bilmektedir. Elen 6, PSA grubu (Fiat 
Ducato, Citroen Jumper, Peugeot 
Boxer) modellerinin 17 metreküp 
hacimli olan araçlarına uyguladığı-
mız asansör yataklı modelimizdir. Bu 
karavan modeli 2 metreye 1.85 san-
timetre olan oturma grubunun yata-
ğa dönüşebilmesi ve 1.40 santimet-
reye 1.90 santimetre olan asansör 
yatağın ölçüsüne sahiptir. Modeli-
miz aynı zamanda ranza kullanım 
şekli haricinde, asansör yatağın ta-
mamen indirilmesi halinde oturma 
odasından yatak odasına geçiş ya-
pılıyormuş gibi çok farklı bir ortama 
sahip olabiliyor. Elen 9, modelimiz, 
karavan sevgisi ve motosiklet tut-
kusunun harmanlanmış halidir. Ge-
nellikle motosiklet, karavanların arka 
kısmına yapılan askıda taşınır. Bu 
tür motosikletler 100- 150 kilogram 
ağırlığında ve 50 CC hacminde olan 
motorlardır. Fakat müşterimizin, 
yaklaşık 500 kilogram olan motosik-
letinin ağırlığından ve boyutundan 
dolayı modelimiz, müşterimizin ta-
lepleri doğrultusunda gelişti.



TASARIMLARIN EFENDİSİ:
CARVAN DESIGN

Türk mühendisler ve uzman ekipler tarafından Türkiye’ de özenle üretilen  
custom suite karavanlar, iş insanlarından, sporculara, influencerlerden, 

youtuberlere dek, doğada konfor ve kalite olarak ne istediğini bilen 
insanlar tarafından tercih edilmektedir.

Carvan Design Group, ürettiği custom suite kişiye özel tasarım 
karavanlarını Almanya, Fransa ve Azerbaycan başta olmak üzere 

dünyanın birçok ülkesine ihraç etmektedir.

Bizi Sosyal Medyadan
Takip Edin!

Özgürlük Rotanı
ile keşfet!Carvan

İzzetpaşa Mah. Yeniyol Cad. Nurol Tower Kat:2 No:3 Şişli / İSTANBUL

0212 982 56 45        info@carvandesign.com        carvandesign        carvancaravan
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YENİLİKLERİN ADRESİ HAYMEF KARAVAN, 
KİŞİYE ÖZEL TASARIM MOTOKARAVANLARLA 

ARANILAN MARKA HALİNE GELDİ
Haymef Karavan yetkilisi Ali Sönmez, “Üretimini gerçekleştirdiğimiz karavanlarda bir satıcı 

gibi değil, karavancı gibi düşünerek üretim gerçekleştirmekteyiz. 
Müşterilerimizle empati yapıyoruz. İş disiplininden ve kaliteden taviz vermiyoruz” dedi.

Haymef Karavan yetkilisi 
Ali Sönmez, Haymef Ka-
ravan’ın çok önemli yeni-

liklerle adından söz ettirdiğinin 
özenle altını çizdi.

Haymef  Karavan’ı tanıyabilir 
miyiz?

Firma olarak işimizi büyük bir tut-

ku ile yapıyoruz. 
1999 yılından itiba-
ren hobi olarak baş-
layan karavan serü-
venimiz, ilerleyen 
yıllarda karavancı 
olarak yaşadığımız 
tecrübeleri ve de-
neyimleri karavan 
sektöründe haya-
ta geçirmeye karar 
vermemizle farklı 
bir şekle büründü. 

Satıcı Gibi Değil, 
Karavancı Gibi 
Düşünerek 
Üretiyoruz

Üretimini gerçek-
leştirdiğimiz kara-
vanlarda bir satıcı 
gibi değil, karavan-
cı gibi düşünerek 
üretim gerçekleş-
tirmekteyiz. Bütü-
nüyle el işçiliği ile 

ürettiğimiz karavanlar alıcıların 
hizmetine sunulmaktadır. Bütün 
üretimlerimizi istek ve ihtiyaçları-
nıza uygun olarak projelendirmek-
teyiz.

Fiyat ve Kalitede Birinci 
Tercih Konumundayız

Gelecek nesillere de karavancılı-

ğı aktararak özgür ve çevreci tatil 
anlayışını sevdirmeyi hedeflemek-
teyiz. Sizleri de bu serüvende ara-
mızda görmekten mutluluk duya-
rız. Siz karavan severlerin ihtiyaç ve 
beklentilerini karşılayan tasarım-
larımızda fiyat ve kalitede birinci 
tercih konumundayız. Haymef Ka-
ravan ile dünyanın her yerinde bir 
yazlığa ne dersiniz?

Haymef Karavan’ın Tercih 
Edilmesinde Birden Fazla 
Neden Var

Tercih edilmenizdeki nedenler 
nelerdir?

Biz, firma olarak her zaman en 
mükemmeli kendimize ilke edin-
dik. Müşterilerimizle empati yapa-
rak bu işin en profesyonel şekilde 
gerçekleştiriyoruz.  Tercih edilme-
mizde birden fazla parameter var. 
Bunları şu şekilde özetleyebiliriz: 
Birinci sebep, üretici olduğumuz 
kadar karavan kullanıcısı olmamız. 
İkinci sebep aile şirketi olmamız. 
Üçüncü sebep fiyat politikamız…

Önemli Hedeflerimiz Var

Sektörden aldığımızı yine sektö-
re yatırım yaparak hem ülkemize 
istihdam anlamında katkıda bu-
lunuyoruz hem de sektörümüzün 
gelişmesi için elimizden geleni 

KARAVAN

yapıyoruz. Bu bağlamda çok ciddi 
hedeflerimizin olduğunu söyleye-
bilirim. İddialıyız… İddiamızı çalış-
malarımızla her geçen gün daha 
da artırıyoruz.

Ar-Ge Çalışmalarımız ve 
İnovatif Ürünlerimizle 
Farkımızı Ortaya Koyuyoruz

Farklı çalışmalar gerçekleştiriyo-
ruz. Yeniliklerin merkeziyiz dersek 
abartmamış oluruz. Dünyadaki 
gelişmeleri yakından takip ediyo-
ruz. Bizim olmazsa olmazlarımızın 
başında Ar-Ge çalışamaları geliyor. 
Firma olarak inovatif ürünlerle göz 
dolduruyoruz. Olmazsa olmaz ça-
lışma kurallarımızdan birini de cre-
atif ürünler oluşturuyor. Yenilikçi, 
dinamik, dünya trendleri yakından 

takip eden, çözüm odaklı bir fir-
mayız.

Müşterilerimize Doğru 
Bilgileri Veriyoruz

Bizim sektörümüzde doğru bilgi 
çok önemli. Bize gelen bir müş-
teriyi asla para kazanacağımız bir 
süreç olarak değerlendirmiyoruz. 
Elbette müşterilerimizden para ka-
zanıyoruz, elbette müşteri velini-
metimizdir. Ama burada daha kıy-
metli ve önemli olan dürüst ticaret 
yapmak. Biz sırf para kazanacağız 
diye müşterimizi yanlış yönlen-
dirmeyiz, yönlendiremeyiz. Bazen 
müşterilerimizi bilgilendirmek de 
gerekebiliyor. Biz de onu naçizane 
yapmaya gayret ediyoruz.
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BATARYA KONTROLÜ İÇİN İHTİYACINIZ PICO, 
SİZİN İÇİN GELİŞTİRİLDİ!

PICO ile 
karavanlarda 
‘akıllı’ dönem 
başlıyor. PICO ile 
karavananızdaki 
akü ve tank 
durumunu kontrol 
edebileceksiniz. 
PICO akü izleme 
sistemi ile akıllı 
şarj uyarılarıyla 
akünün ömrünü 
uzatmak için 7 
taneye kadar tank 
ve 4 taneye kadar 
akü için ölçüm de 
yapabilirsiniz.

İhtiyaçlarınız İçin En İyi Çözümleri 
Sunmaya Odaklanıyoruz

İhtiyaçlarınız için en iyi çözümleri sunmaya 
odaklanıyoruz. Kullanımı kolay, wi-fi ile 
entegre ve akıllı tasarımıyla, yansıma 
engelleyen kaplamalı, Gorilla Glass 
ekranlı, suya ve toza dirençli paneller ile 

yolculuğunuzu bir üst seviyeye taşıyın.

PICO, karavanınız için akü ve 
tank durumunu kontrol ve analiz 
etmek için yeni standartlar 
belirleyen üstün nitelikte bir akü 
izleme sistemidir. Modern dizayna 
ve yüksek verime sahip yollardaki 
yardımcınız sayesinde, mobil 
uygulamamızla akü bilgilerine 
her yerden erişebilir, sıcaklığı, şarj 
durumunu, kalan akü yüzdesini ve 
süresini izleyebilirsiniz.

AKILLI ŞARJ UYARILARI

Aynı zamanda akıllı şarj uyarılarıyla 
akünün ömrünü uzatmak için 7 
taneye kadar tank ve 4 taneye 
kadar akü için ölçüm yapabilirsiniz. 
Amacımız çok basit; atıldığınız her 
macerada işlerinizi kolaylaştıracak 
araçlara daha rahat erişmenizi 
sağlamak!
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Kimdir?

1972 doğumlu Halim Nacar, 
Ümraniye Teknik Lisesi Bilgisa-
yar Bölümü 1991 ilk mezunu-
dur. 1996 yılında Marmara Üni-
versitesi makine alanında lisans 
eğitimini tamamladı. Yüksek 
lisansını Marmara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri 
Mühendisliği, Iş Sağlığı Ve Gü-
venliği Anabilim Dalı’nda yük-
sek onur derecesiyle tamam-

ladı. Makine Mühendisleri Odası’ndan enerji uzmanı 
unvanına sahip. 2 yıl kadar özel sektörde çalıştı. Kısa 
bir süre Mimar Sinan Üniversitesi’nde ders verip yeni 
ufuklara yelken açmak, hayallerini gerçeğe dönüş-
türmek için özel sektöre geçiş yaptı. Lise, üniversite 
ve yüksek lisansını, eğitimci geçmişini farklı mesleki 

disiplinlerde ama tek beyinde birleştirmenin avanta-
jını kullanarak, 2005-2009 yıllarında girişimci olarak 
başta İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa olmak 
üzere bir çok ülkede araştırma ve iş geliştirme proje-
leri deneyimi kazanıp yurda dönerek, tasarım, maki-
ne, enerji, yazılım ve güvenlik bilgi birikimi ile Halim 
Nacar takım liderliğinde, ekipte birçok alanda uzman 
mimar, mühendis ve VIP araç, tekne, yat sektöründen 
gelen deneyimli kadrosunu oluşturarak Nacar Cara-
van markası ile karavan sektöründe hizmet vermekte-
dir. Bıkmadan, usanmadan,  olmadığında pes etmeyip 
tekrar deneyerek umutsuzluğa kapılmadan çalışınca 
Türkiye”de de bazı şeylerin olabileceği gerçeği ile siz 
yolda kalmayın diye bu ekip yola çıktı.Nacar Caravan 
markasının da dahil olduğu tasarım, proje, elektro-
mekanik ve yapı sektöründe faliyet gösteren Termo-
tek Mühendislik Tasarım Ltd. Şti. ve Klimatize A.Ş. şir-
ketlerinde halen yönetim kurulu başkanlığı yapmakta 
olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

alkovenli ve semi entegrenin şıklığı 
ile alkovenli karavanın şoför üs-
tünde bulunan sabit yatak özelliği 
birleştirilerek oluşturduğumuz al-
ko-semi karavan kabinleri olmak 
üzere 3 çeşit dış kabin tasarımı 
mevcut olup her bir seri ayrıca 5 tip 
uzunlukta ve 7 tip iç tasarım kom-
binasyonu bulunmaktadır. Dona-
nım bakımından kendi alanında 
lider çözüm ortaklarımız ve tekne 
yat sektöründen tecrübeli ekibimiz 
ile üst kalitede ürünlerin üretimini 
yapmaktayız. Şimdilik Ege Bölge-
si’nde pilot uygulama olarak hiz-
met verdiğimiz mobil servisin 2021 
yılı sonunda 7/24 Türkiye’nin her 
yerinde uygulayacağız. “Siz yolda 
kalmayın diye biz bu yola çıktık…”

Nacar Kabin İle Daha Güvenli 
Karavanlar Üretiyoruz

Tercih edilme nedenleriniz ne-
lerdir, müşterilerinize hangi kat-
ma değeri sunuyorsunuz? Rakip-
lerinizden hangi özelliklerinizle 
ayrılıyorsunuz? 

Karavanda birçok inovatif çözüm-
ler yapılmıştır. Zemine sıfır konum-
da elektrikli masa, banyoda yer 
kaplamayan gerektiğinde uzaktan 
kumandalı açılır tuvalet, duvardan 
tek dokunuşla açılan lavabo, LPG 
otogaz sistemi, kısalan yatak si-
temi, tüm işlemlerin yapıldığı do-
kunmatik kontrol paneli. Ayrıca dış 

tasarıma çök önem veriyoruz. Toz 
ve su sızıntısını imkansız kılan mo-
noblok eksiz Nacar Kabin ile daha 
güvenli karavanlar üretiyoruz. Biz 
kimseyi rakip görmüyoruz ama is-
teyen bizi rakip görebilir. Karavan 
almak isteyenlerin çok iyi araştırma 
yaparak karar vermelerini öneririz.Nacar Caravan 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Halim Nacar 

ile  firmadaki gelişmeleri 
değerlendirdik.

Nacar Caravanı okuyucularımıza 
tanıtır mısınız?

Nacar Caravan, 1998 yılında kurul-
muş olup mühendislik, mimarlık, 
yapı, enerji ve karavan sektöründe 
tasarım ve üretici olan Termotek 
Mühendislik Tasarım Ltd..Şti.’nin 
tescilli markasıdır. Biz ihracat ürünü 
olan karavanı tasarlarken dört te-
ker şasi üzerine konulmuş bir kasa 
değil, ruhu olan albenili görüntüsü, 
sağlam ve kullanışlı yürüyen evler 
yapmayı ilke edindik. Amacımız 
sadece Türkiye pazarında değil, CE 
standartlarının üzerinde bir kalite-

de üretim yaparak standart üstü, 
tasarım harikası ve dünyada tercih 
edilen karavan markası olmak. Bu 
nedenle Nacar Karavan değil de 
daha global olduğunu düşündü-
ğümüz Nacar Caravan adını aldık.

Yeni Fabrikamızda Bant 
Sistemine Geçip Seri Üretim 
Yaparak 30 Günde Teslimat 
Yapacağız

Nacar Caravan olarak sektöre 
nasıl ve ne şekilde hizmet veri-
yorsunuz? Pazar payını artırmak 
için şu an neler yapıyorsunuz?

Model tipi, boyut, iç ve dış tasa-
rım kombinasyonu 504 çeşittir. 
Oluşturduğumuz simülasyon sa-
yesinde müşterilerimiz kafasındaki 
yüzlerce soruya yanıt bulup zaman 

kaybetmeden tasarım, boyut ve 
donanımları belirleyip 2 dakika içe-
risinde karavanını seçebilmektedir. 
Karavan hayatına yüksek kaliteden 
başlamak isteyenlerin tercihi olan 
yol arkadaşıdır. İstanbul Ümraniye 
ve Ataşehir’de üretim ve montaj 
olarak iki adreste hizmet veriyoruz. 
2021 yılı sonu yeni fabrikamızda 
bant sistemine geçip seri üretim 
yaparak 30 günde teslim etmeyi 
planlıyoruz.

“Siz Yolda Kalmayın Diye Biz 
Bu Yola Çıktık…”

Ürünleriniz, ürün kaliteniz ve 
ürün gamınız hakında bilgi verir 
misiniz?

Temel olarak camper tarzı araçla-
rın üretimi haricinde semi entegre, 

HALİM NACAR: NACAR CARAVAN, ÜRÜNLERİYLE 
MÜŞTERİLERİNDEN TAM NOT ALIYOR

Nacar Caravan Yönetim Kurulu Başkanı Halim Nacar, ‘Siz yolda kalmayın diye biz yola çıktık’ mot-
tosuyla kakiteli, müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek ürünler ürettiklerinin özenle altını çizdi.
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Wolf Karavan Genel Müdürü 
Necati Solak, Wolf 365 
Crossover modelinin ses 
getirmeye devam ettiğini ifade 
eti.

Wolf Karavan, Ar-Ge odaklı çalışma-
larıyla hem Türkiye’de hem de Türki-
ye dışında çok büyük ses getirdi.

Wolf Karavan’ı okuyucularımıza 
tanıtır mısınız? 

Wolf Karavan Limited Şirketi, Yılbağ 
Group firması tarafından 2019 yılın-
da kuruldu. Ana firmamızın hali ha-
zırda; makine, üretim ve bağlantılı 
işler ile ilgili yoğun bir geçmişi ve 
devamı bulunmaktadır. Şirket  kuru-
lumuyla beraber çekirdek bir Ar-Ge 
grubu oluşturuldu. Ar-Ge grubunda-
ki tasarımcı ve mühendis arkadaşları-
mız; karavan hayatı hakkında duayen 
kişiler tarafından özel destek alarak 
ve yine şirket bünyesindeki karavan 
- doğa hayatı içinde olan arkadaşla-
rımız tarafından yönlendirilmiş, ta-
sarıma ve mühendisliğe öyle devam 
edilmiştir. Ar-Ge ve prototip süre-

cemiz 2 yıl sür-
müştür. Satış ile 
ilgili acele edil-
memiş, 4 adet 
g ü n c e l l e n e n 
prototip üzerin-
de tam geliştir-
me, olgunlaş-
tırma sağlanıp 
öyle satışa su-
nulmuştur.

Sorunsuz 
ve Rahat 
Kullanım

Ürünlerinizi 
tanıtır mısınız, 
ürün çeşidiniz 
hakkında bilgi 

alabilirmiyiz?

Şuanda tek bir ürün ile satıştayız. 
Wolf 365 Crossover; O2 belgeli, ruh-
satlı, yani 750kg üzeri bir karavandır. 
Teknik bilgi olarak şunları söyleye-
bilirim: 1.100kg ağırlığında, 365cm 
kabin uzunluğunda, 205cm genişli-
ğinde. İsim açılımı ; Wolf = Kurt, 365 
= Kabin boyu, Crossover = Yarı arazi 
yarı asphalt Tasarım olarak : Açılı ya-
pısı ve agresif duruşu ile amfibi, zırhlı 
araç görünümünü andırmaktadır. Alt 
yapı ve donanım olarak : Al-ko Kap-
lini, Al-ko Dingili, yüksekliği, lastiği, 
yaklaşma ve uzaklaşma açıları ile, 
hafif arazi koşullarında , şehir içinde 
ve uzun yolda sorunsuz ve rahat kul-
lanım sağlamaktadır.

Dünyanın Bir Çok Yerinden  
İnanılmaz Bir Talep Geldi

Hedef ve yatırımlarınız hakkında 
bilgi verir misiniz, tercih edilme-
nizdeki nedenler nelerdir?

Hedefimiz ithal karavanlar kalitesin-

de ve ötesinde, kullanışlı, donanımlı, 
her açıdan güvenlikli, özgün doğa 
karavanları üretmek. Karavanımızın 
görsellerini ve özelliklerini paylaştık-
ça dünyanın bir çok yerinden inanıl-
maz bir talep geldi. Tasarım çok be-
ğenildi. Amerika’dan, Japonya’dan, 
Afrika ülkerinden ve Avrupada’dan 
çok adetli siparişler vermek istediler. 
Biz dış pazardan ziyade iç pazardan 
başlamak istedik. Yerli ve milli bir 
ürün olarak iç pazardan güçlenerek 
emin adımlar ile büyümek istiyoruz. 
Karavanımızın diğer doğa karavan-
larından ayıran bazı özellikleri ; Al-
ko bağımsız dingil ile tam bir sürüş 
güvenliği sağlanması, güçlendirilmiş 
şasesi, içerden ve dışardan ulaşılabilir 
mutfağı, 360 derece tam boy camları, 
kolay kurulumu ve toplanması, pratik 
iç dizaynı, ulaşılabilir eşya gözleri ve 
tabiki tamamen özgün, tescilli tasarı-
mıyla rakiplerinden farklılaşıyor.

Wolf 365 Crossover Satış 
Odaklı Tasarlanmış Bir Karavan 
Değil

Wolf 365 Crossover bir üretici gö-
züyle, satış odaklı tasarlanmış bir 
karavan değildir. Tam anlamıyla 
kullanıcı yorumuyla düşünülmüş 
projelendirilmiş ve dizayn edilmiş-
tir. Karavancılık tecrübesi olanların 
bunu fark edeceğini düşünüyoruz. 
Son olarak karavandan ziyade, ka-
ravancılığın hatta doğada olmanın 
ürünlerden çok daha önemli bir 
olay olduğunu da belirtmek iste-
riz. Bu ürünler sadece bizleri daha 
çok doğada, daha çok kendimizle 
kalmamızı sağlayan araçlardır. Yu-
karıda karavanımız hakkında bah-
settiğimiz özellikler ve bilgiler ise 
bu konunun detaylarıdır. Wolf Ka-
ravan ailesi olarak, herkese doğa 
ile iç içe huzurlu sağlıklı ömürler 
diliyoruz.

KARAVAN

WOLF 365
"Crossover Karavan"

Akınlar Mah. 2613. Sok. ı1 Blok No: 76 Düzce Merkez

www.wolfkaravan.com

0542 622 6080 wolfkaravan@gmail.com

Tüm yol koşullarında kullanılabilen,
çok fonksiyonlu, tam donanıma

sahip, yeni nesil bir
Crossover karavandır.

WOLF KARAVAN’IN WOLF 365 CROSSOVER MODELİ 
SES GETİRMEYE DEVAM EDİYOR
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CRAWLER 4. YAŞINDA YENİ ANKA 300 MODELİNİ
KULLANICILARIN BEĞENİSİNE SUNUYOR

Türkiye’de arazi karavanları üreten ilk firma olan Crawler, yurt dışında da pazar payını 
büyütüp, yerli karavan modellerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

Crawler, yeni modelleri 
ile ezber bozuyor, firma; 
müşterilerinden tam not 
alıyor.

KMP 190 Modeline Alternatif 
ANKA 300 Modeli

Crawler daha önce de pick up 
araçlar için dizayn ettiği KMP 190 
modeline alternatif olarak şimdi 
de ANKA 300 modelini kullan-
cıların beğenisine sunuyor. Tüm 
çift kabin pickup araçları istenilen 
her an karavana dönüştürebilen 
ANKA, kolayca monte edilebilen 
kamp modülü ve özel tasarım sa-
bitleme ayakları sayesinde hem 
şehirde hem de kampta  özgürlük 

sağlıyor. İstenildiği zaman araçtan 
ayrılabilen kamp modülü ile şehir 
içinde araçlar rahatlıkla kullanabi-
lir, kampa gitmek istenildiğinde ise 
kolayca bir karavana dönüşebilir.

Anka, Montaj Gerektirmiyor

ANKA’nın montaj gerektirmeden 
çıkartılabilir bir kabin olması bir-
çok avantaj sağlıyor.  Kamp es-
nasında modül,  bulunulan yerde 
bırakılarak araçla da özgürce do-
laşabilmeyi sağlıyor. Crawler diğer 
ürünlerindeki kompakt tasarım an-
layışını ANKA’da da korumuş. Alı-
şık olduğumuz dayanıklı dış göv-
de yapısı bu modelde de mevcut. 
ANKA, kamp konumunda yükse-

lebilen tavanı ile ekstra hacim ve 
ferahlık sağlarken, 3 kişilik bir ai-
lenin rahatlıkla konaklayabileceği 
bir konfor alanı oluşturuyor. Elekt-
rikli araç üstü çadırıyla da dikkat 
çeken Crawler, ANKA’da da aynı 
sistemi kullanmış. Yükselebilen ta-
van elektrikli bir pop up sistemine 
sahip. Crawler, ANKA’da diğer ka-
ravanlarında da kullandığı seramik 
bazlı izolasyonu standart paketin-
de yer alıyor. Aynı zamanda, 90 A 
akü, 80lt temiz su deposu, mutfak, 
yemek masası da standart pakete 
dahil. Pikap araçların kasasında ta-
şınabilen ANKA modeli, istediğiniz 
her an şehir yaşantısından kaçıp 
doğayı keşfetmeniz için ilham ve-
riyor.

KARAVAN

CRAWLER ELEKTRİKLİ KARAVAN 
SEKTÖRDE EZBERLERİ BOZDU 

Türkiye’de arazi karavanları üre-
ten ilk firma olan Crawler, yurt 
dışında pazar payını büyütüp, 
yerli karavan modellerini dünyaya 
tanıtmaya devam ediyor. Büyü-
yen Ar-Ge ekibi ve yatırımlarıyla 
ürün yelpazesini sürekli genişlen 
Crawler, çok ses getiren, ekspe-
disyon araçlara uyguladığı OTAĞ 
600 modelinden sonra, sektörde 
çok konuşulacak bir teknolojisini 
daha piyasaya sürüyor. Günümüz 
otomotiv sektöründe içten yan-
malı motorlar ve fosil yakıt yerine, 
hybrid enerji kaynakları, biyoyakıt-
lar ve elektirkli araç teknolojileri 
tercih ediliyor. Hızla yaygınlaşan 
bu teknolojiler ile, gelecekte tam 
elektrikli otomobillerin piyasaya 
hakim olacağını ön görebiliyoruz. 
Crawler da gündemi takip ederek 
paralelde elektrikli çekme karavan 
ile ilgili arge ve üretim çalışmaları-
na hız verdi. Bu konuda sektör ön-
cüsü olma yolunda emin adımlarla 
ilerliyor. Hayatımza giren elektrikli 
otomobiler ile nasıl karavan çeki-
lir sorusuna çözüm bulan Crawler, 
yeni “e-trail” modelini kullanıcıla-
rın beğenisine sunuyor.

Kendi Kendine Yetebilen 
Elektirkli Çekme Karavan 
“Crawler e-trail”

Bir ilki gerçekleştiren Crawler, yeni 
elektrikli çekme karavan modeli 
e-trail ile yine farkını ortaya ko-
yuyor. Doğaya ve çevremize her 
zamankinden fazla ihtiyaç duydu-
ğumuz bu zamanda Crawler yeni 
teknolojisi e-trail ile elektrikli ve 
yakıtlı araç kullanıcılarına doğada 
vakit geçirmeleri için yepyeni bir 
deneyim sunuyor. Üstelik çevre 

dostu ve daha tasarruflu.. Crawler 
bu teknolojiyi geliştirirken firma 
olarak doğayı korumayı, karbon 
ayak izini ise minimuma indirmeyi 
amaç edinmiş. e-trail  beraberinde 
bir çok avantaj getiriyor: En büyük 
avantajı ise enerji tasarruflu olması. 
Römork çeken araçlarda çekiş gü-
cünde azalma gözlemlenebiliyor.  
Bu azalma otomobilin batarya sü-
resini de kısaltıyor. Fakat elektrikli 
sistemi ile kendi itiş gücünü sağla-
yan e-trail, aracın enerji tüketimin-
de tüketimde tasarruf ve şarj sü-
resinde verimlilik sağlıyor. Normal 
bir çekme karavan aracın batarya 
ömrünü %50 kadar düşürürken, 
e-trail ile maksimum %5 tüketim 
öngörülüyor. Aynı zamanda, ilave 
tahrik gücü üreterek aracın arazi 
kabiliyetini arttırıyor.  Kendinden 
itiş kuvveti, arazide saplanma veya 
batmalara karavanınızın daha fazla 
direnç göstermesini sağlıyor. 

Crawler, Elektrikli Çekme 
Karavan Modelinde ‘Yeni Nesil’ 
Çözümler Uyguluyor

Crawler’ın elektrikli karavan siste-

minde kullandığı bataryalar ara-
cın bataryaları ile de örtüşüyor. 
Çekme karavanın iki tekerleğinde 
de bulunan elektrik motorları ile 
yaklaşık 63 hp’lik bir güç sağlıyor. 
Kendini süspansiyon sistemleriy-
le (C.D.S. - Crawler Dynamic Sus-
pension) kanıtlayan Crawler yeni 
modeli e-trail’da da farkını ortaya 
koyuyor. Crawler’ın diğer çekme 
karavanlarında gördüğümüz mo-
ver özelliği elektrikli karavanında 
da mevcut. Araca bağlı olmadan 
kumada yardımıyla karavanını-
zı hareket ettirmeye yarayan bu 
özellik, kullanıcılar tarafından ha-
len çok ilgi görüyor. Yol tutuşunda 
da inovatif çözümleri olan Crawler, 
elektrikli çekme karavan mode-
linde de bu çözümleri uygulamış. 
C.D.S. sistemine ek olarak, tork 
rektörleme sistemi de tahrik gü-
cüyle savrulma esnasında karavanı 
yolda tutmaya yarıyor ve güvenli-
ği bir üst seviyeye taşıyor. Çekme 
karavanın bataryası güneş paneli 
ya da dış besleme ile şarj edilebi-
lirken aynı zamanda rejenerasyon 
ile seyir halinde kendi kendine de 
dolabiliyor.
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KARATAN: TÜM KARAVANSEVERLERLE KALİTELİ 
KARAVANCILIK ANLAYIŞINI PAYLAŞIYORUZ

Pino Karavan Şirket 
Yetkilisi Yarkın 
Karatan ile karavan 

sektörü üzerine konuştuk. 
Karatan, Pino Karavan 
ailesi olarak kendilerinin 
hizmet vermiş oldukları 
karavan hizmetleri, 
karavan modelleri, 
karavan dünyasındaki son 
dönemdeki bilgiler ve 
karavan alımı yapılırken 
nelere dikkat edilmesi 
konusunda açıklamalarda 
bulundu.

Pino Karavan kaliteli karavancılık 
anlayışıyla İstanbul’da kuruluyor. 

Bütünüyle el işçiliğiyle 
üretilen çekme karavan, pikap 
üstü karavan, motokaravan, 
camper karavan modellerini 
istek ve ihtiyaçlara uygun 
olarak projelendiriyor. Butik 
üretimlerine Karamürsel 
Kocaeli’nde devam ediyor. Ayrıca 
kuruluşlarından bu yana, tatil 
amaçlı karavanların yanı sıra 
profeyonel amaçlı karavanlar, 
römorklar (büfe, mobil ofis, 
mobil kiosk, mobil tanıtım aracı, 
satış aracı, mobil wc, mobil 
depo, şantiye karavanı, bungalov 
karavanlar vb.) ile sektörel 
ihtiyaçlara uygun çözümler 
sunuyor.

KARAVAN ALMADAN ÖNCE 
BİLGİ ALIN

Firmanızdan bahseder misiniz? 
Vermiş olduğunuz hizmetler 
nelerdir? Karavan severlere 
firma olarak ne gibi ayrıcalıklar 
sunmaktasınız?

Pino Karavan olarak 10 yılı 
geçkindir sektörde hizmet 
veriyoruz. Bu zamana kadar 
hep sizin hayal ettiğiniz 
karavanların imalatını yapmış 
olup müşterilerimize sunduk. 
Ama tabii ki son dönemde bu 
pandeminin de etkisi ile beraber 
karavan sektörü ciddi bir ivme 
kazandı. Bizi, üreticileri bu talebin 
yoğunluğu çok mutlu etmektedir 
ama burada çok önemli kriterler 
var; karavan alırken bakılması 
gereken kriterler. Öncelikle 
şunu bilmemizde fayda var 

PİNO KARAVAN

Pino'yu 
Hayatına Kat!

İstanbul Şube :
Soğukpınar Mah.Kanarya Sok. No:22/A 

Taşdelen-Çekmeköy /İSTANBUL     
(0216) 484 33 38 - (0541) 257 77 92

Karamürsel Fabrika:
 Pazarköy Mah.Merkez Mevki Küme Evleri 

No:169 41500 Karamürsel-KOCAELİ
(0262) 454 21 17 - (0538) 355 21 17

www.pinokaravan.com - info@pinokaravan.com
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seçtiğimiz karavan bizim tatil 
yaşantımıza, tatil anlayışımıza 
hitap edecek şekilde tasarlanmış 
olmalı, aile üyesi sayımıza hitap 
etmeli. Aracımızın çekiş gücü 
ile performans çekiş gücüne 
uygun bir karavan seçimi olmalı. 
Seçtiğimiz aksesuarlar bize tatil 
esnasında ihtiyaç duyacağımız 
eşyalar olmalı gibi… Bu kriterler 
doğrultusunda karavan alımının 
gerçekleştirmesi daha bilinçli 
alım yapılmasına neden olur. Pino 
Karavan olarak biz zaten daima 
bütün karavansever dostlarımıza 
şunu söylemekteyiz: “Karavan 
alınmadan önce bizi ziyaret edin 
karavan dünyası ile ilgili kamplar 
olsun karavan teknik kullanımı 
olsun ihtiyaç duyacağınız 
aksesuarlar olsun bunlarla alakalı 
bilgi alın.” Kamp, karavan dünyası 
ile alakalı bir bilgilendirme 
yapılıp daha sonra karavan almak 
isteyen kişinin tatil anlayışı ve 
aile üye sayısına ve kullanım 
şekline hitap edecek şekilde 
karavanın karar verilip alınması 
en sağlıklı karavan alım şeklidir.

KALİTELİ MALZEMEDEN 
ÖDÜN VERMİYORUZ

Neden Pino Karavan diyecek 
olursanız: Biz kurulduğumuzdan 
beri karavanlarımızın tamamen 
A’dan Z’ye imalatında hafif 
ahşap malzemeyi tercih ettik. 
Bu da kavak kontra ağacıyla 
başladık. Kurulduğumuzdan beri 
asla MDF veya suntalem gibi 
bir ahşap mobilya malzemesi 
kullanmadık. Camlarımız kendi 
cam imalatımızdır. Orijinal 
karavan camı kullanmaktayız. 
Bir diğer farklılığımızda 
karavanın dışardan alt tabanını 
komple fiber glass ve polyester 
kaplamaktayız.

MÜŞTERİLERİMİZİ 
BİLGİLENDİRİYORUZ

Bu kullanıcı açısından çok faydalı 
bir etkendir. Çünkü karavanın 
dışardan alt tabanına fiber 
kaplanması demek karavanının 
altında çürüme olayının olmaması 
demektir Bu kullanım şekli 
karavanın ömrünün uzaması 
açısından büyük bir kriterdir. 
Bunun yanı sıra tabii ki biz 
fabrikamıza kullanıcılarımızı, 
karavan sever dostlarımızı, 
karavan almak isteyen kişileri 
davet ettiğimizde A’dan Z’ye bir 

karavan imalatı nasıl olur, hangi 
materyaller kullanılması karavan 
ömrü açısından daha sağlıklı olur 
bunları detaylı anlatmaktayız. 
Tatil anlayışınıza göre detaylı 
bir şekilde karavan severlere 
aksesuar paketlerini de 
öneriyoruz. Daha sonra seçilecek 
karavanın modeline tasarımına 
sıra geliyor.

DÖRT FARKLI STANDART 
MODELDE HİZMET 
VERMEKTEYİZ

Pino Karavan olarak şu anda 
sektörde dört farklı standart 
modelde hizmet vermekteyiz. 
Bunları zaten web sitemizde 
ve YouTube’daki Pino Karavan 
kanalımızda paylaşmaktayız. Bu 
standart modellerin tanıtımları 
sosyal medya hesaplarımızda 
mevcut. En ufak karavan 
modelimiz 750 kg’dan düşük PI 
2010 olarak tanımladığımız ufak 
bir tip karavan modelimizdir. 
Onun bir büyüğü Cachalote 
dediğimiz model 3 metredir. 
Onun bir büyüğü AGILE  450 
metre bir modelimiz var. 
En büyük modelimiz AGILE 
530 bunların dışında yapmış 
olduğumuz spesiyal modellerimiz 
de var. Bunlar tabii ki butik tarzı 
ve kişinin zevkine hitap edecek 
şekilde tasarlanan modellerdir. 
Birbirinden farklı 10’un üzerinde 
spesiyal modelimiz mevcuttur. 
Sizlerin tercihleri doğrultusunda 
isterseniz standart model, 
isterseniz de spesiyal 
modellerimizi hizmetinize 
sunuyoruz.

KARAVANIMIZI SEZON 
İÇERİSİNDE NE KADAR 
SIKLIKLA KULLANACAĞIZ?

KARAVAN

Karavan almak isteyenler için 
satın alma kriterleri nelerdir? 
Nelere dikkat edilmesi gerekir?
Öncelikle karavanlar sizlerin de 
araştırmış olduğu ve bildiği gibi 
farklı sınıflara ayrılmaktadır. 
Bize burada hitap edecek şey 
biz karavanımızı sezon içerisinde 
ne kadar sıklıkla kullanacağız 
sorusunun cevabıdır. Bazı 
karavan severler dostlarımızın 
karavanı gerçekten dolu dolu ve 
çok yoğun bir dönem içerisinde 
kullanmasından dolayı örnek 
veriyorum yılın sekiz ya da 
dokuz ayı için karavan yoğun bir 
şekilde kullandığında minibüs 
tarzı camper ya da motokaravan 
tercih etmektedir. Senenin 
belli dönemlerinde kullanıldığı 
zaman çekme karavan tercih 
edilmektedir ve bu iki karavan 
modelini seçerken burada 
ikinci ana kriter kullanacağımız 
dönemden sonra karavanının 
satış sonraki servis hizmetin 
hassasiyeti çünkü şunun 
bilincinde olmamız lazım karavan 
aracımız dışında bir taşıttır yani 
kendi kullandığımız araç dışında 
bir taşıt daha alıyoruz  gibi 
düşünmeliyiz. Dolayısıyla karavan 
satın alacağınız firmanın size satış 
sonrası servis hizmetinde çok 
hassas davranması gerektiğini 
bilmeniz gerekmektedir. 
Bunun yanı sıra sizin tatil 
anlayışınıza göre karavanı hangi 
sezonlarda kullanacağınız ve 
bu sezon içerisinde ihtiyaç 
duyacağınız aksesuarlar da 
büyük önem taşır. Bunun dışında 
söyleyeceğim diğer kriter de 
karavanın kalite kriteridir. 
Kalite kriterinden kastım su ve 
izolasyon yalıtımının önemidir. 
Elektrik düzeneğinin sağlıklı bir 
şekilde çekilmesi kriterleridir. 
Zaten bunların dışında geriye 
sizin karar vereceğiniz 

keyfe keder iç ambiyansının, 
dekorunun, perdelerinin döşeme 
kumaşının tercihleridir ya da dış 
renkleridir. Ama en önemli temel 
kriterler karavanın yalıtımı, 
satış sonrası servis hizmeti, 
iç elektrik su ve gaz tesisatı, 
yalıtım kalitesidir. Bunlar başlıca 
karavan alırken dikkat edilmesi 
gereken kalite kriterleridir 
ama en başında söylediğim 
gibi bir karavan alınacaksa 
firmanın yerinin ziyaret edilip 
kendi doğrularınıza, kendi 
kriterlerinize, kendi kullanım 
anlayışlarınıza göre karar 
vermeniz daha sağlıklı olacaktır.

KARAVAN, BİR 
TUTKUDUR

Karavan almak 
isteyen kişiler hangi 
markayı, hangi 
karavan modelini 
seçmeliler ve 
buna nasıl karar 
vermeliler? 

Biz Pino Kravan ailesi 
olarak hep şunu 
söylüyoruz: ”İster 
Pino için isterse 

başka bir marka için hiç fark 
etmez yeter ki karavan dünyası 
ile tanışın, karavancılığa katılın 
çünkü karavan başka hobi 
alanları gibi bir tutkudur. Şunu 
da değerlendirmekte fayda 
var aldığınız karavan tabii ki 
sizin ömür boyu kullanacağınız 
bir karavan olmayacak araç 
gibi değerlendirebilirsiniz bir 
karavandan başka bir karavana 
da sıçrayabilirsiniz. Değişiklik 
yapabilirsiniz karavanız ufak 
iken, orta boy iken onu büyük 
bir karavan, çekme karavanla 
değiştirebilirsiniz ya da 
parayada motokaravan tercihiniz 
olabilecektir. Dolayısıyla bu işin 
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adım adım gittiğinin bilincinde 
olmamız lazım bunda fayda var. 
Bizim için önemli olan şey sizin 
Pino ailesi olarak verdiğiniz 
paraya layık olmak ve içinize 
sinecek karavanı almanızı 
sağlamaktır. Dolayısıyla tabii ki 
bizim de bu şekilde karavancılığa 
başlayan dostlarımız için 
sunduğunuz paketlerimiz var 
başlangıç modelimiz bir sonraki 
level gibi model önerebileceğiniz 
modellerimiz de var. Bunların 
dışında tabii ki sizin tercih 
edeceğiniz iç dekorasyon, dış 
kaplamaları ve diğer tercihleri de 
sizin istekleriniz doğrultusunda 
biz hayata geçiriyoruz.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne 
göre karavan almak isteyen 
kişilerin dikkat etmesi gereken 
hususlar nelerdir?

Karavan dünyasının başlıklarını 
masaya yatırırken tabii ki burada 
Karayolları Trafik Yönetmeliği 
ile alakalı bir bilgi paylaşmak 
istiyorum. Trafikte arabaların 
çekmiş olduğu bütün taşıtlara 
aslında römork denmekte ve 

çekme karavanlarda şu an 
Karayolları Trafik Yönetmeliği 
doğrultusunda römork sınıfına 
dahil edilmiş vaziyettedir. 
Römorklar da aslında O1, O2, 
O3 ve O4 olarak dört farklı 
sınıfa ayrılıyor. O1 römorklar 
750 kg’dan düşük römorklardır. 
Karayolları Trafik Yönetmeliği 
bu römork sınıfını ruhsat ve 
plakadan muaf tutmuştur. 
Burada römork kelimesini 
kullanıyoruz çünkü karayollarında 
çekme karavanlar da römork 
olarak tanımlamaktadır. Şu 
anda dolayısıyla O1 sınıfı 750 
kg’dan düşük römork demektir. 
Tabii ki sektör pazarımızda şu 
anda çekme karavan kullanıcıları 
genelde 750 kg’dan düşük bir 
karavan talep etmektedir. Şunu 
tercih etmemizde fayda var 
sizin tatil anlayışınıza göre talep 
ettiğiniz karavana göre aynı 
sezonda dört kişilik aile için 
iki kişilik 2+2 yatak kapasitesi 
istiyorsunuz ve tabii ki iş 
bununla bitmiyor bunun yanı sıra 
sizin tatilde ihtiyaç duyacağınız 
ekstra aksesuarlarda sizlere 
lazım olacaktır. Başlıca saymak 

gerekirse;  busto, solar panel, 
dışarı restorasyonlar, tente 
gibi… Bu ekipmanlara artı olarak 
birde siz tatile eşyalarınızı 
götüreceksiniz şimdi 4 kişilik bir 
karavan artı karavana ekstradan 
talep ettiğiniz aksesuarlar ve 
artı olarak sizin kampa giderken 
ki malzemeleriniz totale 
vurduğunuz zaman bu 750 kg’ı 
geçmektedir.

E SINIFI EHLİYET 

Donanım ve malzemelerle 750 
kg’ı geçen bir karavan satın 
alınınca neler oluyor?

Genelde karavan sektöründe, blok 
sayfalarında ve form alanlarında 
herkes kendi yaşadığı doğruları, 
bilgileri faydalı olması açısından 
paylaşıyor ama şu perspektifte 
de bakmamızda fayda var. 
Burada iki boyut karşımıza 
çıkıyor birincisi 750 kg’ı geçen 
römork ve karavan kullanımında 
şoförün eğer ehliyeti sınıfı B ise 
E’ye çevirmesi gerekiyor. Sürücü 
kursuna müracaat ederek sürücü 
kursuna gidip  “Ben bundan sonra 

karavan kullanacağım dolayısıyla 
karavanımı çekeceğim için 
ehliyetimi B’den E’ye çevirmem 
gerekiyor.” diye başvuruda 
bulunabilir. Sürücü kursu yazılı 
bir sınav sunmuyor sadece belli 
randevular alındıktan sonra 
kursun söylemiş olduğu kursa 
müracaat ettikten sonra belli 
tarihlerde aracın arkasına 
römork takılarak ve parkurda 
kullanacak şekilde kısa bir 
eğitimden sonra E sınıfı ehliyeti 
almış oluyor. Şahsen kendi 
adıma örnek vereyim; ben motor 
kullanıcısıyım ve ben motosiklet 
kullanmaya başlamadan önce hep 
dedim ki ben artık motorculuğa 
başlıyorum bu bir hobi alanı, bu işi 
yapacaksam da ehliyetini almam 
gerekiyor. Aynı perspektifte 
karavancılığa da bakmamız 
gerekiyor. Karavancılığa 
gireceğiniz zaman 750 kg’ın 
üstünde talep ediyorsanız B 
sınıfından E sınıfına ehliyetinizi 
geçirmeniz gerekmektedir. 
Tabii bu çok göreceli bir konu 
bazı kullanıcılar ruhsat, plaka ve 
ehliyetini değiştirmek istemiyor. 
Ama olaya objektif gözle 
baktığımızda o ehliyet için kursa 
vereceğiniz rakamlar karavana 

vereceğiniz miktarın yanında çok 
çok küçük bir meblağ ve en ufak 
bir karavan aksesuarından bile 
ucuz bir mebladır.

TÜVTÜRK’E ARACIN 
MUAYENEYE 
GÖTÜRÜLMESİ

İkinci boyut olarak da her yıl 
TÜVTÜRK’e aracın muayeneye 
götürülmesidir. Aslında bu 
dışarıdan zor gibi gözüküyor 
ama TÜVTÜRK’ e muayeneye 
gidilmesi aslında kullanıcıların 
lehine bir şeydir. Çünkü 
TÜVTÜRK kontrolünde lastikler 
eski mi, yıpranma oranı nedir, 
dış derinliği nedir, sterilizasyonu 
nasıl, balata fren değerleri nedir, 
ön kabrinin fren basınç gücü nasıl 
bunlara bakılır. Hayati emniyet 
açısından yola çıkmadan önce 
karavanı emniyetli bir şekilde 
seyir halinde kullanabilmemiz için 
her yıl TÜVTÜRK’e muayeneye 
gidilmesi sağlıklı bir şeydir. 
Dolayısıyla 750 kg’ı geçtiğimizde 
ne oluyor; birincisi ehliyetimizi B 
sınıfından E’ye çevirmemiz ki bir 
aylık bir işlem bu süreç, ikinci 
olarak da aracın TÜVTÜRK’e 
muayeneye götürülmesidir. 

ÇEKME KARAVANLARIN 
VERGİSİ YOK

Bunların dışında çekme karavanların 
vergisi olmamaktadır. Çünkü çekme 
karavanlar motorlu taşıt değildir 
dolayısıyla ne vergi zorunluğu  ne de 
sigorta zorunluluğu vardır. Burada gizli 
bir başlık var o da sonuçta karavanınızı 
alırken belli bir meblağ ödeyeceksiniz 
ve bunun çalınma ihtimali olursa ya 
da herhangi bir kazaya karıştırılırsa 
aracınızın dışında bir taşıt daha 
aldığınızı varsayarsanız karavanınızı 
kasko yaptırabilirsiniz.750 kg’ı 
geçen bir karavana kasko yaptırmak 
istediğinizde sigortacınızın size 
diyeceği şey şudur: “Aracınızın 
ruhsatını gönderir misiniz? ”750 kg’dan 
düşük karavanın ruhsatı yok dolayısıyla 
kasko yaptıramıyorsunuz. Buna benzer 
başka bir örnek vereyim yarın öbür 
gün karavanınızı satmak isterseniz, 
daha büyüğünü veya daha küçüğünü 
almak isterseniz sizin adınıza ruhsatı 
olduğunda noterden temiz bir satış 
yaparsınız ya da herhangi bir kaybolma 
çalınma gibi bir riskiniz olduğu zaman 
kasko daima dayanağınızdır. Bu kadar 
detay konuya değinmişken diğer karavan 
sınıflarını da söyleyeyim sizlere. O1 
: 0-750 kg arası, O2: 750kg -3,5 ton 
arası, O3: 3,5 ton -10 ton arası O4: 10 
ton ve üstü olarak geçmektedir. O3  ve 
O4 zaten tır dorselerine, mini tırlara 
giren bir römork sınıfı bizi ilgilendiren 
boyut O1 ve O2 ‘dir. Ama demin de 
söylemiş olduğum gibi bu kullanıcının 
tercihidir. Ruhsatlı veya ruhsatsız 
fark etmeksizin karavan kullanırken 
şunun bilincinde olmamızda fayda 
var. Örnek veriyorum size 700 kg’da 
650 kg’da veya 740 kg’da bir karavan 
teslim edildiğinde bir örnek kullanım 
olarak 700 kiloluk yük istihabı size 50 
kg olarak tanımlanmaktadır ki 50 kg’ı 
zaten her halükarda geçmiş olursunuz. 
Ama dediğim gibi bu göreceli bir konu 
kişinin tarzı ile alakalı bir konudur. 
Kullanıcılarımızın  %95’i şunu belirtiyor: 
”Verdiğimiz tutar ortada ben ruhsatımı 
alırım, ehliyetimi değiştiririm ve gönül 
rahatlığıyla karavanımı kullanırım” diye 
söylüyorlar. Pino Karavan ailesi olarak 
benim şahsi fikrim de bu yöndedir. 
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IOVan AKILLI KARAVAN SİSTEMLERİ
 ‘KARAVANDA GÜVENLİK’ ANLAYIŞINI 

BAŞTAN YAZIYOR

IOVan Karavan Güvenlik 
Sistemleri kurucu 
ortakları Uğur Cebeci ve 
Erim Burkucu, “Karavan 
dünyasında ilk kez tam 
donanımlı karavan güvenlik 
sistemleri hizmetini sunuyor 
olmaktan dolayı çok 
mutluyuz. Şu an için sektörde 
bu ölçekte bir güvenlik 
hizmetine rastlamadık. 
Bizler de birer karavan 
kullanıcısı olarak öncelikle 
işe kendi karavanlarımızın 
güvenliğini sağlamakla 
başladık, sevdiklerimizi 
ve karavanımızı koruma 
mottosuyla yola çıktık. 
IOVan Karavan Güvenlik 
Sistemleri ile bundan böyle 
karavancıların, tiny house 
kullanıcılarının gözü arkada 
kalmayacak” dedi.

IOVan Akıllı Karavan Sistemleri‘nin 
oluşumu temelden ve bizzat firma 
kurucularının ihtiyaç ve deneyim-
lerinden ortaya çıkarak bu günle-
re geldiği için son derece özgün 
ve kullanışlı olarak hizmet veriyor. 
Karavanda güvenli bir yaşam ya-
ratmayı planlayan IOVan Karavan 
Güvenlik Sistemleri kurucu ortak-
ları Uğur Cebeci ve Erim Burkucu, 
karavandaki konforun yanı sıra 
tüm ihtiyaçlara uygun güvenlik 
hizmeti vermek istediklerini be-
lirtiyor. IOVan Karavan Güvenlik 
Sistemleri’nde sadece konforun 
tek başına yeterli olamayacağını, 
güvenli hissedilen bir ortamda 
konforlu hissetmenin daha önemli 
olduğu vurgulanıyor. 

Firmanızdan bahseder misiniz? 
Bu proje nasıl ortaya çıktı?

“Karavan Güvenlik Sistemleri” pro-
jesini 3 karavancı arkadaş olarak 
kendi karavanlarımızda güvenlik 
duvarı oluşturmak gayesiyle tasar-

ladık. IOVan Karavan Güvenlik Sis-
temleri markası altındaki bu proje 
ve uygulama çalışmaları Uğur Ce-
beci ve Erim Burkucu ortaklığında 
kurulan Ceb Teknoloji ve İletişim 
Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi 
çatısı altında artık kurumsal ola-
rak devam ediyor. Sistem elekt-
ronik alt yapısı, server, data ve 
yazılım desteği için sektör lideri 
Armoli Teknoloji A.Ş. ile anlaşma 
yaptık. Karavanda internet olmasa 
da karavandaki verilere cep tele-
fonumuzdan ulaşmayı başardık. 
Yaklaşık dört senedir önce ken-
di karavanlarımızda olmak üzere 
sonrasında da Ar-Ge çalışmamıza 
destek olan karavancı dostlarımı-
zın karavanlarında bu sistemi de-
neyerek çalışmalarımızı hızlandır-
dık. Ar-ge sürecinin ilk senesinde 
gezen 10 karavana uyguladığımız 
bu sistemi, ikinci sene 20, üçüncü 
senesinde ise 35 karavanda test 
ettik. Artık dördüncü senemizde 
bu sistemin olgunluğa eriştiğini 
ve sistem açıklarının tamamını test 

CEB TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Küçükyalı Mah. Gökhan Sok. No:6 Maltepe/ İstanbul

akillikaravan

Uğur Cebeci - +90 (532) 337 49 77 Erim Burkucu - +90 (535) 982 42 52

Akıllı Karavan Sistemleri

           ile
Karavanım
Güvende
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ederek kapattığımızı deneyimle-
dik. Kendi sistemimizle şu an tüm 
dataları Türkiye’de tutuyoruz ve 
geçmişe dair raporlar alabiliyoruz. 
Hem IOS’ ta hem Android’de hem 
de bilgisayara bu uygulamayı in-
dirdik. Karavan Güvenlik Sistemi-
mizi satın alan kişilere bir kullanıcı 
adı ve şifre adı belirledik ve tüm 
verileri karavanda olmadıklarında 
görebilmelerine olanak sağladık. 
Karavanına bu sistemi kurdurup 
bu sayede satış yapabilen müşte-
rilerimiz oldu. Karavan üreticileri, 
karavan satış süreçlerine bu sis-
tem ile avantaj sağlayabildiklerini, 
karavandaki güvenlik sorunsalının 
önlemini alabildiklerini ve bunun 
bir opsiyon olmaması gerektiğini 
deneyimlediler.

Akıllı karavan sistemi tam ola-
rak nasıl çalışıyor?

Hizmet verdiğimiz 3 paketimiz 
mevcut;

-Karavan Takip Sistemleri; Ba-
sic paketimizdir. Bu paketi satın 
alan kullanıcılarımız karavanla-
rında olmasalar da telefonlarına 
kurdukları uygulama üzerinden 
karavanlarının harita konumunu, 
karavanlarına gidecek en kısa ro-
tayı, anlık yaşam aküsü seviyele-
rini, gezileri süresince yaptıkları 
rotaları, gezilerindeki hız grafik-
lerini, kişiselleştirilmiş harita ile 
kendilerine en yakın kamp alan-
larını, tüp gaz bayilerini, karavan 
ustalarını ve mağazaları, rotaları 
üzerinde kara ve deniz yolu geçiş 
ücretlerini, geçmişe dair bildirim 
raporlamalarını, hareket etmeden 
önce alınacak önlemleri görebil-
mektedirler.

-Karavan güvenlik sistemleri; 
Orta seviye bir pakettir. Bu pake-
ti satın alan kullanıcılarımız  ise 

karavanlarında olmasalar da te-
lefonlarına kurdukları uygulama 
üzerinden karavanlarının harita 
konumunu, karavanlarına gidecek 
en kısa rotayı, anlık yaşam aküsü 
seviyelerini, karavanlarına izinsiz 
giriş çıkışları tarih ve saatlerini, 
gezileri süresince yaptıkları rota-
ları, gezilerindeki hız grafiklerini, 
kişiselleştirilmiş harita ile kendile-
rine en yakın kamp alanlarını, tüp 
gaz bayilerini, karavan ustalarını 
ve mağazaları, rotaları üzerinde 
kara ve deniz yolu geçiş ücretle-
rini, geçmişe dair bildirim rapor-
lamalarını, hareket etmeden önce 
alınacak önlemleri görebilmekte-
dirler.

-Akıllı Karavan Sistemleri; Full 
paketimizdir. Bu paketi satın alan 
kullanıcılarımız ise karavanla-
rında olmasalar da telefonlarına 
kurdukları uygulama üzerinden 
karavanlarının harita konumu-
nu, karavanlarına gidecek en kısa 
rotayı, anlık yaşam aküsü sevi-
yelerini, temiz su deposundaki 
su seviyelerini, dış lambalarının 
açıp kapatmayı, karavanında gaz 
sızıntısı olup olmadığını, ortam 
sıcaklığını, karavana izinsiz giriş 
çıkışları tarih ve saatlerini, gezileri 
süresince yaptıkları rotaları, gezi-
lerindeki hız grafiklerini, kişisel-
leştirilmiş harita ile kendilerine en 
yakın kamp alanlarını, tüp gaz ba-
yilerini, karavan ustalarını ve ma-
ğazaları, rotaları üzerinde kara ve 
deniz yolu geçiş ücretlerini, geç-
mişe dair bildirim raporlamalarını, 
hareket etmeden önce alınacak 
önlemleri görebilmektedir. Ayrıca 
acil durum halinde sisteme tanım-
ladıkları üç numaraya güncel ko-
numlarını gönderebilmektedirler. 

Akıllı karavan sistemlerinin sun-
duğu avantajlar nelerdir? 

KARAVAN

Enerji Kes / Aç: Karavanınızın ka-
pısında bulunan dış lambayı ya da 
içerideki herhangi bir lambayı ya 
da içeride elektrikle çalışan her-
hangi bir elektronik bir cihazınızı 
uzaktan açıp kapatabilirsiniz. Ka-
ravanın güvenliği açısından dış 
kapı lambasının uzaktan kontrol 
edilmesini öneriyoruz. Keza bu sa-
yede karavanınızda olmasanız bile 
dış lambanın arada bir yanıp sön-
mesi hırsızlık açısından caydırıcı 
olacak, içeride birilerinin olduğu 
hissini verecektir. 

Temiz Su Seviyesi: Deponuzdaki 
temiz su seviyesini telefonunuzda 
anlık takip edebilirsiniz. Deponuz-
daki suyunuz %20 doluluk seviye-
sine düştüğünde sistem telefonu-
nuza göndereceği mesajla suyun 
bitmek üzere olduğunu ve depo-

yu doldurmanız gerektiği-
ni hatırlatacaktır. 

Akü Değeri (%): Karava-
nınız dünyanın neresinde 
olursa olsun yaşam akü-
sündeki enerji seviyesini 
(% şeklinde) takip ede-
bilirsiniz. Akü enerji se-
viyenizin düşmesi halin-
de Akıllı Karavan Sistemi 
kullanıcısına uyarı mesajı 
göndererek, akünün bir 
an önce şarj edilmesi ge-
rektiğini ve şarj yapılana 
kadar karavandaki tüm 
enerjinin kesilmesi gerek-
tiği hatırlatacaktır. 

Karavanım Nerede: Te-
lefonunuzun konumu ile 
karavanınız arasındaki 
mesafeyi ölçebilir, karava-
nınızın anlık konumu takip 
edebilirsiniz. Özellikle ka-
ravanını geçici süreyle bir 
başkasına veren karavan 
kullanıcıları, karavanını 
park ettiği yeri hatırlamak 

isteyen karavan kullanıcıları sis-
tem içerisindeki harita üzerinden 
karavanlarının anlık konumunu 
takip edebileceklerdir. 

Karavanıma Git: Sistem içeri-
sinde bulunan ve uygulama için 
özelleştirilmiş harita üzerinden 
konumunu takip ettiğiniz karava-
nınıza en hızlı ve/veya kestirme 
yoldan ulaşmak için karavanıma 
git butonunu kullanmanız yeterli 
olacaktır. Karavanıma git dedi-
ğinizde rota oluşturulacak ve en 
kısa yoldan karavanınıza ulaşabi-
leceksiniz.

Rotalarım: Karavanınızla yaptığı-
nız seyahatlere dair oluşturduğu-
nuz, kat ettiğiniz rotaları geçmi-
şe yönelik izleyebilir, konaklama 

noktalarını, kat ettiğiniz mesafeyi 
geçmişe yönelik olarak demo şek-
linde harita üzerinde izleyebilirsi-
niz.

Alarm: Uygulama üzerinden 
alarm sistemini kurabilir, karava-
nınıza giren yabancı kişilerden 
anında haberdar olabilirsiniz. Ka-
ravanınıza girildiğinde alarm sis-
temi devreye girer ve sirenleriniz 
çalmaya başlar. Eş zamanlı olarak 
telefonunuza gelen mesajla ka-
ravanınızdaki olağan dışı hare-
ketlenmelerden anında haberdar 
olursunuz. 

Gaz Dedektörü: Karavanınızdaki 
olası gaz kaçağı ya da ortamda-
ki oksijen seviyesinin (sinek ilacı, 
parfüm, oda spreyi vs. sıkılması 
nedeniyle) düşmesi halinde alarm 
sistemi devreye girecek ve ortam-
daki oksijen seviyesi yükselene 
kadar sirenleriniz çalmaya devam 
edecektir. Eş zamanlı olarak tele-
fonunuza bildirim gönderilecek ve 
zehirli gaz sızıntısından anından 
haberdar olmanız sağlanacaktır. 

Sıcaklık: Karavanınızda bulunan 
sensörler sayesinde ortam sıcaklı-
ğını görebilecek, elektronik cihaz-
larınızı donma ve aşırı ısınmaya 
karşı güvenle takip edebileceksi-
niz. Ortam sıcaklığının +3 derece-
nin altına düşmesi halinde sıcaklık 
butonu yanıp sönmeye başlaya-
cak ve buton üzerindeki bildirimle 
donmaya karşı önlem almanız ge-
rektiği hatırlatılacaktır.

Hız Grafiği: Karavanınızla yaptı-
ğınız seyahatlere dair oluşturdu-
ğunuz, kat ettiğiniz rotalarda geç-
mişe dair hızınızı grafik ve sayısal 
verilerle takip edebilecek, bu ko-
nuda geçmişe yönelik rapor alabi-
leceksiniz. 
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Bildirimler: Karavanınızda geç-
mişe dair bildirimleri görüntü-
leyebilecek, ne sıklıkla akü ve su 
seviyesinin düştüğünü raporlaya-
bileceksiniz.   

Acil Durum: Karavanınızda sağ-
lık problemi yaşamanız, rotanızı 
kaybetmeniz ya da tehlikeli bir 
durumla karşılaşmanız halinde 
acil durum butonuna basarak, sis-
temde kayıtlı 3 telefon numara-
sına gps konumunuz ve yardıma 
ihtiyacınız olduğuna dair mesaj 
gönderebileceksiniz. 

Haritalar: Akıllı karavan uygula-
ması içerisinde yer alan özelleşti-
rilmiş harita üzerinden kendinize 
en yakın kamp alanlarını, tüpgaz 
bayisini, karavan ustasını, karavan 
mağazalarını görebilir ve harita 
üzerinden en kısa rotayı seçerek 
bu noktalara ulaşabilirsiniz.  

Karavancı El Kitabı

Geçiş Ücretleri: Akıllı karavan uy-
gulaması içerisinde yer alan kara-
vancı el kitabı butonu üzerinden, 
geçiş ücretleri butonuna tıkladı-
ğınızda rotanız üzerindeki otoyol 
geçiş ücretlerini, denizyolu ücret-
lerini, tünel geçiş ücretlerini ve 
köprü ücretlerini görebilir, buna 
göre ulaşım şeklini önceden plan-
layabilirsiniz. 

Hareket Etmeden Önce: Akıllı 
karavan uygulaması içerisinde yer 
alan karavancı el kitabı butonu 
üzerinden, hareket etmeden önce 
başlıklı butona tıkladığınızda, ka-
ravanla seyahate çıkmadan önce 
karavanınızdaki son kontrollerini-
zi yapabilir, güvenli seyahat için 
alınması gereken tüm önlemleri 
alabilirsiniz. 

Etkinlikler: Akıllı karavan uygu-

laması içerisinde yer alan kara-
vancı el kitabı butonu üzerinden, 
etkinlikler başlıklı butona tıkladı-
ğınızda, karavan ve karavancıları 
ilgilendiren güncel etkinliklere 
ulaşabilirsiniz. 

Bilmeniz Gerekenler: Akıllı ka-
ravan uygulaması içerisinde yer 
alan karavancı el kitabı butonu 
üzerinden, bilmeniz gerekenler  
başlıklı butona tıkladığınızda, akıl-
lı karavan uygulaması, karavan ve 
karavancılığa dair pratik bilgilere 
ulaşabilirsiniz. 

Mağazalar: Akıllı karavan uygu-
laması içerisinde yer 
alan mağazalar bölü-
münden karavan ve 
karavan ekipmanı sa-
tışı yapan  online satış 
mağazalarına tek tıkla 
kolayca ulaşabilirsiniz. 

Hedef ve yatırımla-
rınız nedir? İleriye 
dönük planlarınız 
nelerdir?

Önümüzdeki bir ya da 
iki sene içerisinde kar-
şımıza rakip firmaların 
çıkacağının farkında-
yız ve bundan mutlu-
luk duyuyoruz. Keza 
karavanda güvenliğin 
opsiyon olmaktan 
çıkmasını ve güvenlik 
zafiyetinin çözülmesi-
ni, opsiyon olmaktan 
çıkarılmasını istiyoruz. 
Bizim 2. ve 3. nesil ta-
sarladığımız aklımızda 
yeni cihazlar da var. 
Karavanlarda standart 
olarak bu sistem do-
nanımı olsun istiyoruz. 
Karavan camiası için 
çok yararlı bir sistem 

ortaya çıkardık. Bu konuda da 
rekabete hazırız yeni oluşumlar-
la ortak çalışma fikrine de açığız. 
Sistemin daha da gelişmesi için 
Ar-Ge faaliyetlerimiz devam edi-
yor. 5 yıllık planlamamız mevcut. 
Yurt dışına ihracat yapmak ve yurt 
dışı fuarlarına katılmak istiyoruz. 
Bunun için de sisteme çoklu dil 
seçeneğini de ekledik. Yurt içi ve 
dışında bu projeyi tüm detaylarıy-
la anlatmak istiyoruz. Bu sistemi 
son tüketiciden ziyade üreticiye 
anlatmak istiyoruz. Üreticilerin 
“Karavan ürettik ve bu sistemle de 
güvenli hale getirdik” demelerini 
istiyoruz. 

KARAVAN

Yelki Mah. 2732 Sok. No:112/D Güzelbahçe, İzmir
( İzmir-Seferihisar anayolu üzeri Total benzin istasyonu yanı ) 

info@askaravan.com

Arda Aknur - 0530 479 50 60
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GÖKALP: HEDEFLERİMİZ BÜYÜK, ÇOK ÇALIŞIYORUZ, 
DÜNYANIN EN İYİ ÇEKME KARAVAN ÜRETİCİLERİ ARASINDA 

BİR TÜRK MARKASI OLARAK YER ALACAĞIZ…!
Büyük hedefleri olduğunu 
ifade eden Carvan Design 
Genel Müdürü Volkan 
Gökalp, “Çok çalışıyoruz. 
Ar-Ge yapılanmamız 
ile tasarımlarımız ezber 
bozuyor. Dünyanın en iyi 
çekme karavan üreticileri 
arasında bir Türk markası 
olarak
yer alacağız” dedi.

Carvan Design Genel Müdürü Volkan 
Gökalp, firma olarak çok ciddi 
hedefleri olduğunu ifade etti.

Sektörün Öncüsü Olma 
Yolunda  Emin Adımlarla 
İlerliyoruz

Carvan Design’ı okuyucularımıza 
tanıtır mısınız?

Carvan Design markası, 2019 yılında 
30 m2 gibi küçük bir atolyede, kişiye 
özel suite karavan üretiminde dunya 
markası olmak gibi büyük bir hedefle 
kurulmuştur. Bugün iki yılı aşkın tec-
rübesi, İstanbul Beylikdüzü’nde 1000 
m2 lik üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi, 
profesyonel tasarım ve üretim kad-
rosuyla Türkiye’de ve tüm dünyada 
sektörün öncüsü bir marka konu-
munda olma yolunda  emin adımlar-
la ilerlemektedir. Türk mühendisle-
rimiz ve uzman üretim kadromuzla, 
üretmeye ve değer katmaya, bayra-
ğımızı uluslararası arenalarda dalga-
landırmaya devam edeceğiz.

Marka Değeri Bir Karavan 
Üretmekten Daha Fazlasıdır 
Bizim İçin 

Carvandesign’in ürünleri ‘kalite 
ve marka’ olarak sektörde özel bir 
konumda kabul görüyor. Bu mar-
kaya ulaşmak için nasıl bir çalışma 
yolu izlediniz?

Marka ve marka değeri bizim için çok 
önemlidir. Bizi biz yapan en temel et-

kendir. Bir karavan üretmekten daha 
fazlasıdır bizim için marka değeri… 
Ürettiğimiz karavanları daha önce 
görülmemiş bir çizgide üretmek ve 
bunu a plus kalite ile insanlara sun-
mak en önemli değerimizdir. Marka-
mıza katma değer katmak, bir kara-
van üretmekten ziyade, bir karavanı 
en doğru ve en kaliteli mühendislik 
çalışmaları ile üretmekten geçer.  Biz 
Carvan Design ailesi olarak bu viz-
yonda üretimimize devam edece-
ğiz. Bu vizyonda olduğumuz sürece 
markamız ve marka bilinirliğimiz de 
hep ön planda olacaktır. Kalite bel-
gelerimiz bizim vazgeçilmezimizdir. 
İso, TSE ve tip onay belgeleri ile kali-
temize kalite katmaktayız.

Dünyanın En İyi Çekme 
Karavan Üreticileri Arasında 
Yer Alacağız

Önümüzde 5-10 yıllık bir projek-
siyon koysak 10 yıl sonra Carvan-
design’ı nerede görüyorsunuz? Bu 
paralelde hedef ve yatırımlarınız-
dan bahseder misiniz?

“

“
Tabii ki 30 m2 bir atölyede kurulan bir şirketin, bugünkü 
üretim kapasitesi ve marka değeri aşikar. Bu değerle biz 
de inanıyoruz ki önümüzdeki beş yıl içerisinde dünyanın 
en iyi çekme karavan üreticileri arasında bir Türk markası 
olarak yer alacağız. Gerek yurt içi satışlar, gerek yurt dışı 
ihracat hedefleri olsun, tüm dünyada kalitesi, çizgisi ve 
konforuyla ön plana çıkan bir marka olma yolunda ilerli-
yoruz. Önümüzdeki dönemlerde de Avrupa ve ortadoğu 
ülkeleri ile bayilik anlaşmalarımız da olacak.

Volkan Gökalp Yönetimindeki Tasarım Ekibimiz 
Ar-Ge Çalışmalarıyla Fark Yaratıyor

Tasarım demek günümüzde her şey demek… Tasa-
rımlarınızda neler ön plana çıkıyor? Tasarımları nasıl 
hazırlıyorsunuz, karavan tasarımında modayı nasıl 
takip ediyorsunuz, tasarım ekibinizden de bahseder 
misiniz?

Bizim işimizin en önemli birleşenidir tasarım. Tasarım 
yapmak, daha önce görülmüşün ve alışılagelmişin dışında 
bir karavan tasarlamak ve üretmek, marka değerimizin en 
önemli faktörüdür. Karavan sektöründe bugün bakıldığı 
zaman alışılagelmişin dışında yavaş yavaş farklı tasarım-
da karavan üreticileri de artmaya başladı. Bir karavanda 
moda ve stayling çok önemlidir. Yıla damga vuran sitiller, 
renkler, trendler, kısacası modaya dair herşey ürettiğimiz 
karavanların stilini de belirliyor. Kişiye özel suite olarak 
çalıştığımız için, güncel modayı sürekli olarak takip edi-
yoruz. Biz de Carvan Design olarak,  kişiye özel karavan 
üretimindeki tasarım gücümüzle tüm dünyadan ve orta-
doğu ülkelerinden beğeni almaktayız. Tasarım ekibimiz, 
şirketimizin kurucusu ve tasarımcısı olan Volkan Gökalp’e 
bağlı olarak Ar-Ge çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Sadece Bir Karavan Üretmiyoruz, Konfor Ve 
Kaliteli Mobil Yaşam Alanları Sunuyoruz

Kişiye özel süite karavan tasarımlarınız hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Oldukça kullanışlı, antropometrik ölçü değerlerine bağlı, 
ergonomik olarak son derece konforlu şekilde, ürün ve 
üretim kalitesiyle de son derece kullanışlı karavanlar üret-

mek, ciddi bir Ar-Ge çalışmasın-
dan geçer. Hem tasarım, hem 
Ar-Ge, hem de profesyonel 
üretim kadromuzla, tasarıma ve 
üretime değer katacak şekilde 
emin adımlarla yol almaktayız. 
Mühendislik ve Ar-Ge bizim her 
şeyimizdir. Biz sadece bir kara-
van üretmiyoruz, biz insanlara 
güvenle seyahat edebilecekleri 

, konforu ve kaliteyi bir arada bulabilecekleri mobil ya-
şam alanları sunuyoruz. Yaptığımız Ar-Ge çalışmalarında, 
ağırık ve denge stabilizasyonundan, rüzgar direncinden 
karavanımızı çeken aracın yakıt tasarrufuna dek en ince 
ayrıntıları düşünerek tasarımlarımızı ve üretimlerimizi icra 
ediyoruz.

Kalite, Güven ve Dürüstlük

Şirketinizin vizyon, misyon ve olmazsa olmaz çalışma 
kurallarınızdan bahseder misiniz?

Şirketimizin olmazsa olmaz en önemli üç ilkesi, kalite, gü-
ven ve dürüstlüktür. Bu üç ana faktörden marka olarak 
asla taviz vermeyiz. Kalitesiz veya vasat bir üretim, asla 
tarzımız değildir. Biz yarım iş yapan bir firma değiliz. Biz 
karavan üretiminde en doğru üretimin peşindeyiz. Bu 
üretimi yaparken de karşı tarafa verdiğimiz güven ise, bi-
zim dürüstlüğümüzü ve kalitemizi simgelemektedir.

Aynı Gemideyiz, Yerli Üreticiler Bir Olmalıyız

Karavan sektörü adına bu işe girmiş çoğu yeni 

firmayı ve ülkemizin köklü karavan üreticilerini 

tebrik ederiz. Biz yerli üreticiler olarak bir 

olmalıyız. Aynı gemideyiz. Asla maddiyat uğruna 

yerli üreticileri karalamamalıyız. Rakip de olsak 

her zaman birbirimize destek olmalıyız. Takdir 

tabi ki insanlarındır ama maalesef ki Türkiye’de 

karavan üretimi yaptığını zanneden çoğu firma, 

bu işin matematiğini ve muhendisliğini hiçe 

sayarak imalat yapıyor. Biz bunun karşısında 

olmalıyız. Ülkemizde yerli çekme karavan algısının 

daha ileri bir seviyeye gelmesi için, canı gönülden 

hakkaniyetiyle bu işi icra eden firmalar olarak 

karşılıklı saygı içerisinde ülkemizi ve bayrağımızı 

başı dik bir şekilde heryerde dalgalandırmalıyız.



48

ALTERNATİF TATİLİN ADRESİ ÜSTÜN KARAVAN & DİZAYN 
MÜŞTERİLERİNİ HER KONUDA BİLGİLENDİRİYOR, 

KALİTELİ ÜRÜNLERİYLE TERCİH EDİLİYOR

Üstün Karavan Genel 
Müdürü Mustafa 
Eren Üstün, “Üstün 

Karavan&Dizayn müşterilerini 
her konuda bilgilendiriyor, 
kaliteli ürünleriyle tercih 
ediliyor” dedi.

Üstün Karavan Genel Müdürü Mus-
tafa Eren Üstün ile firmanın üretim ve 
kalite süreçlerini değerlendirdik.

Üstün Karavan’ı kısaca okuyucula-
rımıza tanıtır mısınız?

Üstün Karavan&Dizayn, evveliya-
tında mobilya dekorasyon üzerinde 
ciddi çaılşmalara imza atmış işçiliğe 
önem veren 40 yılı aşkın tecrübesiyle 
hizmet veren ve daha sonrasında 2 
yıldan fazladır karavan sekröründe 
bulunan bir firmadır. Halihazırda da 
karavan(moto-
karavan) üzerine 
tamamen ken-
di kapasitesiyle 

Altındağ(siteler)/Ankara’da üretim 
yapmaya devam etmektedir.

Müşteri Memnuniyeti Son 
Derece Önemli

Ürünleriniz, ürün çeşitleriniz, he-
def ve yatırımlarınızdan bahseder 
misiniz?

Tamamen kullanılacak birçok ürü-
nün(ekipman-donanım) müşterinin 
isteği ile gerçekleşiyor. Bu demek 
oluyor ki karavanda kullanılacak 
(ısıtma-soğutma-sıcak su-tesisat-i-
zolasyon-mobilya aksam) gibi temel 
ihtiyaçlar firmamız tarafından kulla-
nılmak gerekliliğinde. Kullanılması 
olması gereken ürünler haricinde 
tamamen müşterinin isteği arzusu 
ve tabi bütçesi doğrultusunda kulla-
nılıma sunuluyor. Ürün çeşitliliğinde 

tamamen müşte-
ri memnuniyetinde 
karşılıklı olarak de-
ğerlendiriyoruz.

Karavan Hedefi 
Olanların 
Hedefini 
Gerçekleştiriyoruz

Hedefimiz başta tüm Türkiye’de ka-
ravan hayali olan karavan tutkunu 
olup hayaline kavuşmak isteyenlerin 
hayalini gerçekleştirmek.  Tamamen 
yerli caravan (motokaravan)larımızı 
Avrupa’ya tanıtmak Avrupa’ya ithal 
etmek hedeflerimiz arasında yer alı-
yor. En büyük yatırımımız işçiliğimiz... 
İşçiliğimizden ödün vermiyoruz. Sek-
tördeki tecrübemiz bizim en büyük 
sermayemiz. Daima yatırmımız ola-
caktır. 

Yolumuza Emin Adımlarla 
Devam Etmek İstiyoruz

Rakiplerinizden ayrıldığınız nok-
talar nelerdir? Müşteriler neden 
Üstün Karavan’ı tercih ediyorlar?

Üstün Karavan’ın daha öncesin-
de mobilya sektöründe olması en 
önemli usnurların başında gelmek-
tedir. Aslında bir müşteriye nasıl 
yardımcı olunur, standardın dışında 
neler yapılabilir konularını çok iyi bi-
liyoruz.  Dizayn konusunda tamamen 
müşteri isteğiyle ilerleyip son bul-
ması sınırının olamaması karavanda 
ayırt edici olduğunu düşünmekte-
yiz. Kendi özel el işçiliklerimizle, özel 
farklı dokunuşlarla estetik havayı 
yakalıyoruz. Araçların(motokara-
vanların) kaliteli, daynıklı, ferah ve 
şık olmasını önemsiyor ve mobilya 
sektöründeki deneyimlerimizi ve 
kalitemizi araçlarınızda(motokara-
vanlarınızda) uyguluyoruz. Müşteri 
memnuniyetini ön planda tutuyor, 
karavansever arkadaşlarımız(dostla-
rımız) tarafından sevilen-tercih edi-
len bir motokaravan firması haline 
açıkcası bürüyoruz.

Bir Telefon Yakınlıktayız

Karavan yaptırmak, karavan satın 
almak ya da karavan almadan önce 
kiralayıp deneyim kazanmak isteyen 
tüm karavansever arkadaşlarımıza 
öncelikle bir telefon yakınlıkta ol-
duğumuzu hatırlamak isterim. Tüm 
soru ve görüşler için bizleri arayabi-
lirler. Ankara’da bulunan atölyemize 
tüm karavanseverleri bekleriz.

KARAVAN
Alternatif Tatilin Adresi

Karavan Dizayn-İmalat-Satış

Güneşevler Mahallesi Eğribucak
Caddesi No:4 Altındağ,Ankara

0542 839  05 84

0542 358 36 87
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖN PLANDA TUTAN 
ÇORLU KARAVAN, EZBER BOZUYOR

Çorlu Karavan ortaklarından Murat Zamki, Çorlu Karavan’ın müşteri memnuniyetini prensip 
edindiğini söylüyor. Zamki, “Her bütçeye hitap etmemiz,   üretimini gerçekleştirdiğimiz karavanlarda 
satıcı gibi değil karavancı gibi düşünmemiz, dünya çapındaki gelişmelerini yakından takip ederek 
uygulamaya geçirmemiz ve müşteri isteklerine uygun projeler üretmek  öncelikli hedefimiz 

olduğundan müşterilerimiz tarafından tercih edilmekteyiz” diyor.

Çorlu Karavan 2015 yılında faaliye-
tine başladı. Firma, karavancılığın 
ülkemizde yaygınlaşması, kaliteli 
hizmet ve  uygun fiyat beklentile-
rine cevap vermek amacı ile hizmet 
vermeye devam ediyor. Sorularımı 
yanıtlayan Çorlu Karavan ortakla-
rından Murat Zamki, “Trakya böl-
gesinde sadece karavan imalatı ile 
hizmet veren tek firmadır. Firma-
mız 400 m2 lik kapalı ve 200 m2 

açık alan olmak üzere 600 m2 alan-
da üretim gerçekleştirmektedir. 3 
mobilya , 1 elektrik, 1 su tesisat, 2 
montaj ustası olmak üzere toplam 
7 personel ile üretime devam et-
mekteyiz. Talep ve yoğunluğa göre 
personel sayımızda takviyeler ola-
bilmektedir” dedi. 

KİŞİYE ÖZEL KONSEPTLER 
GELİŞTİRİYORUZ

Çorlu Karavan’ın karavan çeşit-
leri ve modelleriniz hakkında 
bilgi verir misiniz, modelleriniz-
de neler ön plana çıkıyor? 

Çorlu Karavan olarak camper-
van, alkovenli ve semi enteğre ol-
mak üzere 3 tip karavan imalatına 
odaklanmış bulunmaktayız. Çekme 
karavan standart kalıp ve seri üreti-
mi olduğu için her kullanıcıya hitap 
etmediğinden, kişiye ve aileye yö-
nelik kullanım konseptini sunma-
dığından firmamız tarafından imal 
edilmemektedir. Karavan imalatı 
için bize aracını getiren veya firma-
mızda bulunan araçlardan seçen 
müşterilerimizle beraber konsept 
seçimini gerçekleştirmekteyiz. Mo-
dellerimizde butik yani kişiye özel 
konseptler uygulamaktayız. Ka-
ravanı kullanacak kişi sayısı, boy, 
kilo ve kullanıcı tercihleri değer-
lendirilerek dizayn seçimine karar 
verilmektedir. Yani kişiye veya ai-
leye özel karavan üretimi  diyebi-
liriz. Aynı zamanda geniş malzeme 
portföyü ile müşterilerimizin büt-
çesine uygun imalat yapmaktayız. 
Yerli veya ithal malzeme seçeneği 
sunarak beklentileri karşılamaya 
çalışıyoruz.

TERCİH EDİLMEMİZDE 
BİRDEN FAZLA NEDEN VAR 

Müşteriler sizi neden tercih edi-
yor, müşterilerinize hangi katma 
değerleri sunuyorsunuz, rakiple-
rinizden hangi yönleriniz ile ay-
rılıyorsunuz? 

Hatip Mh.  Gündüz Sefası Sk. Via
West Ticaret Merkezi 3. Etap
No: 10 / 12 Çorlu / TEKİRDAĞ

0505 813 77 65 (Murat Bey)
0554 112 25 28  (Göksel Bey)

Karavanda Kalite ve Güvenin Adı

info@corlukaravan.comcorlukaravan corlukaravan59corlukaravan
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Her bütçeye hitap etmemiz,   üre-
timini gerçekleştirdiğimiz kara-
vanlarda satıcı gibi değil karavancı 
gibi düşünmemiz, dünya çapın-
daki gelişmelerini yakından takip 
ederek uygulamaya geçirmemiz 
ve müşteri isteklerine uygun pro-
jeler üretmek  öncelikli hedefimiz 
olduğundan müşterilerimiz tara-
fından tercih edilmekteyiz. Müşte-
rilerimize yedek parça  ve  teknik 
servis desteği sunmaktayız. Satış 
sonrası destek ekibimiz oluşabi-
lecek tüm ihtiyaçlara kısa sürede 
cevap vermektedir. Ayrıca dona-
nım fiyatlandırma aşamasında, 
müşterilerimize imalatta gerekli 
malzemeleri kendilerinin temini 
imkanı sunmaktayız. Müşterinin 
elinde mevcut ya da bütçesine uy-
gun fiyata temin ettiği malzemeyi 
aracında kullanmaktayız. Müşte-
ri olsun  olmasın, müracaat eden 
veya irtibat kuran her karavan sev-
dalısına danışmanlık hizmeti de 
vermekteyiz.  Diğer bir tercih ne-
deni de müşterilerimizin inanç ve 
ibadet, bedensel engeller gibi  ter-
cihlerine uygun imalat yapmamız-
dır.  Türkiye’nin  farklı bölgelerinde 
farklı firmalar tarafından imal edil-
miş olup, herhangi bir sebepten 
arıza meydana gelen karavanlarda 
müşteriler gerek imalatçı firmaya 
olan uzaklık  gerek diğer sebepler-
le arıza veya  tadilatlarını gerçek-
leştirememektedirler. Hangi firma 

üretimi olduğuna bakılmaksızın 
karavan tadilatı da yaparak hem 
tercih nedeni olmakta hem de ra-
kiplerimizden ayrılmaktayız. 

KARAVANCILIĞI ÜLKEMİZDE 
GELİŞTİRME HEDEFİNDEYİZ 
 
Hedefleriniz ve yatırımlarınız 
hakkında bilgi verir misiniz? 

Karavancılığın ülkemizde yaygın-
laşmasını sağlamak, kullanıcı sa-
yısını artırmak, üretimde dünya 
standartları üzerinde üretim ger-
çekleştirmek başlıca hedeflerimiz 
arasında yer almaktadır. Bu ama-
cımızı gerçekleştirmek için dene-
yimli kadromuzla  dünya çapındaki 
gelişmeleri yakından takip etmek-
teyiz. Ülkemizde üretilen, diğer 
Avrupa ve dünya ülkelerine ihraç 
edilen   karavan sayısını artırmak 
da diğer hedeflerimiz arasındadır.
  
PANDEMİ, İŞLERİMİZİ 
OLUMLU ETKİLEDİ

Pandemi süreci işlerinizi nasıl 
etkiledi? 

Şu bir gerçek ki pandemi süreci 
karavan sektörünü olumlu olarak 
etkilemiştir. İnsanların kalabalık 
ortamlardan uzak kalmak istemesi, 
otellere gitmek istememesi, sosyal 
mesafe gibi gereklilikler karavan 

sahibi olmaya sürüklemiştir. Hatta 
evine dönmek istemeyen ve kara-
vanda konaklamaya devam eden 
birçok müşterimiz mevcuttur. Ta-
bii bu süreç karavana olan talebi 
artırmıştır. İmkanı olanlar karavan 
satın alımına, olmayanlar ise ken-
dileri karavan yapımına yönelmiş-
lerdir. Biz de Çorlu Karavan olarak  
pandemi sürecinde kar marjlarını 
düşürerek daha çok kişiyi karavan 
sahibi yapmaya hedeflendik.  

MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİNİ ÖN 
PLANDA TUTUYORUZ

Ülkemiz ve dünyanın içinde 
bulunduğu gerek pandemi-
den gerekse diğer hususlardan 
kaynaklı ekonomik zorluklara 
rağmen yine de insanlar kara-
van sahibi olmaya yönelmiş-
lerdir. Müşteri memnuniyetini 
ön planda tutan anlayışımız ile 
birçok kişinin hayallerinin ger-
çekleşmesine yardımcı olduk 
ve olacağız. 2019 yılında Çor-
lu Orion Alışveriş Merkezi’nde 
ilki yapılan Karavan Fuarı’na 
ve 2020 yılında ikincisi yapılan 
CNR Expo Kamp ve Karavan 
fuarına katılım sağlayarak ka-
ravan meraklıları ve sevdalıları 
ile buluştuk. Sonraki yapılacak 
olan fuarlarda da inşallah katı-
lım sağlayacağız. İnsanlarımızı 
bu tür organizasyonlara katılı-
mını ve üretici firmalara görüş 
ve isteklerini bildirmeye davet 
ediyorum. Çorlu Karavan ola-
rak firmamızı ziyaret eden her 
meraklımızın her daim sıcak bir 
kahvesi hazırdır. 
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KARAVAN GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİNİN DOĞRU ADRESİ 
TWOGO, KALİTELİ ÜRÜNLERİ VE KESİNTİSİZ HİZMETİYLE 

KARAVANCILARIN ‘ÇÖZÜM ORTAĞI’ OLDU

Twogo; kamera, monitör, 
kablosuz kamera  ve görüntü 
sistemlerinde farkını ortaya 
koyuyor. Firma, karavan sektö-
rüne kesintisiz hizmet sunuyor. 
Twogo, kaliteyi uygun fiyat-
la birleştirerek karavancıların 
tercih ettiği firmaların başında 
geliyor.

Twogo firma yetkilileri; kamera, mo-
nitör, kablosuz kamera ve görüntü 
sistemleri ve araç güvenliği üzerine 
ürünleri ithal ettiklerini belirttiler.

Sadece ‘Araç Güvenlik’ 
Hizmeti Sağlamıyor Aynı 
Zamanda “Güven” Veriyoruz

Firmanızı tanıtır mısınız? 2011 yı-
lından beri Twogo markasını ithal 
ediyorsunuz. Twogo markanızı ve 
markanın özelliklerini tanıtır mısı-
nız?

Twogo markamız ile tüm araçlar için 
kamera, monitör, kablosuz kamera  
ve görüntü sistemleri ve araç güven-
liği üzerine ürünleri ithal etmekteyiz. 
Fiyat & kalite dengesiyle ürünlerimi-
zi yüksek kalite ve Twogo garantisi 
adı altında yaptırmakta olup , “araç 
güvenlik” hizmeti sağlamıyor aynı 

zamanda “güven” veriyoruz.

Mottomuz Her Zaman ‘Müşteri 
Memnuniyeti’ Oldu

Karavancılar neden Twogo’yu 
tercih etmeli, sizi rakiplerinizden 
ayıran özellikler nelerdir? Tercih 
edilmenizdeki sebepler nelerdir?

Sektörde karavan üzerine özel ka-
mera ve monitör sistemlerini geti-
ren firma sayısı sınırlı. Uzun yıllardır 
getirdiğimiz ürünler karavan dizayn 
firmaları ve karavan severler tarafın-
dan tercih edilmektedir. Karavanınız 
nasıl olursa olsun güvenliği ve gö-
rüntü aktarımlarını sorunsuz çözü-
me ulaştırıyoruz. Kablosuz kamera 
görüntü sistemlerimiz ile çekme ka-
ravanlarda kablo gerektirmeden gö-
rüntü iletimi sağlıyoruz. Ayrıca araca 
özel sistemler ile müşterilerimize 
özel hizmetler sunmaktayız. Kalite 
prensibiyle hareket eden bir firma 
olarak biz, iç pazarda uzun yıllara 
dayanan, güven ve dürüstlük ilkele-
rini temel alan güçlü ve bir müşteri 
ağına sahibiz. Twogo Elektronik San. 
Tic. olarak hizmet alanlarımızda çe-
şitli resmi ve özel kurumlara hizmet 
verdik.  Bu bağlamda mottomuz her 
zaman müşteri memnuniyeti oldu.

Müşterilerimize 
Kesintisiz Hizmet 

Sunmayı İlke Edindik

Firma olarak karavancılarımı-
za kesintisiz hizmet sunmayı 
kendimize ilke edindik. Müş-
teri memnuniyetini çalışma 
piramitimizin başında tutan 
bir firma olarak müşterileri-
mize 7/24 kesintisiz hizmet 
sunuyoruz.  Hizmette sınır 
tanımıyoruz. Karavancılarımı-
za ‘çözüm ortağı’ olarak hiz-
met veriyoruz. Kaliteli ürünle-
rimize garanti veriyoruz. Tüm 
uluslararası standart belge-
lerimiz mevcuttur. Görüntü  
sistemleri, kayıtlı kamera ve 
monitörler karavancıların ol-
mazsa olmazıdır. Güvenlik 
her işin başıdır. Bu konularda 
sektörümüze her zaman en 
uygun fiyat, en kaliteli ürün-
lerle kesintisiz hizmet sun-

maya devam edeceğiz.

Teknolojide En İyiye
Sahip Olmak İçin 

TWOGO ELEKTRONİK SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.
İçerenköy Mah. Şehit Cem Nuri Sk. No: 10
B Ataşehir / İSTANBUL  

Mehmet SAMSA - 0530 427 40 33
www.twogo.com.tr

twogoelektronik
Twogo Oto
@twogo_

Mobil  -  DVR Monitörler -  Araç Kameralar  -  Araç DVR
Motorsiklet  -  mp3 çalarlar  -  Aksesuarlar
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖNCELEYEN 
GEZGİNCİ KARAVAN, KALİTESİYLE BÜYÜLÜYOR

Kaliteden ödün 
vermediklerini ifade eden 
Gezginci Karavan Genel 
Müdürü Mehmet Erçetin, 
müşteri memnuniyetinin 
öncelikleri olduğunu 
vurguladı.

Gezginci Karavan Genel Müdürü 
Mehmet Erçetin ile hem sektörü 
hem de firma özelini değerlendirdik. 

GEMİ KAPTANLIĞINDAN 
KARAVAN ÜRETİMİNE

Gezginci Karavan’ı kısaca okuyu-
cularımıza tanıtır mısınız?

Gezginci karavan 2017 yılında hayat 
buldu. Ben Mehmet Erçetin… Ön-
ceki iş hayatım gemi kaptanlığıydı. 
İşim dolayısıyla 12 yıl dünyanın her 
yerindeki karavanları ve karavan 
parklarını inceleme fırsatı çok ya-
kaladım. Bu işe başlamamın, gönül 
vememin sebebi de budur. Gezginci 
karavanı bugünlere mesai arkadaş-
larımla taşıdım. Her geçen gün daha 
da büyüyerek emin adımlarla iler-
liyoruz.  İçerisinde bulunduğumuz 

pandemi günlerinde iş tempomuz 
biraz daha artmış durumda. Bu yüz-
den ekibimize işlerinde tecrübeli 
mesai arkadaşlarımızı dahil ettik.  
Tamamen müşteri odaklı imalatımı-
zı kurumsallığa doğru götürüyoruz. 
Motokaravan imalatı ile başlayan 
serüvenimize monoblok gövdeli 
çekme karavanımızı da dahil ediyo-

ruz. Kalıplara bağlı kalmıyoruz. Her 
aracımızda farklı dizaynlar yapıyo-
ruz. Çalışmalarımız tamamiyle butik 
üretimdir.

MÜŞTERİLERİMİZİN BİREBİR 
İHTİYAÇLARINA CEVAP 
VERİYORUZ

Gezginci Karavan olarak tercih 
edilmenizdeki nedenler nelerdir, 
müşterilerinize hangi katma de-
ğerleri sunuyorsunuz?

Gezginci Karavan olarak müşteri-
lerimize 7/24 danışma sağlıyoruz. 
Her müşterimiz ile bir aile bağı ku-
ruyoruz. Müşterilerimizin tüm is-
teklerini yerine getiriyoruz. Karavan 
ekipmanlarının alternatif ürünlerini  
kullanıyoruz. Müşteriye özgü Ar-Ge 
çalışmalarımız oluyor. Bir nevi ima-
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latı müşterimizin birebir isteklerine 
cevap veriyoruz. 

MARKAMIZI ULUSLARARASI 
BİLİNİRLİĞE KAVUŞTURMAK 
İSTİYORUZ

Hedefleriniz ve yatırımlarınız 
hakkında bilgi verir misiniz?

Gezginci Karavan olarak önem-
li hedeflerimiz var. Hedeflerimizin 
arasında ilk olarak emin adımlarla 
bu sektörde kalıcılığımızı sağlamak 
yer alıyor. Bunun haricinde marka-
mızı uluslararası bilinirliğe kavuş-
turmak istiyoruz. İlerleyen günlerde 
alkovenli karavan ve semi entegre 
karavanlar ile karşınızda olacağız. 
Ciddi bütçelerle karavancılığa dair 
Ar-Ge’ler oluşturuyoruz. Gezginci 
karavan TROYA modeli bunlardan 
bir örnek. Su depolarını efektif kul-
lanmak için bir çok çalışmalarımız 
oluyor.

Ürünleriniz ve ürün gamınız hak-

kında bilgi alabilir miyiz?

Motokaravan imalatı ile başladığı-
mız bu yolculukta, su depoları,o-
tomatik mekanizmalar (kapı,tv,ma-
sa,basamak) ve çekme karavan ile 
devam ediyoruz. Karavan yaşam 
tarzıdır. Bu yaşam tarzımızda çevre-
ye ve minik dostlarımıza (doğa hay-
vanlarına) duyarlı olalım.
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YÜRÜYEN EVİNİZ ONYX KARAVAN İLE 
DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARIN

Onyx Karavan yetkilisi 
Oğuzhan İlkhun, yeni 
yatırımlarla hedef 
büyüttüklerinin özenle 
altını çiziyor.

Müşterilerinin her türlü ihtiyacını 
karşılayan Onyx Karavan, yeni 
yatırımları ile sektörde ses 
getirmeye hazırlanıyor. 

Onyx Karavan’ı tanıyabilir 
miyiz?

Onyx Karavan olarak sürekli 
yenilik peşinde olan bir firmayız. 
Kendimizi geliştirmeyi ilke edindik. 
Kampseverlerin her zaman 
ihtiyaçlarına doğru çözümler 
sunmaya gayret ediyoruz. Yürüyen 
eviniz Onyx Karavan ile doğaya, 
doğadaki huzura açılacaksınız. 
Biz, firma olarak müşterilerimizin 
rahat ve konforu için elimizden 
geldiğince çalışıyoruz.

Onyx Karavan, 
Müşterilerinin Her Türlü 
Talebini Karşılıyor

Müşterilerinize hangi katma 
değerleri sağlıyorsunuz?

Sektörde şu anda yeri 750 kg’ın 
altında 01 belgeli karavanların 
imalatını gerçekleştiren Onyx 
Karavan, müşterilerininden gelen 
her yeni talebe cevap veriyor.  
Yakın zamanda yeni modellerimiz 
de değerli kampseverlerin 
beğenisine sunulacak.

Yeni Yatırımlarla Hedef 
Büyütüyoruz

Hedeflerinizden bahseder 
misiniz?

Hedefimiz genç yatırımcılar olarak 
gelişen ve büyüyen Türkiye’ye 
hem istihdam hem de ticari hacim 
noktasında destek olmak. Yeni 
kurduğumuz imalathanemiz ile 
her geçen gün ürün gamımızı ve 
imalatımızı büyütmeyi hedefliyoruz.

+90 530 127 54 00      Adliye Mahallesi Eskişehir Caddesi No.431 Arifiye/Sakarya
info@onyxkaravan.com       www.onyxkaravan.com

Müşterilerinin her türlü ihtiyacını 
karşılayan Onyx Karavan, 

kampseverlerin her zaman 
ihtiyaçlarına doğru çözümler 

sunuyor. 
Yürüyen eviniz Onyx Karavan ile 

doğadaki huzura açılacaksınız…

Onyx Karavan, firma olarak Onyx Karavan, firma olarak 
müşterilerin rahat ve konforu için 

kesintisiz çalışıyor.
750 kg’ın altında 01 belgeli 

karavanların imalatını 
gerçekleştiren Onyx Karavan, 

kesintisiz hizmet sunuyor.
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HAN SOURCING CARAVAN TEXTILE,
 KALİTESİYLE SEKTÖRDE SES GETİRİYOR

Han Sourcing firma yetkilisi Kubilay Han, Han Sourcing-Caravan Textile olarak sektörde 
en kaliteli hizmeti en kesintisiz şekilde verdiklerinin özenle altını çiziyor.

Han Sourcing firma yetkilisi Kubilay 
Han ile sektörün geldiği son 
noktayı ve firmanın yatırımlarını 
değerlendirdik.

Ürünleri Fransa ve Türkiye 
Pazarındaki Müşterilere 
Sunuyoruz

Firmanızı okuyucularımıza tanı-
tır mısınız?

Han Sourcing 2015 yılında ala-

nında yıllarca farklı 
firmalarda ürün ve 
üretim yöneticiliği 
yapmış Türkiye ve 
dünya da tekstil ve 
konfeksiyon sektörü-
nü iyi bilen çalışanla-
rın bir araya gelerek 
kurduğu bir ihracat 
firmasıdır. Konfeksi-
yon ihracatı Alman-
ya, Fransa ve İtalya 
ağırlıklı olup dünya 
çapında bilindik fir-
malar ile çalışmak-
tadır. 2020 yılında 
yaptığı araştırmalar 
ve Ar-Ge ler ile Cara-
van Textile firmasını 
da bünyesine ekle-
miştir. Caravan Tex-
tile, moto karavan ve 
çekme karavanlarda 
kullanılan değişik şe-
kil ve ebatlarda olan 
yataklar için lastikli 
çarşaf, yatak koruyu-
cular yine karavanlar 
için kapı arkası orga-
nizerler , dış mekan 
halıları ve dekora-

tif tekstil ürünleri üretmektedir. 
Ürünlerini Fransa ve Türkiye paza-
rındaki müşterilerine sunmaktadır. 
Türkiye de Agus Karavan , Aydos 
Karavan ve Demonte Karavan ile 
çalışmakta olup, perakende tara-
fında Trendyol ve İnstagramdaki 
kurumsal sayfamızda satışa sunul-
muştur.

Karavanlara Dair Pratik ve 
Kaliteli Ürünler Geliştirdik 

Karavan sektörüne yaptığınız 
işleri, geliştirdiğiniz çözümleri 
anlatır mısınız?

Karavan hayatı pratik olmayı mi-
nimal yaşamayı gerektirir. Fakat 
karavanlarda kullanılan ekipman-
ların da iyi bakılması ve korunması 
gerekir. Bu düşünce yapısıyla çık-
tığımız yolda sabahları uyandığı-
nızda yatağınızı toplamayla uğ-
raşmamanız, yatak altından bir şey 
aldığınızda çarşafınızın bozulma-
ması için karavan yataklarına tam 
uyumlu lastikli çarşafları geliştirdik. 
Ayrıca karavanlarda kullanılan ya-
takların daha uzun ömürlü olması 
ve uyku konforunuzun artması için 
yine yatak şekline tam uyumlu ya-
tak koruyucular ve uyku pedlerini 
geliştirdik. Tüm bunlarla birlikte 
karavan hayatınızda ahenkleri ya-
kalama adına dekoratif yastıklar, 
mutfak önlükleri, çamaşır torbaları, 
kapı arkası organizerler ve karavan 
önü halıları da üretmekteyiz. 

Hız, Zamanında Teslimat, 
Uygun Fiyat ve Kalite

Caravan Textile müşterilerilerinin 
hız, zamanında teslimat, uygun fi-
yat ve kalite beklentilerini eksiksiz 
karşılar. Müşterilerinin her zaman 
ulaşabilmesi ve müşterilerine anlık 
ve hızlı çözümler üretebilmemiz 
bizi tercih etmelerinin sebeplerin-
dendir. Karavan ürünlerinin % 70’i 
maalesef ithal ürünlerdir. Örneğin 
bir ithal karavan için uyku seti si-
pariş ettiğinizde fiyatlar Türkiye 
için pahalı kalmaktadır. Yaptığımız 
ürünlerin tamamı yerli ve milli ol-
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duğundan müşterilerine fiyat ve 
kalite performansı olarak dönmek-
tedir. 

Satış Öncesi ve Sonrası 
Müşterilerimizin Yanındayız

Rakiplerinizden farklarınız ne-
lerdir?

Satış öncesi ve satış sonrası müş-
terilerimizle sürekli iletişim halinde 
olmamız, müşterilerimizin fikirleri 
ile firmamızın tecrübelerini birleş-
tirmemiz ve ortaya mükemmel bir 
ürün çıkarmamızdır. 

Yatırım Odaklıyız, Planlı 
Büyüyoruz

Hedef ve yatırımlarınızı anlatır 
mısınız?

Yaptığımız ürünlerin tüm dünyaya 
ihraç edilmesini sağlamak için;
• 2020 yılında Fransa ofisimizi 

kurduk,
• Üretim kapasitemizi arttırmak 

adına ülkemizde 2022 yılında 
5000 metrekarelik bir fabrika 
yatırımı yapılacak ve bu saye-
de 150 kişinin istihdam edil-
mesi sağlanacaktır.

• Caravan Textile sosyal sorum-
luluk bilincede sokak hay-
vanları için 2023 yılında bir 
barınak yaptırmak için de ça-
lışmalara başlamıştır.

AMACIMIZ BİR NUMARALI TEDARİKÇİ OLMAK

Han Sourcing firması olarak Türkiye’de hızla gelişen karavan sektörüne katkı 
sağmak ve bu alanda yaptığı ürünleri yurt dışına ihraç ederek ülkemize döviz 
anlamında fayda sağlamaktır. Amacımız; karavan tekstil ürünlerinde dünyada 

hızı, uygun fiyatları ve kalitesi ile bir numaralı tedarikçi olmaktır.
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KENDİ İHTİYAÇLARI İÇİN YAPMIŞLARDI, 
ŞİMDİ İŞ YETİŞTİREMİYORLAR

Bir başarının anatomisini siz-
ler için derledik. Yalova’da 
yaşayan Yusuf ve Müfit Çar-
pışantürk kardeşler, kendi 
ihtiyaçları için oluşturdukları 
kamp römorkörünün talep 
görmesi nedeniyle seri üreti-
me dönüştürdüler.

Camp & Caravan dergisi olarak 
sektörümüzdeki başarı hikayelerini 
sizlerle buluşturmaya devam edi-
yoruz. Bunlardan biri de Yalova’da 
yaşayan Yusuf ve Müfit Çarpışan-
türk kardeşler…

İhtiyaç İçin Başladılar, Seri 
Üretime Geçtiler

Off-road tutkunu kardeşler, ihti-
yaçları için yaptıkları kamp römor-
körüne talep artınca seri üretime 
geçti Off-road tutkunu kardeşler, 
kendi ihtiyaçları için imal ettikle-
ri kamp römorkörüne gelen ta-
lepler üzerine seri üretime geçti. 
Off-road tutkunu kardeşler, kendi 
ihtiyaçları için imal ettikleri kamp 
römorkörüne gelen talepler üze-
rine seri üretime geçti. Yalova’da 
yaşayan Yusuf ve Müfit Çarpışan-
türk, kendi ihtiyaçları için 7 yıl önce 
kamp römorkörü geliştirdi.Gelen 
talepler üzerine Çiftlikköy ilçesi 
Taşköprü beldesindeki sanayi site-
sinde 2 yıldır da seri üretim yapan 
kardeşler, bugüne kadar yaklaşık 
50 kamp römorkörü üreterek satı-
şını gerçekleştirdi.

Yeni Tip Koronavirüs Salgını 
Sürecinde Talepler Arttı

Kardeşler, marka ve tasarım tes-

cillerini aldıkları römorkörleri 21 
bin 500 liradan satışa sunuyor. Üç 
kişilik çadır, tente ve mutfak bölü-
münün de bulunduğu 350 kilog-
ramlık römorkörde, 100 litrelik su 
tankı yer alıyor.Yusuf Çarpışantürk, 
son dönemlerde kampçılığa ilginin 
arttığını, hafif olduğu için römor-
körün araçlarca rahat çekildiğini 
ifade etti.

Beklentilerinin Yüzde 50 
Üzerinde Sipariş Aldılar

Yeni tip koronavirüs salgını süre-
cinde taleplerin de arttığını anlatan 
Çarpışantürk, “Bu yaz sezonunda 
ciddi sipariş aldık. Beklentimizin 
yaklaşık yüzde 50 üzerinde. Bu 
tamamen koronavirüs sebebiyle 
oldu. Yani aslında bir yerde in-
sanların doğaya yönelmiş olması 
iyi oldu.” ifadelerini kullandı.Müfit 
Çarpışantürk ise kamp römorkö-
rünü 30 ile 45 gün içinde tamam-
layarak teslim ettiklerini söyledi.
Römorkörde hafifliği nedeniyle 
alüminyumu tercih ettiklerini dile 
getiren Çarpışantürk, römorkö-
rü ciplerin yanı sıra otomobillerin 
çekebildiğini belirtti.Çarpışantürk, 
“Şu an için yılda 25-30 civarında 
üretim yapıyoruz. Çok da mem-
nunlar, iyi dönüşler alıyoruz. İn-
sanlar bunlara yöneldiği için çok 
mutlu oluyoruz. Fırsatları varsa hiç 
geç kalmadan başvursunlar. Doğa 
çok güzel” dedi.

İhtiyaçları İçin Geliştirmişlerdi, Seri Üretime Geçtiler

Her şey kendi ihtiyaçları için geliştirdikleri kamp römorkörü ile 
başladı. Yusuf ve Müfit Çarpışantürk, kendi ihtiyaçları için 7 yıl önce 
kamp römorkörü geliştirdi. Görenlerin bakakaldığı kamp römorkörü, 
Çarpışantürk kardeşlerin seri üretime geçmelerini beraberinde getirdi.

İkitelli OSB, Keresteciler Sitesi 27 Ada No:35  Başakşehir İstanbul

05073576323
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KALİTE VE KONFORDAN ÖDÜN VERMEYEN
 BAŞOĞLU KARAVAN, ÇITAYI YÜKSELTİYOR

Başoğlu Karavan Yönetim 
Kurulu Başkanı Engin 
Başoğlu, firma olarak 

kalite ve konfordan ödün 
vermeden üretim gamını 
artırdıklarını ifade ediyor.

Karavan sektörümüzün öncü 
firmalarından Başoğlu Karavan, 
pandemi sürecinde de üretime 
devam dedi.

Üretimde Hız Kesmedik

Başoğlu Karavan olarak 2020 
yılını nasıl geçirdiniz, 2021 

hedef, beklenti ve yatırımlarınızı 
değerlendirir misiniz?

Tüm dünyada etkisini gösteren 
pandemi süreci bizleri de etkiledi.  
Değişen bu dünya düzeninde 
insanlar artık farklı yönelimler tercih 
etmeye başladı. Biz Başoğlu Karavan 
olarak bu süreçte üretimimize hız 
kesmeden devam ederek 2020 
yılını da müşterilerimizin taleplerini 
karşılayarak sonlandırdık. Yurtiçi 
yurtdışı satışlarımız ve Caretta 
markamızla ailemizi genişlettik. 
Bu süreçte kendine doğada yer 
bulmak isteyen müşterilerimiz 
bizlere güvenerek Başoğlu’nu 

tercih etti. Birlikte çalıştığımız 
yurtdışı bayilerimize yenileri 
eklendi. Farklı lokasyonlarda 
ürünlerimizi tanıtmaya devam ettik.   
2021 yılı hedefimizde bu güven ve 
kaliteyi devam ettirerek hizmet 
vermeyi sürdürmek ve yurtdışı 
ayağımızı daha da genişleterek 
daha önce girmediğimiz pazarlarda 
yer bulmaktır. Caretta’nın 
uluslararası bir marka konumunda 
yükselmesini güçlendirecek 
adımlar atmaya devam edeceğiz. 
Bu anlamda yerli bir firma olarak 
yurtdışında gösterdiğimiz temsil 
ve ilgiden oldukça gururluyuz. 
Caretta karavanların yeni bir 

kültür ve eğlence ortağı olacağını 
düşüyoruz. Zorluklarla geçen 2020 
yılının ardından 2021 yılında en 
güzel anıların caretta ile birlikte 
olması için durmadan çalışıyor ve 
çaba gösteriyoruz.

Bir Adım Önde Olabilmek 
Adına Ürünlerimizde Sürekli 
Yenilikler Yapıyoruz

Yeni konsept, yeni stilleriniz var 
mı, farklı stil ve farklı konsept 
geliştirirken ar-ge çalışmalarınız 
neler oluyor?

Bizler her geçen gün gelişen 
teknolojiyi takip eden ve çağa ayak 
uyduran bir firmayız. Yerli ve yabancı 
piyasadaki rakiplerimizin her 
zaman bir adım ötesinde olabilmek 
adına ürünlerimizde sürekli 
güncellemeler yapmaktayız. Şuan 
için var olan ürünlerimizin aksesuar 
seçimlerinde ve renklendirmesinde 
yenilikler olacağına dair bir ön 
bilgi verebiliriz. Bahara rengarenk 
girmek hedeflerimiz arasında. 
Yenilik ve geliştirmeleri çoğunlukla 
edindiğimiz tecrübeler üzerine 
gerçekleştiriyoruz. Karavanı 
kullanan müşterilerimizin 
en kolay ve işlevsel kullanım 
sağlayabilmeleri ana fikriyle 
araştırmalarımızı yapıyoruz. 

Ürünlerimizi Satış Sonrasında 
da Destekliyoruz

Tercih edilmenizde neler etkili 
oluyor? Müşterilerinize hangi 
katma değerleri sunuyorsunuz?

Uzun yıllardır süregelen üretim 
bandımız ve her geçen gün 
kalitemizde kendimizi kanıtlayarak 
bir adım öteye geçmemiz 
tercih edilme nedenlerimizin 
en başında geliyor. Karavancılık 
kültürünün sıcaklığı ve konforunu 

müşterilerimize sunuyor onların 
nelere ihtiyaç duyabileceğine 
önem vererek farklı bir yaşam 
şekline geçmekte destekliyoruz. 
Başoğlu Caretta ailesi olarak 
ürünlerimizin her zaman arkasında 
durup satış sonrasında desteğimizi 
sürdürüyoruz. Çoğu zaman bize 
bir telefon uzaklığında olmalarını 
sağlıyoruz. Hayallerindeki karavana 
ulaşma sürelerini minimumda 
tutup karavanlarını en kısa sürede 
teslim ediyoruz. Böylece uzun süre 
beklemeden yola çıkabiliyorlar.

Yola Çıkmak İçin İhtiyaçları 
Olan Tek Şey Bir CARETTA

Sürekli olarak dile getirdiğimiz gibi 
kalite ve konfordan ödün vermeyen 
markamız değişen dünya düzenine 
ayak uydurmaya ve kendini 
geliştirmeye her zaman olduğu 
gibi devam etmektedir. Kendine 
doğanın içinde en minimal hayatı 
arayan ilgililerimiz için Caretta 
serisindeki tüm modellerimiz 
özenle hazırlanmakta ve en kısa 
sürede teslim edilmektedir. Yola 
çıkmak için ihtiyaçları olan tek şey 
bir caretta. Kamp ve karavan uzun 
yıllardır var olan fakat gelecekte 
ilginin daha yoğun olmasını 
umduğumuz bir kültürdür. Bu 
doğrultuda Başoğlu Karavan ailesi 
olarak kamp ve karavan ruhunu 
taşıyan ve taşıyacak yeni nesillere 
önderlik etmekten çok mutluyuz. 
Gelişen çağa bir nefes alarak kendi 
karavanınızdan bakmanın tam 
zamanı.  
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İSTANBUL KARAVAN KÖYÜ, KARAVANCILARA 
‘ÇÖZÜM ORTAĞI’ OLMAYA DEVAM EDİYOR

İstanbul Karavan Köyü 
yetkilisi Cem Bali, tesis olarak 
‘partner’ hizmeti verdiklerini 
ifade etti.

İstanbul Karavan Köyü, İstanbul’da-
ki karavancıların konaklayabileceği, 
tüm dostları bir araya getirebilmek 
amacı ile kurulmuş bir kamp alanı. 
İstanbul Karavan Köyü’nün verdiği 
hizmetle alakalı olarak İstanbul Kara-
van Köyü yetkilisi Cem Bali, “Bir kamp 
alanında belli başlı hizmetler olma-
sı gerekmektedir. Bunların başında 
elektrik, su, ortak kullanıma mahsus 
duş ve tuvaletler, karavanlardaki ka-
setli tuvaletlerin boşaltılacağı alan 
gelmektedir.

KAMPIMIZDA ALTYAPI 
EKSİKLİĞİMİZ YOK…!

Kampımızda her karavanın kendine 
ait belirli bir alanı bulunmaktadır ve 

bu alanda elektrik, su ve gri su diye 
tabir ettiğimiz gider mevcuttur. Bu-
nun dışında var olan hizmetlerimiz, 
kampımızda bulunan karavancıların 
güvenli ve huzurlu bir şekilde ka-
ravanları ve diğer karavancı dostlar 
ile vakit geçirmesini sağlamaktadır” 
dedi. Karavan sektörümüzün geliş-
mesinde sizin gibi karavan köylerine 
çok önemli işler düşüyor. Aslında siz, 
bir misyon da üstlenmiş oluyorsu-
nuz değil mi sorumuza yönelik ola-
rak Bali, “Kamp ve Karavan bir birini 
tamamlayan iki ayrı parçadır aslında. 
Her geçen gün artan karavan sayısına 
karşılık kamp alanlarına olan ihtiyaç 
da artmaktadır” cevabını verdi.

KAMP ALANLARI İKİYE 
AYRILIR

“Kamp alanı deyince iki farklı kate-
goride kamp alanlarını değerlendi-
rebiliriz. Birincisi bizim kampımız gibi 
büyük şehirlerde bulunan ve bütün 

yıl boyunca karavancıların, karavan-
larını seyahat dışında kullanabileceği, 
kamp yapabileceği ve diğer kara-
vancı dostlarla bir araya gelebileceği 
kamp alanları. İkincisi ise seyahat ve 
tatillerde karavancıların ziyaret ettiği 
kamp alanları” diyen Bali konuşması-
nı şu şekilde sürdürdü: “Öncelikle her 
karavan sahibi karavanını güvenli bir 
şekilde muhafaza etmek ister. Lakin 
günümüzde şehirlerde her karavan 
sahibi böyle bir imkana sahip değil. 
Karavan aldıktan sonra karavanlarını 
park edebilecekleri bir alana ihtiyaç-
ları bulunmakta. Bunun dışında kendi 
imkanları dahilinde karavanlarını park 
edebilecekleri bir alana sahip olsalar 
dahi, bu sefer de seyahatleri dışında 
karavanlarını kullanamayacaklardır. 
İşte tam olarak burada kamp alan-
larına olan ihtiyaç doğmakta. Kamp 
alanları karavancıların bir araya ge-
lebileceği, deneyimlerini paylaşabile-
ceği ve birlikte zaman geçirebilecek-
leri bir ortam sunmaktadır.” 

Karavan Yataklarına Tam Uyumlu
Lastikli Çarşaf ve Yatak Koruyucular

Merkez-İstanbul Üretim-İstanbul
Hamidiye, Akademi Sokak no 26

Kağıthane/İstanbul
+90 532 223 32 39 

info@han-sourcing.com

Çağlayan, Park Caddesi No: 76
Kâğıthane/İstanbul 
+90 532 223 32 39

info@han-sourcing.com
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Atlas Karavan firma yetki-
lisi Cem Vatansever, ter-
cih edilmelerinde birden 

fazla neden olduğunu ifade 
etti.

Atlas Karavan firma yetkilisi Cem Va-
tansever ile hem firmayı hem de sek-
törü değerlendirdik.

“Hayalin İçin İlk Adımı Birlikte 
Atalım”

Atlas Karavan’ı kısaca okuyucula-
rımıza tanıtır mısınız?

Atlas Karavan olarak “Hayalin için ilk 
adımı birlikte atalım” sloganıyla 2019 
yılında karavan seven dostlarımı-

za yardımcı olabilmek için faaliyete 
geçtik. Beylikdüzü’nde yaklaşık 1.200 
m² kapalı alanda 12 kişilik profesyo-
nel, dalında uzman ekibimizle hizmet 
vermekteyiz. 

Müşteri Memnuniyeti

Atlas Karavan olarak tercih edil-
menizdeki nedenler nelerdir, müş-
terilerinize hangi katma değerleri 
sunuyorsunuz?

Atlas Karavan olarak önceliğimiz her 
zaman müşteri memnuniyetidir. Ka-
ravanlar seyahat aracı olmakla bir-
likte aynı zamanda müşterilerimizin 
yaşam alanları da olacağı için onla-
rın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşıla-
yacak projelendirmeyi yapmak çok 
önemlidir. Aksi takdirde keyif dolu 
anlar geçirmeyi planladıkları kara-
van hayatı bir eziyete dönüşebilir. Bu 
nedenle müşterilerimizin kendi zevk, 
tercih ve bütçeleri doğrultusunda 
oluşturdukları karavan hayallerine 
kendi bilgi birikimimiz ve tecrübele-
rimizi de katarak en doğru ekipman 
ve malzeme kullanımıyla kaliteden 
ödün vermeden karavan üretimleri-
mizi gerçekleştirmekteyiz. Satış son-
rasında da verdiğimiz teknik hizmet 

ile müşterileri-
mizin yaşayabi-
leceği sorunları 
en aza indirmek-
teyiz. Amacımız 
doğayla dost 
olan karavan se-
verlere doğada 
da evlerindeki 
konforu sağlaya-
bilmektir.

Son Teknoloji 
İle Hizmette 

Fark Yaratıyoruz

Üretimde son teknoloji makine ve 
ekipman kullanmakla birlikte aynı 
zamanda aracın aerodinamik yapı-
sına en az etki edecek özel kalıplar 
kullanmakta ve karavanlarımızdaki 
mobilya aksamının tamamını el yapı-
mı olarak üretip, monte etmekteyiz. 
Bunların yanında güvenlik olmazsa 
olmazımızdır. Tüm araçlarımızda, 
karavan için özel üretilen sertifikalı, 
kendi dalında lider ürünler kullan-
maktayız. Bu ürünler pahada yük-
sek olmasına rağmen, bazı dostları-
mız alternatif ürün kullanmayı teklif 
etse de bizim etiketimizi taşıyan bir 
araca kesinlikle kullanmamaktayız. 
Böylelikle dostlarımız keyifli anlarını, 
tatillerini, seyahatlerini sorunsuz ola-
rak gerçekleştirdikleri için bizlere de 
mutlu dönüşler sağlamaktadır. Araç-
larının içerisindeki en ufak detayı ve 
konforu işçiliğimizle, görselliğimiz-
le, kalitemizle onlara sunup, ihtiyaç 
duyduklarında da bir dost nezake-
tiyle yaklaştığımızı gördüklerinde za-
ten ebedi birlikteliklerimiz başlamış 
olmakta.    

Avrupa’da Söz Ettiren Bir Türk 
Markası Olacağız

Hedefleriniz ve yatırımlarınız hak-
kında bilgi verir misiniz?

Hedeflerimiz çok yakın zamanda bü-
yük entegre tesis, seri üretimin ya-
nında Avrupa’da da kendinden söz 
ettiren bir Türk markası olmak.

Tüm Karavanları 
Üretebiliyoruz

Ürünleriniz ve ürün gamınız hak-
kında bilgi alabilir miyiz?

Çekme karavan dışında tüm karavan-
ları üretebilecek tecrübe ve ekipma-
na sahibiz. Bunun yanı sıra karavan-
larda ihtiyaç duyulan tüm ekipman, 
malzeme, yedek parça vs. satışı ve 
servisi yapmaktayız.  

ATLAS KARAVAN’IN TERCİH 
EDİLMESİNDE BİRDEN FAZLA 
NEDEN VAR…!

HAYALLERİNİZİ EV KONFORUNDA
VE İSTEDİĞİNİZ YERDE YAŞAYIN...

Merkez: Kavacık Mah. Fatih 
Sultan Mehmet Cad. No:38 
Besler Plaza A Blok Kat:2 D:4 
Beykoz / Istanbul
Fabrika: Trabzon
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Karavancan  firma yetki-
lileri, “Mevcut model-
lerimizin dışında kişiye 

özgün tasarım ve çeşitliliği ile 
öne çıkan firmamız; tamamen 
müşterilerimizin konforuna 
odaklı profesyonel çalışmalar 
üretmektedir” dedi.

Karavancan, Tiny House ya da kü-
çük ev hareketi olarak bilinen ve 
minimal yaşamı bir seviye daha 
öteye taşıyarak yaşam alanlarını da 
küçülten akım, insanların yaşam-
larını farklı bir odağa kaydırmaları 
açısından olukça değerli bir deği-
şim sunuyor.

Kişiye Özgü Tasarımlarla 
Profesyonel Çalışmalar 
Üretiyor

Firmanızdan bahseder misiniz?

Tiny House kültürü çok daha faz-
lasını ifade eder. Tekerlek ya da 
sabitlenebilme özellikleri ile özgür 
ve konforlu bir yaşamı mümkün 
kılan Tiny House modellerimiz, 
profesyonel kadromuz ile Ar-Ge 
ve Laboratuvarlarımızda yapığımız 
çalışmalar sonucunda 3.000 met-
rekare kapalı alanda Beşikdüzü / 
Trabzon’da bulunan tesislerimizde 
üretilmekte ve kendine özel gün-
ler yaratmak isteyenlerin deneyi-

mine sunulmaktadır. Ürünlerimiz 
Beykoz/İstanbul merkez ofisimizin 
showroom alanında serglenmek-
tedir. Mevcut modellerimizin dışın-
da kişiye özgü tasarım ve çeşitliliği 
ile öne çıkan firmamız; tamamen 
sizin konforunuza odaklı profesyo-
nel çalışmalar üretmektedir. 

Ürünlerimizin Birden Fazla 
Özelliği Bulunuyor

Ürünlerinizin özellikleri neler-
dir?

Ruhsat Problemi Yaşanmaz: 
İmarsız alanda kullanım hakkı var-
dır. Ruhsat ve benzeri problem ya-
şanmaz.

Doğayla Baş Başa: En iyi tekerlek-
li evleri istediğiniz arazi tipinde ve 
mekanlarda özgürce konumlandı-
rabilirsiniz.

Dilediğiniz Anda: “Tiny House” ile 
istediğiniz mevsimde, istediğiniz 
yerde yaşabilirsiniz.

4 Mevsim Konfor: Yeni eviniz, 

SİZDEN İSTEMESİ KARAVANCAN’DAN GERÇEKLEŞTİRMESİ: 
KARAVANCAN İLE EV KONFORUNDA VE 

İSTEDİĞİNİZ YERDE HAYALLERİNİZİ YAŞAYIN

TINY HOUSE

yaz kış, aynı rahatlık ve doğallıkta. 
Arazi, iklim ve bölge koşulları göz 
önüne alınarak özel detaylar geliş-
tirilir.

Doğayı Korur: Çevreyi koruyan, 
ekolojik konut teknolojileriyle, do-
ğal yaşama da destek olursunuz.
Teknolojik Alt Yapı: En yeni tekno-
lojilere sahip daha estetik, konfor-
lu, pratik ve güvenlidir.

Estetik Ve Zariflik: Kişiselleştirile-
bilir tasarımlarla geniş bir alanda 
mimari özgürlük sağlar.

Kendinizi Dinleyin: Minimalist ve 
izole yaşamı tercih eden veya de-
neyimlemek isteyenler için biçilmiş 
kaftan.

Tüm Donanımlar Tekerlekli 
Ev Modeline Göre Uyarlanmış

Karavancan Tiny House model-
lerinde yaz / kış yaşanabilir mi?

Dört mevsim tekerlekli tiny house 
modelleri kullanıma gayet uygun-
dur. Soğuk ve yaz iklimlerine göre 
gerekli yalıtım ve izolasyon sistem-
leri ile donatılmıştır. Ayrıca tüm 
donanımlar tekerlekli ev modeline 
göre uyarlanmıştır.

Karavancan Tiny house model-
lerini hangi tür araçlar çekebilir?

Bu konuda çok güçlü olan arazi 
araçlarının tekerlekli evleri çek-
mesini tavsiye ediyoruz. Bunlar 
çoğunlukla 4×4 arazi ve pick-up 
benzeri araçlardır. Aracınızın uy-
gunluğunu sormak için bizimle 
temasa geçebilirsiniz. Firmamız bu 
ürünleri nakliye sistemiyle taşın-
masını uygun görüyor.

Karavancan Tiny House model-
leriyle yola çıkmak için özel bir 

izin gerekir mi?

Kara yolunda tekerlekli eviniz ile 
yola çıkmak için herhangi bir izne 
ihtiyacınız yoktur. Bir araç olarak 
geçtiği için kendine ait ruhsatı bu-
lunmaktadır. Ruhsat için gerekli 
bilgileri bizden temin edebilirsiniz.

Tiny House’larda hırsızlığa karşı 
alarm ve benzeri güvenlik sis-
temleri mevcut mu?

Karavancan Tiny House olarak bu 
tür özel isteklerinizi isteğe bağlı 
olarak eklenebilir.

Kişiye Özel İmkanlar 
Sunuyoruz

İsteğimize göre kişiselleştirilmiş 
bir tiny house tasarımı yapılabi-
lir mi?

Karavancan Tiny 
House modelleri 
içerisinde plan de-
ğişikliği ve isteğe 
göre kişiselleştirme 
imkanı sunmakta-
dır.

Mobilya ve diğer 
iç aksesuarları 
kendimiz seçebilir 
miyiz?

Dilediğiniz aksesuar ve donanımı 
seçebilirsiniz. Firmamız donanım 
paketleri konusunda sizlere bu ko-
nuda yardımcı olmaktadır.

Karavancan tiny house satın al-
dık ve satmak istersek?

Nasıl alındı ise bir Karavancan Tiny 
House modeli, satılmak istemeniz-
de yasaldır. Herhangi bir araç mo-
deli gibi noter aracılığı ile rahatça 
el değiştirebilirsiniz.

Karavancan tiny house modelle-
riniz için MTV  ya da ekstra bir 
vergi uygulanıyor mu?

Karavancan Tiny House modelleri 
motorsuz kullanıldığı için herhangi 
bir vergiye tabi değildir.
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BULUT DESIGN, TINY HOUSE 
MOBİL EVLERİYLE FARKLI 
OLMANIN AÇIK FARKINI 
ORTAYA KOYUYOR

Bulut Design Genel Mü-
dürü Yunus Bulut, tiny 
house mobil ev konu-

sunda ezber bozduklarını ve 
sektörde yapılmayanları yap-
tıklarını ifade etti.

Bulut Design, Bursa’nın İznik ilçe-
sinde mobil Tiny House tasarımı 
ve üretimi yapan bir firma. Edi-
törümüz Ahmet Doğan’ın sorula-
rını yanıtlayan Bulut Design Tine 
House firma yetkilisi Yunus Bulut, 
“Kişiye özel tasarım yapıp, en ince 
detayına kadar kendi bünyesinde 
el emeğiyle imal edebilmektedir. 
Mobil evlerimiz trafiğe kayıtlı çek-
me karavan statüsünde araçlar-
dır. Firma olarak belgelendirme, 

sevkiyat gibi tüm detayları kendi 
bünyemizde çözmekteyiz. Ben, 
peyzaj mimarı ve kentsel tasarım 
uzmanıyım. Lisans eğitimimin yanı 
sıra küçüklüğümden beri babamın 
mesleği dolayısıyla ahşap tozu 
içerisinde büyüdüm diyebilirim. 
Üniversite yıllarında hayalini ku-
rup tasarımlarını yaptığım bu ev-
lerin üretimini şu anda bizzat aile-
min de her türlü desteğiyle birlikte 
hatta şunda imalat ekibimizin ba-
şında bizzat babam Mustafa Bulut 
destek vermektedir. Kendi doğup 
büyüdüğüm memleketimde mo-
bil evlerimizi hayata geçirip içinde 
yaşamın sürdüğünü görmek gurur 
verici” dedi. 

Bulut Design Olarak Tek 
Düze, Seri Üretim Anlayışını 
Benimsemiyoruz

Tasarımlarınızda farklılıklarını-
zı nasıl ortaya koyuyorsunuz, 
tercih edilmenizdeki nedenler 
nelerdir? Müşterilerinize hangi 
katma değerleri sunuyorsunuz?

Dünyada popüler olan tiny house 
akımı son zamanlarda Türkiye’de 
de pandemi dolayısıyla ilgi odağı 
olmuştur. Şehir hayatından sıkıl-
mış, yaşamını artık daha izole bir 
ortamda devam ettirmek isteyen 
insanların tercih ettiği bir yaşam 
yapıları diyebiliriz. Anlayış itibariy-
le de oldukça minimal yaşam be-
nimsendiği için çok küçük m2’ler-
de yaşam söz konusudur. Durum 
böyle olunca insanlar içerisinde 
yaşamını sürdüreceği mobil evini 
kedine özgü tasarlamak istiyor. 
Bu noktada da Bulut Design ola-
rak tek düze, seri üretim anlayışı-
nı benimsememekteyiz. Tasarım 
ekibimizin başında Peyzaj mimarı 
olarak bizzat kendim bulunarak 
her müşterimiz için sınırsız kişisel-
leştirme sunabiliyoruz diyebilirim. 
Müşterilerimizin bizi tercih etme-
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sindeki diğer bir nedeni söylemek 
gerekirse tasarım, üretim ve pa-
zarlama aşamalarımızın tümünü 
kendi bünyemizde Bursa/İznik’teki 
atölyelerimizde çözümlemekteyiz.

Farklı Modellerimizle Yine 
İlkleri Devam Ettireceğiz

Bu noktada da her bütçeye uygun 
mobil ev yapabilme kabiliyetimizin 
yanında diğer firmalardan fiyat, 
performans olarak da avantajımız 
olabiliyor. Son olarak da tasarım 
kökenli bir eğitimden geldiğim 
için model tasarımlarımızı belir-
lerken yerel değerlerimizle birlikte 
Yurtdışı gelişmeleri de yakından 
takip edip kendi tecrübemizi de 
tasarımlarımıza dahil etmekteyiz. 
Bulut Design olarak da Türkiye’de-
ki çekme karavan statüsündeki ilk 

Bulut Design, Mobil Tiny House Hayali Kuran Herkesi Bilgilendiriyor

Tiny House sahibi olmak isteyen müşterilerimize naçizane birkaç 
tavsiyede bulunmak isterim. Ayırdığınız bütçe dahilinde mobil ev satın 
alma noktasında kullanılan yapı malzemelerine çok dikkat edilmeli. Şu 
anda Tiny house konusunda piyasada hayali ürün yapan ve yalnızca 
birkaç render görüntüsüyle bu işi yaptığını iddia eden insanlar var. 
Mobil evler belki de içerisinde 7/24 yaşam olabilecek araçlar olduğu için 
donanım olarak normal bir evden eksiği yok fazlası var diyebiliriz. Bunu 
da sabit yapı tecrübesi olan biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Yaz-
kış bu evlerin içerisinde sorunsuz yaşayabilmek için seçtiğiniz firmanın 
kabiliyetinden emin olmalısınız. Yaşanan mağduriyetleri de göz önünde 
bulundurursak sosyal medyadan gördüğünüz bir firmayla ilk temas 
sonrası gidip bizzat yüz yüze görüşün. Üründe kullanmayı planlanan 
tüm malzemeyi gözle teyit ediniz. Son olarak da en çok dikkat edilmesi 
gereken nokta, detay işçiliklere bakılması. Küçük metrekareler olması 
dolayısı ile içeride ve dışardaki uygulanan işçilik kalitesi çok önemlidir. 
Aksi halde gösterilecek 3d render görüntüsüyle teslim edilecek ürün 
arasında çok büyük farklar olacaktır. Eğer mümkünse firmadan daha 
önce yaptığı ve hatta aktif kullanılan bir evi görmeyi talep edebilirsiniz. 
Bahsettiğimiz bu süreçler neticesinde ortaya çıkan sonuç firma seçimi 
noktasında size katkı sağlayacaktır. Bulut Design olarak da mobil tiny 
house hayali kuran herkesi İznik’teki ofisimize bekleriz.

teraslı tiny house üretimi-
ni yaptığımız için oldukça 
gururluyuz ve şu anda 
ürünümüzün içerisinde 
7/24 yaşam devam et-
mektedir. Kısa süre sonra 
da farklı modellerimizle 
yine ilkleri devam ettire-
ceğimizin müjdesini bu-
radan vermiş olalım. İlgi 
çekici, farklı tasarımlar 
isteyen müşterilerimizi 
de heyecanla bekliyoruz. 
Bulut Design olarak yeni-
liklere açık bir firmayız.

Türkiye’de Bulut 
House Komüniteleri 
Oluşturma 
Hedefindeyiz

Hedef ve yatırımlarınız 
hakkında bilgi verir mi-
siniz?

Hedeflerimiz arasında 
Türkiye’de ulaşabildi-

ğimiz ve Bulut House 
sahibi yapabildiğimiz 
müşterilerimizin sayısını 
artırmak istiyoruz. Kısa 
sürede de Türkiye’de Bu-
lut House komüniteleri 
oluşturma hedefindeyiz. 
Böylelikle farklı yaşam 
biçimindeki insanları ya-
şamak istedikleri ortak 
bir yaşam şekliyle buluş-
turup belirli bir alan içe-
risinde birbirleriyle ilişki 
içerisinde Tiny House 
topluluğu oluşturabilme 
hedefi içerisindeyiz. Ya-
tırım noktasında ise şu 
anda da yoğun bir altyapı 
geliştirme çalışmaları içe-
risindeyiz. Özel tasarım-
lar yaptığımız için termin 
sürelerimizi en kısa süre-
ye indirebilmek için ima-
lat alanlarımızı ve maki-
ne teçhizatımızı arttırma 
gayreti içerisindeyiz.
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MERİÇ OTO AKSESUAR, KARAVAN SEKTÖRÜNE 
KESİNTİSİZ HİZMET SUNUYOR

MRC Otomotiv Kurucu ortaklarından Muzaffer Meriç, MRC Oto’nun kaliteli ürünleri ve
 geniş ürün gamıyla karavan sektöründen tam not aldığını söyledi.

MRC Otomotiv Kurucu ortakların-
dan Muzaffer Meriç, karavan sek-
törüne kesintisiz hizmet verdikle-
rini söyledi.

MRC’yı okuyucularımıza tanıtır 
mısınız?

İstanbul’da 1996 Meriç Oto Akse-
suar adı altında bir şahıs firması 
olarak kurulduk. İlk defa Türkiye’de 
üretilen araç torpidolarının maun 
kaplamaların üretimiyle ticaret 
hayatına girdik. 2004 senesinde 
LTD ŞTİ’ye döndük. Ogünden bu-
güne hala İstanbul’da Meriç Oto 
Aksesuar olarak devam ediyoruz. 

2014 senesinde ortağım Adnan 
Numan Bey ile Bursa’da MRC Oto 
AŞ adında bir şirket kurduk. Bu 
şirketimiz araçlar için ön kaput 
rüzgarlığı, şapka, lip, yan kapılara 
gelen dodikler, arka bagaj ve cam 
üstü gibi plastik aksamlı aksesuar-
ları üretiyoruz. Şu an 6.500 metre-
kare kapalı alanımız olan yaklaşık 
100 kişiye yaklaşan çalışanımızla 
birlikte hizmet veriyoruz. Demir-
taş Sanayi Sitesi’nde ekstrüzisyon 
hattımızı da dahil ettik. Üretim 
olarak otomotiv sektöründe Edir-
ne’den Kars’a kadar tüm otomo-
tiv aksesuarlarına hizmet veriyo-
ruz. Bütün bu bilgi birikimimiz ve 

know-how’ımız ile kara-
van sektörümüze de giriş 
yaptık ve bu sektörümüze 
de hizmet vermeye başla-
dık.

Hemen burada şunu 
sormak istiyorum: Kara-
van sektörüne verdiği-
niz hizmetleri detaylan-
dırır mısınız?

MRC ve Meriç Oto Ak-
sesuar olarak yönümüzü 
tamamıyla Avrupa’ya çe-
virmiş durumdayız. Avru-
pa’da senede yaklaşık 10 
tane fuara katılım sağlı-
yorduk. Yaptığımız araş-
tırmalarda bir karavan 
sektörünün Avrupa’da 
çok faal olduğunu, Türki-
ye’de bilinmediğini gör-
dük. Bununla ilgili istişa-

reler yaptık. Neler yapabiliriz diye 
değerlendirdik. Başta Almanya 
olmak üzere İtalya’da, Fransa’da, 
Belçika’da, İsviçre’de, İspanya’da 
düzenlenen karavan fuarlarına 
katılma kararlarına aldık. Burada 
Meriç tarafından üretilmiş olan 
Fiat Ducato, Renault Master, Ive-
co Daily, Ford Transit, Mercedes 
Sprinter, Volt gibi araçların ön 
göğüslerine maun kaplama uygu-
lama ile bu fuarlarda küçük met-
rajlarla ismimizi oralarda yaydık. 
Bu sektörün içine girince birçok 
ülkede bu fuarların düzenlendiği-
ni gördük. Motokaravanların için-
de torpidoda bu uyguladığımız 
ürünlerle arkadaki mobilyanın bir-
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birine uygun olduğunu görünce 
Avrupa’nın en önemli motokara-
van üreticileri ile çalışmaya başla-
dık. Bunlardan Pilot, Urbano gibi 
birçok firmayı örnek verebilirim. 
Bunlara biz ürünleri gönderme-
ye başladık. Malum Türkiye’nin 3 
tarafı denizlerle çevrili. Türkiye’de 
tatilin pahalı olmasından dolayı 

insanlar aileleri ile tatile gidemi-
yor. Yine deprem denilen bir ger-
çek var. Bir de  insanlar bir otele 
tıkılıp kalmaktansa Karadeniz’in 
ya da diğer bölgelerimizim eşsiz 
doğasını, yaylalarını gezmek isti-
yor. Türkiye, kamp&karavan sek-
törü için çok ideal bir yer. Bütün 
bunları da hesaplayarak, iyi etüt 

ederek karavan sektörüne girme-
ye başladık. 

Tercih edilmenizdeki nedenler 
nelerdir?

Bizim yaptığımız bir çekme ka-
ravanımız var. 750 kilonun çok 
altında. Bu sektörle ilgili çok 
önemli fuarlar yapılıyor. CNR, 
TÜYAP ve İzmit’te profesyonel 
fuarlar düzenleniyor. Ve bu alan-
daki boşluklar doldurulmaya ça-
lışılıyor. Türkiye’de çok şey fiyat 
endeksli. Bizim Avrupa’da gördü-
ğümüz kalite, Türkiye’de uygula-
namıyor. Avrupa’da araçlar ucuz. 
Türkiye’de ise maalesef ÖTV gibi 
vergiler alım gücünü derinden 
etkiliyor. Mesela yeni araçlarda 
yüzde 220 ÖTV vergisi veriliyor. 
Almanya’da 50 bin euroya satı-
lan bir Renault Master motoka-
ravan 1 ay sonra Türkiye’de 165 
bin euroya satılıyor. Bunun ara-
sındaki fark tamamıyla vergiden 
kaynaklanıyor. Türkiye’de Avrupa 
düzeyinde bir motokaravan yok. 
Yine de ülkemizde kaliteyi yüksel-
tecek çalışmalar yapılıyor. Bizim 
yaptığımız bu çekme karavanda 
ise biz piyasada olmayanı yaptık. 
İstedik ki insanlar böyle bir işe 
bütçe ayırmak istediklerinde en 
ucuz bütçeyle başlasınlar. Ayrıca 
bunu kamp&karavanın dışında 
işleri için de kullansınlar. Satmak 
istediklerinde de rahat paraya çe-
virebilsinler. Biz de kendimizi gö-
rebilmek için bir çalışma yaptık. 
Bu çalışmamızın ikincisi de geli-
yor. Bunu da fuarda sunacağız. 
Biz bu tür ürünleri plazalarda sa-
tabilmeyi de hedefliyoruz. Fuarda 
RPT’leri, tavsiyeleri, tercihleri fuar 
sonrasında göreceğiz. 

Ülkemizin Tanıtım Eksikliği 
Var…!
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Türkiye, coğrafi konumu, demog-
rafik yapısıyla çok avantajlı bir 
ülke. Avrupa’ya yakınız. Maalesef 
ülkemizin pazarlamasını yapa-
mamışız. 10 senedir birçok fuara 
katıldım. Yurt dışında gittiğimiz 
fuarlarda şunu da görüyoruz: O 
ülkenin reklamı yapılıyor. O ülke-
de nerede kamp alanları var, nere-
lerde mola verilir, nerelerde kamp 
yapılır gibi bütün detaylar işleni-
yor anlatılıyor. Bizde ise maalesef 
böyle bir tanıtım, marketing hiz-
meti yok. Ülkemizin çok güzel yer-
leri, tarihi bölgeleri, denizi, kumu, 
güneşi vs. birçok avantajımız var. 
Bizim de bunları çok iyi tanıtma-
mız gerekiyor.  

Gerek Yurt Dışı Gerek Yurt İçi 
Kullanıma Uygun

Ürününüze de değinmek istiyo-
ruz. Cappafe karavanın özellik-
leri nelerdir, hangi avantajları 
beraberinde getiriyor?

Ürünümüzün birden fazla özel-
liği var aslında… 2 kişilik bir aile 
rahatça istediği yere aracı park 
edip kullanabilirler ve tatillerini 
yapabilirler. Basit ve kullanışlıdır. 
İlk defa bu tür bir çalışmaya me-
raklı, motokaravan ya da çekme 
karavanlardan önce karavancılığı 
tecrübe etmek isteyenlerin yük-
sek meblağlar ödemeden tecrübe 
etmesini sağlar. İstenildiği zaman 
ikinci el olarak satılabilir. Dolabın 
üstünde bulunan konaklama için 
kullanılabilir yatağın uzunluğu 170 
cm, yatağın altını malzemelerle 
doldurup üstüne gerekirse daha 
büyük bir yatak ile uzunluk arttırı-
labilinir ve 2 metre insan da uyu-

yabilir. Böylece 4 
kişilik bir ailenin 
konaklaması ve 
ihtiyaçları karşı-
lanabilir. Ayrıca 
sineklik de mev-
cuttur. Dağda 
yazın püfür pü-
für bir şekilde 
uyuyabilirsiniz. 
Yağmurda içeri 
su almıyor 380 
kg ağırlığında ol-
duğu için ekstra 
bir plaka gerek-
tirmiyor. Köprü-
lerden geçerken 
herhangi bir sı-
kıntı yaşatmıyor. 
Gerek yurt dışı 
gerek yurt içi 
kullanıma uy-
gundur. Sadece 
çekici bir araca 
takıldığında iste-
nilen yere gidile 
bilinir. Komp-

resörlü Araç Buzdolabına sahip 
olanlar, Karadeniz’de yaylaya çı-
kılacaksa yayladaki evin ihtiyaç-
larını römorkun arkasına koyarak 
taşıyabilirler. Avcılık yapacaklarsa 
hem avlanıp hem sohbet edip ma-
sasını kurup rahat ederler ve içine 
ekipmanları koyabilirler. Masada 
2 kişi rahatça yemeğini yiyebilir. 
Ürünü kapattığımızda yer teşkil 
etmiyor. Kolayca toplanıp kapatı-
labiliniyor. Yer kaplamadan yağ-
murda karda fark etmeksizin üze-
rine bir örtü örtüp 12 ay boyunca 
elinizin altında saklayabileceği bir 
çalışmadır. İnsanların kendileri için 
bir şey yapmaları adına, bir hafta 
sonunu kimseye bağlı kalmadan 
arabasının arkasına takarak gi-
debileceği bu römork ile birçok 
avantaj sizi bekliyor. Son 2 sene-
dir pandemi ile birlikte deprem 
riskinin de etkisiyle Türkiye’deki 
insanlar Avrupa’daki insanlar gibi 
araç içinde tatil yapıyorlar. Son 10 
senedir sektörün nabzını ölçmek 
için motokaravan fuarlarına katı-
lıyoruz. Ayrıca ülkemizi de temsil 
ediyoruz ve şunu gözlemledik. 
Avrupa’ da vergiler ve araç fiyat-
ları düşük olduğu için bazı marka-
lar hem motokaravan olarak hem 
de araç olarak kullanılmaktadır. 
Hatta tırlardan veya otobüslerden 
özel çalışmalar yapılıyor. Ülkemiz-
de insanlar  %220 gibi yüksek bir 
ÖTV vergisi alındığı için otomoti-
vin pahalı olması sebebiyle sıfır bir 
araç alıp bunu motokaravana çe-
virmekle uğraşamıyorlar. Bu çalış-
ma Türkiye’de bir ilk, tasarımı bize 
ait. Amacımız mümkün olduğunca 
orta seviye hitap etmek. Türki-
ye’de araç ve tatil pahalı Kompre-
sörlü Araç Buzdolabını alan hem 
evinde, hem işinde hem tatilinde 
kullanabilir. Ekstra malzemelerle 
maliyeti şişirebilirdik ama yapma-
dık. İstediğiniz gibi içeriği artırma 
imkanına sahibiz. 
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HEM ISI HEM SES YALITIMI TEK BİR ÜRÜNDE: 
KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIMI

Ünalben İzolasyon 
firma sahibi Ünal 
Ben, “Güçlü teknik 

kadromuz ile yenilikçi, 
dinamik, verimli, güvenilir 
bir takım ruhu anlayışında; 
kalite, tam zamanında 
hizmet ve müşteri 
memnuniyeti ilkelerinden 
taviz vermeden dünya 
standartlarına uygun 
olarak optimal fiyatlarla 
ve mümkün olduğunca 
çok istihdam yaratarak 
hizmet sunmaktayız. 
Müşteri memnuniyetini 
artırmaya yönelik, mevcut 
ve gelecekteki beklentilerini 
karşılayacak biçimde, tüm 
çalışanlarımızın aktif görev 
aldığı bir takım ruhu ile 
teknolojik gelişmelere 
göre kendimizi yeniliyor; 
siz değerli müşterilerimiz 
ve bölgemizin gelişimi için 
durmaksızın çalışıyoruz” 
dedi.

ÖNCELİĞİMİZ: KALİTE

Firmanızı tanıtır mısınız, ön 
planda olan hizmetleriniz neler-
dir?

Ünalben İzolasyon olarak projele-
rimizde önceliği kaliteye vererek, 
dürüst ve güvenilir bir hizmet an-
layışı içerisinde hareket ediyoruz. 
Yeniliklere kolayca uyum sağlayan 
kapasiteli, profesyonel ve dinamik 
kadromuzun verimli çalışmasını 
önemsiyoruz. Teknolojimizi daha 
ileriye taşımak ve tüm paydaşla-
rımıza en büyük getiriyi sağlamak 
istiyoruz. 

Sektöründe İyi Bilinen, 
Değerli Bir Marka Olmak 
İstiyoruz

Hedef ve yatırımlarınız nelerdir? 

Her geçen gün değişen profilimi-
zin geliştirilmesi doğrultusunda, 
geniş bir alana uzmanlığımızı taşı-
yabileceğimiz yurtiçi projelerinde 
aranılan bir marka olmayı hedef-
liyouz. Güçlü finansal sermayemiz 
ve geçmiş deneyimlerimiz ile ön 
plandayız. Teknolojik gelişmele-
re duyarlı yaklaşımın getireceği 

sinerji ve değer sayesinde, şeffaf 
ve dinamik yapı ile müşteri mem-
nuniyetini sağlamak amacındayız. 
Sektöründe iyi bilinen, değerli bir 
marka olmak istiyoruz.

Isı Yalıtımı Konusunda 
Oldukça Yüksek Performansa 
Sahip Olan Ürünlerimiz Var

Kauçuk izolasyon ürünlerinizin 
özelliklerinden bahseder misi-
niz?

6 mm, 9 mm,  13 mm, 19 mm ve 
25 mm farklı kalınlıklara sahip olan 
bu kauçuk izolasyon ürünümüz 
karavan sektöründe çokça kulla-
nılıyor.  Bu ürünümüzde kalınlık 
arttıkça yalıtım performansı da 
artıyor. Bu yüzden genel itibariyle 
karavan sektöründe 19 mm veya 
25 mm tercih ediliyor.19 mm ve 25 
mm dediğimiz kauçuk ve izolas-
yon grubumuz 3 farklı segmente 
hitap edebiliyor. Çıplak dediğimiz 
kauçuk izolasyon grubu ürünümüz 
müşterimizin isteği üzerine bali 
vb ile yapıştırılarak istediği alana 
uygulanıyor. Folyosuz ve çıplak 
bir üründür. Bir diğer ürünümüz 
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kendinden yapışkanlı folyolu 
ürünümüz, müşterilerimiz bali 
vs diğer yapıştırıcı ürünlerle uğ-
raşmak istemediğinden genel 
itibariyle kendinden yapışkan-
lı ve folyolu ürünü tercih edi-
yor. İşçilik ve zaman açısından 
oldukça verimli bir üründür. 
Diğer bir ürünümüz de bir ta-
rafı folyolu diğer tarafı çıplak 
ürünümüz. Bazı müşterilerimiz 
yapıştırıcıyı kendileri alıp uygu-
lamak istediği zaman bir tarafı 
folyolu diğer tarafı normal çıp-
lak olanı tercih edebiliyorlar. 
Isı yalıtımı konusunda oldukça 
yüksek performansa sahip olan 
ürünlerimiz var. Bu ürünler son 
teknoloji makinelerle yapıldığı 
için teknik verileri de oldukça 
yüksek. Bu yüzden de karavan 
camiasında ve diğer sektörler-

de eskiden taş yünü, cam yünü 
gibi ürünler kullanılırken bu-
gün daha çok bu ürün tercih 
ediliyor. Kalınlığa göre paket 
miktarları değişiyor. Kalınlık in-
celdikçe paket grubu artıyor. 
En ince 6 mm ürünün bir pake-
tinde 36 metre kare, 9 mm’de 
24 metre kare, 13 mm’de 16.8 
metre kare,  19 mm’de 12 metre 
kare, 25 mm’de 9.6 metre kare 
ürün var. Tabi bunların ebatla-
rı genel itibarıyla sabit yani bi-
zim ürün grubumuzda genişlik 
120 cm, uzunluk da kalınlığa 
göre değişmektedir. Örneğin; 
25 mm 9,6 metre kare  yani 120 
cm genişlik 8 mt uzunluğunda 
oluyor.19 mm’de 120 cm geniş-
lik 10 mt uzunluk toplamda 12 
metre kare yapıyor ve istediği-
niz alanı kaplayabiliyorsunuz.

ÜRÜNLERİMİZ ÖZELLİKLERİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Ürünlerimizin diğer özellikleri; yalıtım konusunda piyasada hali hazırda 
bulunan diğer ürünlere istinaden bu ürünümüz ısı yalıtımının yanı sıra 
ses yalıtımı da sağlayan bir üründür. Bu nedenle de birçok karavan satışı 
yapan firmalar veya karavan üreticileri ısı yalıtımının yanında ses yalıtımı 
malzemesi almaya ihtiyaç duymayabiliyor. Üzerine ekstra ses yalıtım 
yapan da var genel itibariyle ama biz yapmasına gerek yok diyoruz. Bu 
ürün diğer ürünlere istinaden üzerinde nem barındırmaz, küf yapmaz ve 
uzun ömürlüdür.  İşçilik ve zaman açısından da oldukça verimli bir üründür.
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TÜRKİYE’NİN HER ŞEY DAHİL KONSEPTTE KURULAN
 İLK EKO-TURİZM FİRMASI

Artemis Outdoor,  doğa organizasyonlarında çadır, uyku tulumu, mat gibi kamp ekipmanları 
temin ederek, ev yemekleri hizmeti sunarak, ulaşım sağlayarak, temel kampçılık eğitimi vererek ve 
eğlenceli faaliyetler düzenleyerek misafirlerini şehrin stresli ruh halinden uzaklaştırmayı başarıyor.

Artemis Outdoor  kurucusu izci 
lideri ve gezgin Ali Ulucan  so-
rularımızı yanıtladı ve kamp hiz-
metleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin Her Şey Dahil 
Konseptte Kurulan İlk Eko-
Turizm Firması

Firmanızı tanıtır mısınız, ra-
kiplerinizden hangi özellikle-
riniz ile ayrılıyorsunuz, müşte-
riler neden sizi tercih ediyor?

2016 yılında kurulan ve her şey 

dahil butik doğa organizasyon-
ları düzenleyen Artemis Out-
door,  Türkiye’nin her şey dahil 
konseptte kurulan ilk eko-tu-
rizm firmasıdır. Doğa organi-
zasyonlarında çadır, uyku tulu-
mu, mat gibi kamp ekipmanları 
temin ederek, ev yemekleri hiz-
meti sunarak, ulaşım sağlaya-
rak, temel kampçılık eğitimi 
vererek ve eğlenceli faaliyetler 
düzenleyerek misafirlerimizi 
şehrin stresli ruh halinden uzak-
laştırmayı başarıyoruz. Artemis 
Outdoor’un misyonu ise hem 

kuruluş amacı, hem de çıkış 
noktası olan Türkiye’deki doğa 
turizmini ve insanların doğa bi-
lincini geliştirmek, tatil anlayışı-
nı genişletmek ve hayata bakış 
açılarını değiştirmek.. Doğasıya 
yaşadığımız bu keyifli, nezih, 
saygılı ve eğlenceli kamp ateşi 
halkasına kazandırdığımız her 
yeni insan bizim için paha biçi-
lemez bir mutluluktur! Ön plan-
da olan hizmetlerimiz ise her 
şey dahil hafta sonu kampları, 
90’lar Nostalji Kampı, Karadeniz 
turları ve Likya Yolu yürüyüşle-

KAMP

ri… Rakiplerimizden ayrıldığı-
mız en önemli kısımlar sektörün 
öncüsü olmamız, Türkiye’de az 
bilinen rotalara ağırlık verme-
miz ve etkinliklerde saygı çerçe-
vesinde bir ortam yaratarak her 
kesimden insanı kamp ateşinin 
etrafına toplayabilmemiz. Aynı 
zamanda ilk defa kamp deneyi-

mi yaşamak isteyen insanlar da 
her şeyi karşıladığımızdan dola-
yı bizi tercih edebiliyor. Misafir-
lerimizin bizi en çok tercih etme 
sebebi genellikle bu sebepler-
den dolayı oluyor.

Hedef ve yatırımlarınız hak-
kında bilgi verir misiniz? Gele-

cekte kendinizi hangi noktaya 
taşımak istiyorsunuz? İleriye 
dönük planlarınız nelerdir?

Yegane hedefimiz Türkiye’de 
doğa turizmini geliştirip insan-
lardaki tatil anlayışını genişlete-
bilmek, ormanlarımızı korumak 
için her bireyin doğa bilincini 
geliştirmek ve bu sektörün bu 
şekilde ilerlemesini sağlamak. 
Yatırım olarak ise Artemis Out-
door gönüllüleri olarak her 
sene belli başlı alanlarda fidan 
dikerek, kötü durumda olduğu-
nu tespit ettiğimiz ormanlarda 
çöp toplama etkinliği düzenle-
yerek, doğa organizasyonları-
mıza katılan misafirlerimizden 
kullanmadığı kıyafetleri ve so-
kak hayvanları için mama rica 
ederek en güzel yatırıma ortak 
olduğumuzu düşünüyoruz.  Bu-
nun haricinde ise son iki yıldır 
çalıştığımız projemiz bir kamp 
alanı kurmak. Çok detaylı ve 
birçok insanın doğaya dair özle-
mini gidereceği, aynı zamanda 
da güzel sporlar ve aktiviteler 
yapabileceği bir proje üzerine 
çalışıyoruz.
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COLUMBIA İLE 
İÇECEĞİNİZ HEP

SİZİNLE BİRLİKTE

SOĞUK
 SENİ DURDURAMAZ

Dış giyim, ayakkabı, aksesuar 
ve ekipman pazarlarının önde 
gelen yenilikçi firması olan 
Columbia Sportswear 1938 yılında 
Portland, Oregon’da kuruldu. 
Columbia ürünleri 100’den fazla 
ülkede satılıyor. Yenilik, kalite ve 
performans için uluslararası bir üne 
sahip. Columbia ürünleri, açık hava 
meraklılarını dış etkilerden korumak 
için geliştirilmiş yenilikçi teknolojiler 
ve tasarımlarla hizmet veriyor. 

Columbia, ister doğada ister şehirde 
macera tutkunlarına üstün fonksiyonellik 

sağlıyor. Columbia ile yeni maceralar doğanın 
keşfedilmemiş patikalarında sizi bekliyor. Kış aylarında 
konforunuzdan ödün vermeden keyifli vakit geçirmek 
için ihtiyacınız olan tüm ürünler Columbia’da!

Dayanıklı ve Fonksiyonel Ürünler
Dayanıklı ve fonksiyonel Columbia ürünleri, kış 
aylarını heyecanla bekleyen macera tutkunlarına tüm 
aktivitelerinde eşlik ediyor. Kampta ya da şehirde artık 
içeceğiniz Columbia ile sizinle birlikte! İster soğuk ister 
sıcak… Columbia matara ve termoslarla içeceğinizi 
tüm maceralarınızda yanınıza alabilirsiniz.

Kahveniz Hep Sıcak
Çift katmanlı vakumlu yalıtımı ile Columbia bardak 
termos, dağlardaki soğuk sabahlarda bile kahvenizi 
sıcak tutuyor. Sağlam ve paslanmaz çelik olan bu 
termos doğanın kalbindeki maceralar için en dayanıklı 
çözümü sunuyor. Bastırılarak kapatılabilen şık 
kapağı içeceğin dökülmemesini sağlarken, bardağa 

sabitlenmiş kulpu konfor sağlıyor.

Eksi 15 dereceye kadar sıcak tutan su 
geçirmez kar ayakkabılarından, %100 UV 
korumalı kayak & snowborad gözlüklerine 
kadar spor tutkunlarının ihtiyacı olan her 
şey Decathlon’da! 

Soğuk kış günleri ve kış sporları için ihtiyacınız olan 
tüm ürünleri  Decathlon’da bulabilirsiniz.

Sezon trendi renk ve desenlerde montlardan, sıcacık 
içliklere, sporcular tarafından geliştirilmiş tasarım 
ve teknoloji harikası snowboard ve kayaklardan her 
hava koşuluna uygun kayak gözlüklerine, rengarenk 
berelerden kasklara kadar soğuk kış günleri ve kış 
sporlarıyla ilgili siz ve sevdikleriniz için aradığınız 
tüm ürünler Decathlon’da.

Güvenlik ve konfor odaklı teknik ürünleriyle 
başlangıç-orta seviye ve deneyimli sporcular 
için geniş bir kış sporları ürün gamına sahip olan 
Decathlon’da,  bu kış soğuktan çekinmeden spor 
yapabilmeniz için ihtiyacınız olan mont ve botlar, 
pistte yer tutuş sağlayan ve daha az düşmeniz için 
denge hatalarını tolere eden özel snowboardlar, 
güneşli ya da bulutlu havalarda %100 UV korumalı 
buğu önleyici gözlükler, rengarenk bere ve eldiven 
gibi tüm aksesuarları da bir arada bulabilirsiniz.

KAMP MALZEMELERİ

ŞAHİN: ‘KALİTE ASLA, TESADÜF DEĞİLDİR…!

Kovar Portatif Gaz Ocak-
ları firma yetkilisi Ziya 
Şahin, “Rakiplerimizden 

bizi ayıran en büyük özelliği-
miz tüm ürünlerimizin her 
yerde rahatlıkla bulunabilen 
standart çakmak gazları ile 
çalışmasıdır. Köydeki bakkal-
da dahi rahatça bulunabilen 
bu çakmak gazları 3 ile 5 tl 
gibi ekonomik fiyatlarla tü-
keticiye satılmaktadır” dedi.

Kovar Portatif Gaz Ocakları, müş-
terileri, çalışanları, tedarikçileri için 
sürekliliği, güvenirliliği tercih eden, 
topluma ve çevreye duyarlı bir ku-
rum olarak hizmet veriyor.

Ürünlerimiz,  Pratik, Kullanışlı 
ve Hesaplıdır

Firmanızı tanıtır mısınız, ön 
planda olan hizmetleriniz neler-
dir, bu anlamda rakiplerinizden 
hangi özellikleriniz ile ayrılıyor-
sunuz?

Firmamız 2013 yılında kurulmuş 
olup müşteri, çalışan ve tedarik-
çi memnuniyetini en üst düzeyde 
tutarak kalite standartlarında ürün 
ve hizmetler sunmayı benimsemiş-
tir. Bu doğrultuda müşterileri, çalı-

şanları, tedarikçileri için sürekliliği, 
güvenirliliği tercih eden, topluma 
ve çevreye duyarlı bir kurum ol-
mak temel hedefimizdir. Rakip-
lerimizden bizi ayıran en büyük 
özelliğimiz tüm ürünlerimizin her 
yerde rahatlıkla bulunabilen stan-
dart çakmak gazları ile çalışması-
dır. Köydeki bakkalda dahi rahat-
ça bulunabilen bu çakmak gazları 
3 ile 5 tl gibi ekonomik fiyatlarla 
tüketiciye satılmaktadır. Müşteri-
lerimizin bizi tercih etmesinin en 
büyük sebebi ürünlerimizi her yer-
de ekonomik fiyatlarla bulabilme-
leridir. Ürünlerimiz,  pratik, kulla-
nışlı ve hesaplıdır. Boyut ve ağırlık 
olarak küçük ve hafif olmasından 
dolayı müşterilerimiz bizi tercih 
ediyor.
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NETA ELEKTRONİK, ÜRÜNLERİNİ İLK GÜNDEN 
BERİ KENDİ AR-GE ALTYAPISI İLE GELİŞTİRİYOR

NETA Elektronik Satış Yönetici-
si Akın Altın, “Ürettiği ürünle-
rini dünyanın 36 ülkesine ihraç 
eden %100 yerli sermayeye sa-
hip bir firma olarak, hedefle-
rimiz ve yatırımlarımız gelişen 
teknolojiye ayak uydurmak ve 
uydu teknolojileri konusunda 
ülkemizin adını ilk sıralara yer-
leştirmek üzerine planlandı” 
dedi.

NETA Elektronik, uydu, kablo ve ka-
rasal alıcılar ve özellikle mobil anten 
sistemleri ürünleriyle Türkiye’de sek-
tör lideri konumunu koruyor.

Firmanızı tanıtır mısınız, ön planda 
olan hizmetleriniz nelerdir, bu an-
lamda rakiplerinizden hangi özel-
likleriniz ile ayrılıyorsunuz, müşte-
riler neden sizi tercih ediyor?

NETA Elektronik kurulduğu 1987’den 
günümüze 30 yıldır faaliyetlerini sür-
düren, 200’ü aşkın kişinin çalıştığı bir 
Ar-Ge ve sanayi kuruluşudur. Tüm 
ürünleri ilk günden beri kendi Ar-Ge 
altyapısı ile geliştiren NETA, üretimi-
ni de İstanbul Dudullu’daki 3500 m² 

kapalı alana sahip üretim tesislerinde 
yapmaktadır. Uydu, kablo ve karasal 
alıcılar ve özellikle mobil anten sis-
temleri ürünleriyle Türkiye’de sektör 
lideri konumunu korumaktadır. Yerli 
üretim yapan firma olarak savunma 
sanayimize de birçok milli projede  
katkıda bulunduğumuzu söyleyebi-
liriz. Karavan sektöründe varlığımızı 
2007 yılından bu yana sürdürmekte-
yiz, mobil uydu haberleşme sistem-
leri üretimi yapan firma olarak sade-
ce karavanlara özgü park halinde ve/
veya seyir halinde kullanılabilir oto-
matik  antenlerde üretmek bizi ra-
kiplerimizden ayıran özelliklerdendir. 
Müşterilerin taleplerine fabrika ola-
rak hızlı cevap vermemiz, Çekme ve 
Motokaravan kullanıcılarına özel an-
tenler üretmemiz ve karavan camia-
sında da etkin rol oynuyor olmamız 
kullanıcıların bizi tercih etme sebep-
leri arasındadır. Ek olarak, yaygın ser-
vis ağına ve Ar-Ge gücüne sahibiz.
 
Hedef ve yatırımlarınız nelerdir? 
Gelecekte kendinizi hangi noktaya 
taşımak istiyorsunuz? İleriye dö-
nük planlarınız nelerdir?

Ürettiği ürünlerini dün-
yanın 36 ülkesine ihraç 
eden %100 yerli ser-
mayeye sahip bir firma 
olarak, hedeflerimiz 
ve yatırımlarımız ge-
lişen teknolojiye ayak 
uydurmak ve uydu 
teknolojileri konusun-
da ülkemizin adını ilk 
sıralara yerleştirmek 
üzerine planlanmıştır. 
Avrupa’da birçok ülke-
de ve Türkiye’de sektör 
liderliğimizin devamlılı-
ğı için yüksek kalitede 
üretim yapmaya devam 

edeceğiz. Özellikle karavan sektö-
rünü yakından takip ederek müşteri 
talepleri doğrultusunda haberleşme 
ve internet ürünlerini geliştirmek de 
ileriye dönük planlarımız arasındadır. 
Yakın zamanda birçok ürünü karavan 
üreticileri ve kullanıcıların hizmetine 
sunmuş olacağız.

Mi-Fi  4G Router Ürünümüz

Mobil Tv Uyduları ürünlerimizin dı-
şında piyasaya yeni çıkardığımız Mi-
Fi  4G Router ürünümüzden de söz 
etmek isterim. Baz istasyonlarından 
uzakta, telefonların şebekelerinin az 
çektiği ve internete bağlanamadığı 
yerlerde de içerisinde bulunan an-
tenler sayesinde internete bağlana-
bilen ürünümüz, Alarga’daki tekne 
sahiplerine ve şehirden uzak kamp-
lardaki karavan sahiplerinin iletişim 
aracı olacaktır.  
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TÜRKİYE’NİN YERLİ ARAÇ BUZDOLABI: 
NİNKASİ ARAÇ BUZDOLAPLARI

Ninkasi Kompresörlü Araç 
Buzdolapları firma sahibi 
Suphi Komut, “Ürünlerimiz 
tropikal iklim sınıfına uygun. 
Tüm ürünlerimiz soğutucu 
ve dondurucu özelliğine sa-
hip. Ek özellikleri ile size etkili 
bir kullanım deneyimi sunar. 
Ninkasi Kompresörlü Araç 
Buzdolapları, bireysel binek 
otomobiller, karavanlar, of-
froad araçlar, minibüsler, 
otobüsler, kamyonlar, tırlar, 
tekneler, guletler, yatlar gibi 
birçok alanda kullanıma uy-
gundur” dedi.

Ninkasi Araç Buzdolapları, 18 ltde 
132 lt ye kadar tropikal iklim sınıfı-
na uygun kompösörlü araç buzdo-
lapları farklı iç hacim ve ebatları ile 
sizleri bekliyor.

Firmanızı tanıtır mısınız, ön plan-
da olan hizmetleriniz nelerdir?

Manisa, Muradiye Orta Ölçekli 
Sanayi Bölgesi içinde 2.000m2’lik 
bir tesiste araç buzdolabı üreti-
mi yapılmaktadır. Araç buzdola-
bına ait tüm parçalar bu tesiste 

üretilmektedir; Thermoform şekil 
verme, plastik kesim işlemleri, so-
ğutma sistemi, Poliüretanlı Gövde, 
saç aksamlar, final montaj ve Kali-
te kontrol işlemleri bu tesisimizde 
yapılmaktadır. Standart ürünlerin 
dışında, Farklı müşteriler ve pa-
zarlar için de 3 Boyutlu Tasarım ve 
Prototip yapma olanaklarımız ol-
duğundan, her türlü araç buzdola-
bı talebine cevap verebilmekteyiz. 
Buzdolabı sektöründe 30 yıllık Yeni 
Ürün Geliştirme ve Ar-ge Tecrübe-
miz bulunmaktadır. 

3856 Combi modelinin özellikle-
rini anlatır mısınız?

Ninkasi markası bizim tescilli mar-
kamızdır.8 yıldır Ninkasi markası 
olarak buzdolabı üretiyoruz. 12 bin 
adet buzdolabı üretimimiz mev-
cuttur. 3856 Combi modelimizde 
duvar kalınlıkları Türkiye koşulla-
rına uygun şekilde özel olarak ya-
pılmıştır. Daha iyi yalıtıma sahip bir 
üründür. Combi dememizin sebebi 
ürünün 2 ayrı bölmesinin oluşudur. 
Bu ürünün bir bölmesi soğutucu 
olarak diğer bölmesi de çok hızlı 
buz yapabilen dondurucu olarak 
kullanılabilir. Dondurucu olan böl-
me 1 saat içinde çok hızlı bir şekilde 

buz yapa-
biliyor. Bu 
ürünün ta-
sarımı özel-
likle kampta 
insan la r ın 
yemek yap-
maya başla-
dığı zaman 
içeceklerini 
hızlı soğu-
tabilmeleri 

için tasarlandı. Buza ihtiyaç duya-
cakları için buzu hızlı elde edebil-
mek büyük kolaylık sağlıyor. Arzu 
eden soğutucu,  arzu eden don-
durucu olarak kullanabilir. Ürün-
lerimizin iç hacimleri içine sığacak 
olan malzemeye göre tasarlanmış-
tır. İçine rahatlıkla büyük boy 2.5 lt 
su şişesi veya başka bir içecek şi-
şesi sığabiliyor. Üstten kapaklı ol-
duğu için diğer ürünlerimize göre 
de çok az elektrik harcamaktadır. 
24 saat içinde yaklaşık 25 amper 
saat yani saatte 1 amper saat enerji 
harcamaktadır.

Ürünlerimizi 3 Farklı Şekilde 
İmal Etmekteyiz

İmalatçı firma olduğumuz için 
ürünlerimizi 3 farklı şekilde imal 
etmekteyiz. Arzuya göre karavan 
sektörü, marin sektörü ve offroad 
sektörü için ayrı özelliklerde üretim 
yapılmaktadır. Karavan sektörü için 
standart olarak üretim yapıyoruz. 
Marin sektörü için ise özellikle pas-
lanmaya karşı koruma önlemleri 
alınmaktadır. Paslanmaya karşı üst-
teki aksanları paslanmaz çelik veya 
plastik malzeme kullanılmaktadır. 
Offroad versiyonunda ise daha 
farklı şekilde üretim yapılmaktadır. 
Offroad ‘da yüksek eğimli tırma-
nışa göre composörün zarar gör-
memesi için buzdolabının içinde 
özel eğim sensörü kullanılmakta-
dır. Eğim sensörü 30 derecelik bir 
eğim veya daha yüksek bir eğime 
tırmanıldığı zaman ürünü otomatik 
olarak korumaya almaktadır. Nor-
mal arazi eğime dönüldüğünde bir 
süre bekleyip  kendiliğinden nor-
male dönmektedir.
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ÖZGÜN : 4 MEVSİM KAMP ALANI OLMAK 
EN BÜYÜK ARZUMUZ

Azmakbaşı Camping fir-
ma sahibi Serdar Özgün, 
“Kamping olarak değil 

glamping (yeni tesis tarzı) ola-
rak bir değişime başladık bu 
sezon. Butik bir işletme olmayı 
planlıyoruz. Hizmet kalitemi-
zi artırmak için yenilik arayışı 
içindeyiz” dedi.

Azmakbaşı Camping, efsanelere 
konu olmuş Karia ve Keramos An-
tik Kentleri civarında, Türkiye’nin en 
güzel koyları arasında olan Akbük’te, 
gölün kenarında, yaklaşık 6000 m2 
alana kurulmuş ülkemizde ve dünya-
da giderek yaygınlaşan, ekolojik köy 
konseptini yaşatmaya çalışan, ender 
campinglerden biri olarak hizmet ve-
riyor.

Kısaca ilgili olduğunuz Doğa ve 
Su Sporlarından bahseder misiniz? 
Neden Doğa ve Su Sporları yapıl-
malı, ne gibi katkıları vardır?

Gökova Körfezi bize doğa ve su 
sporları yapmamız için çok alternatif 
sunuyor. Bizim için (denizi bu kadar 
berrak ve dalgasız bir yerde yaşayın-
ca) öncelik yüzme oluyor. Yüzme bil-
meyenler için de muhteşem bir deniz 
Akbük; çünkü dalga almıyor. Bu sa-
yede kendinizi güvende hissediyor-
sunuz.  Akbük’ te yüzdükten sonra 
başka yerde yüzmek istemeyeceksi-
niz. Bu kadar iddialıyız. Ayrıca kano 
ve deniz bisikleti kiralayarak Akbük 
civarındaki koyları da gezme imkânı 
bulabilirsiniz. 26 km yakınlıkta Ak-
yaka var. Akyaka’da son zamanların 
popüler sporu Kite sörf yapılıyor. Ata 
binmek isteyenler içinde bölgenin en 
iyi at çiftliği burada. Gökova Körfe-
zi’nin dağlık yapısı sayesinde harika 
tırmanış parkurları var. Koya 11 km 
yakınlıkta ise yamaç paraşütü ya-
pabilirsiniz. Milas/Ören’inin üzerine 
kendinizi bırakabilirsiniz. Trekking 
rotası olarak yürüyüşün yanı sıra bi-

sikletinizi de alıp doyurucu manza-
raların tadına bakabilirsiniz. Bir Çin-
gene atasözü der ki “ Evde oturan 
erken ölür” yani metropoldeki kısır 
döngümüz, dijital dünya, monoton 
iş yaşantımız, pandemi derken tıkılıp 
kaldığımız dünyamızdan çıkıp ken-
dimizi doğaya atmamız ve bunu bir 
spora dönüştürmemiz çok önemli. 
Günümüzde spor yapmak deyince 
aklımıza sadece spor salonları ge-
liyordu, pandemi ile beraber kapalı 
alanlar risk oluşturduğu için doğa ve 
su sporları daha da önem kazanma-
ya başladı. Açık hava etkinliklerinin 
cazibesinin artması çok sevindiricidir. 
Trekking rotalarının daha işlek olma-
sı bunu kanıtlar durumda. Karia yo-
lunun güzergâhında olduğumuzu da 
hatırlatayım.  

Firmanızı kısaca tanıtır mısınız, ön 
planda olan hizmetleriniz nelerdir, 
bu anlamda rakiplerinizden hangi 
özellikleriniz ile ayrılıyorsunuz?

Azmakbaşı Camping olarak 9. yılımızı 
doldurduk. Akbük koyunda 6 dönüm 
üzerine kurulu bir kamp alanıyız. 
Bungalov ve glamping çadırda ko-
naklayabileceğiniz gibi, kendi çadır 
ve karavanınızla da konaklayabili-
yorsunuz. Bölgenin en büyük kamp 
alanlarının içindeyiz.  Bizce en önemli 
özelliğimiz alanımızın bu kadar bü-
yük olmasına rağmen çadır kapasite-
mizi sınırlı tutmamız. Çadır alanları-
mız numaralıdır ve ünite sayısı nettir. 
Yakınınızda çadır olup olmayacağı 
bellidir ve size garanti verilir bu ko-
nuda sürprizle karşılaşmayacaksınız. 
Çünkü kamp alanlarındaki en büyük 
sorun çadır mesafelerinin çok dip 
dibe olması, konaklama yapanların 
sürekli yer değiştirmesi, çocukların 
kurallara ve düzene daha az uyması, 
gürültü yapılmasıdır. Bunun önüne 

KAMP

geçmek için şöyle bir önlem aldık. 
Alanımızı çocuklu ve çocuksuz kam-
pçıların bölgesi olarak ikiye ayırdık. 
Çocuklunun halinden çocuklu anlar 
dedikleri için birbirlerini idare ede-
rek daha huzurlu bir kamp yapmış 
oluyorlar. Çocuksuzlar da istedikleri 
sessizliği yaşıyorlar. Onlar mutlu biz 
mutlu. Çok güzel kamp arkadaşlık-
larının doğmasına vesile oluyoruz.  
Ertesi sene hep beraber geliyorlar. 
Başka yerde bir araya gelince bize 
mesaj, fotoğraf atıyorlar. Bu durum 
bize hayli keyif veriyor. Arkasından 
su döktüğümüz müşterilerimiz var. 
Kışın ziyaretlerine gittiğimiz müşteri-
lerimiz oluyor. Dostluk ortamının ku-
rulması, sosyal ilişkilerin güçlenmesi, 
saygının artması gibi gizil görevleri-
mizin farkındayız. Bir diğer özelliği-
miz, sıcak su kapasitemiz.  Sıcak su 
ile duş almak Türkiye koşullarında 
gerçekten bir lüks. 3 ton sıcak su 
kapasiteli dev güneş enerjisi sistemi-
miz var, su bitti diyen misafirlerimizi 
maşrapa ile kovalıyoruz. Her şeyden 
önemlisi her anlamda düzenli bir 
kamp alanı oluşumuyuz.

Hedef ve yatırımlarınız nedir? İle-
riye dönük planlarınız nelerdir?

Kamping olarak değil glamping ola-
rak bir değişime başladık bu sezon. 
Butik bir işletme olmayı planlıyoruz. 
Hizmet kalitemizi artırmak için yeni-
lik arayışı içindeyiz. Her köşede bir 
öz çekim dekoru yapmak, doğadan 
topladığı şeyleri kampın bir parçası 
haline getirmek  ve Ege Bölgesi’nde 
yetişen endemik ve tıbbı bitkilerden 
küçük bir bitki bahçesi yapmak eşi-
min hedefi. Kendi enerjisini üreten 
çevrebilimle ilgili, geri dönüşümü 
tam anlamıyla uygulayabilen bir  
işletme olmak sanırım en önemli 
amacımız. Elektrik ihtiyacımızı gü-
neş panelleriyle sağlayacak sistem 
kurmak istiyoruz. Mutfak atıklarımızı 
kompost haline getiriyoruz. Demir 
hurdaları, teneke kola, bira kutularını 
geri dönüşüme gönderiyoruz. Atık 

yağlarımız için bir şirketle anlaştık, 
belli dönemlerde gelip alıyorlar. Kâ-
ğıt ve plastik atıklardaysa istediğimiz 
ölçüde başarılı değiliz maalesef.   Bu 
sürece  müşterilerimiz de destek ve 
dâhil olduğunda çöp çıkartmayan 
bir kamp alanı olacağız. Azmakbaşı 
Camping olarak sıfır atık politikasını 
tam anlamıyla uygulamış olacağız. 
Hayalimizden bahsetmek istiyorum. 
Küçük bir tekneyle Azmak’tan denize 
müşterilerimizi götürmek istiyoruz. 
Kanolarla denize gidip gelmelerini 
sağlayabilmek uzun vadeli planımız. 
Azmak’ta henüz bilimsel bir araştır-
ma olmadığı için riske giremiyoruz. 
Bazı yerlerin bataklık olduğunu bili-
yoruz. Bu yüzden aklımızda soru işa-
retleri var. Bu hayalin gerçekleşmesi 
için biraz daha zamana ihtiyacımız 
var. Dijitalleşme çağın gereği, web 
sitemizi kendimiz yaptık ve sürekli 
güncel tutmaya çalışıyoruz, müşte-
rilerimizle irtibatımız her anlamda 
bizim için çok önemli. Web sitemiz 
üzerinden aramadan rezervasyon 
dahi yapabiliyorsunuz. 4 mevsim 
kamp alanı olmak en büyük arzu-
muz. Kışın çeşitli etkinlikler ve You-
tube için içerikler üreten insanları kış 
kampına çekmeyi planlıyoruz.

En İyi Kampçı
En Az Malzemeyle 

En Çok Mutlu Olandır

Kamp yapmakla ilgili bir kaç şey 
eklemek istiyorum. En iyi kam-
pçı en az malzemeyle en çok 
mutlu olandır, diye bir cümle 
instagramda dolanıyor. Haklılık 

payı o kadar çok ki! Bir günlük kam-
pa on günlük eşya ile gelip anı kaçıran 
müşterilerimiz oluyor. İlla masa sandal-
ye olmak zorunda değil. Serin bir örtü 
uzanın üzerine. Hatta örtüye bile gerek 
yok. Uzanın toprağa, bırakın toprak al-
sın olumsuz enerjinizi. Sahi en son ne 
zaman uzandınız tozun, toprağın içine? 
Telefonlarımızı bırakıp ormanın içine 
doğru yürüyüş yaparak kendimize ödül 
verebiliriz. Bir gün için  instagram 
reels videoları yerine, börtü böcek 
seslerini dinlemek bin kez dinle-
diğimiz şarkılardan daha çok şey 
öğretebilir, ağaçların dansını izle-
yebilirsiniz.
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LEYLA ÖZDAĞ: UKKF OLARAK ÇOK ÖNEMLİ 
ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Ulusal Kamp ve Karavan 
Federasyonu Yönetim Kurulu 
Başkanı Leyla Özdağ, UKKF 
olarak sektörün önünü 
açacak çok önemli çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini ifade 
ediyor.

Kısa adı UKKF olan Ulusal Kamp 
ve Karavan Federasyonu Yönetim 
Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, Ulu-
sal Kamp ve Karavan Federasyonu 
olarak çok önemli çalışmalara imza 
attıklarını ifade etti. UKKF’nin çalış-
kan başkanı Özdağ, pandemiyle 
artan bu karavan ilgisinin kontrol-
süz olduğunu ve bununla ilgili de 
bakanlıkla beraber çalışma yapıldı-

ğını sözlerine ekledi.

UKKF, SEKTÖRE KATMA 
DEĞER SAĞLIYOR

Ulusal Kamp ve Karavan Fede-
rasyonu’nu okuyucularımıza ta-
nıtır mısınız?

Ulusal Kamp ve Karavan Federas-
yonu  (UKKF), 2008 yılında doğa 
dostu kampçılar ve karavan kulla-
nıcılarının üye olduğu 9 derneğin 
bir araya gelerek kurdukları bir üst 
kuruldur.

STK’YA ÜYE OLMAK 
ÖNEMLİDİR 

Federasyon olarak ne tür hizmet 
ve çalışmalarınız oldu, değerlen-
dirir misiniz?

Biraz geçmişten söz etmek ve de 
elbette geçmiş çalışmalarla ilgili 
bilgileri vermek isterim. 1996 yı-
lından-2008 yılına kadar İstanbul 
KKD üyesi 2008 yılında Antalya 
KKD üyesi 2011 yılında Antalya 
KKD Yönetim Kurulu Başkanı ila-
veten 2018 yılı kasım ayından bu 
yana da UKKF Yönetim Kurulu Baş-
kanı olarak değerlendirme yapmak 
isterim. Biraz özgeçmiş gibi olsa da 
içinde yaşadıklarım ve tecrübeler 
federasyonumuzun hizmet ve ça-
lışmalarını okuyucularınıza anlat-
makta fayda sağlayacaktır. STK’ya 
üye olmak her vakit önemlidir 
çünkü: Dernekler yerel yönetim-
lerle karavancıların rahatça konak-
lama yapacakları (daha çok sahil 
kesiminde) yaz tatillerini yapabile-
cekleri kamp yerlerini tesis etmek 
şeklindedir. 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
YAPILANLAR

Federasyon bir üst Kurul olduğu 
için; federasyonu meydana getiren 
derneklerimizin üyeleri daha çok 
karavan kullanıcıları olduğundan 
en önemli konu karavancıların so-
runlarını ilgili bakanlıklara bildir-
mek çözüm aramaktı o günlerde.
( Araç tanımımız, Trafik Sigortası, 
ÖTV gibi sorunlar…) 2011 Yılın-
da üye olduğumuz FICC Avrupa 
Federasyonu’nun her yıl farklı bir 
ülkede yaptığı FICC Rally’na  (Ka-
ravancıların buluşması) ülkemizi 
tanıtmak üzere gruplar halinde ka-
tılmak.  2017 yılında Antalya KKD 
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olarak Antalya’da Dış İşleri Bakanı 
Sn. Mevlut Çavuşoğlu’nun öneri-
si ile açılması planlanan alternatif 
Turizm (HESTOUREX  FUARI) fua-
rının danışma kurulu üyesi olma-
mız ve de Federasyon yönetimi ile 
Türkiye Kamp ve Karavan Derneği 
Yönetim Kurulu’nu da haberdar 
ederek ülkemiz yetkililerine Tu-
rizm Bakanlığı’nın turizm çeşitleri 
içinde olmayan Kamp Ve Karavan 
Turizmi’ni ülkemize kazandırma 
çalışmamızın ilk adımlarıdır. Bu 
güne kadar her yıl gerçekleştirilen 
fuar da üretim firmaları, tedarikçi-
ler ve karavancıların buluşmasının 
başlangıcı olduğu gibi, Hestourex 
Fuarı’nı ziyaret eden Pozitif Fuar-
cılık yetkilisinin teklifi ile CNR’da 
ilk gerçekleştirdiğimiz yüksek katı-
lımlı ‘Karavan Fuarı’  bu segmentte 
önemli rol almıştır. 

TURİZMDE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ 
VE SÜRDÜREBİLİRLİK 

2017 kasım ayında 3. Turizm Şûra-
sı ‘da ‘Turizmde ürün çeşitliliği ve 
sürdürebilirlik’ komisyonunda ko-
misyon üyesi olarak 13 maddelik 

kamp ve karavan turizmi raporunu 
komisyon üyelerinin onayı ile  şûra 
kayıtlarına alınmasını sağladık. 
Hestourex  federasyonumuzun 
üyemiz karavancıların sorunlarına 
çözüm arama görevinin yanı sıra 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman 
Bakanlığı Milli Parklar, kalkınma 
ajansları ile çalışmalar yapmamıza 
dolayısıyla deniz, kum, güneş üç-
geni  kitle turizmi yanı sıra doğa 
harikası ve tarihi değerleri çok 
yüksek ülkemizde doğa turizm için 
karavan park ve karavan kamp yer-
lerini  tesis etmemize vesile oldu. 
Çalışmalarımız devam etmektedir. 

BENZİN İSTASYONLARINDA 
KARAVANCILAR İÇİN 
DÜZENLEMELER

Aytemiz Petrol ile yaptığımız işbir-
liği protokolü ile benzin istasyon-
larında karavancılar için düzenle-
meler yapmaktayız. Üyelerimizin 
benzin istasyonlarında indirimli 
yakıt almalarını sağlamaktadır. An-
kara Sigorta ŞTİ ile yaptığımız an-
laşma ile karavancıların araç tanımı 
hatasından doğan yüksek primli 

trafik sigortasında  % 60 varan in-
dirim sağlamak. 
 
ÜLKEMİZİ KAMP VE 
KARAVAN TURİZMİNE 
HAZIRLIYORUZ

Hedefleriniz hakkında bilgi verir 
misiniz?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda 
kamp ve karavan turizmini turizm 
çeşitlerimiz içine alacak yönetme-
liğin yapılması konusunda yaptığı-
mız çalışmalara devam etmek. Fe-
derasyonumuz an itibarıyla yaptığı 
çalışmaları devam ettirip ülkemizi 
kamp ve karavan turizmine hazır-
lamak…  Turizm seyahat acenteleri 
ile işbirliği yapıp ülkemize yurtdışı 
karavancıların gelmesine ülkemiz 
karavancılarında senenin her mev-
siminde ve ülkemizin her yerinde 
kaliteli kamp yerlerinde konakla-
masını sağlamak. Karavancılarımı-
zın sorunlarını ilgili bakanlıklarla 
çözmek üzerinde yoğunlaşmak. 
Karavan üretim ve tedarikçi firma-
larla işbirliğimizi güçlendirmek. 
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HAYRİYE YILDIZ: YAŞAMIN KENDİSİDİR,
 BİR TUTKUDUR KAMP-KARAVAN

BTKKD (Bir Tutkudur Kamp 
Karavan) Başkanı Hayriye 
Yıldız karavanın bir tutku 
olduğunu ve bir gönül işi 
olduğunu söyledi.

BTKKD (Bir Tutkudur Kamp Kara-
van)Başkanı Hayriye Yıldız karava-
nın bir tutku olduğunu ve bir gönül 
işi olduğunu söyledi. Başkan Yıldız 
konuyla alakalı olarak Editör Ahmet 
Doğan’a şu açıklamalarda bulundu: 
“BTKKD (Bir Tutkudur Kamp Kara-
van)2016 yılında  facebookta grup 
olarak kuruldu. Karavan hayatına 
gönül veren üyelerimiz hızla artın-
ca, dernek olma kararı aldık. 2018 
yılı eylül ayından itibaren resmi  
dernek (STK) olarak karavan seven 
tüm dostlarımızla  soruları, sorun-
ları, yaptığımız etkinlikler ve turizm 
tanıtım hareketleri (Karadeniz,Af-
yon-Isparta) vs.birlikte oluyoruz.

Fuar Süresince 
Üyelerimizle 
Kamp Yapıyoruz
Her yıl  fuar açık ala-
nında, fuar yöneti-
minin elektrik ve su 
ihtiyacını karşıladığı 
iki fuara katılıyoruz, 
fuar süresince üye-
lerimizle kamp yapı-
yoruz.

ÖTV, 
sektörümüzün En 
Başat Sorunları 
Arasında Yer 
Alıyor
Türkiye’de kamp 
karavan sektörünün 
sorunlarına gelince... 
Bilindiği gibi 5 yaş 
araca karavan yapı-
lıyor. 0 yaş araca ka-
ravan yaptırılıp M1 

ruhsatı alınırsa özel amaca girdiği 
için ÖTV’si çok fazla... Ülkemizde 
faaliyet veren kamp alanları yeter-
siz kullanım açısından boş bir tarla 
veya zeytinlik arazisi... Bütün elekt-
rik kablolarının birbirine karıştığı, iç 
içe giren çadır ve karavanlar, hijyen 
olmayan ortak kullanım alanları vs. 
Artı işletmecilerin gecelik ve kişi 
başı çok uçuk fiyatlar istemesi de 
sektörümüzün bir diğer sorunudur.

Sorunun Bir Parçası 
Olacağımıza Çözümün Bir 
Parçası Olmalıyız
Sorunları tespit etmek kadar çözüm 
önerilerini de sıralamak gerekiyor. 
Çözüm önerim: Kamp alanlarının 
dernekler yönetimine verilmesi ge-
rekiyor. Sıfır araçlara karavan yapıl-
ması ÖTV’nin kalkması gerekiyor. 
merdiven altı imalatçılara karavan 
imâl edebilir ruhsatı verilmemesi ve 
buraların denetlenmesi...

BTTKD Olarak Ülkemizin 
Tanıtımına Hizmet Ediyoruz
Bir Tutkudur Kamp ve Karavan 
Derneği’miz  ilçe ve köylere turizm 
tanıtım hareketi ile gidip  o yerin 
tarihi kültürel yerlerini gezip fotoğ-
raflayarak sosyal medyalarımıźda 
tanıtmaktır… Ülkemizin tanınma-
mış çok değerleri var ve ülkemiz 
bu değerler açısından cennet… Artı 
olarak en az 70 karavanla gidilen  
her yerde ilçenin küçük esnafından  
alışveriş yapılmakta bu da oradaki 
esnafa ekenomik açıdan güzel bir  
katkı sağlamakta.

‘Yol altımızda, evimiz sırtımızda, 
dünya bizim’

Biz karavancılar doğanın içinde 
kendimizi doğanın bir parçası ola-
rak gören, yılın tüm mevsimlerinde 
her türlü hava koşullarında kaplum-
bağa misali evimiz sırtımızda gezen 
bireyleriz…

BTTKD Olarak Sloganımız: 
KARAVAN = ÖZGÜRLÜK
BTKKD olarak sloganımızı KARA-
VAN = ÖZGÜRLÜK olarak tanımla-
dık. ‘Yol altımızda, evimiz sırtımızda, 
dünya bizim’ diyoruz.

KAMP-KARAVAN’ı anlatan;
Bir  yerdesin, nerede  olduğun  
önemli  değil…
Ormanın içindesin, ya da deniz kı-
yısında; evinde değilsin ama evin-
desin… Tencere, tava, tabak, çatal 
kaşık, bardak, mutfak  senin...
Yatak, koltuk, kilim senin ama farklı 
bir zemin..
Karavanla tatil yapmak hem herye-
re gitmek hem de evinde olmaktır. 
Öyle güzel bir mutluluk ki yorulmu-
yorsun.
Çünkü; aslında çookk uzaklardasın 
ama evinde kalıyorsun… 
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DEMİRKAYA: KOLEKSİYON KALİTESİNDE 
KULLANILABİLİR BIÇAKLAR ÜRETMEK İSTİYORUM

Aybars Bıçak Kurucusu Halil 
İbrahim Demirkaya, “Kali-
teden vazgeçmeden üretim 
sevdamıza devam ediyoruz. 
Bugün, Rusya, Kuveyt, Al-
manya, Avustralya gibi ülke-
lerde bıçak sever dostlarımız 
oldu” dedi.

Aybars Bıçak, satış sonrası aynı bı-
çak için işçilik ve bakım ücreti almı-
yor ve her bıçak tamamen müşte-
riye özel tasarlanıyor.

Çocukluktan Beri Tutku Olan 
Bıçak Aşkı

Firmanızı tanıtır mısınız, ön 
planda olan hizmetleriniz neler-
dir?

İlk olarak Aybars Bıçakçılık kimdir 
tanıtalım. Benim adım Halil İbra-
him Demirkaya. 2 Eylül 1986 yı-
lında Ankara’da dünyaya geldim. 
Kahramankazan’da orta öğretime 
kadar okuyup, Üniversitede spor 
akademisi için Kırıkkale’yi seçtim. 
Daha sonra yine futbol eğitmeni 
olarak görev yapmaya başladım. 
Çocukluktan beri tutkum olan 
bıçak aşkıyla bu zanaata başla-
dım. İlk adım olarak, bundan 6 yıl 
önce bir tek eğe ve birkaç el ale-
ti ile apartmanın bodrum katında 
tutkuyla başladım. İşe başlarken 
amacım ‘koleksiyon kalitesinde 
kullanılabilir bıçaklar üretmek’ idi. 
Yaptığım bıçaklar ilk önce yakın 
çevrem, daha sonra paylaştığımız 
sanal ortamlarda bıçak severler 
tarafından çok sevildi. Bu da bizi 
daha Avrupai bir üretim anlayışına 
sevk etti. Bu doğrultuda vergi kim-
liğimizi alarak işletmemizi oluş-
turduk ve kaliteden vazgeçmeden 
üretim sevdamıza devam ettik. 
Bugün,  Rusya, Kuveyt, Almanya, 
Avustralya gibi ülkelerde bıçak se-
ver dostlarımız oldu.

Elimizden Çıkan Bütün 
Ürünlere Garanti Sunuyoruz

İleriye dönük planlarınız neler-
dir?

Aynı kalite anlayışı ile üretime var 
gücümüzle devam edip, ülke za-
naatine katkıda bulunmak en bü-
yük düsturumuz. Müşterilerimizin 
bizi tercih etme nedeni: Kalite an-
layışımız, güler yüzlü yaklaşımımız, 
elimizden çıkan bütün ürünlere 
garanti sunmamızdır. Satış sonra-
sı aynı bıçak için işçilik ve bakım 
ücreti almamamız da bizi rakiple-
rimizden ayıran en önemli özel-
liklerden birisidir. Bıçağın ve ta-
sarımın tamamen müşteriye özel 
olması bir diğer ayrıcalığımızdır. İki 
evladımız var birisi Hüma Zeynep 
ve Mustafa Aybars işte Aybars ismi 
de buradan gelmektedir.
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BU KARAVAN BAŞKA KARAVAN: 
İÇİ DE DIŞI DA MUTLULUK DOLU

Onun karavanı çok farklı. 
Onun karavanı çok özel. 
O, çok özel bir insan… Bu 
haberi okuduktan sonra 
eminiz ki, “Dünya, böyle 
güzel insanlar sayesinde 
ayakta” diyeceksiniz…! 
Bursalı iş insanı Muhsin 
Şaşmaz’ın şiir tadındaki 
hikayesini okumaya hazır 
mısınız?

Herkesin bir hikayesi vardır. 
Ama herkesin bu hayat karşı-
sında bu kadar onurlu bir mü-
cadelesi eminin yoktur. Size 
öyle birinden bahsedeceğiz ki,  
öyle birinin hikayesini, onurlu 
mücadelesini okuyacaksınız ki 
eminim; “dünya bu güzel in-
sanlar sayesinde dönüyor” di-
yeceksiniz…

MUTLULUK KARAVANI

Bursalı iş insanı Muhsin Şaş-
maz, Bursa ve çevresindeki 
köyleri karavanıyla karış karış 

dolaşarak çocuklara mutluluk 
veriyor. Editör Ahmet Doğan’a 
özel açıklamalarda bulunan 
Şaşmaz, “Bu dünyada herkesin 
bir sorumluluğu var Bu dünya 
bizlerin. Bizler bu dünyadaki 
tüm canlılar için bir sorumlu-
luğa sahibiz. Ben de naçizane 
kendi üstüme düşeni yapmaya 
çalışıyorum” dedi.

Karavanı Gören Çocukların 
Yüzlerinde Gülümseme Eksik 
Olmuyor

‘Oyuncaklar Muhsin Abi’den’ 

mottosu ile mutluluk karavanı-
nı en ücra köylere götüren Bur-
salı iş insanı Muhsin Şaşmaz, 
“Eğer bir çocuğu mutlu ede-
biliyorsak, eğer bir çocuğun 
hayatına dokunabiliyorsak ne 
mutlu bize. Madem çocuklar 
geleceğimizdir diyoruz o hal-
de onlar için elimizden geleni 
yapmalıyız” ifadesini kullandı.

Oyuncaklar Muhsin Abi’den

Çocukların karavanı görünce 
hemen gülümsediklerini, ço-
cukların yüzlerinde gülücükler 
açıldığını ifade eden Muhsin 
Şaşmaz şöyle konuştu: “Bu iş, 
gönül işidir. Bu işi ömrüm yet-
tiğince yapmaya çalışacağım. 
Oyuncaklar Muhsin Abi’den 
diyorum. Ben, o çocukların 
oyuncakçı abisiyim. Ben o ço-
cuklar bu hayatta daha güzel 
bir çocukluk geçirsin diye uğ-
raş vermeye adeta kendimi 
adadım. Bundan önce olduğu 
gibi bundan sonra da gücüm 
yettikçe bu işi yapmaya çalışa-
cağım. 

Karavanın Etrafında Çocuk 
Sesleri

Bir köye gittiğimde karava-
nın etrafına doluşan çocukları 
görmek benim oksijenim. O 
çocukların karavanın etrafında 
sesleri duymak, neşeli kahka-
halarını işitmek benim yaşama 
kaynağım. Hayattaki en büyük 
olayım hatta hayata tutunma 
kaynağım karavanımın etrafın-
daki çocuk sesleri.”
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ÇAKIN: KARAVAN TURİZMİNİN GELİŞMESİ İÇİN 
GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYORUZ

Bursa Kamp ve Karavan 
Derneği Başkanı ve Ulusal 
Kamp Karavan Federasyonu 
Genel Sekreteri Eray 
Çakın, “Karavan turizminin 
gelişmesi için gönüllü olarak 
çalışıyoruz” dedi.

Bursa Kamp ve Karavan Derneği 
Başkanı ve Ulusal Kamp Karavan 
Federasyonu Genel Sekreteri Eray 
Çakın ile sektördeki gelişmeleri 
değerlendirdik.

Bursa Kamp ve Karavan Derne-
ği’ni tanıyabilir miyiz?

Bursa Kamp ve Karavan Derneği-
miz 1984 yılında kurulmuştur. Ku-
rulduğu yıldan itibaren gönüllülük 
esasıyla Bursa’da ve ülkemizde 

kamp ve karavancılığın gelişmesi 
için çalışmalar yapmaktadır.

Karavanın İçinde Evimizde 
Yaşıyormuşuz Gibi Rahat 
Ediyoruz Ama...!

Karavanla ya-
şamda pande-
mi sürecinde 
daha izole bir 
yaşam sürmek 
belli kriterlere 
dikkat edildik-
ten sonra ( or-
tak alan kulla-
nımı ve hijyen) 
diğer tatil seçe-
neklerine göre 
çok daha kolay 
ve güvenlidir. 

Karavan gezilerinde evimizi yanı-
mızda taşıdığımızdan karavanın 
içinde evimizde yaşıyormuşuz gibi 
rahat ediyoruz ama kapımızı ve 
camımızı her açtığımızda başka 
güzellikler ve manzara ile buluşu-
yoruz.

Salgın Karavan Üreticilerinin 
İşlerini Artırdı

Karavan turizmini ve pandemiyi 
değerlendirir misiniz?

Salgın sürecinde izole yaşamdan 
dolayı karavan turizmine oldukça 
ilgi arttı ve birçok basın ve yayın 
kuruluşlarında bununla ilgili ha-
berler yapıldı. Karavan turizmin-
den hiçbir bilgisi olmayan insan-
larda da bir farkındalık oluştu. 
Oluşan farkındalık neticesinde 
yerli karavan üreticileri ve yabancı 
karavan ithalatçılarının satışların-
da aşırı bir talep artması yaşanıyor.

Karavan Turizminde Çok 
Gerilerdeyiz

Karavan turizmi Avrupa’da birçok 
ülkenin önemli bir turizm geliri 
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sağlamasına rağmen ülkemizin tu-
rizm gelirine katkısı Avrupa ülkele-
ri ile kıyaslandığında yok denecek 
kadar azdır. Avrupa ülkelerinde 6 
milyon civarı karavan varken ül-
kemizdeki karavan sayısı kayıtları 
tutulmamakta mevcut çekme ka-
ravanlar römork statüsünde moto 
karavanlar ise özel amaçlı taşıt 
statüsünde (ambulans, itfaiye v.b) 
kayıtlara geçtiğinden tahminleri-
mize göre ülkemizde 10 bin civarı 
karavan bulunmaktadır. 

Yeni Motokaravanlarda 
Uygulanan %164 ÖTV Oranı 
En Büyük Sorunlardan Biri

Sektörün sorunları nelerdir?

Alternatif turizm alanından biri 
olan karavan sektörünün geliş-
mesi ve ülkemiz için önemli bir 
turizm geliri sağlaması için dev-
letimizin bu alana ağırlık vererek 
karşılaşılan sorunların çözümünde 
katkı sağlaması gerekir. Karavan 
üreticilerinin ve ithalatçıların kar-
şılaştığı en büyük sorun yeni mo-
tokaravanlarda uygulanan %164 
ÖTV oranıdır. Bu ÖTV’li oranın 

üzerine %18 KDV de eklendiğin-
de karavanların fiyatları ulaşıla-
maz rakamlara çıkmaktadır. Ayrıca 
karavan turizminin gelişmesi için 
sadece karavan sayısının artması 
değil yeterli ve Avrupa standart-
larında karavan kamplarının da 
açılması gerekmektedir. Ülkemizin 
tarihi ve doğal güzellikleri çok ol-
masına rağmen belli rotalarda ka-
ravan kampları olmadığından yok 
denecek kadar az sayıda yabancı 
karavancı ülkemize gelmektedir. 
Oysa oteller ile kıyaslandığında 
karavan kampların yatırım ve işlet-
me maliyetleri oldukça düşüktür.  
Karadeniz Ege ve Akdeniz bölge-
lerimizde belli rotalar oluşturarak 
belli noktalarda Avrupa standart-
larında kamplar yapılırsa ülke tu-
rizmine çok büyük katkılar sağla-
nacağı inancındayım. Söz konusu 
kamplar özel sektör bir şekilde 
teşvik edilerek veya belediyeler 
eliyle yapılarak işletilebilir. Ülke-
mizdeki mevcut kamp alanlarının 
belli bir standardının olmaması da 
bu sektöre olumsuz yansımakta 
olup karavan kampların standart-
ları belirlenerek otellerde olduğu 
gibi yıldızlama sistemine geçilme

si gerekmektedir. Biz Ulusal Kamp 
Karavan Federasyonu (UKKF) ve 
karavan dernekleri olarak ülkemiz 
karavancılığının ve karavan tu-
rizminin gelişmesi için tamamen 
gönüllülük prensibi ile çalışarak 
elimizden geldiği kadar katkı sağ-
lamak istiyoruz.
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ATİLLA SAVAŞÇI: İZMİR KKD OLARAK
 KARAVAN SEKTÖRÜNÜN ÖNÜNÜN 

AÇIK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ

İzmir Kamp ve Karavan 
Derneği eski yöneticisi 
olarak ve hala devam et-

miş olduğum Ulusal Kamp ve 
Karavan Federasyonu (UKKF) 
yönetiminde gönül neferi-
yim. Kisa adı İKKD olan İzmir 
Kamp ve Karavan Derneği, 
2008 yılında bir gurup ka-
ravancı ağabeylerimiz saye-
sinde kamp ve karavancılığı 
kendi bünyesinde benimse-
miş insanları bir araya top-
layıp doğa, hayvan ve insan 
sevgisini aşılamak amaçlı 
kurulmuştur. O günden bu 
güne değin her dernek üyesi 
ve yönetimde bulunan kişiler 
gönüllü birer nefer olarak ça-
lışmışlardır.

Karavancılığı Hayat Felsefem 
Olarak Görüyorum

Kendimden kısaca bahsetmek is-
terim. Atilla Savaşcı olarak 1 Ocak 
1966  İzmir doğumluyum  ve emekli 

olmama rağmen kendi marka gü-
cümü ispatlamış, gıda sektöründe 
üst düzey olarak çalışmaktayım. Üç 
oğlum ve üç torunum var. Mazbut 
bir aile yaşantısı içinde yaşayan 
ve betonarme binamız olmasına 
rağmen o evde yaşyamayan bir 
kampta denize sıfır karavan evde 
yaşamayı tercih eden  karavancılığı 
ilke olarak benimsemiş biriyim.

Sektörümüzün Sorularını 
Özetleyelim

Sektörde çeşitli sorunlarımız mev-
cut olup hepsinden bahsetmek 
biraz zor olacaktır. Bir kaçından 
bahsedecek olursak, karavan tu-
rizminde ülke olarak çok geriler-
deyiz. Ülke olarak bunun anlam ve 
değerini tam olarak anlayamamış 
durumda olabiliriz. Sektör olarak 
bakarsak Avrupada yapılan kara-
vancılık ve kampçılık olarak işle-
yemiyor. Sorunlar aslında çok…(bir 
kaçı )
 1-Karavan ÖTV
2-MTV
3-Sigorta

4-Üretici Firma Sertifika Zorunlu-
luğu
5-Kamp Alanları
6-Kamp alanlarının denetlenip 
kullanıma uygun olması için çeşitli 
standartlar oluşturulup yıldızlama 
yapılması
7-Karavancı olacak kişilere kamp-
çı ve karavancı sertifikası verilerek 
eğitime alınması…
8- Ruhsatı olmayan karavanlara 
imar barışı gibi  karavan affı  ge-
tirilsin  kayıtları yapılsın her sene 
MTV, vize vergisi alınırsa buradan 
devletimize bir girdi çıkar…
Bu alanların hepsinde çözüme git-
mek gerekir.

Pandemi Karavan Sektörünü 
Olumlu Etkiledi

Pandemi sebebi ile birlikte ka-
ravancılık sektörü patladı, daha 
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öncesinde toplumumuzun aslına 
dönmek istemesi ile doğaya dönüş 
veya kaçış  derim ben buna hızlı bir 
ivme kazanmıştı. Pandemi karavan 
üretim firmalarını ve donanımını 
satan firmaları çok hareketlendirdi. 
Arz ve talep dengesi bu hızlAn-
mayla birlikte seyrinde gitmiyor.
Talebin çok olması sebebi ile ka-
ravan yaptıracak olan dostlarımız 
1 seneye yakın zaman beklemek 
durumunda kalıyorlar….

Doğru Firmaya Doğru 
Karavanı Yaptırmak Çok 
Önemli

Birde burada doğru firmaya kara-
vanını yaptırmaları çok önemli. Bu 
doğruluğu bulmazlarsa hayalle-
ri kabusa dönebilir. Ancak doğru 
,dürüst,toplumumuzun konakla-
yabileceği teşekküllü kamp adeti 
ülkemizde 25 adeti geçmez.Bunun 
dışında kalan kampların çok ek-
sikleri var olup belli standartalara 
gelmeleride kolaylık sağlanırsa iyi 
duruma gelebilir sağlanamazsa  
zamana yayılı iyi duruma gelebilir. 

Yukarıda bahsettiğim gibi kamp 
alanlarının çok olmaması ,olanın-
da fiyatlarının çok yüksek olması 
sebebi ile karavancıların bir çoğu 
kamplara giremeyip sahil kenarla-
rında ,kasaba sahil merkez bandın-
da  ve yazlık yada otel önlerinde 
konaklama yapmaktadırlar,Buda 
son zamanlarda daralan turizm 
sektöründe büyük sıkıntılara yol 
açmaktadır.

Karavancıların Konaklarken 
Çevreyi Koruması Gerekiyor

Hiç kimse iş yeri veya yazlığının 
önünde ya da tesisin önünde kara-
van konaklatmak istemiyor. Çünkü 
gelen karavan oraya 1 gün ya da 
2 günlüğüne gelmiyor, uzun bir 
zaman kalınca dikkat çekiyor ve 
şikayet ediliyoruz. Kısa zamanda 
zabıta ya da kolluk kuvvetleri geli-
yor burada konaklama yapamazsı-
nız diye karavancıları oradan gön-
deriyor. Tabii bunun bazen başka 
sebepleri de olabiliyor. Bazı kara-
vanlar pis sularını veya gri sularını 
sahil kenarlarına ya da bulunduk-
ları yere salıyorlar ya da çöplerini 

bir başkası oraya gelmeyecekmiş 
gibi sorumsuzca bırakıyor. Bu hem 
hoş bir görüntü oluşturmuyor hem 
de sağlık açısından iyi bir durum 
oluşturmuyor. Bu yere gelebilecek 
olan diğer karavancının o pislik 
üzerinde konaklaması da mümkün 
olmaz bir hal alıyor. Herkesin  giriş 
yapabileceği ehven fiyatlı kamplar 
olmalı devletimiz ya da belediye-
lerimizin böyle bir girişimi olmalı… 
Şimdilerde yeni yeni bazı kalkınma 
ajansları bu işe el attı inşallah so-
nuç çıkar. Kısacası bu yaşananla-
rın hepsi bir zincir olarak birbirine 
bağlı olarak gelişen olumlu ya da 
olumsuz hareketlerdir. Sonuç ola-
rak karavan ve kampçılığın önü çok 
açık ayrı bir sektör olarak değer-
lendirilirse ülkemize doğru dürüst 
giremeyen yabancı karavancıları 
da çekersek kendi karavancıları-
mızla birlikte ülkemize TL ve döviz 
girdisi sağlanacaktır. Ülkemizde 
kampçılık ve karavancılık doğamız 
gereği çok iyi yerlere gelebilir ama 
bilinçli bir anlayışla….. 

Saygılarımla….
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ASYA KKD OLARAK 
SEKTÖRÜN GELİŞMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ

Asya Kamp Karavan 
Dernek Başkanı Erhan 
Dönmez, ülkemizde 

kamp ve karavancılığın 
gelişmesi için bir STK olarak 
hizmet verdiklerini ifade etti. 

Asya Kamp Karavan Dernek Başka-
nı Erhan Dönmez ile kamp-karavan 
alanlarını değerlendirdik.

Sizi ve Asya KKD’yi okuyucuları-
mıza tanıtır mısınız?

İsmim Erhan Dönmez , 47 yaşın-
dayım bir kız bir erkek 2 çocuğum 
var. Özel bir şirkette proje yöneticisi 
olarak çalışmaktayım. Eşim ile birlik-
te çadır kampçılığı ile başladığımız 
serüvenimize 2 çocuğumla beraber 
çekme karavanımızla devam et-
mekteyiz. Derneğimiz 2007 yılında 
kurulmuş olup gönüllülük esasına 
göre yürütülmektedir. Derneğimizin 

aynı zamanda Ulusal Kamp Karavan 
Federasyonu üyeliği bulunmaktadır. 
Amacımız kamp ve karavancılığa 
gönül vermiş bireylerin STK olarak 
devlet ve özel sektörde temsil edil-
mesi ve sorunlara çözüm bulunması 
bulunmaktadır

Ülkemiz kamp karavan sektörü-
nün sorunları nelerdir, bu sorunla-
rın aşılmasına yönelik çözüm öne-
rilerinizi alabilir miyiz?

Sorunları 3 ana başlıkta toplamak 
gerekirse

Devlet Nezdinde Kural / Kanun
-Motokaravan Özel Amaçlı Taşıt 
statüsünden çıkarılarak 0-5 yaş ara-
lığındaki motokaravan vergilerinin 
düşürülmesi. Sonuç olarak eski mo-
del araç kullanımı düşürülerek yeni 
model araçların motokaravan dönü-
şümü artacaktır.

-Karayolları yönetmeliğinde Çekme 
Karavanlar Römork statüsündedir. 
Çekme Karavan statüsü belirlenerek 
standart üretim koşulları sağlanabilir.

-Hem motokarava hemde çekme 
karavanlar Ticari koşullardan ziyade 
Hususi amaçla kullanılmaktadır. Arç 
muayenelerinin aynı Hususi araçlar-
da olduğu gibi 2 yılda bir olması ge-
rekmektedir.

-Sigortacılık açısından Karavan kul-
lanımı normal binek araçlardan daha 
az risk taşımaktadır. Ancak Karavan ( 
çekme ve motokaravan ) Sigorta po-
liçeleri ve tutarlarının yüksekliği se-
bebiyle birçok karavan sahibi sigorta 
yaptıramamakta yada tutarlardan şi-
kayet etmektedir.

Kamping ve Kamp Alanları
-Türkiye çapında açılan Kampalanları 
ile ilgili standartlar bulunmamakta-
dır. Kamping açılışında belirlenen 
kamp standartlarını taşımayan kam-
pinglerin açılmaması ve sonrasıda 
denetleme mekanizmasının oluştu-
rulması gerekmektedir.

-Özellikle Ege ve Akdeniz sahil şer-
di bölgelerindeki yerel yönetimlerin 
Kamp alanı tahsisi yada Karavan Park 
hizmeti vermesi önemlidir.

Karavan Üreticileri
-Karavan ekipmanarı ve aksesuar 
standart getirilmesi. Örneğin Ma-
ceratör Tuvalet diye tabir edilen 
Tuvalet sisteminin Karavanda yer 
almaması. Diğe4 bir örnek standart 
ağırlığı 650-750 kg arasında olan 
çekme karavanlara O2 belge zorun-
luluğunun getirilmesi

-Üreticilerin Standart donanım ve 
aksesuar listelerinin tüketiciye net 
olarak liste ile bildirilmesi.
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KARAVANLARDA OLMAZSA OLMAZ: 
ISITMA VE SOĞUTMA SİTEMLERİ

Karavanların en elzem konula-
rından birini ısıtma-soğutma 
sistemleri oluşturuyor. Karavan 
üreten firmalar, müşterilerin 
ısıtma-soğutma konusunda 
kendilerine çok ciddi talepler-
de bulunduklarının özenle altı-
nı çiziyorlar. Kışın üşütmeyen, 
yazın bunaltmayan karavanlar 
tercih nedeni oluşturuyor.

Karavanların en önemli konuların-
dan birini ısıtma-soğutma sistem-
leri oluşturuyor. Müşteriler; kışın 
üşütmeyen yazın ise bunaltmayan 
karavanları tercih ederken karavan 
üreticileri de bu konularda müşteri-
lerden çok önemli talepler aldıklarını 
söylüyorlar.

Karavanda Soğutma
Karavanlarda ısıtma-soğutma sis-
temleri ile alakalı olarak sosyal med-
ya karavanturk hesabından Abdullah 
Tunç’un bir yazısını sizlerle paylaş-
mak istiyorum: “Hadi toplaşın baka-
lım arkadaşlar karavanda soğutmayı 
konuşalım biraz... 
Ben bildiklerimi ya-
zayım sizlerde bildik-
lerinizi anlatın artısı 
eksisi çıksın ortaya... 
Evet benim için kara-
van konforlu olursa 

keyifli, yazın serin kışın 
sıcak bir ortamda uyu-
mak isterim... Kışın ısıt-
mak çok zor değil çünkü 
kullanacaklarımız belli 
ya LPG’li karavan sobası 
veya dizel ısıtıcı ile çok 
zor olmayan bir şey...

Soğutma Kolay Değil
Ama iş soğutmaya ge-
lince işler hiç de kolay 
değil... Neden kolay değil? Önce-
likle çözümler 1000 TL’den başlıyor 
20.000 TL’lere kadar ulaşıyor... Hadi 
bu parayı verdiniz bitti mi hayır bit-
medi... Klima ne olursa olsun 220 volt 
ile çalışıyor bu da en az 1500-2000 
watlık bir invertör demek... Ve daha 
da önemlisi bu durumda 200 am-
perlik bir akü sizi 1-2 saat götürmez 
bile... Çözüm jeneratör kullanmak 
veya kamplara bağımlı yaşamak... Je-
neratör dediğiniz 5-10 bin liralık bir 
yatırım ve devamında saatlik 7-10 
TL’lik bir yakıt harcaması demek ve 
SES demek... Yani karavanı soğutmak 

kolay değil en kolay çö-
zün 12 volt pervane olup 
çıkıyor sonuçta...

Şimdi Artısı Eksisi İle 
Soğutma Sistemlerini 
İnceleyelim...
1 - En ucuz çözüm por-
tatif klima, dezavantajı 
yüksek ses düşük perfor-

mans ve 100*50 lik bir dolap iptali... 
Oluşacak ısıyı bir menfez ile dışarı 
atma derdi... Soğumayan bir kara-
van, enerji için 1000’lik bir jeneratör 
veya kamp alanı...
2 - Eğer yatak altı klima derseniz 
karavan yapılırken planlamanız ge-
rekiyor borular görünmez olsun 

diye... Burada yatırım maliyeti 20 bin 
liralarda... Sonradan takılırsa alttan 
menfez vermek gerekiyor buda kli-
manın performansının yok olması 
demek ısınan hava yukarı çıkacağı 
için donan ayaklar terleyen başlar 
ortamı olacaktır... Eğer taban klima 
koyacaksanız ya en başta planlayın 
yada borularla dolu bir yaşam şekli 
olsun... Enerji kısmı diğer klimalar ile 
ayni 220 volt lazım... İlk çalışması 24 
amper sonrası sürekli 4-5 amper 220 
volt demek...
3 - Karavan tavan kliması... Sonra-
dan takması en kolay olan sistem... 
Enerji gereksinimi diğerleri ile ayni 
sogutma performansı ortanın üstü.. 
En büyük dez avantajı inverter tip kli-
ma yok nedense... Sadece Çin’de bir 
kaç firma var inverterli olarak tavan 
kliması üreten firma... Avrupa da yok 
ne yazık ki... Yatırımınız yine 20 bin 
lira üstü jeneratörle beraber 30 bin-
lere yaklaşıyor ve ortalama 24 saatte 
70-100 TL harcama demek...
4 - Ev tipi inverterli klima... Yatırımı 
ucuz 2000 TL’lerde... Soğutma mü-
kemmel, enerji ihtiyacı hepsinden 
az... İlk devreye girmede çekilen 
akım düşük... Problem iç ünite için 
bir tavan dolabı iptal edilecek... Ve en 
büyük problem dış ünite ya arkada 
çirkin bir şekilde yer alacak veya gizli 
yapmak için çok uğraşılacak... Enerji 
ihtiyacı yine 220 volt...”
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DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARIN KAR BOTLARI SPX’TE
Doğaya ve spora tutkuyla bağ-
lı olanların markası SPX, zorlu 
kış günlerinde ayakların sıcak 
ve kuru kalmasını sağlayacak 
teknolojilere sahip dünyaca 
ünlü markaların kar botlarını 
mağazalarında ve internet ma-
ğazasında müşterileriyle buluş-
turuyor. 

Ezber bozan konfor sağlayan Mer-
rell’ın Moab FST 2 Orta GORE-TEX® 
kadın kar botu, su geçirmez yalıtımı 
sayesinde nemi uzaklaştırırken tüm 
aktiviteler için nefes alabilirliği artı-
rıyor. 

Kadınlar İçin Her Tarza Uygun 
Kar Botları

Islak veya kuru yüzeylerde tutuş 
ve dayanıklılık sağlarken topuktaki 
Merrell hava yastığı teknolojisi, ta-
bandan gelen şoku emerek stabilite 
kazandırıyor. Nefes alabilir, yalıtım-
lı, su geçirmez ve rüzgar geçirmez 
özelliklere sahip Salomon Outblast 
Ts CS Waterproof Kadın Outdoor 
Ayakkabı, Contagrip® MD tabanı ile 
karda sağlam tutuş sağlıyor. Kadınlar 
için özel olarak tasarlanan Salomon 
Vaya Powder Ts CS Waterproof Ka-
dın Outdoor Ayakkabı, kışın harika 
dış mekanların tadını çıkarmak için 
doğru miktarda sıcaklık sunuyor. 

Kesiminden sıcak yalıtımına kadar 
kadınlara özel üretilen Salomon 
Vaya Powder Ts CS Waterproof Ka-
dın Outdoor Ayakkabı karda spor 
şık bir görünüm sunarken tüm gün 
rahat hissetmeyi sağlıyor. Aya iniş-
ten ilham alan ve modelin tasarımı-
nın benzersizliğine katkıda bulunan 
farklı bağcıklar sayesinde kadınlara 
karda şıklık sunan Moon Boot Low 
Nylon Wp 2 Rust Kadın Kar Botu, 
sağlam ve ultra dayanıklı olmasıyla 
kadınların en çok tercih ettiği botlar 
arasında yer alıyor. Kullanılan teknik 
malzemeler sayesinde güçlü bir tu-
tuş sağlayan Moon Boot Low Nylon 
Wp 2 Rust Kadın Kar Botu, gerçek bir 
stil ikonu olarak SPX’te kadınlar ile 
buluşuyor.
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DOĞADA YAŞAMIN SINIRLARINI ZORLAYIN
Atlas Girişimcilik,  2012’den itibaren aktif olup, Hayatı İdame & Doğada Yaşam & Dalış 
& Cankurtaran Eğitimlerini kendi kamp alanında profesyonel hocalarıyla veriyor. Kamp 
alanlarında 2,5 km ve 1 saat süren parkurlar mevcut olup, bireysel ve grup olarak katılabilir, 

faaliyet sonunda katılım belgesi takdim ediliyor.

Sorularımızı yanıtlayan Atlas Giri-
şimcilik firma yetkilileri kaliteden 
taviz vermediklerini söylediler.

Firmanızı tanıtır mısınız?

Atlas Girişimcilik 2012 yılında te-
mellerini atıp, patent ve isim hak-
kını alarak, Hayatı İdame& Doğa-
da Yaşam& Dalış & Cankurtaran 
Eğitimleri alanında profesyonel 
kadrosuyla hizmet vermeye baş-
lamıştır. Hedefimiz; Kursiyerleri-
mizin bütün eğitimlerini aynı çatı 
altında firmamız tarafından alması-
dır. Amacımız; kurumsal ilerlemek 
sade ve gerçekçi olmaktır. Atlas 
Girişimcilik olarak profesyonel eki-
bimizle Hayatı İdame & Doğada 

Yaşam& Dalış & Cankurtaran Eği-
timleri alanlarında asla kalite ve 
hizmetten ödün vermeden müşteri 
memnuniyetini esas alarak ulusla-
rarası platformda yer alıyoruz. Üst 
düzeyde güvenlik hizmetini ticari 
kaygının ötesinde tutarak çağdaş 
standartlarda sağlayıp, kişi ve ku-
rumların güvenliğiyle beraber ül-
kemizin güvenlik olgusuna katkıda 
bulunuyoruz.

Ön planda olan hizmetleriniz ne-
lerdir?

-KAMP ALANINDA ETKİNLİKLER
-BİREYSEL VE GRUP ETKİNLİKLERİ
-ARAZİDEKİ AİRSOFT ATIŞLARI
-ARAÇ ÜSTÜ ÇADIR & HEDİYE

-HEDİYE VE ALIŞVERİŞ BİR ARADA
-POLİGON PARK KURULUMU
-HAYATİ İDAME EĞİTİMİ
-SABİT VE YAPBOZ BARINAK 
-SURVİVOR PARKURU
-BİREYSEL EĞİTİMLER 
-DALIŞ EĞİTİMİ
-CANKURTARAN EĞİTİMİ
-MALZEME TEDARİĞİ
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UÇMANIN EN KOLAY VE EN UCUZ YOLLARINDAN BİRİ: 
YAMAÇ PARAŞÜTÜ

İzmir Yamaç Paraşütü 
Okulu Eğitmeni Pilot 
Salih Ünlütürk, “2007 

yılından beri yamaç 
paraşütü yapıyorum 
ve bu sporun araba 
kullanmaktan bile daha 
güvenli olduğunun 
altını çizmek istiyorum. 
Bunun tek koşulu doğru 
bir eğitim alınmasıdır. 
Sağlıklı her birey bu sporu 
yapabilir. İnsanoğlunun 
asırlardır ulaşmaya 
çalıştığı uçma eylemi, artık 
teknoloji ile mümkün” 
dedi.

Yamaç Paraşütü doğa/ekstrem 
sporları arasında en hızlı / ucuza 
ulaşılabilecek sporlardan biridir. 
Bu sebeplere verdiği muhteşem 
haz da eklenince, son 10 yıl için-
de inanılmaz bir ilgi odağı haline 
gelmiştir. Eğitim alan kişilerin art-
ması, alınması gereken eğitimin 
kalitesinin önemini gün yüzüne 
çıkarmaktadır. Bu aşamada İzmir 
Yamaç Paraşütü Okulu, THK ve 
FAI lisanslı eğitmen pilotları tara-
fından verilen teorik, pratik eği-
timler sonrasında kursiyerlikten 
yamaç paraşütü pilotluğuna gü-
venli adımlarla geçiş yapmanıza 
yardımcı oluyor.

İzmir Yamaç Paraşütü Okulu 
Olarak Geniş Bir Alanda 
Hizmet Veriyoruz

Ön planda olan hizmetleriniz 
nelerdir, rakiplerinizden hangi 

özellikleriniz ile ayrılıyorsunuz, 
müşteriler neden sizi tercih edi-
yor?

İzmir Yamaç Paraşütü Okulu ola-
rak bizler, uçmanın en kolay ve en 
ucuz yollarından biri olan yamaç 
paraşütü sporu ile ilgilenmekte-
yiz. Fiziksel bir aktivitenin öte-
sinde ruhsal bir terapi niteliği de 
taşıyan bu spor ciddi bir eğitim 
ve pratik gerektirmektedir. Eğitim 
sonrasında ise kişisel hedeflere 
ve gerekliliklere göre hafta sonu 
eğlencesinden, profesyonel ya-
rışmalara kadar uzanan geniş bir 
yelpazeye sahiptir. Aşamalı bir 
hayat tarzına dönüşmektedir. 16 
yaşından büyük sağlıklı her va-
tandaşın katılabileceği yamaç pa-
raşütü eğitimleri, teorik dersler, 
yer eğitimleri ve uçuşlar olmak 
üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. 
Özetlemek gerekirse, teorik ders-
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ler baştan sona yamaç paraşütü 
ve ekipmanlarının tanıtımı, aero-
dinamik bilgisi ve acil durumlar 
eğitimi gibi konulara değinmek-
tedir.  İnteraktif bir şekilde işlenen 
dersler sonrasında yer çalışması, 
yani kanat kontrolü eğitimi ger-
çekleşmektedir. Eğitmenlerimiz 
bu aşamada kursiyerlerimize ya-
maç paraşütü ile tepeden kalkış 
ve iniş sırasında yapılması ge-
rekenleri göstermektedir. Kanat 
kontrolü açısından yeterli sevi-
yeye gelen kursiyerlerimiz uçuş 
aşamasına geçmekte ve telsiz 
kontrolünde yalnız olarak uçuş-
larını gerçekleştirmektedirler. 
Eğitimi süresince her kursiyere 
özel, bir yamaç paraşütü tam ta-
kım malzeme sağlayabilen, geniş 
bir malzeme envanterine sahip 
okulumuz, eğitim sonrasında da 
pilotluğa adım atan öğrencilerine 
malzeme alım-satım ile kiralama, 
teorik ve pratik derslerde yardım-
cı olmaya devam etmektedir. Her 
ay düzenli olarak açılan kursların 
teorik ve yer çalışması aşamaları 
İzmir’de, uçuşları ise Manisa’da 
gerçekleşmektedir.

Tutkuyla Uçan Pilot Arkadaşlarımızın Sayısını 
Artırmak Hedefindeyiz

Hedef, yatırımlarınız ve ileriye dönük planlarınız hakkında 
bilgi verir misiniz?

Türkiye’deki sayılı, Ege Bölgesi’ndeki tek Türk Hava Kurumu 
(THK) ve Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) onaylı lisanslı 
eğitimler veren yamaç paraşütü okulumuz, kursiyerlerimize 
eğitim sonrasında da sınırsız ve ücretsiz destekte bulunmaktadır. 
Güler yüz, hoşgörü ve otoritenin bir arada olduğu eğitmenler 
eşliğinde geçen uçuşlar sonrasında kursiyerlerimizden aldığımız 
olumlu geri dönüşler motivasyonumuzu ve gelecek hedeflerimizi 
daha yükseklere taşımaktadır. Bu doğrultuda yüzlerce kişiye 
vermiş olduğumuz yamaç paraşütü başlangıç kurslarının yanı 
sıra, Tür Hava Kurumu (THK) onaylı ileri seviye eğitimler ve 
motorlu uçuş eğitimleri de vermekteyiz. Uçuş hayatına devam 
etmek isteyen pilot arkadaşlarımıza ekipman alımı konusunda 
destek sağlama amacıyla yamaç paraşütü ve motorlu yamaç 
paraşütü yurt dışı firmalarının Türkiye dağıtımcılıklarını da 
yapmaktayız. Her seviyeden pilota hitap eden ekipman ve 
eğitim yelpazemiz sayesinde bizim gibi tutkuyla uçan pilot 
arkadaşlarımızın sayısını artırmak hedefindeyiz. 
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ZORLU YOLLARDA DOĞAYI KEŞFETMENİN YOLU: JEEP SAFARİ

Doğayı keşfetmenin en eğlenceli 
ve macera dolu yollarından biri de 
jeep safari yapmaktan geçiyor. Her 
mevsimde ve her türlü hava ko-
şulunda yapılması mümkün olan 
jeep safari özellikle doğanın zor-
lu şartlarıyla mücadele etmeyi ve 
macerayı seven doğa tutkunlarına 
hitap ediyor. Telefon ve fotoğraf 
makinası gibi elektronik aletleri-
nizi korunaklı bir yerde muhafaza 
edin çünkü yolculuğunuz boyunca 
bolca ıslanacaksınız. 

Ülkemizin Hemen Her 
Bölgesinde Jeep Safari 
Yapmak Mümkün

Türkiye’nin var olan doğal güzel-

likleri çoğu yerde Jeep Safari yap-
mamıza imkan sağlıyor. Yüksek 
dağları, eğimli arazileri ile safariye 
tamamen uygun olan doğal koşul-
ları sayesinde birçok bölgede Jeep 
Safari yapmak mümkün. Jeep Sa-
fari, ülkemize gelen turistlerin en 
çok tercih ettikleri aktivitelerden 
biri olduğu için tatil beldelerinde 
çeşitli Jeep Safari turları bulunu-
yor. Ülkemizin hemen her bölge-
sinde jeep safari yapmak müm-
kün. Kazdağları, Fethiye, Ölüdeniz, 
Marmaris, Datça, Kaş, Alanya, 
Side, Sakarya, Alanya en bilinen 
jeep safari rotalarına ev sahipliği 
yapıyor.

En Çok Tercih Edilen Bölgeler: 

Ege ve Akdeniz

Türkiye’de Nerede Jeep Safari 
Yapılmalı?

Türkiye’de turistlerin Jeep Safa-
ri için en çok tercih ettiği bölge-
ler Ege ve Akdeniz Bölgesidir. Bu 
bölgelerde ise en çok tercih edilen 
şehirler Muğla, Denizli ve Antalya 
çevresidir. Fethiye Ölüdeniz’de ya-
pacağınız turda eşsiz manzaralar 
ile karşılaşıp doğanın tadını çıka-
rabilirsiniz. Bir diğer meşhur ye-
rimiz ize Kapadokya. Kapadokya 
çevresinde balon turlarının yaygın 
olduğu kadar Jeep Safari turları 
da oldukça tercih ediliyor. Doğası 
ile Jeep Safari turlarına uygun ol-

Jeep Safari normal araçların tırmanamadığı ve yürüyerek çıkılamayacak yerlere 4x4 arazi jeep 
araçlar ile tırmanarak, insan eli değmemiş yerleri keşfetmektir. Asfalt yollardan değil patika yollarda 
yapılan bu turları insanlar genellikle Akdeniz ve Ege veya Kapadokya çevresinde tercih ediyorlar. 

Tek araba şeklinde değil de konvoy şeklinde sürüşlerle turlar daha eğlenceli hale geliyor.

ması ve manzarasının eşsizliği ter-
cih edilmesinin ilk nedenlerinden 
olabilir. Eğer saydığım yerler size 
uzak geldiyse hayatın ortasında 
yani İstanbul’da Jeep Safari turla-
rının mümkün olduğunu müjdele-
yebilirim. Şehrin biraz dışında yer 
alan dik rampalar sizi Jeep Safari 
turları için karşılıyor ve bir hafta 
sonu kaçamağında bile bu keyifli 
turlardan yararlanabiliyorsunuz.

Mevsim Şartlarına Dikkat Etmek Gerekiyor
Jeep Safari Turlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Jeep Safari turlarında öncelikli olarak mevsim şartlarına göre 
giyinmek önemlidir. Turların yapıldığı yerlerin yüksek yerler 
olduğunu varsayarak yağmur yağma olasılığını göz önüne almamız 
gerekir bunun için yanımıza yağmurluk almamızın yararı olabilir. 
İkinci olarak telefon veya fotoğraf makinelerinizi korumak için su 
geçirmeyen kılıflar ile olası kazaların önüne geçebilirsiniz.
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