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           campcaravanlife

Merhabalar,

Camp&Caravan Doğa ve Su Sporları dergimizin yeni sayısı ile 
karşınızdayız. Gitfest için özel hazırlanan bu sayımız da diğer 
sayılarımızda olduğu gibi dolu dolu…

Siz değerli okuyucularımıza en iyi içerikleri ulaştırmayı 
hedefliyoruz.  Kamp ve karavan sektöründeki en sıcak ve en 
son gelişmeleri bizden öğrenebilirsiniz.

Bu sayımızda da yine çok değerli konu ve konuklarımız ile 
karşınızdayız. Türkiye’de kamp ve karavan sektörünün önde 
gelen firmaları ve bu sektördeki son dakika haberleri ile sizlere 
okumaktan keyif alacağınız bir dergi hazırladık. Umuyoruz ki 
dergimizi büyük bir merakla okuyacaksınız.

Kamp ve karavan hayatına dair bilinmesi gereken püf noktaları, 
bu konudaki deneyimli kişilerle yaptığımız röportajlarımızda 
öğrendik ve siz okurlarımızla paylaştık. 

Pandeminin de etkisi ile çok fazla insanın ilgisini çeken kamp 
ve karavan sektörü büyük bir gelişim ve dönüşüm içerisine 
girdi ve biliyoruz ki dönüşerek daha da iyi duruma gelecektir. 

Dergimizde siz değerli okuyucularımız için gidebileceğiniz 
kamp ve karavan rotalarını inceledik,  karavan almayı 
düşünen doğa severler için sektörün önde gelen karavan 
firmalarıyla söyleşilerde bulunduk ve yeni yeni ülkemizde 
gelişmekte olan Tiny house sektörüne değindik ve Tiny house 
hakkında bilinmesi gerekenleri araştırdık. Türkiye’de kamp ve 
karavan sektörü çok önemli gelişmelerle faaliyet göstermeye 
devam ediyor. Bu sektöre malzeme tedarik eden değerli 
firmalarımızdan sizler için doğru malzeme konusunda püf 
noktaları öğrendik. Ve daha nicesini sizlere sunduk.

Sizlere keyifli okumalar diliyorum.

Bir sonraki sayımızda görüşünceye kadar hoşçakalın…

Gizem Yaralı
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OUTDOOR

Billabong Modayı 
Sanat ve Fonksiyonla 

Birleştiriyor

Bu Yaz Decathlon’la 
Spor Dolu Bir Tatil Yapın

Salomon’dan Kadınlara Özel 
Ultra Trail Ayakkabısı

Tohum Topu 
Atışlarıyla Doğaya Saygı

Doğanın Keşfedilmemiş 
Noktalarında Yeni Maceralar 

İçin Konfor
Avustralyalı ikonik sörf markası Billabong, bu yaza 
damgasını vurmaya hazırlanıyor. Billabong yaz 
koleksiyonu tüm enerjisi yetkili satıcılarında sizi 
bekliyor.

70 farklı spor dalında binlerce ürünü bir arada 
sunan Decathlon’da spor dolu bir yaz geçirmeniz 
için ihtiyacınız olan tüm ürünler bir arada. 

Outdoor sporların ve özellikle ultra-trail (patika 
koşusu) branşının lider markası Salomon, kadınlara 
özel yepyeni bir ultra trial ayakkabısı tasarladı. 
Salomon X Ultra 4 GTX, sporseverlere her açıdan 
özgürlük sunuyor. 

Dockers ecording’in ecoDrone adını verdiği 
insansız hava araçları ile havadan tohum topu 
atışı yaparak ana kaynağı olan doğayı koruma 
sözünü yerine getiriyor.

Columbia ile yepyeni maceralar doğanın 
keşfedilmemiş noktalarında açık hava tutkunlarını 
bekliyor. 
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OUTDOOR

Kamp Sevenlerin Aradıkları
 Tüm Ürünler Koçtaş’ta

The North Face Yenilikçi VECTIV™ 
Koleksiyonu Satışa Sunuldu

Trek Slip-On: 
Tamamen Yıkanabilir Ayakkabı

Lacoste&Roland-Garros 2021 
‘On&Off Court’ Koleksiyonunu Sundu

Yaşam alanları için tüm ihtiyaçları müşterileriyle bu-
luşturan Koçtaş, doğada ufak bir kaçamak yapmak 
isteyen tatilciler ya da profesyonel kampçılara da tüm 
ihtiyaçlarını en uygun fiyatlarla tek adresten karşıla-
ma fırsatını sunuyor.

Orijinal aksiyon spor markası ve yaratıcı ifadenin sa-
vunucusu Vans® ilk kez tamamen durulanabilir ayak-
kabısı Trek Slip-On’u gururla sunuyor.

Yeni VECTIV™ koleksiyonu, ağırlığı azaltmak ve ener-
jiyi en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış sekiz koşu 
ve yürüyüş ayakkabısı ile The North Face’in teknoloji-
sini patikalara taşıyor.

Lacoste; klasik, rafine ve René Lacoste’un tenis mirasıyla 
uyumlu bir koleksiyon sunuyor. Kort içinde veya dışında, 
markanın geçmişini malzemelerdeki teknolojik yeniliklerle 
birleştiriyor.

Atatürk, Eski Manisa Yolu No:161, 45400,
Turgutlu/Manisa

+90 536 686 33 94   

info@maykaravan.com.tr
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PORSELENİN EN ZARİF HALİ GÜRAL PORSELEN, 
GÜNEŞİN DOĞALLIĞINI SOFRALARA TAŞIYOR

Stil sahibi, eşsiz ve zarif tasarımlarıyla fark yaratan Güral Porselen, yaz mevsiminde sofraların 
vazgeçilmezi olacak.  Güral Porselen’in sıra dışı dokuyu ve gerçek renk tonlarını modern 
dekorlarla birleştirerek oluşturduğu Digibone Serisi ile bahçelerde, balkonlarda kurulan yaz 

sofralarının tadına doyum olmayacak.

Üretim kapasitesi, üstün teknolojisi 
ve ürün çeşitliliği ile sektörün 
öncü firmalarından biri olan 
Güral Porselen, faaliyet gösterdiği 
porselen sektöründe modern üretim 
teknolojileri kullanarak, çevreye 
duyarlı, sağlıklı ve kullanışlı ürünleri 
ile globalleşen dünyada ülkemizi 
başarıyla temsil etmektedir. Üretim 
tesislerindeki fırınlarının birçoğunda 
ısı geri dönüşümüyle enerji 
tasarrufu sağlayan Güral Porselen, 
sürdürülebilir dünya faaliyetlerine 
önem veren çevre hassasiyeti yüksek 
bir firma olarak sektörünün liderleri 
arasında yerini almıştır.

Sofra sanatının öncüsü Güral 
Porselen, sunumlara fark yaratan 
doğal dokunuşları tasarım ve 
işlevsellik ile buluşturduğu Digibone 
serisi ile yazın huzur dolu havasını 
en zarif haliyle sofralara taşıyor. 
Sunumları doğal dokunuşlarla 
buluşturan zarif ve kaliteli Digibone 
serisi ile kusursuz güzellikte 
parıldayan yaz sofralarında güzel 
havanın tadını çıkarmak mümkün.

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın 
da lider markaları arasında yer 
alan Güral Porselen, inovasyon 
ve yaratıcılığı eşsiz porselen 
tasarımlarına Digibone serisi ile 
taşımaya devam ediyor. Güral 
Porselen’in doğallıktan ilham aldığı 
koleksiyonu Digibone serisi, yazın 
tazelenme ve yenilenme enerjisinin 
sofralarda hissedilmesine olanak 
sağlayacak. Adliye Mahallesi Eskişehir Caddesi

 No.431 Arifiye / Sakarya
info@onyxkaravan.com

+90 530 127 54 00
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KARAVAN

Sizin için 
seçtiklerimiz...

CAMPRAVAN

%100 yerli üretim ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın Offroad (arazi) karavan 
ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Campravan, 4 iklimde ve tüm 
ortamlarda kullanılabilen arazi karavanları, motokaravanlar ve askeri/
endüstriyel alanlarda üst yapı ve römork üretmektedir.

CRAWLER
Türkiye’de arazi karavanı üreten ilk ve 
tek firma

Crawler Karavan %100 yerli üretim 
ile karavandaki birçok yaşam 
fonksiyonunu hazır olarak standardın 
içerisinde sunuyor.

HUZURU DOĞADA BULANLAR İÇİN KARAVAN BİR YAŞAM BİÇİMİ

Motokaravan ve çekmekaravan olmak üzere iki tür karavan  kullanılmaktadır. İki türün de kendine göre avantaj 
ve dezavantajları vardır. Uzun konaklama süreleri söz konusuysa çekmekaravan, kısa süreli konaklamalar için ise 
motokaravan tercih edilmektedir. Çekmekaravanın lastik aşınma gideri dışında pek bir amortisman ihtiyacı yoktur. 
Hareket özgürlüğü ön planda ise motokaravan tercih nedeni olmaktadır. Çekme karavanların fiyatları, motokaravanlara 
göre daha uygun oluyor. Çekme karavan gidilen yerlerde ulaşım kolaylığı sağlayabiliyor. Karavanı araç kısmından 
ayırıp dolaşmak mümkün. Eğer çekme karavan kullanacaksanız yasa gereği ehliyetinizin BE olması gerekmektedir. 
Ancak motokaravan B sınıfı ehliyet ile kullanılabilir. Çekme karavanın kullanımı motokaravana göre daha zor kabul 
edilebilir. Çekme karavanların yıllık vergi masrafı yoktur. Motokaravanların vardır. Dolu ağırlığı 750 kg’dan az olan 
çekme karavanlar için ruhsata ihtiyaç yoktur. Ağırlığı fark etmeksizin motor 
karavanlar için ruhsat zorunludur. Çekme karavan üretilirken yaşam alanı 
olarak oluşturulduğundan dolayı, eşyalar için daha çok alana sahiptir.

KARAVAN

EL&EN KARAVAN
Hayatın anlamını doğanın içinde, özgürlüğün yollarında 
bulanlar için mobil yaşam alanları

Elen Karavan, tecrübeli ekibiyle marjinal ve gezgin 
ruhlara hitap etmek amacıyla üretimlerine azimle 
devam ediyor.

GEZGİNCİ KARAVAN
2017 yılında kurulan Gezginci Karavan ticari faaliyetine 
başlamış, kısa zamanda güzel referanslar bulmuştur. 
Karavan imalatına başladığı günden itibaren ek yatırımlarla, 
iş hacmi genişlemiş ve karavancılığa dair kullanışlı ürünler 
yapmıştır. 2020 yılında talep artışını karşılama ve ürün 
kapasitesini arttırma adına 2 üretim atölyesi ile hizmet 
vermektedir. 

KADIKÖY KARAVAN
Firmamız Kadıköy Karavan 2020 yılında pandemi koşulları 
sebebiyle sektörde gördüğümüz acil ihtiyaç nedeniyle 
karavan kiralama ve insanlara kaliteli ve donanımlı araçlar 
ile hizmet edebilmek gayesiyle kuruldu. Hızla büyüyen 
işletmemiz an itibariyle altı araçlık filosuyla yerli ve yabancı 
misafirlerimize nitelikli karavan kiralama hizmeti sunmaya, 
danışmanlık vermeye, rota konaklama konusunda 
kılavuzluk ederek yaklaşık 15 yıldır süren aile karavancılığı 
macerasını yeni insanlarla ulaşmak ve paylaşmak amacıyla 
sürekli büyümekte ve kendini geliştirmektedir.
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KARAVAN

ONYX KARAVAN
ONYX Karavan ile güzel anılar biriktirme hayalinizi gerçekleştirin

ONYX Karavan, profesyonel bir ekiple kamp ve karavan aşığı müşterilerinin hayallerine kavuşmaları için durmadan 
çalışıp ve her geçen gün üretmiş oldukları karavanların geliştiriyor.

DEMONTE KARAVAN
Demonte Karavan, insanların maceracı tutkularına 
hitap edebilecek, hayallerini gerçekleştirebilecekleri, 
yaşam alanlarındaki konfor ve kaliteden ödün 
vermeden, özgürce seyahat edebilecekleri cözümler 
üretmek  misyonuyla doğmustur.

UĞUR KARAVAN
Uğur Karoser firması 1979 yılında Hazım Sönmezyuva 
tarafından kurulmuştur. Uğur Karoser’in ana faaliyet 
alanı otobüs, midibüs, minibüs, çekme, motokaravan 
karoseri yapımı ve tadilatıdır.2020 yılında pandemi 
süreciyle gelişen sosyal mesafeye uygun tatil anlayışını 
dikkate alarak Alko ve SCHLEGL karavan şasesi 
üzerine Avrupa Tip Onay Belgeli çekme karavan 
üretimi yapamaya da başlamıştır.

@demontekaravan

demontekaravan

www.demontekaravan.com

İkitelli Keresteciler Sanayi Sit. 25. Blok No: 32
Başakşehir / İSTANBUL

0212 951 04 49
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KARAVAN

ORTAK KARAVAN
Karavan ortaklığı sistemi il kez Türkiye’de 

Ortak Karavan 32 yıllık uluslararası hizmet, bilgi ve tecrübe 
birikiminin sonucunda 2020 yılında Nazım Özsoylu ve 
Mesud Yılmaz tarafından geliştirilmeye başlanmış ve şu 
andaki son haline getirilmiştir.

WOLF

Wolf 365, tüm yol koşullarında kullanılabilen, çok fonksiyonlu, tam 
donanıma sahip, yeni nesil bir Crossover karavandır.

ÖZKARAVAN
Hayalleri gerçeğe dönüştüren 
tasarımlar...

ORTİZ KARAVAN
Ortiz Karavan doğanın içinde, doğayı sevenler için 
karavanlar üretiyor

Ortiz karavan 2016 yılında kuruldu. Türkiye’nin ve 
Avrupa’nın en değerli karavan markalarından biri 
olmayı başarmıştır.

AYDOS KARAVAN

Aydos Karavan Olarak Satış Öncesi Ve Satış Sonrasında İddialı Bir Hizmet Sunmakta.

MAY KARAVAN
May Karavan, yola çıktığı günden beri kaliteden ödün 
vermeden dünya standartlarında hizmeti müşterilerine 
sunabilmek için çaba gösteriyor. 

TATİLCİ KARAVAN
Tatilci Karavan, her imalatını bir öncekinden 
esinlenerek geliştirmeye özen gösteriyor ve bunun 
yanında program dâhilinde imalatlarına devam 
ediyor.
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KARAVAN

ÇARPIŞANTÜRK CAMPER 
Yalova’da yaşayan Yusuf ve Müfit Çarpışantürk kardeşler, 
kendi ihtiyaçları için 2013 yılında bir kamp römorkörü 
geliştirdi. 

Yalova Kirazlı mevkii’nde seri üretim yapan kardeşler, 
bugüne kadar yaklaşık 50 kamp römorkörü üreterek satışını 
gerçekleştirdi. 

TOSBIQ

Firmamız Adalıçelik 2010 yılında faaliyete başlamıştır. Ana faaliyet 
alanı Dünyaca ünlü mobilya markasına metal iskelet üretimi 
yapmaktadır. 2017 yılında Tosbiq markasını tescil ettirerek karavan 
piyasasına ilk girişini gerçekleştirdi. 

SWAN KARAVAN
Türkiye’nin yenilikçi ve lider 
markalarından ‘Swan Karavan’ın 
geçmişi 1996 yılına dek uzanıyor. 
Geçmişte araç yenileme ile temeli 
atılan, gücünü 21. yüzyıla da taşıyan 
bir marka. 

WHITE PIGEON
Bir yolculuğu çıkmalı insan...
Yolda rahat, vardıgı yerde keyfli, güzel vakit geçirip, 
gönlünce huzur bulabilecegi bir yolculuga.

Hayat sizi bekliyor...

Aşağı Kirazca, Eskişehir Cad. No:159 Arifiye / Sakarya
0264 229 43 95

whitepigeon.com.tr
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ÖZEL HABER

DÜNYAYI YENİDEN KEŞFETMENİN EN GÜZEL YOLU 

Türkiye’nin yenilikçi ve lider markalarından 
‘Swan Karavan’ın geçmişi 1996 yılına dek 
uzanıyor. Geçmişte araç yenileme ile temeli 
atılan, gücünü 21. yüzyıla da taşıyan bir marka. 
Aynı anda hem geleneği koruma hem geleceği 
temsil edebilme kabiliyetine sahip, toplumun 
sosyolojik ve ekonomik gelişmelerine paralel 
yeni anlamlar kazanan bir marka olma özelliği 
taşıyor. Öyle ki, markanın yenilenip değişmesi 
hiç bitmeyen bir yolculuğa benziyor.

Swan Karavan markası sevinçlere ortak olma, güven, 
samimiyet, yakınlık, doğaya değer verme, doğada 
bulunma, aileden biri olma gibi duyguları içinde 
barındırıyor. Swan karavan markası toplumun tam 
kalbinde yer alıyor.

1996’dan bugüne sanayicilik, yönetim, pazarlama, 
ticaret, toplumla ilişkiler konusunda oluşturulan kurum 
kültürü ve ilkeler, “Swan Karavan” adını bir markadan 
daha fazlası haline getiriyor. Swan Karavan, faaliyetlerini 
uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, müşteri 
memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk 
anlayışı ile yürütmeyi kendine amaç edinmiştir. Atılan 
güçlü temellerimizle, sürdürülebilir geleceği hazırlamaya 
ve hayallere hayat vermeye devam ediyoruz.

SWAN KARAVAN SAFİR MODEL

Hayal etmeye cesaret et ve mükemmelliğe yer ver. 
Safir, hayallerden ilham aldı. Amacımız sizlere benzeri 
olamayan bir karavan deneyimi sunmak! Lüks bir yaşam 
mı, yoksa bir karavan mı? Safir ile her ikisini bir arada 
yaşayabilirsiniz.

• Toplam Uzunluk / 525 cm
• Gövde Uzunluğu / 390 cm
• Toplam Genişlik / İç Genişlik / 205 cm
• Toplam Yükseklik / İç Tavan Yüksekliği / 200 cm
• Hareket Halindeki Kütle / 900 kg
• Yatak Sayısı / 2 (2 kişilik)
• Yatak Ölçüsü, Oturma Alanı Yatak Dönüşümü (Uzunluk 
x Genişlik) / 190 x 140 cm
• Gövde Duvar Kalınlığı (Zemin - Çatı - Duvar) / 50 / 
35 / 35 mm
• Kapı Ölçüsü (Genişlik x Yükseklik) / 60 x 181 cm

Swan Göz Alıcı Tasarımları, Çağdaş ve 
Geniş İç Mekanları, Yüksek Özellikleriyle 

Tüm Yıl Boyunca Kullanabileceğiniz 
Benzersiz Karavanlar Üretmektedir“

“
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ZÜMRÜT MODEL

Hepimizin bir hayali var, göl kenarında, plajın 
yanında veya dağlarda, Kalabalıklardan uzakta güzel 
anılar biriktirmek. Peki tüm bunlara sahip olurken 
konforunuzdan ödün vermemek nasıl olurdu? Zümrüt 
ile mümkün...

• Toplam Uzunluk / 525 cm
• Gövde Uzunluğu / 390 cm
• Toplam Genişlik / İç Genişlik / 205 cm
• Toplam Yükseklik / İç Tavan Yüksekliği / 200 cm
• Hareket Halindeki Kütle / 900 kg
• Yatak Sayısı (Yetişkinler -Çocuklar) / 4 (4 kişilik)
• Yatak Ölçüsü, Oturma Alanı Yatak Dönüşümü (Uzunluk 
x Genişlik) / 190 x 140 cm
• Gövde Duvar Kalınlığı (Zemin - Çatı - Duvar) / 50 / 
35 / 35 mm
• Kapı Ölçüsü (Genişlik x Yükseklik) / 60 x 181 cm

YAKUT MODEL

Yakut gözalıcı tasarım, çağdaş ve geniş iç mekanlarıyla 
size ayrıcalıklı bir dünya sunuyor.

Evinizin rahatlığı ve ferahlığında yeni bir karavan 
deneyimi için Swan Karavan’ın Yakut modeli geniş 
hacimli mekanlarda kusursuz bir tail için tasarlandı.

• Toplam Uzunluk / 780 cm
• Gövde Uzunluğu / 590 cm
• Toplam Genişlik / İç Genişlik / 230 cm
• Toplam Yükseklik / İç Tavan Yüksekliği / 204 cm
• Hareket Halindeki Kütle / 1450 kg
• Yatak Sayısı (Yetişkinler -Çocuklar) / 5
• Yatak Ölçüsü, Oturma Alanı Yatak Dönüşümü (Uzunluk 
x Genişlik) / 190 x 140 cm
• Gövde Duvar Kalınlığı (Zemin - Çatı - Duvar) / 50 / 
35 / 35 mm
• Kapı Ölçüsü (Genişlik x Yükseklik) / 60 x 181 cm
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ORTİZ KARAVAN DOĞANIN İÇİNDE,
 DOĞAYI SEVENLER İÇİN KARAVANLAR ÜRETİYOR

Ortiz Karavan kurucusu Murat Yılmaz, 
“Kendi çıktığım tatilimde insanların 
karavan hayalleri olduğunu fakat 

bu alanda bilgi eksikliği olduğunu gördüm 
ve kardeşim ile birlikte bu sektördeki bilgi 
açığını kapatmak ve kaliteli hizmet vermek 
için bu alana yöneldik” dedi.

Bize firmanızdan bahseder misiniz?

Ortiz karavan 2016 yılında kuruldu. Türkiye’nin ve Av-
rupa’nın en değerli karavan markalarından biri olmayı 
başarmıştır. Bunda, karavan tutkunu iki kardeşin konu 
hakkında oldukça iyi deneyim ve bilgi sahibi olmasının, 
yenilikçi, araştırıp geliştirmeyi seven ve kullanıcı odaklı 
refleksler geliştirmelerinin olumlu katkıları bulunmak-
tadır. Murat ve Metin Yılmaz’ın aynı zamanda makine 
imalatı ve elektrostatik toz boya alanlarında hizmet ve-
ren tesisleri de faaliyetine devam etmektedir.

Ortiz, adını Artvin’in Ardanuç kasabasının Ortiz Köyü’n-

den almıştır. Ortiz, yerli üretim karavanlarını, işini seve-
rek yapan, gelişime açık, fikirler üreten, ayrıntıcı, heye-
canlı bir ekiple, kalitesi onaylanmış markalar ve özgün 
tasarımlarla buluşturuyor, uluslararası kalite standartla-
rıyla karavan tutkunlarına sunuyor.

Müşteriler neden Ortiz Karavanı tercih etmeli?

%100 Müşteri Memnuniyetini önemsiyoruz. Çözüm 
odaklı yaklaşıyoruz. Yenilikçi tasarımlar ile hizmet veri-
yoruz.  Güçlü takım çalışması ile güç alıyoruz. Arkamız-
da çok güçlü ve çalışkan bir ekibimiz var.

3.90 Karavanlar
USOT

VARTHEL
TABZOR

HARAVUL

5.25 Karavanlar
ÇARA

BALVANA

KARAVAN

Ürünlerinizden/modellerinizden bahseder misiniz?
Üretim müdürü Tuğçe Hanım bizlere 390 Varthel mode-
lini anlattı.

ORTİZ KARAVAN 390 VARTHEL MODELİ

Dış kabuk yapısı diğer tüm karavanlarımızda olduğu 
gibi cam elyaf takviyeli polyesterle başlıyor bu bir sand-
viç panel gibi aynı zamanda. Farklı izolasyon parçala-
rından da oluşuyor. Bu karavanın içerisinde farklı do-
nanımlar mevcut. Uzaktan kumanda ile karavanı park 
edebilirsiniz. Otomatik açılır ayaklara sahiptir. Bisiklet 
taşıma aparatına sahiptir. Sürüş güvenliği için stabiliza-
tör mevcuttur. Dışarıda oturmak istediğiniz zaman kul-
lanabileceğiniz tentesi vardır. Bu üründe dışa açılır ka-
ravan camları kullandık. Geniş bir cam tavana sahiptir. 

Bu modelde 4 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Mekaniz-
malı hareketli ranza sistemi mevcuttur. Bu modele ismini 
veren sistem de budur. Küçük alanda olabildiğince fazla 
depolama alanı kullanmaya çalıştık. İç kısımda kontrol 
ünitesi mevcut 12V ile çalışan her şeyi bu ünite ile kont-
rol edebiliyorsunuz. 

Mutfakta kombinasyonlu ocak kullandık. İçerisinde hem 
evyesi hem ocağını barındırabiliyor. Ocak ve evyenin ka-
paklarının kapatılıyor olabilmesi büyük avantaj tezgahı 
böylece geniş bir halde kullanabiliyorsunuz. Mutfağa 
ilave bir tezgah alanımız var, açılır kapanır şekilde oldu-
ğu için çok yararlı oluyor.

Teknik alt yapı ve tesisat da çok önemlidir. Mutfakta ve 
diğer tüm LPG ile çalışan ürünlerin bulunduğu ortamda 
bakır gaz tesisatı ve elektrik tesisatında halojen free kab-
lolar kullanıyoruz. Promatik su tesisatı kullanıyoruz. Gaz 
alarm cihazlarımız mevcut her karavanımızda. Oturma 
alanındaki masayı katladığınızda ve minderleri birleştir-
diğinizde 2 kişilik bir yatağa dönüşüyor.

İç mekanda kullanılan mobilyalar doğal ahşap görünü-
mündedir. Bütün mobilyaları kavak kontra olarak kulla-
nıyoruz. Banyo kabinimizde standart portatif bir tuvale-
timiz mevcut, müşteri isteği üzerine kasetli tuvalet vb. de 
kullanılabilinir. Burada yine banyo bataryası duş başlığı 
olarak da kullanılabiliyor.

Katlanır bir ranzamız var. Uzaktan kumanda mekaniz-
ması ile merdiveni yerleştirdiğinizde bu alanı ranza ve 
çalışma alanı olarak kullanabilirsiniz. Alanı oldukça 
efektif olarak kullandığımızı düşünüyorum. Hem içeriyi 
daraltmadan hem de bir yaşam alanı sağladığımızı dü-
şünüyorum.
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UĞUR KARAVAN GELİŞEN TEKNOLOJİYE UYGUN KONFORLU KARAVANLAR ÜRETİYOR

Uğur Karavan firma yetkilisi Uğur Sönmezyuva,  
“Uğur Karavan aile şirketidir. Aslında Uğur Karo-
sel Sanayi Ticaret Limited şirketine bağlı olan bir 
firmadır. Bursa’da kurulmuş bir firmadır ve %100 
ihracata çalışan bir firmadır. Karosel’in geçmişi 55-
60 yıldır süregelmektedir. Karavan sektöründe ise 
yeniyiz” dedi.

Uğur Karoser firması 1979 yılında Hazım Sönmezyuva ta-
rafından kurulmuştur. Uğur Karoser’in ana faaliyet alanı 
otobüs, midibüs, minibüs, çekme, motokaravan karoseri 
yapımı ve tadilatıdır.2020 yılında pandemi süreciyle gelişen 
sosyal mesafeye uygun tatil anlayışını dikkate alarak Alko ve 
SCHLEGL karavan şasesi üzerine Avrupa Tip Onay Belgeli 
çekme karavan üretimi yapamaya da başlamıştır.

Uğur Karavan firma yetkilisi Uğur Sönmezyuva 

Uğur Karavan NS 4090 Elegance modelinin özel-
liklerini bizimle paylaştı.

Bize kısaca firmanızdan bahseder misiniz?

Uğur Karavan aile şirketidir. Aslında Uğur Karosel Sanayi 
Ticaret Limited şirketine bağlı olan bir firmadır. Bursa’da 
kurulmuş bir firmadır ve %100 ihracata çalışan bir firmadır. 
Karosel’in geçmişi 55-60 yıldır süregelmektedir. Karavan 
sektöründe ise yeniyiz. Üç ayrı paket şeklinde karavan çe-
şitlerimiz vardır. İlk modelimiz NS 4090 Elegance detaylı bir 
paketti, dört kişilik aile rahatlıkla güvenli bir şekilde tatilleri-
ni bu karavanda yapabilirler.
İkinci modelimiz NS 4090 Smartline dediğimiz model ve 
üçüncü modelimiz ise NS 4090 Basicline dediğimiz ekono-
mik paketimizdir. Bu karavanların özelliklerine göre fiyat-
ları da değişir. Smartline modelinden bahsetmek isterim. 
Gövdelerimiz üç model de de standarttır. Gövdemizin boyu 

KARAVAN

409 cmdir ve mono bloktur. Ek-
siz gövdedir ve eksiz olması ne-
deniyle herhangi bir çatlamaya 
kar,  yağmur ve benzer doğal 
tepkimeleri karşı dayanıklıdır, en 
az 50 60 yıllık gövde ömrü var-
dır. Konforlu şekilde yolculuk ya-
pılabilmesi için biz marka olarak 
güvenliği standarta getirmeye 
çalıştık. Güvenlik lüks değil zo-
runluluktur. Karavan gövdesi bü-
tün olduğu için sadece dışardan 
bazı farklı yapılar eklenmektedir. 
Bu aracımızda da ufak bir tombul 
tüp dediğimiz tüpe uygun tüplük 
ekledik.  Karavan rengi istenil-
diği şekilde ayarlanabilir. Renk 
seçeneklerimiz müşteriye aittir 
renk olarak burada bordo ve 
krem renklerini kullanmayı tercih 
ettik. Bir havalandırma menfez 
sistemimiz vardır. Ön tüpü bağ-
ladığınızda bağlantılarda bir gaz 
kaçağı varsa bu menfez gazın dı-
şarı çıkmasını sağlayacaktır. İçe-
ride de gaz sensörümüz vardır. 
Karavanı müşteri isteği üzerine 
laminant da kaplayabiliriz, biz 
kavak ağacının kendi görüntüsü-
nü doğal olarak bırakmak iste-
dik. İçeride yıkanabilir sökülebilir 
oturma grubumuz var. Ortadaki 
masa aşağı indirildiği takdirde 
sırt süngerlerinin ortaya alınma-
sıyla 2 kişinin rahatça yatabildiği 
masadan yatağa dönüşebilen 
sistemimizi uygulayabiliriz. Bu 
araçta ortam ısıtıcısı olarak yer-
li Yılkar markasını tercih ettik 2 
kw gücündedir. Oturma grubu-
muzun üstünde de boydan boya 
dolaplar vardır. Bunlar kilitli do-
laplardır ve bas aç sistemindedir.

Uğur Karavan’dan Nagihan 
Sönmezyuva Uğur Karavan 
NS 4090 Basicline modelini 
bizler için anlattı.

Bu karavanımızda dış tarafında 
kolaylıkla erişebileceğiniz de-
polama alanları mevcuttur ve 
dış duşa sahiptir. Dış gövdemiz 
mono bloktur, fiber gövdedir ve 
tek parçadır. Ön tarafında pleksi 

karavan camı bulunur, yan taraf-
lardaki camlar da standarttır ve 
galaksi camdır. Dışarıdan güneşi 
engeller kararır, yerler pvcdir ve 
karavanda 72 amper yaşama 
yükümüz var. Elektrik tesisatımız 
yanmaz kablolardan oluşuyor. 
Küçük bir fiber glass tüplük ba-
gajımız var. Dışarıdan 65 lt su 
tankı girişimiz var. Önde ve ar-
kada 4 adet tutamağımız var bu 
sayede rahatlıkla hareket ettire-
bilirsiniz.

Standart olarak bagaj içerisinde 
dokunmatik aydınlatmamız mev-
cut,  otomatik çakmaklığımız ve 
dış aydınlatmamız mevcuttur. Şa-
semiz Alko şase, karavanın boyu 
409 cm, mobilyalarımız kavak 
üzeri özel bir boya, ocağımız 
yerli Arnell marka 22’li ocağımız 
var. Evyemiz yerli marka mutfak 
camımız sabit sinekliği ve per-
desi mevcut, yemek alanındaki 
masa hareketlidir,  katlanabilir 
ve aşağı indirilerek oturma alanı 
yatma alanına dönüştürülebilinir, 
2 kişi rahatça yatabilir.

Oturma alanının altı depolama 
alanı olarak kullanılabilir 65 lt su 
tankı da bu bölümde bulunur.86 
lt buzdolabımız mevcut buzdola-
bının altında da ufak bir depola-
ma alanımız var. Banyoda porta-
tif tuvaletimiz mevcut isteğe göre 
kasetli tuvalet de tercih edilebilir. 
Banyo laminant kaplamadır ve 
ufak bir perdeli cama sahiptir, 
kapı bölümüne su geçirmez bir 
perde de ekledik. Aynalı bir ban-
yo dolabımız var burada depo-
lama dolabı mevcut eşyalarınızı 
koyabilirsiniz. Evyeyi duş ya da 
normal işlevi ile kullanabilirsiniz. 
Karavanımızda ranzamız mevcut 
ranza 2.05 cm alt bölümü baza 
olarak kullanılabilir. Eşyalarınızı 
koyabilmeniz için bir uygun bir 
bölümdür,  dışardan kapak ile 
de erişebilirsiniz 2 kişi rahatlıkla 
kalabilir. Ranzanın baş kısmında 
USB giriş yerleri ve ışıklandırma 
var.
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“Benim de Bir Karavanım Olsun” Diyenlere 
Kadıköy Karavan Deneyimi

Kadıköy Karavan kurucusu Eser Tura, “ 
Kadıköy karavan kısa sürede filosunu 
geliştirerek kaliteli araçlarla ve sektörde 

ihtiyaç duyulan nitelikli karavan tatili orga-
nizasyonu sektöründe güvenilir ve kaliteli bir 
hizmet vermeyi hedeflemektedir” dedi.

Bize firmanızdan ve nasıl bir düşünce ile karavan alanına 
yöneldiğinizden bahseder misiniz? Ön planda olan hiz-
metleriniz nelerdir?

Firmamız Kadıköy Karavan 2020 yılında pandemi koşulları 
sebebiyle sektörde gördüğümüz acil ihtiyaç nedeniyle kara-
van kiralama ve insanlara kaliteli ve donanımlı araçlar ile 
hizmet edebilmek gayesiyle kuruldu. Hızla büyüyen işletme-
miz an itibariyle altı araçlık filosuyla yerli ve yabancı misa-
firlerimize nitelikli karavan kiralama hizmeti sunmaya, da-
nışmanlık vermeye, rota konaklama konusunda kılavuzluk 
ederek yaklaşık 15 yıldır süren aile karavancılığı macerasını 
yeni insanlarla ulaşmak ve paylaşmak amacıyla sürekli bü-
yümekte ve kendini geliştirmektedir. 

Firmamız hali hazırda karavan kiralama hizmeti vermenin 
yanı sıra çeşitli ürün gamlarında ilgili büyük firmaların ba-
yilik ve teknik servis hizmetlerini kullanıcılara sağlamakta, 
Kadıköy Bahariye’de ve Göztepe’de bulunan ofisleriyle ka-
ravan sahiplerine teknik destek ve danışmanlık hizmeti de 
vermektedir. Bu minvalde işbirliği içinde olduğumuz üretici 
ve tedarikçi karavan firmaları ile son kullanıcıyı bir araya 
getirmekteyiz. Aynı zamanda sektörde gözlemlediğimiz 
yenilikçi yaklaşımlara yardımcı olmakta çeşitli yerli üretici 
firmalarla bir araya gelerek yeni tasarım ürünlerin karavan 
sektöründe yaygınlaşması için çeşitli Ar-Ge faaliyetlerini de 
desteklemekte ve filomuzda yenilikçi yaklaşımlara da des-
tekler de sunmaktayız.

Doğaseverler neden karavan tercih ediyor ya da etmeli?

Karavan, mekana bağımsız ve çevre dostu olabilme özelliği 
nedeniyle insanları cezbetmekte, pandemi nedeniyle buna-
lan insanların kendilerine yeni bir soluk alabilme aracı ha-
line gelmektedir. Hali hazırda büyükşehirlerde kapalı alan-
lara sıkışan insan, kendisine daha ferah, daha geniş doğa 
alanları yaratmak ve o sıkışmışlıktan kurtulmak için karavan 
meselesine yakınlaşmaya başlamıştır, bu doğrultuda ener-
jisini kendi üreten, doğayla barışık çözümler ( karavan, tiny 

house vs.) oldukça cazip bir 
hale gelmektedir.

Hedef ve yatırımlarınız ne-
dir? Karavan sektöründe son 
durum nedir, ön gördüğünüz 
olabilecek değişikler nelerdir?

Kadıköy karavan daha öncede bahsettiğimiz “Benim de 
bir karavanım olsun” düşüncesini edinen ancak daha önce 
böyle bir sade yaşam pratiği yakalayamamış olan insanla-
rımızın süreli dönemlerde karavan kiralayarak bu hayal et-
tikleri yaşama uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını görme-
leri, karavan yaşantısı sırasında var olan üreticilerin hazır 
listelerinden bağımsız gerçek ihtiyaçlarını tespit edebilecek-
leri bir deneyim sunmaktadır. Bütçesi karavan almaya yeter-
li olmayan ya da bütçesini kısa süreli tatil deneyimleri için 
oldukça büyük bir yatırım kabul edebileceğimiz bir karavanı 
satın almak yerine kiralayarak değerlendirmek isteyen in-
sanlarımız için bir alternatif ve pratik imkanı sunmaktadır. Kadıköy, İstanbul, Türkiye

34714 İstanbul

0530 229 41 13
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Hayatın Anlamını Doğanın İçinde, 
Özgürlüğün Yol larında Bulanlar İçin Mobi l Yaşam Alanları

El&En Karavan Kurucusu Zafer Urundaş,  “Araçlarımı-
zı 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 hi-
tap etmek amacıyla üretimlerine azimle devam ediyor.
Firmanızı tanıtır mısınız? Öne çıkan hizmetleriniz nelerdir?
Elen Karavan olarak öncelikle uzun yıllar otomotiv sektöründe 
çalışmalar yapmaktayız. Karavan imalatı bizim için bir hobi ve 
tutku olarak başlasa da imalatlarımızdan çok keyif aldığımız 
alışıla gelmişin dışında farklı çalışmalar ile kendimizi sürekli ye-
niliyoruz. Tecrübeli ekibimizle marjinal ve gezgin ruhlara hitap 
etmek amacıyla üretimlerimize azimle devam edeceğiz. Birço-
ğumuz şehir yaşamının katı kurallarına uyarak yaşarız. Çalışır, 
kazanır daha sonra daha çok çalışmak için daha çok kazanı-
rız. Ama arada bir bazılarımız bu zinciri kırıp hayatın anlamını 
doğanın 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 sağlamak uğru-
na çalışıyoruz. Araçlarımızı karşılaşabileceğiniz her türlü zorluk 
ve sorunu göz önünde bulundurarak bir kamp, karavan sevda-
lısı ekiple sizin için, size özel üretiyoruz.

Araç serilerinizin özelliklerinden bahseder misiniz?

ELEN ARAÇ SERİSİ

Elen 1 karavan modeli, motorhome tarzında büyük boyutlu, 
geniş hacimli bir modelimizdir. Karavanımız, tatil amacının dı-
şında sürekli olarak yaşanabilecek, ev konforunu aratmayacak 
donanımlara sahiptir. En önemli özelliği olan slide out (kayan 
oda) sayesinde park halindeyken aracın iç hacminin büyütüle-
bilmesidir.

Elen 2 karavan modeli, Elen 1 modelinin slide out (kayan oda) 
olmayan bir alt versiyonudur. Tatil amacının dışında yaşam ara-
cı olarak da kullanılabilme imkanına sahiptir.
Elen 3 karavan Mercedes Sprinter ve  Volkswagen Crafter araç-
lar için tasarladığımız asansör yataklı bir modeldir. Elen 3’te, 
asansör yatağın toplam döşekle birlikte kalınlığı 20 santimet-
redir. Bu araçların tavan yüksekliği 1.95 santimetredir, asansör 
yatak montajı yapıldıktan sonra tavan yüksekliği 1.75 santi-
metre kalır. Bu sebeple tavana yatağın gizlenebildiği kadar ek 
yükselti yapılmaktadır. Yapılan işlem sayesinde asansör yatak 
kapalı durumdayken karavanın tavanı kot farkı olmadan başın-
dan sonuna dek aynı hizada kalır.
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Elen 4 karavan modeli, bilindik, alışagelmiş standart modelin 
dışında daha geniş bir oturma grubuna sahiptir. Aynı zaman-
da bu oturma grubu yatağa dönüşebilmektedir. Bu sayede hem 
büyük bir oturma grubuna hem de yatağa sahip oluyoruz. Ka-
ravanımız ahşap ağırlıklı çalışmalar ile rustik, retro bir görünüm 
sunar.

Elen 5 standart karavan tasarım modelinin aksine farklı oturma 
grubuyla, iç tasarımdaki değişik su bazlı boya çalışmalarıyla, 
kişiselleştirilebilir bir modeldir. Aracın dış kısmına uygulanan 
yatak bölümündeki ek fiber glass büyütmelerle PSA grubu araç-
ların 1.87 santimetre olan en ölçüsü, 2.10 santimetreye geniş-
letilebilmektedir.

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 santimetre olan oturma grubunun yatağa dönüşebilmesi 
ve 1.40 santimetreye 1.90 santimetre olan asansör yatağın öl-
çüsüne sahiptir. Modelimiz aynı zamanda ranza kullanım şekli 
haricinde, asansör yatağın tamamen indirilmesi halinde otur-
ma odasından yatak odasına geçiş yapılıyormuş gibi çok farklı 
bir ortama sahip olabiliyor.

Elen 7 karavan modelimiz, 2020’de İstanbul karavan fuarına 
çıkardığımız fuar aracımızdır. Bu araçta Elen 1’de uyguladığı-
mız slide out (kayan oda) çalışmasını aracın arka kısmına uy-
guladık. Ayrıca araç, 17 metreküp olmasına rağmen aracın ön 
tavan kısmına yaptığımız yaklaşık 22 santimetrelik ek fiberglass 
yükseltisi sayesinde 1.40 santimetre eninde 2 metre boyunda 
bir yatağa sahip oldu. Aracın dışına gerçek boya çalışması 
olan, sanatçı desteğiyle yapılmış air brush çalışması uygulandı.

Elen 8 karavan modeli, müşterimiz tarafından dizayn edilmiş 
özel bir çalışmadır.

Elen 9, modelimiz, karavan sevgisi ve motosiklet tutkusunun 
harmanlanmış halidir. Genellikle motosiklet, karavanların arka 
kısmına yapılan askıda taşınır. Bu tür motosikletler 100- 150 ki-
logram ağırlığında ve 50 CC hacminde olan motorlardır. Fakat 
müşterimizin, yaklaşık 500 kilogram olan motosikletinin ağırlı-
ğından ve boyutundan dolayı modelimiz, müşterimizin talepleri 
doğrultusunda gelişti.

Karavan meraklıları için karavan üretim sürecinizi ve bilin-
mesi gereken hususları anlatır mısınız?

Öncelikle biz bir aile şirketiyiz ve karavan yaptığımız tüm müş-
terilerimizi ailemizden biri olarak görüyoruz. Gece bir arza ol-
duğunda bile rahatlıkla arayıp bize ulaşabiliyorlar biz büyük bir 
aileyiz. Karavan ülkemizde gelişen ve büyüyen bir sektör haline 
geldi. İmalatlarımızda standart dediğimiz bir donanım var. 

Bunun yanı sıra Elen serilerimiz de var. Elen 1’den Elen 9’a 
kadar bu seriler gidiyor. Biz ailecek de karavan kullanıcısıyız. 
Müşterimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda modeller ken-

diliğinden de gelişebiliyor. Hal böyle olunca her modelin bir 
hikayesi ve anısı oluyor.

Karavanlar da MDF ve suntalam kesinlikle kullanılmaz. Çün-
kü MDF ve suntalam neme karşı dayanıklı malzemeler değildir. 
Zaman içerisinde bu malzemeler nem çekecektir, içleri şişecek-
tir. Karavanda en çok önemsediğimiz durum sağlıktır. MDF ve 
suntalam atık malzemelerden yapılıyor bu yüzden sağlıklı değil. 
Kavak kontra kullanıyoruz. Ağır ve dayanıksız bir malzeme ter-
cih etmiyoruz. Hafif malzemeler kullanmaya çalışıyoruz çünkü 
karavanda ağırlık meselesi çok önemlidir.

Önemli bir diğer konu ise yalıtımdır. Yalıtımda cam yünü veya 
taş yününü pek önermiyoruz ve biz kullanmıyoruz. Kendinden 
yapışkanlı folyolu izolasyon ürünleri kullanıyoruz 19 mm kalın-
lığında. Cam ve taş yününü önermememin sebebi ise karavan 
hareketli bir araç olduğu için zamanla kapladığınız yerlerden 
bu malzemeler dışarı doğru zorlama ve çıkma yapabiliyor.

Bu tür ürünlerde sabit kalamayabiliyor. Sabit yapılarda ve ev-
lerde gayet kullanılabilir bu ürünler fakat karavanlarda ben 
önermiyorum.

Avrupa’daki karavan teknolojisiyle Türkiye’deki karavan tekno-
lojisi çok farklı. Neden derseniz bir karavana sahipsiniz diyelim 
bunu evinizin önüne park edemezsin yasak çünkü. Bir karavan 
parkına veya karavan için ayrılmış özel yerlerde sadece park 
edebiliyorsunuz. Türkiye’de karavan park yerleri bu konuda ye-
tersiz ama zamanla gelişecektir.
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Türkiye’de Arazi 
Karavanı Üreten İlk 

ve Tek Firma: 

CRAWLER

Crawler Karavan %100 yerli üretim ile karavandaki birçok yaşam 
fonksiyonunu hazır olarak standardın içerisinde sunuyor.

Firmanızdan bahseder misiniz? 

20 yıllık Gümüşgroup bünyesinde %100 yerli üretim ile 
2017 yılında Türkiye’nin ve Avrupa’nın off-road (arazi) 
karavan ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Crawler, 
Kocaeli Kartepe’de bulunan fabrikasında 4 iklimde ve 
tüm ortamlarda kullanılabilen arazi karavanları, mo-
tokaravanlar, askeri/endüstriyel alanlarda üst yapı ve 
römork üretmektedir. Üretilen araçların her biri yüksek 
kalite standartlarındadır. 

Aynı zamanda bünyesindeki Ar-Ge çalışmalarıyla daha 
çevre dostu, daha kompakt, daha güvenli araçlar üret-
mek için sürekli iyileşme anlayışı çerçevesinde çalışma-
larını sürdürmektedir. Türkiye’de arazi karavanı üreten 
ilk ve tek firma olmanın gurunu yaşamaktadır.

Sektörde ürün yelpazesini genişletmeyi planlayan Craw-
ler, bir yandan iç piyasada sivil, kamu ve askeri alan-
larda kullanıcısını arttırmayı hedeflerken bir yandan da 
4 kıtada 16 adet distribütörü ile ihracat operasyonlarını 
sürdürmektedir.

Ürünlerinizi ve özelliklerini anlatır mısınız?

CRAWLER BATU 535 MODELİ

BATU 535 çekme karavan, işinizi kolaylaştıran teknolo-
jileri sayesinde güvenli bir yolculuk sunar. Size sadece 
manzaranın tadını çıkartmak kalır. Seviye ayarlı havalı 

süspansiyon sayesinde yolculuk ve kamp esnasında size 
konfor sağlar. Dayanıklı alüminyum dış gövdesi ile BATU 
535, tüm arazi şartlarına dayanıklı olması ve sizinle her 
mevsim, her yolda ilerlemesi için özenle dizayn edilmiş-
tir. Seviye ayarlı havalı süspansiyon sayesinde yolculuk 
ve kamp esnasında size konfor sağlar.

Geniş iç hacmi sayesinde, tüm ihtiyaçlarınızı ve malze-
melerinizi kolayca taşıyabilmenizi sağlar. 4 kişilik yatak 
kapasitesi, hareketli yemek masası, geniş depolama 
alanları, açılabilir sineklik ve perdeleri, içeriden ve dışa-
rıdan kullanılabilen mutfak ve banyosu ve birçok pratik 
özelliğiyle Crawler BATU 535 karavanlar size yolculuğu-
nuzda konfor ve ilham verir.

Tamamen aileler için düşünülmüş bir model, yaklaşık 
bir buçuk senedir seri üretimi sürüyor. Türkiye’de de 
var yaklaşık 35 tane bu üründen görebilirsiniz. Üst yapı 

 Türkgücü Mahallesi Türkgücü O.S.B. Yılmaz Alpaslan Cad. 
No: 64 PK: 59850 Çorlu / Tekirdağ 
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tamamen aynı şekilde diğer modellerimizde de olduğu 
gibi alüminyum. Çift akslı olmasının sebebi cihazın ken-
di ağırlığı 1750 kg kadar geliyor bu ağırlık dengesini 
tamamen üzerinde taşıyabilmesi açısından bu şekilde 
kullanıyoruz.

Birçok yaşam fonksiyonu içerisinde geliyor ısıtıcı sistemi, 
buzdolabı vb. bunların hepsi standardın içerisinde gelen 
şeyler. Dört kişilik yatma kapasitesine sahiptir, iki kişi ön 
tarafta, iki kişi arka tarafta ranza şeklinde yataklar mev-
cut.  Karavan standardında 220 Amper güç kapasitesi 
var,  buna güneş enerji paneli ekleyerek destek sağlaya-
bilirsiniz. Dışardan şarj desteği olabiliyor, saklama alanı 
konusunda ön tarafında çokça saklama alanı mevcut.  
İçerisindeki ısınma sistemi kombidir, gazla çalışıyor. 
Standart 1750 kg üzerine eklenen opsiyonlarla bu yak-
laşık 2 tonlara kadar çıkabilmektedir.

CRAWLER OTAĞ 600- MAN TGM 18.290

Ekspedisyon araçlar için tasarladığımız Crawler OTAĞ 
600 ile uzun karavan yolculukları şimdi çok daha kon-
forlu olacaktır. Otağ 600’ün L şeklindeki mutfağında bir 
evden bekleyeceğiniz tüm ekipmanlar mevcut. 4 kişilik 
ayarlanabilir yemek masası ve oturma grubu aynı za-
manda çift kişilik bir yatağa dönüşebiliyor. Oturma ala-
nındaki camlı panel tamamen açılarak güzel bir seyir 
alanı oluşturuyor. Yemeklerinizi yerken, manzaranın ta-
dını doyasıya çıkarabilirsiniz. 
Mutfağın hemen karşısında, ofis olarak kullanabileceği-
niz, kendi penceresi ve depolama alanları bulunan bir 
masa yer alıyor. Ofis alanı yerine opsiyon olarak ranza 
seçeneği de eklenebiliyor. Bir evin konforunu aratma-
yan banyosunda, duşa kabin, lavabo alanı, kasetli ve 
elektrikli tuvalet bulunuyor. Karavanın arka kısmında, ol-
dukça geniş bir ana yatak bölümü bulunmakta. Askılıklı 
kıyafet dolabı, çeşitli boylardaki çekmece ve eşya gözleri 

ile uzun kamplar için maksimum depolama alanı mev-
cut.  500 Lt’lik bir su deposuna sahip olan karavan, LPG 
ile çalışan kombisi ile hem sıcak su ihtiyacını hem de 
karavanın ısınma ihtiyacını karşılayabiliyor. MAN TGM 
18.290 aracına uygulanan OTAĞ 600 üst yapı, aynı ka-
tegoride bulunan tüm 4×4 kamyonlara uygulanabiliyor.

Ekspedisyon karavandır bu modelimiz.  Avrupa’da daha 
çok bu şekilde anılmaktadır. Genelde büyük kamyonlar 
üzerine üst yapı çalışmaları yapıldığı zaman bu şekilde 
araçlar oluyor. Türkiye’deki ilk yapılan örneği bu araç-
tır. Yaklaşık bu araçtan yapılmış üç tane var. Bu üçüncü 
olanı diğer ikisi şu an Türkiye’de gezmektedir. Bu araç 
Türkiye’de 2017 model olarak mevcut bunun dışında 
baktığınız zaman 4 × 4 bu araba dışında başka ara-
balar da var. 

Güneş enerji paneli sayesinde elektriğini sürekli yenile-
biliyor. İçerisinde şu an altı kişilik bir yatma alanı mevcut. 
Bunun iki farklı modeli var. Bu modelin içerisinde nor-
mal çaplarda içeri girdiğinizde karşınıza çıkan ranzalar 
çalışma masası olarak da değiştirilebiliyor. Dış yapı ta-
mamen alüminyum,  iç tarafında bizim diğer modelle-
rimizde de kullanmış olduğumuz termal yalıtım mevcut. 
Aracımız MAN 18 290 4 × 4 manuel bir araç, bu araç 
üzerinde standart donanımda birçok yaşam fonksiyon-
larını barındırabiliyor. 

ARAÇ VE KARAVAN TİPİ KABLOLAR
VEHICLE AND CARAVAN TYPE CABLES
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O1 Sınıfı 750 kg 
Dünyanın İ l k Kaplumbağa Karavan Model i

Campravan Satış ve Pazarlama Sorumlusu 
Uğurhan Işık, ”Firma 2018 yılında kuruldu ve 
üç yıllık Ar-Ge ile ürünlerimizi geliştirdik” dedi.

%100 yerli üretim ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın Offroad (arazi) 
karavan ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Campravan, 
4 iklimde ve tüm ortamlarda kullanılabilen arazi karavanları, 
motokaravanlar ve askeri/endüstriyel alanlarda üst yapı ve 
römork üretmektedir.

Sektörde ürün yelpazesini genişletmeyi planlayan Campravan, 
bir yandan iç piyasada sivil, kamu ve askeri alanlarda 
kullanıcısını arttırmayı hedeflerken bir yanda da komşu ülkelere 
operasyonel girişimlerine devam etmektedir.

Bize ürünlerinizin özelliklerinden bahseder misiniz?

ARMADİLLO XXL

Tutkularınızı asfalt ve toprak yol güzergâhlarında kısıtlamayın. 
Armadillo XXL’ın şase, süspansiyon, lastik ve tasarımı sayesinde 

kimsenin ulaşamayacağı doğaya ilk siz ulaşın. Tatil, offroad, 
kampçılık, avcılık, dağcılık ve balıkçılık maceralarınızı 
doğal hayatta ev konforunda ve imkânlarında yaşayın. 
Yorgunluğunuzu atacağınız koltuktan bozma yatacak yer değil, 
sadece istirahat için dizayn edilmiş 145 cm eninde 200 santim 
uzunluğunda bir yatağınız olacak. 

Aynı yatağı ailenizin diğer bireyleri için de düşündük bu 
küçük kamp römorkuna bir değil iki adet aynı ölçüde yatak 
sığdırdık. Ön ve arka kısımda iki tane dev kargo alanı 
barındıran Armadillo XXL evinizde unuttuğunuz bir kamp eşyası 
bırakmayacak. 

Dokunmatik ekran üzerinden kamp römorkunuzun tüm 
fonksiyonlarını kumanda edebileceksiniz. Aynı ekran üzerinde 
tarih, saat, iç-dış ortam sıcaklığı, bulunduğunuz yerin rakımını 
ve akü seviyesini görebileceğiniz akıllı ev teknolojisini standart 
pakette sunuyoruz. Standart özellikleri bile birçok benzer 
ürünün opsiyonel özelliklerinden fazla. 

Tasarımı ile kapalı alanını neredeyse dört katına çıkaran O1 
belgeli patentli dünyada ilk ve tek kamp römorku. Armadillo 
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XXL ailenizin yeni bir üyesi olarak fotoğraflarla 
ölümsüzleştirdiğiniz anılarınızın başköşesine 
oturacaktır.

13 metre² bir yaşam alanı oluşturan bu karavanın 
dışı imperial çadırdır. Su ve rüzgâr geçirmez, kışlık 
istenirse termal çadıra da çevrilebilir. İç kısmında 
sizi kocaman bir salon karşılar ve içerisinde 150-
200 cm 2 tane yatak bulunur.  Geniş aileler için 
tasarlanmış bir ürünümüzdür. Mutfakta evyesi, temiz 
su tankı, kişisel bagaj alanlarıyla ürünün bütün 
kısımları faydalı bir hale getirilip, kör noktaları 
tamamen müşterinin kullanabilmesine hizmet 
etmektedir. Dışarı bölümünde bir dış duş bölüm 
kabinimiz mevcuttur.

KAPLUMBAĞA XL

%100 alüminyum gövdedir. Taban dahil tüm yapı 
30 mm XPS izolasyonludur. Ömür boyu tavan 
sıhhi sızdırmazlık garantisi vardır. Yaşam alanı 
ve yatak odası üzeri maksi boyutta cam tavandır. 
Hem tasarımı ile hem de çizgileri ile özgün bir 
yapıya sahip, komple alüminyum gövdeden oluşur. 
Açılabilir yapısıyla da taşınırken küçük ama kamp 
alanında geniş bir yaşam alanı sunar. Tasarım 
tamamen firmamıza özgün bir şekilde yapılmıştır. 
Tasarımımız tescilli ve patentlidir. Gövde tamamen 
alüminyumdur araba kaportası gibi kompozit 
değildir. Ürünün izolasyonunda 30 mm XPS 
dediğimiz bir malzeme kullanılmıştır. Bu da hem ses 
yalıtımı hem de ısı yalıtımı sağlıyor. Gövde olarak 4 
metre dışarıya açılan bir doksanlık yatak bölümü ile 
beraber 590 cm bir uzunlukta olup sınıfında 750 kg 
altı dünyanın ilk ürünü diyebilirim bunu da gururla 
belirtiyoruz. 

Yapı tamamen offroad platformlar için ama 
yumuşatılmış çizgilerimiz ile beyaz karavancıya 
da hitap edecek tarzda bir tasarımımız mevcuttur.  
Kaplumbağa modelimizin içerisinde ferah geniş bir 
oturma alanı karşılıyor masası aşağı yukarı hareket 
mekanizmalıdır, oturma alanımızın tavanı cam 
tavandır.



38

KARAVAN

Çok Fonksiyonlu Tam Donanıma Sahip 
Yeni Nesil Bir Crossover Karavan: Wolf 365
Wolf Karavan Genel Müdürü Necati Solak, “En sevilen özelliği ise içerden de dışardan da 
ulaşılabilinen mutfak.  Bu bir doğa karavanı olduğu için karavan kullanıcısının doğayla baş 

başa olduğunu planlayarak dışarıya çalan bir mutfak dizayn ettik” dedi.

Wolf 365, tüm yol koşullarında kullanılabilen, çok 
fonksiyonlu, tam donanıma sahip, yeni nesil bir 
Crossover karavandır.

Bize firmanızdan ve karavan alanına nasıl yöneldiğiniz-
den bahseder misiniz?

Firmamız iki sene önce kuruldu iki senelik Ar-Ge çalışmamız 
oldu. İlk ürünümüzü altı ay sonra çıkardık. Düzce’nin Akça-
koca ilçesinde bir kamp karavan alanımız var. Bu alanda iki 
adet karavanımız mevcut, karavanlarımızda konaklamalar 
yapıldı. Oradaki müşterilerden geri bildirim aldık ona göre 
aldığımız bilgilerle ürünlerimizi güncelledik. Şu an ikinci se-
neyi doldurmak üzereyiz ve Wolf’u satışa sunmaktayız. 
 
Wolf 365’e tam anlamıyla bir offroad karavanı diyemeyiz 
ama bir doğa karavanıdır. Ona göre dizayn edilmiştir. Yer-
den yükselip asfalt yoldan çıktığımız zaman bizi doğayla iç 
içe her yere rahatlıkla götürebilecek bir araçtır.

1100 kg ağırlığındadır opsiyonel özelliklerle 1250 kg’a ka-
dar çıkabiliyor. Bu kilolarda Offroad bir karavan yapılama-
yacağı için biz bu sınıfa konuşlandık.

Renk seçeneklerimiz mevcut, açık gri, antrasit ve bakır renk-
lerinde yapabiliyoruz. İsteyenler internet sitemizde detaylı 
olarak inceleyebilirler. İçerisinde lavabosu ve duşu mevcut 
en sevilen özelliği ise içerden de dışardan da ulaşılabilinen 
mutfak.  Bu bir doğa karavanı olduğu için karavan kullanı-
cısının doğayla baş başa olduğunu planlayarak dışarıya ça-
lan bir mutfak dizayn ettik. İçerisinde buzdolabı, ocak, evye,  
bardaklıklar, tencerelikler, tabak yerleri,  eşya gözleri mev-
cut. Hepsi içerden ve dışardan aynı rahatlıkla ulaşılabilir.

Bize Wolf 365’i tanıtır mısınız?

Açılı yapısı ve agresif duruşu ile amfibi, zırhlı araç görü-
nümünü andırmaktadır. AL-KO kaplini, AL-KO dingili, yük-
sekliği, lastiği, yaklaşma ve uzaklaşma açıları ile hafif arazi 
koşullarında, şehir içinde ve uzun yolda sorunsuz ve rahat 
kullanım sağlamaktadır. Tüm yol koşullarında kullanılabi-

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.
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len, çok fonksiyonlu, tam donanıma sahip, yeni nesil bir 
Crossover karavandır.

Tamamen galvanizli sacdan üretilen Wolf Karavanları, me-
tal gövdesi ile her türlü ağır darbeye, kazaya, sürtmeye da-
yanıklıdır. Gövde tamiratı kolaydır. Lokal onarımlar ve par-
ça değişimleri basit şekilde yapılabilir. Galvanizli yapısı ve 
fırınlanmış elektrostatik boyasıyla ağır hava koşullarında ve 
doğal ortamlarda yağmur, kar, çamur, korozyon, paslanma 
gibi doğal etkenlerden etkilenmez. 

365cm kabin uzunluğu 205cm genişliği ile 3 yetişkin ve 1 
çocuğun rahat bir şekilde konaklama yapacağı ferah ve 
kullanışlı bir iç hacme sahiptir.

En önemli özelliklerinden biri içeriden ve dışarıdan tam eri-
şim sağlanabilen mutfak kısmıdır. Ocak, evye, buzdolabı, 
eşya gözleri, malzeme ve erzak rafları, hem içeriden hem 

de dışarıdan aynı rahatlıkla erişim sağlanabilecek şekilde 
tasarlanmıştır.

Mutfakta iç ve dış kısmı ayıran bir perde vardır. Dışarıdan 
mutfak kullanımı yapılırken istenirse perde kapatılır. Bu sa-
yede, karavanın iç alanının görünmesi engellenmiş olur. 
İçeriye ışık ve hava girmesi engellenir. Güneşlik olarak kul-
lanılır. Ayrıca bu perdede komple sineklik mevcuttur. Perde 
içi fermuar ile açılıp sineklik kısmı kullanılır.

Bahçe mutfağı kısmı karavanın sağ arka tarafındadır. Ça-
murluk üstünde ek mutfak aparatı için iki adet kulak mev-
cuttur. Aparat kulaklara takılır.

Aparatta evye gözü ve kesim yeri vardır. Yan açılır sehpaya 
portatif ocak koyulur. Bu sayede tente altı ufak bir bahçe 
mutfağı oluşur. Kokulu yemeklerde, kızartmalarda ve kala-
balık yemek menülerinde yardımcı mutfak olarak kullanılır.
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ONYX Karavan İle 
Güzel Anılar Biriktirme Hayalinizi Gerçekleştirin

ONYX Karavan, profesyonel bir ekiple kamp ve ka-
ravan aşığı müşterilerinin hayallerine kavuşmaları 
için durmadan çalışıp ve her geçen gün üretmiş ol-
dukları karavanların geliştiriyor.

Onyx markasının kurucuları Mert ve Oğuzhan İLKHUN 
genç yaşlarında çırak olarak başladıkları serüvene, kendi 
oto klima ısıtma ve soğutma sistemleri dükkanlarını açarak 
devam ettiler. Devamında verdikleri hizmetleri genişleterek 
elektronik ve oto beyin tamiri ile devam etmişlerdir.

2015 yılında çocukluk hayalleri olan karavan kullanma 
ve karavan imalatı yapma işine 2 senelik Ar-Ge ve 6 ay-
lık prototip ürün çalışması devamında ilk önce kendilerine 
karavan yaparak başlamışlardır. 2020 yılında ONYX Ka-
ravan firmasına kurarak karavan severlerin taleplerine ve 
sektördeki eksikliklerin geliştirilmesi misyonu ile seri imalat 

yapmak için kollarını sıvamışlardır. 

Sapphire 360 Modeli

Yenilenen Sapphire 360 şimdi çok daha konforlu hale geti-
rilmiştir. Firma geniş iç hacmi ve geniş depolama alanları ile 
kamp sever müşteriler için keyifli bir karavan tatili için vade-
diyor. Yüksek iç tavan sayesinde ayakta durabilmeniz kolay 
olacaktır. Dört kişinin rahat bir şekilde konaklayabileceği bir 
karavandır. Duş, WC, mutfak ve depolama alanlarının bu-
lunduğu bir karavan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Evinizde-
ki konforu aratmayan vazgeçilmez bir yürüyen eviniz ONYX 
Karavan’da. 750 KG altı ruhsat, vergiden muaf, O1 belgeli 
çekme karavandır.

Ölçüleri 
DIŞ 360CM*200CM

KARAVAN

İÇ 354CM*194CM

Güvenlik ve şase
Tüm altyapı ekipmanları AL-KO markadır.4 adet sabitleme 
ayağı mevcuttur. Pilot tekerler kullanılmıştır. Frenli kaplin ve 
frenli dingil AL-KO markadır.

Dış cephe ve yalıtım
Duvarların tamamı vakum tezgahında panel haline getiri-
lip karavana monte edilmiştir. Duvar kalınlığı 30 mm olup 
izolasyon XPS starafor köpükle sağlanmıştır. Ürünler özel 
contalarla birleştirilerek 2 yıl su sızdırmazlık garantisi vardır.
Sapphire 360 Modeli’nin donanımı
Dış duşu mevcuttur. 220 V enerji girişi ve 7 adet camı vardır.
( 6 adet sürgülü ve 1 adet sabit cam).Tavan havalandırması 
mevcuttur. Karavanda 20L kimyasal portatif WC bulunur. 
Tüm cam, kapı ve pencerelerde sineklik ve güneşlik mev-
cuttur. Orijinal karavana kilidine sahiptir. 2 adet ranza altı 
dıştan erişim kapağı ve içte ranza altı erişim kapağı mevcut-
tur. 2 gözlü ankastre cam ocak, krom paslanmaz mutfak ve 
banyo eviyesi vardır.

12V otomatik yat hidraforu ve 100LT su tankı bulunur. Dış 

kapı üstü aydınlatmaya sahiptir. WC’de el yıkama eviye-
si(krom) ve duş başlığı vardır.220V 90LT buzdolabına sa-
hiptir. 60 AH yaşam aküsü ve şarj cihazı mevcuttur. 220V 
elektrik tesisatı ve prizler vardır. Temiz ve gri su tesisatına 
sahiptir. Küçük tüp ve tesisatı vardır.

ONYX Karavan’da, oturma grubu yatak olabilmektedir, ya-
tak ölçüsü(194CM*128CM). Tüm mobilyalar kavak kontra 
malzemeden yapılıp üzerine doğal ahşap renklendirici uy-
gulanmıştır ve renk seçenekleri mevcuttur. Alt ranzanın al-
tındaki 375 LT’lik alan tamamen müşterinin kullanımına ay-
rılmıştır. Karavandaki tüm aydınlatma, enerji tasarruflu led 
aydınlatma malzemeleri kullanılarak yapılmıştır. Mutfakta 
1 adet üst dolap, 3 adet çekmece ve bir adet yan dolap 
mevcuttur.
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Gezginci Karavan’dan, İmal Edilen Tüm Karavanlara 
Ömür Boyu İşçilik Garantisi

Gezginci Karavan Genel Müdürü 
Mehmet Erçetin, “Markamızla 
uluslararası bilinirlik oluşturmak 
istiyoruz” dedi.

Bize kendinizden bahseder misiniz? Karavancılığa 
nasıl başladınız?

2017 yılında kurulan Gezginci Karavan ticari faaliyetine 
başlamış, kısa zamanda güzel referanslar bulmuştur. Ka-
ravan imalatına başladığı günden itibaren ek yatırımlarla, 
iş hacmi genişlemiş ve karavancılığa dair kullanışlı ürünler 
yapmıştır. 2020 yılında talep artışını karşılama ve ürün ka-
pasitesini arttırma adına 2 üretim atölyesi ile hizmet vermek-
tedir. Gezginci Karavan ulaşmış olduğu kalite, kapasite ve 

güvenilir hizmet anlayışıyla Türkiye’nin sayılı imalatçıları gir-
miştir. Sektörün dev kuruluşu olmaya aday olarak, karavan-
cılığın gurur kaynağı olmuştur.Karavan sektöründeki gücünü 
perçinlemek amacıyla yeni ürünlerle ulusal ve uluslararası 
pazara girmiştir.

Gezginci Karavan neden tercih edilmeli?

Çünkü, Gezginci Karavan olarak daima müşteri odaklı ça-
lışmalar yapıyoruz. Bu sebeple taleplere dayalı en iyi üretimi 
yaptığımız için tercih konusuyuz.

ÖZEL ÜRETİMLER
Gezginci Karavan olarak bütçenize uygun en özel tasarımla-
rı gerçekleştiriyoruz. “Karavanınız, karavanımızdır” diyor ve 

1201/1 Sokak No: 1 Yenişehir Gıda Çarşısı İzmir - Konak
info@karselplastik.com

05078870501

Karavana Dair Her şey
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en kaliteli hizmeti sunuyoruz.

GARANTİ SEÇENEĞİ
Gezginci Karavan olarak imalatını gerçekleştirdiğimiz tüm 
karavanlara ömür boyu işçilik garantisi veriyoruz. Çünkü işi-
mizi severek yapıyoruz.

SATIŞ SONRASI DESTEK
Bizi biz yapan en önemli özelliklerimizden biri de imalatını 
yapıp teslim ettiğimiz her karavan ile ilgili meydana gelebi-
lecek sorunlarınızda destek garantisi veriyoruz. Kısaca satışla 
bitmeyen dostluğumuz başlıyor.

Önde gelen hizmetleriniz nelerdir?

Gezginci Karavan’ı bugünlere mesai arkadaşlarımla taşıdım. 

Her geçen gün daha da büyüyerek emin adımlarla ilerliyoruz. 
İçerisinde bulunduğumuz pandemi günlerinde iş tempomuz 
biraz da artmış durumda. Bu yüzden ekibimize işlerinde tec-
rübeli mesai arkadaşlarımıza dahil ettik. Tamamen müşteri 
odaklı imalatımızı kurumsalla doğru götürüyoruz. Motoka-
ravan imalatı ile başlayan serüvenimize mono blok gövdeli 
çekme karavanımızı da dâhil ediyoruz kalıplara bağlı kalmı-
yoruz.

Gezginci Karavan olarak müşterilerimize 7/24 saat danışma 
sağlıyoruz. Her müşterimiz ile bir aile bağı kuruyoruz ve müş-
terilerimizin tüm isteklerini yerine getiriyoruz. Karavan ekip-
manlarına alternatif ürünlerini kullanıyoruz. Müşteriye özgü 
Ar-Ge çalışmalarımız oluyor. Bir nevi imalatta müşterilerimi-
zin birebir isteklerine cevap veriyoruz.

Hedef ve yatırımlarınız nelerdir?

Hedeflerimizin arasında ilk olarak emin adımlarla bu sektör-
de kalıcılığımızı sağlamak yer alıyor. Onun haricinde mar-
kamızla uluslararası bilinirlik oluşturmak istiyoruz. İlerleyen 
günlerde alkovenli karavan ve semi entegre karavanlar ile 
karşınızda olacağız. Ciddi bütçelerle karavancılığa dair Ar-
Ge’ler oluşturuyoruz. Gezginci Karavan Troya modeli bun-
lardan bir örnek. Su depolarını efektif kullanmak için bir çok 
çalışmalarımız oluyor.
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ÇARPIŞANTÜRK CAMPER İLE DOĞANIN TADINI ÇIKARIN

Yalova’da yaşayan Yusuf ve Müfit Çarpışantürk 
kardeşler, kendi ihtiyaçları için 2013 yılında bir 
kamp römorkörü geliştirdi. 

Yalova Kirazlı mevkii’nde seri üretim yapan kardeşler, bu-
güne kadar yaklaşık 60 kamp römorkörü üreterek kamp 
severlerle buluşturdu. Müfit ve Yusuf Çarpışantürk dergimiz 
için ürünlerini tanıttı.

ÜRÜNÜMÜZ, BİZİM 
İHTİYAÇLARIMIZDAN 

DOĞDU

Bize markanızı tanıtır mısınız?

Müfit Çarpışantürk: Yıllardır off-road ve doğa sporlarının 
içinde yer alan bir aileden geliyoruz. Doğada olmak bizim 

için bir tutku. Kamp römorku da aslında bu tutkunun so-
nucunda ortaya çıkan bir ürün oldu. Fikrimizi seri üretime 
dökerek ürünümüzü kamp severlerle  buluşturduk ve çok 
güzel geri dönüşler aldık. Şuan satışlarımız çok keyifli ve 
yoğun bir şekilde devam ediyor. Kamp karavan dünyasında 
ÇARPIŞANTÜRK markamızı güven duyulan ve kamp kara-
van severlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir marka haline 
getirmek istiyoruz.

Yusuf Çarpışantürk: Yaptığımız ürün Türkiye’de olmayan bir 
ürün zaten. Bu biraz bizim ihtiyaçlarımızdan doğdu. Kendi-
miz ihtiyacımız doğrultusunda alacak bir şey bulamayınca 
üretmeye karar verdik ve ürettik. Çok güzel bir ürün oldu. 
Herkes tarafından çok beğenildi. Keyifle ilerliyoruz.Kullanışlı 
ve pratik tasarımı ile dikkat çeken bir ürün.

Ürününüz hakkında okuyucularımızı bilgilendirir 
misiniz?

Çarpışantürk camper standart modelinin toplam yürür 
ağırlığı 350kg dır ve sınıfında rakipsizdir. Yine standart 
donanımda sunduğumuz gipsy marka 160x220 ebadında 
4 mevsim tavan çadırı ile ailenizle birlikte yerden 165cm 
yüksekte uyumanın keyfini çıkarabilirsiniz. 2x3 metre eba-
dındaki yan tente ile yazın güneşten, kışın ise yağmurdan 

korunabilir altında keyifli soh-
betler edip doğanın tadını 
çıkarabilirsiniz. Özellikle yaz 
aylarında deniz sonrası tuz-
lu sudan arınmak önemli bir 
ihtiyaçtır bunun için camperi-
mizin yan tarafındaki dış duş 
sayesinde 100lt su deposuna 
bağlı duş ile rahatlayabilirisi-
niz. Karnınız acıktığında arka 
bölümde bulunan kolay kul-
lanımı ve tasarımıyla dikkat 
çeken mutfak bölümünde 
kendinize ve sevdiklerinize 
lezzetli yemekler pişirebilirsi-
niz. Kullanıcılarımızın Keyifli 
ve kaliteli zaman geçirebil-
mesi için Çarpışantürk Cam-
per olarak her detayı işlevsel, 
uzun ömürlü ve off-road şart-
larına uygun olarak tasar-
ladık. Standart donanımda 
sunduğumuz fiskars marka 
kürek ekstra kuma saplan-

“ “

KARAVAN

ma v.s durumlarında çok işinize yara-
yacaktır. 700lt lik dahili bagaj hacmi 
ve opsiyonel olarak sunduğumuz 270 
litrelik önde konumlandırdığımız kilitli 
box sayesinde kamp malzemelerinizi 
rahatlıkla taşıyabilirsiniz., 

Gece seyehatlerinizin rahat ve güvenli 
olabilmesi adına kullandığımız stop ve 
sinyalizasyon ekipmanları uzun ömürlü 
LED olarak tasarlanmıştır. Yan tarafta 
konumlandırdığımız seyir iz lambaları 
sayesinde yaya ve araç sürücüleri sizi 
rahatlıkla farkedecektir.

Çarpışantürk camper %100 kendi ta-
sarımımız olup tasarım tescili ve marka 
tescili alınmıştır. Türkiye ‘de kendi ta-
sarladığımız ürünümüzü elimizden gel-
diğince yerli hammadde ve malzeme 
kullanarak üretmenin ve kamp severle-
rin beğenisine sunmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.

Römork şasisi de  kendi üretimimizdir 
ve karayolları uygunluk Tip onay O1 
belgesi mevcuttur. Müşterilerimiz bu 
belgeler sayesinde rahatlıkla yurtdışına 
da seyehat edebilirler.
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Adria markasının en dikkat çekici segmenti 
olan Adora, tüm modelleri ile kullanıcısına ev 
konforunda bir deneyim sunuyor.

Adria Adora 573PT, altı kişilik yatak kapasitesi, skywindow ve 
fiber kabuk gibi özellikleriyle kullanıcılara ev konforunda ve 
şık bir deneyim imkanı sunuyor.  İki kişilik sabit yatağın baş 
üstlerinde konumlandırılmış dolaplar ve yatak altı baza ile 
kullanışlı bir saklama alanı yaratılan modelde yatak bazaları 
standart olarak şezlong özelliğinde . Modelin tamamını 
oluşturan camlar açılır  kapanır işlevde ve sineklik ile stor 
özelliğine sahip. 

Oldukça donanımlı bir tasarıma sahip olan Adora, opsiyonel 
olarak tercih edilebilir klima ile sıcak koşullarında kullanıcıya 
rahatlık sağlamaktadır. Aynı zamanda elektrikli yerden ısıtma 
sistemi, modelin bu konuda en dikkat çekici özelliklerinden 

biri. Alde ısıtma sistemi kış şartlarında en iyi performansı 
sağlamak üzere tasarlanmış olup, kullanıcısına ev konforunda 
ısınma imkanı sunmaktadır. Adria markası bu sistemin en 
başarılı uygulayacılarından biri olarak öne çıkmaktadır.

4-5 kişilik oturma grubu ile sevdiklerinizle keyifli zamanlar 
geçirme olanağı bulabileceğiniz Adora 573PT, mikrodalga fırın, 
ocak, aspiratör ve buzdalabı gibi donanımlar ile kullanıcıların 
ihtiyaçlarına gereken önemi vermektedir. Dolap ve çekmeceler 
ile desteklenen mutfak bölümü, geniş bir saklama olanağı 
sağlamaktadır. Aracın arka kısmında yer alan ranza ile çok 
sayıda kişi rahatlıkla konaklama yapabilmektedir. Duş ve 
tuvalet alanın birbirinden ayrıldığı model, bu konuda hassas 
olan kullanıcılara gereken donanımı sağlıyor.

Her alanın en kullanışlı ve yararlı şekilde değerlendirildiği 
Adria Adora 573PT, şehir hayatından uzaklaşıp doğaya 
yaklaşmak isteyenler için oldukça cazip bir model. 

KARAVAN

ADRIA ADORA 573PT,  
ŞIK TASARIMI VE KULLANIŞLI YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Çatalmeşe Mahallesi 167 Sokak No:5 Çekmeköy / İstanbul
 0850 259 33 34 - info@aydoskaravan.com

Her sey dusunuldu
DETAYLARINKeyfini Çıkar!



52 53

KARAVAN

PINAR: AYDOS KARAVAN OLARAK SATIŞ ÖNCESİ VE 
SATIŞ SONRASINDA İDDİALI BİR HİZMET SUNMAKTAYIZ

Adria; Slovenya’nın Novo Mesto kenti merkezli, gü-
nümüzün en yaygın kullanıma sahip karavan mar-
kalarından biri olma özelliği taşımakta. Şirket 1965 

yılında Industrija Motornih Vozil’in bir parçası olarak kurul-
muş ve 1990’da özerk olmuştur. Farklı segment ve modelle-
riyle her kullanıcının ihtiyaç ve taleplerine uygun yeterlilikte 
olan Adria karavanları, kaliteli bir karavan deneyimi için 
kullanıcıların ilk tercihlerinden. Kullanılan malzeme, araç içi 
olanaklar ve teknik özellikler bakımından ekonomik ve üst 
segmentleri değişiklik gösteren marka, farklı kullanıcıların 
farklı talepleini karşılayacak donanıma sahip olmasıyla bi-
linmekte. 

Aydos Karavan yetkililerinden Berrak Pınar ile karavan sek-
törü üzerine konuştuk. Berrak Pınar, Aydos Karavan olarak 
sundukları hizmetleri ve karavan modelleriyle ilgili açıkla-
malarda bulundu.

Adria markasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan 
Aydos Karavan, 2014 yılından bu yana sunduğu hizmetlerle 
sektörün önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Çekme-
köy’de konumlanan merkezleri ile karavan park alanı hiz-

meti de vermekte olan firma, müşterilerini şehrin hareketli 
yaşamından doğanın dinginliğine davet ediyor. 

ADRIA, 55 YILLIK BİR MARKA

Bize Aydos Karavan ve Adria markasından bahseder 
misiniz? Aydos Karavan olarak vermekte olduğunuz hiz-
metler nelerdir? 

Aydos Karavan olarak Çekmeköy’de hizmet vermekteyiz. 
Bu alanda hem satış ofisimiz, ürünleri inceleyebileceğiniz 
showroom’umuz, yetkili servisimiz ve karavan park alanı-
mız mevcut. Biz Aydos Karavan olarak Adria marka kara-
vanların Türkiye temsilciliğini yapmaktayız. Adria markası 
yaklaışık 55 yıllık bir marka. 1965 yılında hayatına karavan 
üretimiyle başlayan, Slovenya menşeili bir marka. Biz de be-
lirtmiş olduğum gibi markanın Türkiye’deki tek temsilcisiyiz. 
Adria markası, çekme karavan ve motokaravan dünyasında 
yer alıyor. Çekme karavanlarımız 45 adedin üstünde fark-
lı iç plana sahip. Altı farklı segmentte kullanıcılara hizmet 
vermekte. Moto karavanlarımızda da benzer şekilde birden 
fazla grup ve farklı alternatifiler sunulmaktadır.

Adria marka karavanlar, sundukları geniş seçenekler ile müşterilerinin 
ihtiyaç ve taleplerini eksiksiz karşılıyor.

KARAVAN

TÜRKİYE’DE MALİYET SEBEBİYLE ÇEKME 
KARAVANLARA İLGİ DAHA YOĞUN

Türkiye’de maliyet sebebiyle çekme karavanlara ilgi daha 
yoğun. Ne yazık ki motorlu taşıtlarda bulunan ÖTV yükü, 
satın alma gücünü bir miktar kısıtlıyor. Adria markasının altı 
farklı segmentte çekme karavanı var demiştik. Aviva ile baş-
lıyor, ekonomik segmentte yer alan bir model bu. Üst seg-
ment Altea, bir üst segment Action. Action segmenti ile fiber 
gruba geçiyoruz. Ve Action modelinde skywindow konforu 
devreye giriyor. Action üzerinde de Adora ve Alpina model-
leri yer alıyor. Ve Astella ile de Türkiye’deki en lüks segment 
son bulmuş oluyor. Adria’nın en belirgin ve kullanıcılar tara-
fından da sorulan özelliği, 750 kg üzeri ve ehliyete, ruhsata 
tabii olması. Dolaysıyla Adria’yı tercih ettiğinizde mutlaka 
uygun bir ehliyet sınıfınızın olması gerekiyor ve aracınızdan 
farklı çekme karavanınıza ait bir plaka, ruhsatınız olacaktır.

ADRIA, KULLANICISINA OLDUKÇA 
İDDİALI BİR GARANTİ SÜRESİ TEMİN 
EDİYOR

Ürünlerinizde kullandığınız malzemelerden ve ürünlerle 
birlikte sunduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz?

Adria dört mevsim kullanılabilen bir karavan markasıdır.  
Gövde malzememiz çekme karavanlarda alüminyum ve 
fiber olarak ikiye ayrılıyor. Alüminyumda ağırlık avantajı 
varken, yalıtım konusunda avantaj fibere geçiyor. Fiber ka-
ravanlarımız ısıya ve sese çok daha dayanıklı oluyor. Aynı 
durum kaza durumunda da geçerli. Alüminyumda kaza du-
rumunda tamir mümkün değilken, fiberde yüzde yüze yakın 
tamir olanağı bulunmaktadır. Adria, kullanıcısına oldukça 
iddialı bir garanti süresi temin eder. Sızdırmazlıkta yedi yıl, 

mekanikte iki yıl garanti uygulanmaktadır. Segmente göre 
standartlar ve donanımlar değişir. Ekonomik, giriş segmen-
ti dediğimiz Aviva ve Altea’da alüminyum kabuk bulunur. 
Üst segmentlerde ise skywindow ve fiber avantajı mevcuttur. 
Adria’da özellikle tercih sebebi olan skywindow, diğer mar-
kalardan ayrılmasında en büyük etkendir. 

EV KONFORUNDA ISINMA

Kullanıcılar neden Adria’yı tercih etmelidir, Adria’yı fraklı 
kılan ve öne çıkaran unsurlar nelerdir?

Türkiye’deki bir karavan kullanıcısının neden Adria’yı tercih 
ettiğini ifade etmek gerekirse; Adria özellikle yedek parça, 
bakım ve onarım konusunda oldukça donanımlı. Satış ön-
cesi ve sonrası süreçlerinde gereken özenin gösterildiğine 
dair hiçbir şüphesi olmamalı kullanıcıların. Bunun dışında 
fiber konusunda oldukça fazla alternatif bulunmaktadır. 
Isıtıcı sistemleri tarafında ALDE; Adora, Alpina ve Astella  
segmentlerinde karşımıza çıkıyor. Alpina ve Astella segmen-
tinin standardı olarak gelen ALDE, özellikle kış aylarındaki 
ısınma zahmeti konusunda çok büyük bir sorunu ortadan 
kaldırıyor. Ev konforunda bir ısınma olanağı sağlıyor.

ALPINA VE ASTELLA, DÜNYADA SATIŞ 
REKORLARI KIRMIŞ VE TASARIM ÖDÜLLERİ 
ALMIŞ SEGMENTLER OLARAK ÖN PLANA 
ÇIKIYOR

“Neden Adria tercih edilmelidir?” sorusunun en önemli ce-
vabı muhtemelen satış öncesi ve satış sonrası sağlanacak 
desteğin tam zamanlı olması. Birçok ithal marka gibi Adria 
da oldukça kaliteli malzemelerle üretilmiştir ve donatılmıştır. 
Türkiye’deki en lüks karavan segmenti dendiğinde Alpina 
ve Astella, dünyada satış rekorları kırmış ve  tasarım ödül-
leri almış segmentler olarak ön plana çıkmaktadır.  Burada 
birçok ürünü rahatlıkla inceleyebilirsiniz.



54

KARAVAN

Adria Alpina 6.13 UT İle 
Kullanıcılara Eşsiz Bir Deneyim Sağlıyor

BAĞIMSIZ KAMP İMKANI

Alpina 613 UT modeli 6 metre 10 cm kullanım uzunluğu, 2 
buçuk metrelik genişliğe sahip bir çekme karavan. Ön ta-
rafta, skywindow’un alt kısmında geniş bir U oturma grubu 
bulunmaktadır. Teleskobik ayaklı masa ile alan kullanım açı-
sından destekleniyor ve yatak alanına dönüşümde kolaylık 
sağlıyor. Alpina, -47 dereceye kadar dayanıklı güçlü bir fi-
ber kabuğa sahip oluşuyla öne çıkıyor. Fiber kabuk, yalıtım 
konusunda oldukça avantajlı. Alpina, Türkiye’de lüks çekme 
karavan segmentindeki tek alternatif olmasıyla ünlü. Hem 
gaz hem de elektrik ile çalışabilen, ortam ve su ısıtıcısı olarak 
karşımıza çıkan, kullanıcıların karavan seçiminde özellikle 
ilgilendikleri ALDE sistemi, Alpina segmentinde standart ola-
rak ve yerden ısıtma ile birlikte sunulmakta. Bu ve benzeri bir 
çok özelliği ile Alpina, kullancılara  %100 bağımsız bir kamp 
olanağı sunuyor.

HER ALANDA KULLANIM KONFORU

Alpina modelinde baş üstü dolaplar, standart olarak iç bü-
key ve lame olarak sunuluyor. Bu özellikleriyle alana ferahlık 
ve şıklık kazandırılıyor. Döşeme kalitesiyle de Alpina modeli, 
diğerlerinden ayrılıyor. Mutfak kısmında yer alan gazlı ocak, 
fırın, aspiratör gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. 
Tezgah altında yer alan çekmeceler ile kullanışlı bir depo-
lama alanı yaratılıyor. Alpina’da 167LT çift kapılı buzdolabı, 
geniş hacmiyle ön plana çıkan özellikler arasında. Alpina 
modeli; baş üstü dolaplar, koltuk ve yatak altı bazalar ile de 
depolama alanı konusunda kullanıcıya kolaylık sağlıyor.Giriş 
kapısı standartta pencereli olan Alpina, kapısında bulunan 
çöp kovası ile hem iç hem de dış alanda verimi arttırıyor. 
Alpina’da standart bir vestiyer ve ayakkabılık alanı mevcut. 
Bluetooth uygulaması ile telefon ya da tabletten direk bağlan-
tı sayesinde, karavanın ses siteminden yararlanma olanağı 
sunulmaktadır. Giriş kapısı üstünde konumlandırılan kont-
rol panelleri ile kullanıcının akü seviyesi, su seviyesi, ALDE 
sistemi ve ışıklandırma senaryoları gibi özellikleri yönetmesi 
kolaylaştırılmış. Karavanda, biri gizli olmak üzere iki adet TV 
tutucu, karavanın hemen her noktasından televizyon izleye-
bilme kolaylığı sağlıyor. Modelin arka tarafında tek kişilik iki 
adet sabit yatak bulunmakta. Hem oturma alanında, hem de 
yatak alanında okuma lambaları mevcut. Yatak altlarındaki 
bazalar şezlong tipi olup, yatakların etrafındaki dolaplar ile 
geniş bir depolama opsiyonu yaratılıyor. Alpina banyo tasarı-
mıyla da diğer modellerden farklılaşıyor. Duş ve tuvaletin ayrı 
ayrı yer aldığı model, kullanıcılara ev konforunu profesyonel 
şekilde sunuyor. ADRIA MACH uygulaması sayesinde, kulla-
nıcılar karavanının bir çok özelliğini uzaktan da yönetip takip 
edebiliyor.

Adria Alpina, sunduğu imkanlarla 
lüks çekme karavanlar segmentinin 
vazgeçilmezi.

Genel
Kullanıcılar

Şarj Özellikleri

Kampçılar
Avcılar
Karavancılar

Solar Panel
Araç 
220V Priz

Çalıştırma Süreleri
Telefon 25 Kere Şarj
50W Ampül 5 Saat
Bilgisayar 3 Saat
TV 2 Saat

Şarj Süresi
220V Priz  5 Saat
Solar Panel 5 Saat (300W)
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Tosbiq 3-80 Bir Karavanda Aradığınız Bütün Özelliklere Sahip

Tosbiq 3-80 model karavanlar kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görmekte.
 Markanın satış müdürü Zelkif Sarı dergimiz için ürünün tanıtımını gerçekleştirdi.

Sarı: ‘Eski tecrübemizi ve mevcut markamızı kulla-
narak tekrar karavan piyasasındaki yerimizi aldık’

Firmamız Adalıçelik 2010 yılında faaliyete başlamıştır. 
Ana faaliyet alanı Dünyaca ünlü mobilya markasına metal 
iskelet üretimi yapmaktadır. 2017 yılında Tosbiq markasını 
tescil ettirerek karavan piyasasına ilk girişini gerçekleştir-
di. Başlarda Off-road tarzı karavanlar yapıp, daha sonra 
mevcut işimizin yoğunluğu sebebiyle kısa bir mola vermiş-
tik karavan piyasasına. Pandemi sürecinde de ilgi gören 
bir sektör haline gelince eski tecrübemizi ve mevcut mar-
kamızı kullanarak tekrar karavan piyasasındaki yerimizi 
aldık. Ortaya koyduğumuz altı aylık AR-GE çalışmasıyla 
tasarladığımız ürünümüz Tosbiq 3-80 modeli dört kişilik, 
3-80 metre boyunca 2.05 metre eninde. Yatak boyu ola-
rak da 2 metreyi yakalamış oluyoruz böylece. 1.97 metre 
gibi güzel bir yükseklikle dört kişilik ideal bir karavan or-
taya koyduk. Karavanımızın ön kısmında oturma grubu 
mevcut. Çift kişilik yatak, buzdolabı, iki gözlü gazlı ocak, 
20lt’lik portatif WC, 100A jel akü, yatakları ve aksamla-
rıyla standart olarak sunuyoruz.

ÖZEL TASARIM, 
KULLANIM KOLAYLIĞI

Oturma grubumuz çift kişilik yatak olabiliyor. Burada bize 
özel bir tasarım var. Karşıya basan bir masa tasarımımız 
mevcut. Otururken rahatlık sağlıyor ve yatak pozisyonunu 
alması için herhangi bir vida yada cıvata işlemi gerek-
tirmeden sadece bir saniyede yatak pozisyonunu alıyor. 
Oturma grubunun altında 125 LT gibi bir kapasiteye sahip 
temiz su deposu bulunmakta. Buzdolabımız var. Buzdola-
bının altında depolama alanı mevcut. Mutfakta çok sayıda 
depolama alanı mevcut. Mutfakta çok sayıda depolama 
alanı mevcut. Çekmeceler bize özel bir tasarımdır.

Geniş ve ferah bir banyo alanımız mevcut 75x110cm 
ölçülerinde. Mini bir banyo dolabımız var. Duş perdesi 

ve portatif WC’yi standart 
olarak veriyoruz kullanıcı-
larımıza. Arka tarafta ranza 
alanımız mevcut. Ortalama 
olarak alt kat 65x200 cm ve 
üst katıda 75x200 cm yatak 
ölçülerine sahip. Burada 
yine farklı bir tasarım mev-
cut. Ranzanın üst katı gün-
lük olarak kullanım ferahlığı 
sağlasın diye açılır kapanır 
olarak tasarlanmıştır. Her iki 
yatak başında camlar, USB 
şarj üniteleri ve aydınlatma-
lar mevcut. Yine ranzanın alt 
kısmı depolama alanı olarak 
kullanılabilir.

Karavanımız 12 Volt elektrik 
üzerine çalışır. Buzdolabı 12 
Volttur. Aydınlatmalar led ve 
12 Volttur. 100 Amperlik akü 

“

“
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iki günlük enerji ihtiyacını karşılar. Bu 
da kullanıcıya hafta sonu tatili için ra-
hatlık sağlar. Talebe göre ısıtıcı, güneş 
paneli, tente, ön cam gibi donanımlar 
yapılabilmekte. Karavana dışardan 
elektrik bağladığınızda karavanın için-
de, dört noktada bulunan prizler tıpkı 
evinizdeki gibi her cihazı çalıştırabilecek 
işleve sahip.

Karavan standart donanım olarak 750 
KG altı konseptindedir. O1 belgeli, 
uuygunluk belgesi ve faturası ile birlik-
te teslimatını gerçekleştiriyoruz. Genel 
imalat hatalarına karşı 1 yıllık garanti-
miz mevcut. Sızdırmazlık garantimiz ise 
5 yıldır. Mobilyalarda da aynı şekilde 
malzemeler kullanılmakta. Özellikle 
sivri köşe bulundurmayarak kullanımda 
herhangi bir sorun yaşanmamasını sağ-
lıyoruz. Kavak kontraplak kullanıyoruz 
çünkü ağırlığı önemli. Hafif bir malze-
me. Birinci sınıf kullanmamız sebebiyle 

dayanıklılığı üretim modelimiz Türkiye’nin en eski kara-
vancılarının kullandığı üretim şekline benziyor. Tamamen 
ahşap karkas ve kaliteli kavak kontraplak ile dışında da 
CTP kaplama yapmaktayız. Bu şekilde hem hafiflik hemde 
şıklık elde etmiş oluyoruz. Mobilya ve iç bölme aksamları 
da PVC kaplı kontraplaktan yapılmaktatı. Özellikle mobil-
ya köşelerinde kullanıcılara sorun yaşatmaması için sivri 
hatlar değil yuvarlak elde etmiş oluyoruz.

Firma olarak ziyaretçilerimizin önerileri ve özellikle kulla-
nıcımızın öneri,şikayet ve talepleirini çok önemsiyoruz. Bu 
geri dönüşleri kullanarak sürekli ürünümüzü yeniliyor ve 
daha kullanışlı keyifli hale getirmeye çalışıyoruz.

Karavan almayı düşünenler genelde tüm donanımlara sa-
hip bir karavan almayı düşünerek bütçelerinin çok üstün-
de bir bedelle karşılaşıp alımı erteliyorlar. Erteledikçe de 
fiyat artışlarından etkilenmeye devam ediyorlar tavsiyemiz 
başlangıç paketide olsa biran önce almaları yönündedir.
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MAY KARAVAN
DOKUNDUĞU HAYATLARI GÜZELLEŞTİRİYOR
May Karavan sahibi Orhan Yılmaz, “Türkiye’de karavan sektöründe birçok ülkenin gerisindeyiz 
maalesef, karavan malzemesi ve tedarik konusunda yatırımcılara ihtiyaç var. Pandemiyle 
artan taleple bu gidişatın değişeceğini düşünüyoruz. Tüm karavan ve doğaseverlere May 

karavan ailesi ve ekibi olarak doğayla iç içe geçen güzel anlar diliyoruz” dedi.

M
ay Karavan, yola çıktığı günden beri 
kaliteden ödün vermeden dünya 
standartlarında hizmeti müşterilerine 
sunabilmek için çaba gösteriyor. 

Firmanızdan bahseder misiniz? Önde gelen hiz-
metleriniz nelerdir?

Uzun yıllar farklı bir sektörde hizmet veren firmamız 
radikal bir kararla 2017 yılında karavan  imalatına 
başlamıştır. Sektöre adım attığımız andan itibaren May 
karavan dokunduğu hayatları güzelleştirmeyi hedefle-
mektedir. Bu hedef beraberinde kocaman bir May kara-
van ailesi oluşturmuştur.

Doğaseverler neden ka-
ravanı tercih ediyor ya da 
etmeli?

Şehirden uzak doğayla iç içe 
tatil yapmak isteyenler için ka-
ravan, pandemiyle vazgeçil-
mez bir tatil aracı haline geldi. 
Tatillerini steril ve huzurlu aynı 
zamanda daha özgür olabil-
mek için tercih etmeli. Bu tatil 
anlayışını benimseyen karavan 
ve doğasever bir kitle oluşmak-
ta. 

May karavan gerçek 750 kg 
altı olması ve hafif yapısıyla 
uzun tatil rotalarını size yük ol-
madan, çekirdek ailelerin kul-
lanabileceği 4, 3, ve 2 kişilik 
modelleri ile karavan ve doğa 
severlerin hayallerini gerçek-
leştirmektedir. 

Önde gelen hizmetleriniz 
nelerdir? Ürünlerinizi ve özelliklerini anlatır mı-
sınız?

KARAVAN

Karavan minimal bir yaşantının olabileceği daha az tü-
keten ve dünyayı daha az kirleten, doğanın insan için 
ne kadar önemli olduğunu hatırlatan, kendi modern ha-
yatımızın çok eşya bir o kadar gereksiz objeyle günlük 
yaşantımızı güçleştirdiğimizin farkına varabileceğimiz, 
hayatın minimalist bir şekilde de sürdürülebilir farkın-
dalığının sağlanabileceği tek okul karavan ve 
doğada zaman geçirebilmektir. 

Hedef ve yatırımlarınız nelerdir?

İhracat ve kapasite artırımı üzerine yatırımları-
mız ve üretmekte olduğumuz karavanlarımız-
da değişmeyen tek şey değişimdir mantığıyla 
yeni modeller üzerine Ar-Ge çalışmalarımız 
tüm hızıyla devam etmekte.

Karavan sektöründeki son durum nedir 
değerlendirir misiniz?

Pandemiyle gelen talep doğrultusunda artan 
imalatçı sayısı nedeniyle bir müddet sonra 
Türkiye’nin karavan çöplüğü olması endişe-

miz var. Bunu yanı sıra çok iyi çalışmalar da gün yüzüne 
çıkmaktadır. Talep doğrultusunda mokamp ihtiyacının 
artması ve karavancıların bu ihtiyaç üzerine eksiklerinin 
giderilmesi için mokampların artmasını bekliyoruz. Her 
belediyenin bünyesinde mokamp girişiminde bulunması 
elzem hale gelmektedir.
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Tatilci Karavan Avrupa Karavan Sektörüne 
Hizmet Vermeyi Hedefliyor

Tatilci Karavan İşletme Sahibi Gökhan Altan, 
“Geçmişten günümüze kaliteli ve seçkin bir hiz-
met sunuyoruz. İmal ettiğimiz ürünlerde yenilik, 
estetik ve en önemlisi müşterilerimizin hayalle-
rindeki ürünü üretiyoruz. Deneyimli ekibimiz ve 
teknolojik ekipmanlarımızla sektörde her zaman 
bir adım önde olmayı ilke ediniyoruz” dedi.

Tatilci Karavan, her imalatını bir öncekinden esinlenerek ge-
liştirmeye özen gösteriyor ve bunun yanında program dâhi-
linde imalatlarına devam ediyor.

Firmanızdan ve nasıl bir düşünce ile karavan alanı-
na yöneldiğinizden bahseder misiniz? 

Büyük babam 1950 yılında marangozluk işine başlamış ve 
3 oğlu yanında çırak olarak çalışmış. 1974 yılında babam 
Adnan Altan Yalova‘da mobilya atölyesini kurdu,  1987 yı-
lında Yalova’dan atölyesini İstanbul Erenköy’e taşıdı ve ma-
rangozluk işlerinin yanında mobilya işleri yapmaya başladı.  
Yıllar içerisinde babam Adnan Altan işi geliştirerek ev mo-
bilyası, hazır mutfak ve dekorasyon işleri yapmaya devam 
ederken iş geliştirme programı dahilinde, mebran kapak ve 
CNC kesim işlerine girmiş bu vesileyle yatçılık sektörüne, 
otomotiv sektörüne hizmet vermeye başladı. Ben Gökhan 
Altan ve kardeşim Volkan Altan babamın bu işlerinde ya-
zılım otomasyon kontrolü, üretim dizayn gibi konularda 
yardımcı olmaya başladık ve yıllar içinde işin bir kısmını 
babamız üzerinden devir aldık. Altan CNC kesim olarak iş 

geliştirme programımızda CNC kesim ve lazer kesim ile ka-
ravan imalatı hedeflerimize koyduk ve kısa sürede bu alan-
larda başarılı adımlar atmaya başladık.  Her imalatımızı 
bir öncekinden esinlenerek geliştirmeye özen gösteriyoruz 
bunun yanında program dâhilinde imalatlarımız devam 
etmektedir. Üretmiş olduğumuz her ürünün Tatilci Karavan 
olarak arkasında duruyoruz ve %100 müşteri memnuniyeti 
hedefimizi gerçekleştiriyoruz.

Doğaseverler neden karavan tercih ediyor ya da 
etmeli?

Son yıllarda tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını ile 
birlikte insanların doğayla barışması ve doğaya hayranlık 
duymalarından dolayı karavan sektörüne ilgi çoğaldı. Ka-
ravan, özgür ve bağımsız olduğundan dolayı sektör de hızla 
gelişmektedir. Tatilini yapmak isteyenler karavan sayesinde 
istedikleri an istedikleri alanlarda durup saatlik, günlük, 
haftalık tatillerini yapmanın keyfini sürmektedirler.

Bize ürününüzü/ürünlerinizi tanıtır mısınız? 

Karavan imalatında karavanda minimum olması gereken 
tüm kişisel ihtiyaçları karşılayacak malzemelerin özenle se-
çimi yapılıyor. Karavan ilk önce otomasyon programında 
planlanıyor. Temiz enerji ve güneş panelleri,  temiz su ve 
pis su sistemi özenle dizayn edildikten sonra aracın mon-
tajları bizzat tarafımızdan yapılmaktadır. Isıtma sistemleri 
ve yalıtım sistemlerinin parçaları kontrol edildikten sonra 
montajları tamamlanmaktadır. Vermiş olduğumuz ürün-
lerde şu ana kadar imalattan kaynaklanan hiçbir sorunla 

karşılaşılmamıştır. Fakat müş-
terilerimizin kullanımlarından 
kaynaklanan sorunları garanti 
kapsamında çözmüş bulun-
maktayız.

Hedef ve yatırımlarınız ne-
dir? 

Karavan imalatında ilk önce-
likle yurt içi hedeflerimize ulaş-
tıktan sonra Avrupa karavan 
sektörüne hizmet vermeyi önü-
müzdeki yıllarda planladık. 
Bununla ilgili 2022- 2023 de 
yatırım için yer bakmaktayız.

Güzelyalı mahallesi. Misak sokak. No: 10/B İST / PENDİK
tatilcikaravan@gmail.com

+90 0216 392 44 61

Tatilci Karavan 
Her yerde...
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OZKARAVAN DIAMOND 
PREMIUM 
 
DIŞ ÖLÇÜLER 
W 215 
L 390 
H 260 
 
BAGAJ 
W 195 
H 45 
H 100 
Toplam uzunluk 535 
Ağırlık 1200 kg 
AL-KO şase 
Al-ko  destek ayakları 
Al-ko  destek  tekeri 
Al-ko  frenli kaplin (2000)kg 
Al-ko  Stabilizatör 
Gövde 30 mm  XPS (Ravaga Dow) 
köpük üzeri CTP 
Ön can 1200x500 Berhimi Amortisörlü 
Karavan Camı 
Yan camlar 500x450 Berhimi 
Amortisörlü Karavan Camı 
Mutfak camı 500x300 Berhimi 
Amortisörlü Karavan Camı 
Ranza camları  500x300 Berhimi 
Amortisörlü Karavan Camı 

Berhimi Karavan Kapısı 60x181 cm 
Berhimi Karavan Kapı üstü led 
aydınlatma 
THULE Tek Adımlı Manuel Basamak 
Tehtford 40x70 servis kapısı 
CWK sıcak soğuk dış duş 
CBE 180 kontrol paneli 
Tehtford Yuvarlak Eviye Kombinasyonlu 
Çift Gözlü Ayrık Cam Kapaklı Ocak 
Fiamma Temiz Su Tankı 70 Litre) 
FIAMMA AQUA F (13 LİTRE) 
HİDROFOR 
Truma Combi 4 
Tehetford  deposuz kasetli gömmeli 12 
V tuvalet 
Remis Tavan Havalandırma Heki 50x70 
Remis Banyo hekisi 28x28 12 fanlı 
2 adet 200W Monokristal güneş paneli 
Charge controller ml 2430 
12 V Meanwell 25A  şarj cihazı 
Apex 100 W tam sinüs inverter 
Apex transfer siwich 
12V 200Ah Apex Jel Akü 
Mobilya 
Zemin parke 
Mobilyalar Çam su kontrası üzeri gül  
kaplama 
Koltuklar ve yataklar İtalyan nubuk 
kumaşı
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Bir yolculuğu çıkmalı insan...
Yolda rahat, vardıgı yerde keyfli, güzel vakit geçirip, 
gönlünce huzur bulabilecegi bir yolculuga.

İşte o yolculuk şimdi başlıyor.
White Pigeon ile yepyeni bir mekanda, yepyeni bir güne 
uyanmanın hazzına, hayatı yeniden keşfetmenin keyfini 
yaşamaya hazır mısınız?

KENDİ ARACINIZA, TAMAMEN SİZE ÖZEL 
OLARAK TASARLANABİLEN BÜTÜNLEŞİK 

KARAVANLAR...

CAMPERKARAVAN
Dünya standartlarında üretilen WP Camper serisi ile 
modeliyle daha geniş iç mekanlar ve daha fonksiyonel 
detaylar üstün malzeme kalitesiyle buluşuyor.

WP Camper serisi, şık ve pratik tasarımlarıyla karavanlar 
için yepyeni standartlar sunuyor.

WP Camper serisi, WP13-CITA, WP15-TIGER ve WP17-
LION ile kolay ulaşım ve rahat konaklama imkanı sunuyor. 
WP, aracınızı istediğiniz şekilde, profesyonel ve deneyimli 
ustaları ve yüksek donanımlı geniş makine parkı ile “ev 
rahatlığı” konseptiyle karavana dönüştürüyor.

WP yüksek tecrübeye sahip tasarımcılarıyla, hayallerinizdeki 
karavanı A’dan Z’ye tüm detaylarıyla beraberce tasarlıyor. 
Dört mevsim rahat bir yaşam alanı oluşturmak için ısı 
yalıtımından döşemeye, renk seçiminden perdeye kadar 
birinci sınıf malzeme kullanılıp sizlerin rahatlığı her aşamada 
düşünülerek konforlu olması dikkate alınıp “güven ve kalite” 
ikilemi ile özdeşleşmiş WP Camper karavanlarımız sizleri 
bekliyor.

FERAH VE KONFORLU 
ALANLAR, ÖZEL WHİTE 

PIGEON TASARIMLARIYLA 
BULUŞUYOR.

MOTOKARAVAN
White Pigeon Motokaravan serisi ile kamp, 
açıkhava tatilleri, serbest konaklamalar 
eşsiz bir deneyime dönüşüyor. Aile ve 
geniş arkadaş grupları için mükemmel 
olanaklar sağlıyor.

White Pigeon Motokaravanlar hayatın 

tadını çıkarmak için sizi bekliyor.

Kamp, tatil, konaklama gibi ihtiyaçların 
her biri için farklı bir yaşam alanı sunan 
WP Motokaravan serisi nereye giderseniz 
gidin geniş aile ve arkadaş gruplarına 
adeta bir ev ferahlığı sunuyor. Aracını 
karavan yapmayı düşünen herkesin 
hayallerini gerçeğe dönüştürüyor, özel 
WP tasarımlarıyla sizlere dört mevsim 
rahat bir yaşam alanı oluşturuyor. Isı 
yalıtımından döşemeye, renk seçiminden 
perdeye kadar birinci sınıf malzemeler ve 
işçilik sayesinde kaliteli, rahat, konforlu ve 
güvenli yolculuklar sunuyor.

ÇEKME KARAVANLAR
White Pigeon, çekme karavan serisiyle evinizin konforu da
arabanız da her daim yanınızda.

Kompakt yapısı, kullanım kolaylığı, akıllıca tasarlanmış 
detayları ile pratik bir yaşam sunan DOVE, doğayla başbaşa 
kalmak isteyenler için harika olanaklar sunuyor.

DOVE Ailesi, “karavan istiyorum ama gittiğim 
tatilde otomobilimle de gezmek istiyorum” 
diyenlere bu imkanı sağlıyor. Üstelik 750 
Kg altı hafif ve modern yapısıyla DOVE, 
çekmekaravan sahibi olmak isteyenler için 
pratik bir kullanım sunuyor.

White Pigeon çekme karavan ailesinin orta 
boy üyesi HAWK, hem her şeyin elinizin 
altında olmasını sağlıyor, hem de rahat bir 
yaşam alanında konaklama imkanı sunuyor.

HAWK-S, HAWK-M ve HAWK-X modelleriyle 
geniş bir seçenek yelpazesi sunan HAWK 
Ailesinin ortanca kardeşi olan HAWK-M, 
ev rahatlığında, modern, ferah, rahatlıkla 
çekebilen, keyifli bir çekme karavan sunuyor.

Büyüklüğü, genişliği, rahatlığı, tasarım 

detayları ile keyifli bir hayat sunan EAGLE, her zaman her 
yerde ev konforuyla yaşamanın ayrıcalığını sunuyor.

EAGLE-S, EAGLE-M ve EAGLE-X olmak üzere kendi içinde 
de 3 versiyona sahip olan EAGLE Ailesi, evinin genişliğini 
karavanında da yaşamak isteyen geniş aileler, kalabalık 
arkadaş gruplarının rahatlığı için tasarlandı.
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KARAVAN ORTAKLIĞI SİSTEMİ
 İLK KEZ TÜRKİYE'DE

Ortak Karavan Genel Müdürü Nazım Özsoylu,” Ortak karavan sitemini yavaş yavaş sağlıklı bir 
şekilde oturtmak ve güveni pekiştirmek için çalışacağız ve başaracağımızı da düşünüyorum” dedi.

Ortak Karavan 32 yıllık uluslararası hizmet, bilgi ve tecrübe 
birikiminin sonucunda 2020 yılında Nazım Özsoylu ve Me-
sud Yılmaz tarafından geliştirilmeye başlanmış ve şu andaki 
son haline getirilmiştir. 

Bize firmanızdan ve bu sistemden bahseder misi-
niz?

Benzer sistemler, özellikle gelişmiş ülkelerde motor yat ve 
yelkenli teknelerde yıllardır başarıyla uygulanmaktadır. Ka-
ravan ortaklığı sistemi ise daha önce hiç denenmediği için 
çok yeni bir uygulamadır ve ilk defa Türkiye’de uygulanma-
ya başlanmıştır. Ortak Karavan, dünyada her alanda hız-
la artan paylaşımlı kullanım felsefesini Türkiye’de karavan 
sektörü ile buluşturarak, doğaya gönül vermiş, doğa tutku-
nu insanların, mantıklı bir şekilde paylaşım yapmak sureti 
ile karavan sahibi olmalarını sağlamaktadır. Özet olarak 
söylemek gerekirse, Ortak Karavan, ortakları bularak bir 
araya getirir ve sonrasında da ortak kullanımı ve ortak ma-
liyetleri adil ve şeffaf bir anlayışla yönetir. Ortaklar ise bu 
yönetim anlayışı sayesinde hayal ettikleri karavan ile doğa 
ile iç içe her yıl, 7 - 14 hafta arasında tatil yapma fırsatına 
kavuşurlar.

Karavan ortaklığı sistemi nasıl işliyor?

-Sitemizde satışa sunulan karavan ve çekici araçları ‘’ hisseli 
satış’’ bölümünde inceleyerek gereken tüm bilgileri satış da-
nışmanımızdan temin edin.

-Ortak olmak istediğiniz ürün için ücretsiz ön rezervasyon 
yaptırın.

- Merkez ofisimize gelerek karavanı ve park yerimizi ince-
leyin,

- Dilediğiniz 1 veya 2 hafta için müsait olan tarihleri belir-
leyin,

- İstediğiniz karavan için 1/6 hisse bedelini ödeyin,

- BE ehliyetiniz varsa çekme karavanınızla, yok ise ortak 
karavan a ait Atlas-1 ( yedek motor karavan ) ile tatilinize 
hemen başlayın,

- Eş zamanlı olarak karavan ile ilgili teknik bilgi ve sürüş 
eğitimlerinizi vereceğiz. BE ehliyetiniz yok ise ehliyet almanız 
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için organize olmanıza yardımcı olacağız.

- Tüm hisseler satıldığında resmi satış ve ruhsat işlemleri 
tek seferde ortak karavan tarafından yapılacak ve sözleşme 
tarihinin başlangıcı olarak kabul edilecektir.

Resmi satış işlemleri yapıldıktan sonra:

- ‘’ Adil hafta seçimi’’ için kura çekilecek ve sıra numaraları-
nız tespit edilerek bir yıllık hafta seçimleri yapılacaktır.

 - Tüm işlemler tamamlandığında sırası gelen ortak, kara-
vanı Pazartesi günü Pendik, Home City AVM deki garajımız-
dan teslim alır ve planladığı tatil rotasına doğru yola çıkar.

- Tatil süresi bittiğinde Pazar günü karavanı teslim aldığı 
noktaya geri iade eder ve bir sonraki kullanım sırasının gel-
mesini bekler.

Karavan ortaklığı sisteminin avantajları nelerdir?

Karavan ve yat gibi araçlar genellikle yıl içinde çok fazla 
kullanılmıyor. Çok fazla kullanılmadığı için de maliyetleri 
üç misli daha artıyor. Örneğin karavan sahibi bir kişi yılda 
ortalama dört ya da beş hafta kullanıyor. Geriye kalan za-
manda karavanlar boş boş duruyor. Biz bunu daha verimli 
bir hale getirmek için bu karavanları hisseli bir şekilde sat-
maya başladık. Hisseleri maksimum altı ortağa satıyoruz. 
Altı ortağa satmaktan amacımız ise şu altı orta sattığınız 
zaman bir yıl yani 52 haftayı eşit bir şekilde paylaştırabil-
me imkanına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla maliyetler de 
karavanların altıda bir oranında düşmüş oluyor Örneğin 
600.000 TL’lik bir karavanı hisseli bir şekilde ortak olan 
kişi 100.000’e karavan sahibi olmuş oluyor. Yine yılda yedi 
hafta bol bol karavanda vaktini geçirmiş olabiliyor ve daha 
ucuza maliyet etmiş oluyor.

Peki yedi hafta müşteriye yeterli gelmediğinde ne 
gibi bir çözüm sunuyorsunuz?

Bir hisse daha alıyorsunuz bu kadar basit bir çözüm sunu-

yoruz. Bir hisse daha almak otomatik olarak kullanım süresi 
de artırmaktadır.

Hedef ve yatırımlarınız nelerdir?

Ülkemizi on yıl içerisinde Avrupa’nın karavan merkezi yap-
mak istiyoruz. Bunun için bilgi birikimine ve tecrübeye yete-
rince sahibiyiz. Biz üretim yapmıyoruz karavan pazarlama 
ve satış teknikleri sunuyoruz. Yaptığımız eğitimlerle 32 yıldır 
bu alanda faaliyet gösteriyoruz İngiltere, Amerika,  Avustu-
ralya ve Kanada gibi ülkelerle sürekli çalışıyoruz. Dünyayı 
çok iyi biliyoruz, dünyanın herhangi bir noktasında neler 
olup bittiğini çok iyi gözlemliyoruz. Şu an Türkiye’de ilk defa 
yapılan bir sistem bu. Dünyadan buraya taşıdığımız bir sis-
tem ama ortak karavan sistemini dünyada bile ilk defa as-
lına bakarsanız biz yapıyoruz. Ortak tekne sistemi mevcut 
idi dünyada, biz ortak tekne sisteminden derleyerek bunu 
karavana uyarladık. Türkiye’de şu an bu sistemi uygulama-
ya başladık ve bunu Avrupa’ya ve Amerika’ya bile transfer 
edeceğiz. 

İnsanlar bu sayede hem karavan kullanmasını öğrenecekler 
ve bir şekilde karavan hayatıyla tanışacaklar. Aynı zaman-
da sadece ulusal anlamda değil uluslararası anlamda da 
karavan değişimleri yapabilecekler. Bizim ortaklarımız İsviç-
re’de tatil yapabilecekler mesela hem de ücretsiz bir şekilde, 
buradaki hakkını orada da kullanabilecekler. Şu ana kadar 
gelen tepkiler son derece olumlu. Web sitemizde kurumsal 
kimliğimizi detaylı olarak anlatıyoruz geçmişimize ve hiz-
metlerimize oradan ulaşabilirler.

Yeni bir sistem olduğu için insanlara karmaşık gelebilir tav-
siyem şudur ki girip web sitemizi detaylı incelesinler hakkı-
mızda kısmı okusunlar hiçbir şey için acele etmesinler gel-
sinler karavanlarımızı yerinde görsünler detaylı bilgilerini 
alsınlar. Tecrübeli bir geçmişimiz var 120 kişilik bir ekibe sa-
hibiz uluslararası eğitim sektöründeyiz. Neyi nasıl yapacağı-
mızı, müşterilerimizi nasıl memnun edeceğimizi iyi biliyoruz 
o yüzden hiçbir acelemiz yok.  Yavaş yavaş sistemi sağlıklı 
bir şekilde oturtmak ve güveni pekiştirmek için çalışacağız 
ve başaracağımızı da düşünüyorum.  
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CNR CAMP & CARAVAN İSTANBUL
ÜÇÜNCÜ KEZ DOĞA TUTKUNLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Şehir yaşamının stresinden bir an olsun kurtulmak isteyenler, bu yıl da yönünü CNR’a çevirdi. 
Tecrübeli kampçıların yanı sıra kamp deneyimi yaşamak isteyen doğa tutkunları,  5 – 10 Ekim 
2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3. Camp & Caravan İstanbul Fuarı için adeta gün sa-
yıyor. 200’ü aşkın markanın karavan, motor karavan ve kamp malzemelerine ilişkin ürünlerini 

sergileneceği fuarı, 9 günde binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Karavan kullanıcıları, kamp ve doğaseverleri tek çatı altında 
buluşturan Camp & Caravan İstanbul - Kamp ve Karavan, 
Av ve Doğa Sporları Fuarı, yeni normale dönüş kriterleri 
kapsamında bir dizi önlem ile ziyaretçilerine kapılarını aç-
maya hazırlanıyor. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif 
Fuarcılık tarafından, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 
Camp & Caravan İstanbul Fuarı, 05 – 10 Ekim 2021 tarih-
leri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaret-
çilerini ağırlayacak. 

KAMPÇILARIN HER TÜRLÜ İHTİYACINI 
KARŞILIYOR

Karavan kullanıcıları, kamp ve doğaseverleri tek çatı altında 
buluşturan fuarda, çekme karavan ve motor karavanların 
yanı sıra aydınlatma ve yaşam üniteleri, güneş enerjisi pa-
nelleri, uydu sistemleri ve ısıtma - soğutma gereçleri tanıtı-
lacak. 20.000 metrekarelik alanda düzenlenecek olan fuar 
kamp ve doğa tutkunlarının her türlü ihtiyacına cevap vere-
bilecek bir nitelik taşıyor. 200’ün üzerinde markanın kamp 
alanları, kamp tekstil ürünleri, yaşam üniteleri ve set ekip-
manlarına ilişkin yeni ürünlerinin sergileneceği fuar, şehir 

yaşamının stresinden bir an olsun kurtulmak isteyenler için 
önemli fırsatlar sunuyor. 

HER BÜTÇEYE UYGUN KARAVANLAR 
GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Dünyada gün geçtikçe yaygın hale gelen kamp ve kara-
van turizmi, sektörün de büyümesini sağlıyor. 6.5 milyon 
karavanın bulunduğu dünyada 40 milyar avroluk bir pa-
zar büyüklüğüne ulaşan kamp ve karavan turizmi sektörü, 
30 milyon insanın hayalini gerçekleştiriyor. Türkiye’de ise 
her yıl yaklaşık 3 bin kişi karavanıyla tatile çıkıyor. Özellikle 
25 – 45 yaş arası beyaz yakalı çalışanların ilgi gösterdi-
ği karavan tatili, dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de her 
geçen gün yaygınlaşıyor. Genç çocuklu aileler, emekliler ve 
çadır kurmak istemeyen doğa tutkunlarının tercih kampçılık, 
tatil ve spora alternatif bir aktivite olarak gösteriliyor. 

FUARLARA KATILIMDA HES KODU 
ZORUNLULUĞU

Fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını güvence altı-
na alarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve 
Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale 
dönüş kriterleri kapsamında; fuar giriş ve çıkış noktalarının 
yeniden düzenlenmesi, fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü-
nün yapılması, havalandırma sistemlerinde harici havanın 
kullanılarak içerideki havanın sürekli temiz tutulması, aynı 
anda fuar alanında bulunan kişi sayısının sınırlandırılması, 
fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu 
sorgulamasının yapılması gibi bir dizi önlem alınıyor.

GÖKHAN DÜZALAN: AVRUPA STANDARTLARINDA 
CAMPER ÜRETİYORUZ

Demonte Karavan İşletme Sahibi Gökhan Dü-
zalan, “Sektörümüz büyük bir hızla büyümekte 
biz de bu sektörde olmaktan ve ürünler üret-

mekten büyük onur ve kıvanç duymaktayız. Her ge-
çen süre içerisinde sektörümüze ve firmamıza yeni 
ürünler sunmak için büyük çaba harcamaktayız” dedi.

Demonte Karavan, insanların maceracı tutkularına hitap ede-
bilecek, hayallerini gerçekleştirebilecekleri, yaşam alanların-
daki konfor ve kaliteden ödün vermeden, özgürce seyahat 
edebilecekleri cözümler üretmek  misyonuyla doğmustur.

Bize firmanızdan ve nasıl bir düşünce ile karavan ala-
nına yöneldiğinizden bahseder misiniz? Ön planda 
olan hizmetleriniz nelerdir?

Merhabalar biz 13 yılık bir geçmişe sahip mobilya dekoras-
yon ve CNC ebatlama üzerine çalışan bir firmayız. Mobilyanın 
yanı sıra altı yıldır lazer metal işleme üzerine çalışan ayrı bir 
firmamız da sektöründe faaliyet göstermektedir. Karavan sek-
törüne hobimiz sayesinde üç yıl önce giriş yaptık ve Demonte 
Karavan firmamızı kurduk. İlk iki yılımızı Volkswagen Transpor-
ter  araçlar üzerine çalışarak bir Ar-Ge süreci yaşadık, şu anda 
firmamız tam kapsamlı bir Volkswagen Transporter Camper 
üreticisi olarak sektörde yer almaktadır. Araçlarımızı üretirken 
insan sağlığına ve güvenliğine önem vermekteyiz. Kullandığı-
mız tüm ürünlerin karavan için üretilmiş orjinal ürünler olma-
sına büyük önem veriyoruz. Bunun yanı sıra üretilen ürünlerin 
uzun ömürlü olması ve sürdürülebilir olması bizin için ayrı bir 
önem noktasıdır. 

Doğaseverler neden karavan tercih ediyor ya da et-
meli?

Bizim ağırlıklı müşteri kitlemiz kamp tutkunlarıdır. Üretmiş 
olduğumuz araçların doğaseverlerin tercih etmesindeki en 

önemli tercihi Volkswagen Transporter araçların daha özgür 
ve hızlı yayla ve doğa kamplarını rahatlıkla yapabilmesi bu 
anlamda konforumuzu arttıran bu camper dönüşümleri bizle-
re iyi bir konaklama imkanı sağlamaktadır.

Bize ürününüzü/ürünlerinizi tanıtır mısınız? Ürünleri-
nizin sürdürebilir yaşama olan katkılarından bahse-
der misiniz?

Biz Demonte Karavan olarak Volkswagen  Transporter Cam-
per araçların üst yapısını yapmaktayız. Bu araçlar avrupa pa-
zarında 1960’lı yıllardan beri camper olarak üretilmektedir. 
Biz de ürünümüzü geliştirirken Avrupa’daki büyük ölçekli fir-
maların yapmış olduğu modelleri baz aldık ve üzerine yapmış 
olduğumuz eklentiler sayesinde şuan üretmiş olduğumuz mo-
delimize kavuştuk. Ürünümüzü üretirken bizim için en önemli 
konu insan sağlığı ve dayanımlılık bunlar ile ilgili sertifikalı 
ürünler tercih etmekteyiz. Ayrıca tasarımımız aracın uzun yıllar 
hizmet alabilmesini sağlamaktadır. 

Bu da sürdürebilir bir araç olmasının en önemli unsurudur. 
Aracımızın özel bir elekrik ve su panosu mevcuttur. Örneğin 
aracı çalıştırdığınızda ya da şarj olabilmesi için 220V elektrik 
kaynağına bağladığınızda araç ne yapacağını bilir ve yapılan 
calibrasyonlar sayesinde size hizmet vermeye devam eder. Su 
sistemimiz de ise kullanılan tüm ürünler TÜV sağlık raporludur. 
Ayrıca gerek  temiz su deposundan gerekse şehir şebekesin-
den beslenen araç size döngüsel bir su ihtiyacınızı sunabil-
mektedir. Aracın tasarımındaki ana tema ise çok kısa sürede 
kamp atılabilmesi ve kamp bitiminde yine çok kısa sürede sizi 
ve ailenizi güvenli bir şekilde yola çıkartabilmesidir.

Hedef ve yatırımlarınız nedir? Karavan sektöründe 
son durum nedir, ön gördüğünüz olabilecek değişik-
ler nelerdir?

Çok yakında lansmanını tamamlayacağımız güzel bir habe-
rimiz var. İngiltere de üretilen 
Skyline marka Volkswagen  T5/
T6 pop-up açılır tavanlarının 
Türkiye distribütörü olduk İthal 
ettiğimiz bu ürün sayesinde ara-
cın içinde ek bir yatak alanı ve 
araç içinde ayakta durabilme 
rahatlığna müşterimiz kavuşmuş 
oluyor. Türkiye de 5 yıl üretici ga-
rantisi altında sunduğumuz pop-
up tavanlarımız ayrıca İngiltere 
ve Almanya TÜV raporludur.
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GEZEN YAKA İLE YAKALARINIZ SADECE 
BEYAZ VEYA MAVİ RENK KALMASIN

Gezen Yaka, kendi karavanını kendisi 
tasarlayan ve 2 yıldır da deneyimleyen bir 

çift olarak hem yapım aşamalarını hem 
de gezdiği yerleri ve rotaları Youtube ve 

Instagram hesapları üzerinden paylaşıyor.

Selcan & Murat Ekinci çifti gezmek ve yeni yerler keşfetmek 
tutkularının sadece anılarda ve fotoğraflarda kalmasını iste-
mediklerinden, gezme tutkunu olanlarla aynı platformda bu-
luşmak ve deneyimlerini aktarmayı seçmiş.

“HEM BİR İŞTE ÇALIŞIP AYNI ZAMANDA GEZEN 
HERKES BİRER GEZEN YAKA’DIR”

Bize Gezen Yaka’yı anlatır mısınız?

Gezen Yaka isminin ilk kuruluşu 2019 yılına dayansa da baş-
langıç fikri biraz daha eski. İsmimizin öyküsünü paylaşmadan 
önce biraz kendimizden ve yaşam tarzımızdan bahsetmek 
isteriz. Biz aktif olarak özel sektörde çalışan bir çiftiz. Henüz 
Gezen Yaka ismi marka olmadan önce gezdiğimiz, dene-
yimlediğimiz her yeri  ve tattığımız her lezzeti hemen ertesi 
gün arkadaşlarımızla, yakın çevremizle paylaşma istediğimiz 
çok güçlüydü. Herkes tatsın, denesin ve görsün istiyorduk. Bir 
süre sonra çevremizde olan herkesin bir yere gitmek istedi-
ği zaman önce bizim fikrimizi almak istediklerini fark ettik. 
Hem yeni yerler gezme hem de bu deneyimlerimizi paylaş-
ma tutkumuz bize neden çok daha geniş kitlelere ulaşmıyoruz 
sorusunu sordurttu ve Gezen Yaka fikri bu şekilde doğmuş 
oldu. Bizim ismimiz aslında bizim iki gerçekliğimizden oluşu-
yor: Gezmek ve çalışmak. Bizim gibi her tatilini ve aslında her 
fırsatını gezerek değerlendiren beyaz yaka ve mavi yakalı ça-
lışanlara ithaf edilmiş bir isim Gezen Yaka. Bize göre hem bir 

işte çalışıp aynı zamanda gezen herkes birer Gezen Yaka’dır.
Hangi manzarada uyanacağınızı kendiniz seçin

Nasıl bir düşünce ile karavan alanına yöneldiğinizden 
bahseder misiniz?

Aslında bizim karavan hayatımızdan önce kamp hayatımız 
vardı. Biz çadırla hep bir yerlerde kalmayı ve kamp yapmayı 
seviyorduk. Bu kamp yapma arzumuz çadır ile devam eder-
ken bir gün içimizde tuttuğumuz karavana sahip olma ha-
yalimizi konuşmaya başladık. Aslında bu hep içimizde olan 
karavan tutkusunun fitilini ateşleyen nokta oldu önce niyetine 
girdik ardından ise araştırmaya ve tüm karavan hayatına gö-
nül vermiş dostlarla konuşmaya başladık. Kamp hayatının o 
lezzetini tattığımızdan bu düşünceyle ilerledik. Amacımız mil-
yarlarca yıldızın altında yatmak ve daha da özgür olmak, bir 
gün dağ bir gün deniz bir gün göl manzarasında uyanmaktı. 
Aslında en büyük hayalimiz de buydu. Nerede nasıl hangi 
manzarada uyanacağımızı, hangi saatte yemek yiyeceğimizi 
belirleyebilme özgürlüğü...

Doğa seveler neden karavanı tercih ediyor ya da etmeli?

Doğasever olan herkes önce kamp yapma ruhuna tutkuyla 
bağlanıyor ve bu önce çadır hayatı ile başlıyor ve sonrasında 
bu tutku karavana evriliyor. Elbette çadır ve karavan iki farklı 
dünya. Eğer size uyan, doğru ellerde yapılmış bir karavana 
sahipseniz çok daha konforlu bir kamp hayatı yaşabilirsiniz. 
Karavan hayatı size istediğiniz an istediğiniz her yerde ola-
bilme imkanını sonuna kadar sunmaktadır. Ancak burada 
gerçekten önemli olan ihtiyaçlarınızı ve zevklerinizi doğru 
belirlemenizdir. Bu ihtiyaçlar doğru belirlenmediği takdirde 
karavan hayatında soğuyan ve vazgeçen çok doğasever de 
var ne yazık ki.

Karavan seçiminde ihtiyaç ve zevklerden bahsettiniz? Sizce 
yeni karavancı olacak bu kişiler ihtiyaçlarını nasıl belirle-
meli?

Bildiğiniz gibi 2 çeşit karavan var: Çekme karavan ve moto 
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karavan. Bu iki araçtan birine karar ve-
rirken öncelikle tatil anlayışlarına karar 
vermenin çok önemli olduğunu düşü-
nüyoruz. Örnek vermek gerekirse eğer 
siz tatil tarzı olarak bir yere gittiğinizde 
1 hafta veya daha uzun süre orada kal-
maktan ve kendi şahsi aracınızla çevreyi 
gezmekten hoşlanıyorsanız size bu kon-
foru sağlayacak olan aracın çekme ka-
ravan olabileceğini söyleyebiliriz ancak 
bizim gibi çok kısa süre gittiğiniz yerde 
kalmaktan ve kısa süre içerisinde farklı 
yerlere gitmekten hoşlanıyorsanız o hal-
de sizin için uygun olan karavan tarzı 
moto karavan olacaktır diyebiliriz. Tatil 
tarzınızı belirledikten sonra elbette kaç 
kişi kalacağınız ve bütçenize göre de ka-
ravanınızı belirleyebilirsiniz.

Bize karavanınızı tanıtır mısınız? Sür-
dürülebilir yaşama katkısı bakımından 
karavan yaşamını değerlendirir misi-
niz?

Biz 2 senedir moto karavan kullanıyoruz.  Tokat’a maceralı bir 
şekilde giderek aldığımız 17m3’lük bir panelvanı toplamda 
6 aylık bir süre sonunda karavana çevirebildik. Burada farklı 
bir tasarım ile karavanımızı yaptığımızı paylaşmak isteriz. Ta-
sarımı bize ait olan karavanımızda ana amacımız daha ge-
niş kullanım alanı elde etmekti. Bunun için ise her karavanda 
olan standart tasarımın aksine oturma yeri ile yatak alanı-
nı birleştirme kararı aldık. Yine standart tasarımların aksine 
banyomuzu da ön tarafa sürücü koltuğunun hemen arkasına 
yerleştirdik. Böylece bizce karavanda konfor alanı olan banyo 
ve yatak alanını çok geniş bir şekilde kullanma fırsatı elde 
etmiş olduk.  Depolama alanlarını da uygun yerlere yerleşti-
rerek alanı daraltmamış olduk. Bu şekilde hem ihtiyaçlarımız 
kadarını yanımıza alabiliyoruz hem de karavan yaşamının 
gerekliliği olan minimal yaşama da bağlı kalabiliyoruz.

KARAVANDA İHTİYAÇLAR DOĞRU 
BELİRLENMELİ

Karavan sektöründe son durum nedir? Ön gördüğünüz 
olabilecek değişiklikler nelerdir?

Karavan sektörü ülkemizde özellikle pandemi ile birlikte yük-
selişe geçti ve karavan sahibi olmak isteyenler için çok fazla 
seçenek var. Özellikle biz karavan yolculuğumuza ilk çıktığı-
mız zaman sadece uzun zamandır bu işi yapan firmalar vardı 
ancak son 1 senedir özellikle çok fazla yeni marka ve üretici 
sektöre girmiş durumda. Bu elbette karavan sahibi olmak is-
teyen ve bu konuda farklı bütçe aralıklarına sahip olan alıcılar 
için avantaj ancak bir de bu durum beraberinde dezavantajı 
da getiriyor. Eğer detaylıca karavanın içinde kullanılan mal-
zemeler iyi araştırılmazsa,  tatilinizin ortasında çeşitli teknik 
aksaklıklar yaşabilirsiniz. Bu da hem para kaybı hem de tati-
linizin kötü bir deneyimle sonuçlanması demek. İkinci olarak 
ise pandemi ile birlikte yükselişe geçen karavan sektörünün 
ilerleyen günlerde daha da yükseleceğine yani bu sürecin ge-
lip geçici olmadığına inanıyoruz. İlerleyen zamanlar da daha 
farklı oyuncular bu sektörde yerini alacaktır.
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Berkay Hür Akbaba: Üreticiler Belgelendirme 
Konusunda Çok Dikkatli Olmalılar

The Greatest İşletme Sahibi Berkay 
Hür Akbaba, Çekme Karavanlar ve 
motokaravanlar konusunda ekip olarak 

kullanıcı geçmişimizin verdiği tecrübe ile 
sektörel ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamaya 
devam ediyoruz. Müşterimiz olsun veya 
olmasın bilgi edinmek, teyit almak için 
bizimle iletişime geçebilirler. Bilmediğiniz 
bir alana girdiğiniz anda suistimale açık 
hale geliyorsunuz ve maalesef her sektörde 
olduğu gibi belgelendirme sektöründe 
de bu fırsatları kollayanlar ne yazık ki 
çıkabiliyor. Üreticiler bu tarz kişilere karşı 
çok dikkatli olmalılar” dedi.

GreaTest, uzman kadrosu ile birlikte otomotiv, lojistik ve 
savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde test, 
gözetim, denetim ve belgelendirme alanlarında çalışmak-
ta, müşterilerine çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.

Kurmuş olduğu güçlü birlikteliklerle birlikte çalıştığı tüm 
paydaşları için sorunsuz hizmet verme anlayışı ile yola 
çıkan deneyimli ekibiyle hız, kalite ve paranızın karşılığını 
alabileceğiniz çalışma prensibiyle hareket etmektedir.

Bize firmanızdan bahseder misiniz? Ön planda 
olan hizmetleriniz nelerdir?

Firmamız 10 yılı aşkın sektörel deneyimin bir sonucu ola-
rak müşterilerimize veya daha doğru bir tanımla müş-
terimiz olan-olmayan herkese en iyi hizmeti sunabilmek 
amacıyla kuruldu. Bugüne kadar bir şekilde temasta ol-
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duğumuz ancak çeşitli sebeplerle birlikte olamadığımız 
herkesin çözüme ihtiyaç duyduklarında başvurabilecek-
leri bir adres olmak amacındayız. Bu bağlamda özellikle 
Avrupa tip onayları başta olmak üzere tüm belgelendirme 
taleplerini mümkün olan en kısa sürede, en doğru şekilde 
ve en uygun fiyata karşılamaktayız. Son iki yıldır O1 ve 
O2 römork üretiminde gördüğümüz talepleri karşılanma-
mış, mağdur edilmiş, istekleri ve üretim şekilleri göz ardı 
edilmiş üreticilerin bu kayıplarına son vererek onları en 
baştan doğru anlayarak ve doğru yönlendirerek en iyi de-
neyimi yaşatmayı hedefliyoruz. İnsanların gözünde korku 
oluşturan belgelendirme süreçlerini olabildiğince şeffaf 
yürüterek hem bilgi veriyoruz hem de son tüketicilerin gü-
venle yolculuk etmesine odaklanıyoruz.

Üreticiler sizi neden tercih ediyor ya da etmeli?

Aslında bir önceki soruda da değindiğimiz gibi belgelen-
dirme konusu tamamen güven yaratma ilkesine dayalıdır. 
Bu güveni önce üreticinin kendisinde hissetmesi gerekir. 
Belgelendirme sürecini bir angarya olarak görmemesini 
sağlamak da biz teknik servislerin sorumluluğundadır. 
Süreci ve gereklilikleri iyi anlayan üreticiler sorumluluk 
bilinci ile hem uluslararası normlara uygun araçlar üret-
mekte, hem de nihai tüketici yani karavan kullanıcıları 
dünyanın hemen hemen her yerinde güvenle seyahat 
edebilmektedir.

Hizmetlerinizden kimler faydalanabilir, hangi 
alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz?

Grea Test ve Belgelendirme A.Ş. olarak vermiş olduğu-
muz tip onay hizmetlerimizden genellikle üreticiler ve bu 
firmaların danışmanlıklarını yürüten kişiler faydalanıyor. 
Çok yakın gelecekte ulusal kapsamda yapılan karavana 
dönüşüm tadilatları için de gerekli olan raporları verebil-
me adına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜRKAK 
tarafından gerçekleştirilen denetimleri tamamlamış ola-
cağız ve motokaravanlar konusunda da hizmet yelpaze-
mizi genişletmiş olacağız. Ek olarak teknik eğitimler ve 
farklı belgelendirme konularında da sektöre destek olma-
ya devam ediyoruz.

Çekme karavanlarda Tip Onayı konusunu biraz 
açabilir misiniz? Tip Onay nedir, ne işe yarar?

Tip Onayı basit anlamda seri üretime geçmesi planlanan 
aracın teknik açıdan Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler 
standartlarına uygunluğunun denetlenmesi sonucu üreti-
ciye belirli şartlar dahilinde verilen güvenlik ve uygunluk 
sertifikasıdır diyebiliriz. Tip dediğimiz olgu ise; temel ola-
rak kategori, dingil sayısı ve araç genel karakteristiğine 
bağlı olarak belirlenmektedir. Burası biraz kafa karışıklığı 
yaratabiliyor. Örneklemek gerekirse, çekme karavanlar 
genellikle ağırlık bakımından 750 kilograma kadar O1, 
750 ve 3500 kg arasında ise O2 olarak tanımlanmak-
tadır. Yine az önce değindiğimiz tip tanımları kapsamın-
da örneğin O2 kategorisi bir römork hem tek hem çift, 
hem de üç dingilli imal edilebilir, dolayısı ile sadece O2 
bir kıstas değil aynı zamanda dingil sayısı da bir kıstas 
olarak karşımıza çıkar. Karar verdiniz, 3500 kg taşıma 
kapasitesine sahip 2 dingilli bir römork yapacaksınız an-
cak sırada devreye girecek şase ya da aracın tamamının 
yapısı var; birbirinden farklı yapıdaki şaseleri doğru  bir 
değerlendirme ile ayrı tipler olarak tanımlanması gere-
kebilir. Tüm bu değerlendirmelerin ardından gerçekleşti-
rilen testler sonucunda alınan tip onay belgesi üreticinin 
üretmeye haiz olduğu araçların bir çerçevesini oluşturur. 
Üretici ürünlerinin güvenliğini bağımsız kuruluşlarca tescil 
ettirmiş demektir. Avrupa Tip Onaylı bir üretici ürünlerini 
tüm Avrupa’ya ve Türkiye’ye sorunsuz şekilde satabilir.
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YENİ NORMALE KÜÇÜK EV ALTERNATİFİ
Tiny House Nedir?

Son dönemlerde özellikle minimalizm akımıyla birlikte oldukça popülerleşen tiny house 
(küçük ev akımı), daha küçük evlerde, daha az masrafla, ve çevreye daha az zarar 
vererek yaşama fikridir.

Sarah Susanka’nın 2007 de yayınladığı “The not so big 
house” (O kadar büyük olmayan ev) kitabının, bu kavramın 
başlangıcı olduğu kabul edilir. Tiny House (küçük ev) ge-
nellikle 10 metrekare ile 30 metrekare arasında, tekerlekli 
veya sabit olarak tasarlanan evlere verilen isimdir.

Bir evden daha fazla anlam taşıyan tiny house, bir yaşam 
biçimi olarak kabul edilir. Tüm dünyada ilgi gören, küçük 
ancak daha kullanışlı bir yaşam alanı yaratmasıyla avantaj 
sağlayan küçük evler,  farklı boyut ve şekillerde inşa edi-
lebiliyor. Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlayan küçük ev 
akımı, ABD’de özellikle 2008 küresel ekonomik krizi dö-
neminde insanların alternatif konut arayışlarının ardından 
batı ülkelerinde de gelişmeye başlayarak bir sektör haline 
gelmeye başlamış. Alternatif bir yaşam arayanların tercihi 
olan bu akım sayesinde, zevkinize uygun küçük evi kolay-
lıkla satın alabilir, kendinize ait imarlı, imarsız arsa ya da 
bahçede yaşayabilirsiniz.

Hem ekonomik hem de çevreci bir seçenek olduğu için sür-
dürülebilir yaşamı teşvik etmekle birlikte deprem açısından 
düşünüldüğünde de güven veren tiny house, deprem kuşa-

ğında yer alan bir ülkede yer almamız sebebiyle bu akıma 
olan olan ilgiliyi zamanla daha çok artırabilir.
Tiny House’lar 10 m2 ile 30 m2 arasında, tekerlekli veya 
sabit olarak inşa edilen yapılardır, her şekil, boyut ve form 
da olabilirler. Küçük fakat daha verimli kullanılan mekan-
larda sade ve ekonomik bir yaşam sağlarlar. Mobil olanları 
sıradan bir karavan gibi gözükebilirler fakat bu evler yalnız 
görünüş olarak sevimli değiller aynı zamanda çevre dostu 
ve sürdürülebilir yaşamı teşvik ederler.

Mikro evleri inşa etmek ve sonrasında yaşamak için daha az 
kaynak kullanımı gerektirir ve bu da daha az enerji kullanı-
mı, daha az atık ve daha az karbon ayak izi demektir. Ayrıca 
güneş paneli sistemi, lityum pil enerji depolama, kompost 
tuvalet, oluşan gri suyun sulama için yeniden kullanılması 
gibi özellikleri sayesinde şebekeden bağımsız kendi kendine 
yetebilen yenilikçi, akıllı ve yeşil evlerdir.

Tiny house ile sürdürülebilir yaşam sadece enerji kullanı-
mının düşmesi ile olmuyor aynı zamanda bu faturalarında 
düşmesi anlamına geliyor. Bu şekilde yaşamayı tercih eden 
bireylere göre, tiny house yaşamının anlamı daha küçük, 
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daha basit ve daha sürdürülebilir bir hayat tarzıdır.

Tiny House, geleneksel bir evde bulunan tüm elektronik eş-
yaların dahil olduğu (çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı, 
fırın, TV), depolama alanı, koltuk, yatak, banyo gibi ihtiyaç-
larınızı karşılayacak şekilde tasarlanır. Hatta tekerlekli evini-
zin içine şömine dahi kurulmasını isteyebilirsiniz. Küçük ev-
lerin elektrik enerji ihtiyacı mümkünse şehir şebekesinden, 
yoksa güneş panelleri ve inverter aracılığıyla sağlanabilir. 
Su ihtiyacı ise bulunulan konumda şehir şebekesi yoksa mo-
bilyaların arkasına ya da şaseye gömülebilen su depoları 
vasıtasıyla sağlanmaktadır.

Küçük evinizle, kiralayabileceğiniz veya size ait, imarlı, 
imarsız arsa ya da bahçede yaşayabilirsiniz. Tekerlekli bir 
küçük ev satın almanız ya da kiralamanız durumunda da, 
dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde dilediğiniz süre konak-
layabilme, tatil yapabilme ya da yaşayabilme fırsatını ya-
kalarsınız.

Mobil Tiny House Nedir?

Mobil Tiny House, bir çekici vasıtasıyla taşınabilen, Tekerlek-
li ev ya da Tiny House Karavan olarak da adlandırdığımız 
Tiny House modelidir. Bu özelliği sayesinde dilediğiniz yerde 
dilediğiniz zaman özgürce tatil yapmanın keyfini yaşatır.

Tiny House Sabit mi Yoksa Tekerlekli mi Olmalı?

Eğer özgür bir ruha sahip, farklı coğrafyaları keşfetmeyi, se-
yahat etmeyi, gezmeyi seven; sabit bir yere bağlı kalmadan 
yaşamak isteyen, gezerken de konforlu bir evde yaşamak 
isteyen bir yaşam tarzınız varsa, tekerlekli evler hayalleri-
nizdeki o muhteşem hayatı ayaklarınıza serecek yapılardır. 
Karayolları yönetmeliğinde belirtilen araç römork genişlik-
lerine uyan bir Mobil Tiny House‘a sahip olmak tahmin et-
tiğinizden de kolaydır.

Tekerleksiz olan sabit küçük evler ise, imar mevzuatına göre 
yapı statüsünde oldukları için, inşaat ruhsatına tabidir. Bu 
sebeple daha en baştan, tekerleksiz küçük evinizin nerede 
olacağına yönelik kararınızı vermeniz çok önemlidir.

Ülkemizde Beykoz, Sapanca gibi büyük şehirlere yakın bel-
delerden tutun, Çeşme, Bodrum, Marmaris, İzmir, Antalya 
gibi pek çok tatil beldesi olan şehirlerde ev almak için hatırı 
sayılır bir bütçeyi ayırmak zorundasınız. Bir de bütçenizin 
yetmediği durumlarda yüksek faizli kredilerle borçlanarak 
ev sahibi olmak ve bu eve bağımlı kalmayı kesinlikle iste-
mezsiniz. İşte, insanların Küçük ev tiny house hareketine 
katılmasına sebep olan başlıca faktörlerden birisi budur. 
Geleneksel evlerle aynı kalitede inşa edildikleri için, düşük 
maliyetlerine rağmen, uygun şekilde inşa edilmiş küçük bir 
ev onlarca yıl sizin konut ihtiyacınızı sağlayabilir.
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LOKOMOTİF KARAVANLAR İLE 
KÜÇÜK AYAK İZİ KOCAMAN BİR 
BAHÇE ELDE EDEBİLİRSİNİZ
PDESGN Mimarlık Hizmetleri ve 
Hazır Ev Sistemleri & Casa Loko-
motif Mobil Ev Sistemleri  Yüksek 
Mimar / Kurucusu Pelin Düştegör,” 
Casa Lokomotif Türkiye’nin ilk 
arsa bağımsız yani kendi kendi-
ne yeten tekerlekli mobil evlerinin 
üreticisidir” dedi.

Casa  Lokomotif  Mobil Ev Sistemleri’nin   
hedefleri arasında  arsa problemi olan 
tüm vatandaşların haftasonu evi ihtiya-
cını karşılayabilmek ve doğaya çıkara-
bilmek var.

Bize firmanızdan ve nasıl bir düşün-
ce ile Tiny House alanına yöneldiği-
nizden bahseder misiniz? Ön planda 
olan hizmetleriniz nelerdir?

Karavan Ev l Casa Lokomotif Mobile 
Tiny House (Tekerlekli Küçük Evler) Arsa 
problemleri, kıyı kullanımları ile ilgili 
mevzuatlar, büyük şehirlerde yeşil alan-
lara erişim yetersizliği, şehirden kaçma 
ve özgürlük ideolojisine çözüm sunuyor. 
Tüm ürünleri Uluslararası Karayolları 
prensiplerinde tasarlanır ve patentlidir. 
Kullanıcısına kişiselleştirme opsiyonları 
sunar.

Doğada ev konforu sunan ürünlerimiz, 
standart karavan yaşantısından geniş-
lik, yükseklik, geniş cam yüzeyler, duvar 
ve çatı izolasyon niteliği, yapısallık ve iç 
mekandaki hareket kabiliyetleri ile ay-
rılır.

Tüm malzemeleri doğa / çevre dostu 
olarak seçilir. Çekme karavan ruhsatına 
sahip ve diğer 750kg altı ürünlerimiz 
vergiden muaftır. Noterde 2.el satışa 
uygundur. Casa Lokomotif artık moto-
karavan ihtiyaçlarına da çözüm üretiyor. 
Casa Lokomotif sahibi olmak için arsa 
sahibi olmanız gerekmez. Arsa kiralaya-
rak da konaklayabilirsiniz. Bağ, bahçe, 

zeytinlik, 2B arazilerinizde Casa Loko-
motif karavan evinizi park edebilirsiniz, 
kiralayabilirsiniz. Casa Lokomotif imar 
izinleri ile ilgilenmez. Karavan parkla-
rına, kampinglere uygundur. Çatısına 
yerleştireceğimiz ihtiyacınıza yönelik 
güneş enerji sistemi sayesinde, seyahat 
ederken de boş durmaz. Kendi enerjisini 
üretir. Su konusunda da cimridir ve gri 
atık suyunu biriktirir, bulunduğu arazide 
çiçeklerinizi, domateslerinizi sular. Casa 
Lokomotif çekme karavanlar 4x2 l 4x4 
araçlarla yol alır. İstediğiniz manzarada 
eviniz olur. Casa Lokomotif çekmeye uy-
gun aracınız ya da ehliyetiniz yoksa biz-
den çekme hizmeti alabilirsiniz. Bunun 
yanında arsa seçimi danışmanlığı ile 
başlayan yeni bir hizmetimiz de mevcut. 
Bu sayede tiny house resort işletmesi 
kurmak isteyenlere danışmanlık veriyo-
ruz. 

Doğaseverler neden Tiny House tercih 
ediyor ya da etmeli?

Uzun dönem tatiller için idealdir. Ar-
saların belediye harç ücretleri, inşaat 
dertleri ile uğraşmak yerine ev konforu 
sunan Casa Lokomotif karavanlar ile 
küçük ayak izi kocaman bir bahçe elde 
etmeniz mümkündür. 

Bize ürününüzü/ürünlerinizi tanıtır 
mısınız? Ürünlerinizin sürdürebilir 
yaşama olan katkılarından bahseder 
misiniz?

Casa Lokomotif ürünleri 750kg altı, 
750kg üzeri ve ticari segment olmak 
üzere 3 ana gruptadır. %100 El işçiliği 
l 4 mevsim kullanım imkanı Tüm Casa 
Lokomotif modelleri mobiliteye uygun 
olarak tasarlanır ve %100 el işçiliği ile 
fabrika ortamında üretilir.

Çekme karavan evlerimizde 6cm duvar 
ve çatı kalınlığı bulunur. Ses ve ısı izolas-

yonuna özen gösterilir. Karavan-
larımızın tüm donanımı tekne ve 
karavan altyapısı ile oluşturulur. İç 
mekanda kullanıcı ihtiyacına yöne-
lik esnek kullanım olanağı ve özel 
tasarımlar gerçekleştirilir. İç ve dış 
kaplamada zengin renk opsiyon-
ları mevcuttur. Her model üzerinde 
kişiselleştirmeye olanak verilir. 

Hedef ve yatırımlarınız nedir? 
Tiny House sektöründe son du-
rum nedir, ön gördüğünüz olabi-
lecek değişikler nelerdir?

Hedeflerimiz arsa problemi olan 

tüm vatandaşların haftasonu evi ih-
tiyacını karşılayabilmek ve doğaya 
çıkarabilmektedir. Tiny House sektö-
ründe pandemi ile birlikte çok sayıda 
merdiven altı üretim gerçekleşmeye 
başladı. Mobilyacıdan, tır dorsesi üre-
ticisine, eğitimciden, makineciye, film 
yapımcısından, oto servisine kadar işi 
yaşam alanı üretmek olmayan birçok 
sektör temsilcisi tiny house üretimi 
işine girmiş bulunmaktadır. Bu saye-
de kalitesiz ucuz imalatlar arttı. He-
nüz 1 yılını doldurmamış üretimlerin 
çürüyüp paslandığını, kaplamaların 
çalışarak niteliklerini kaybettiklerini 
gözlemlemeye başladık. Bu sebepten 

düşük bütçeli kullanıcılar için üretim 
danışmanlığı hizmeti de vermek istiyo-
ruz.  Kaçak altyapı bağlantıları yüzün-
den toprağın yer altı sularının kirlen-
mesi, kaçak elektrik kullanımları gibi 
konuların önüne geçmek adına doğru 
arsa seçimleri için ücretli danışmanlık 
vermeye başladık.
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TINY HOUSE ADALI İLE ÖZGÜR YAŞAM DENEYİMİ

Adalı A.Ş. ürettiği hafif çelik yapıları mobilize ederek, kent yaşamına alternatif, özgür bir 
yaşam deneyimi sunan mobil evlerini, “Tiny House Adalı” markasıyla duyurdu.

Tekirdağ’da 1985 yılından bu 
yana çelik yapı sektöründe faali-
yet gösteren Adalı A.Ş. üretimini 
gerçekleştirdiği hafif çelik yapıları 
mobilize ederek, kent yaşamına al-
ternatif, özgür bir yaşam deneyimi 
sunan mobil evlerini, “Tiny House 
Adalı” markasıyla duyurdu.

Metrekare olarak küçük ama 3 ila 
4 kişilik bir ailenin yaşamı için ge-
rekli tüm konfor öğelerini içinde 
barındıran, O2 belgeli, trafiğe çı-
kabilen, plakalı, ruhsatlı bu mobil 
evleri, Tekirdağ’da bulunan Tiny 
House Adalı Showroom’unda, gör-
mek ve gezmek mümkün.

Tiny House Adalı marka mobil ev-
lerin mimari tasarımlarını yapan iç 
Mimar Hikmet Erdem Alp; “Evleri-
mizin tüm bölümleri estetik, işlev-
sellik ve konforu buluşturan akıllı 
çözümler ile tasarlandı. Her santi-
metresi, küçük yaşam için iyi düşü-
nülmüş ve uyarlanmış evlerimizde, 
bir mobil karavana göre daha çok 
yuva hissi veren, oturma odaları, 
mutfakları, yatak odaları, banyola-
rı ve depolama alanları bulunmak-
tadır. Standart modellerimizin yanı 
sıra müşterilerimizin yaşam tarzı, 
beğenileri ve ihtiyaçlarına göre ki-
şiselleştirilmiş farklı ürünler de ta-
sarlıyoruz.”

TINY HOUSE ADALI’DA 
YAŞAM

TINY HOUSE

Tiny House Adalı mobil evleri, 
2000-3500 kg aralığında ve 15 
farklı modelde üretildi. Müşterileri-
ne plakalı ve ruhsatlı olarak teslim 
edilen Tiny House Adalı evleri imar 
izni gerektirmediği gibi toprak ko-
ruma kanununa da uygun yapılar-
dır.

Tiny House Adalı evleri sahiplerine 
doğal hayatın ortasında, ormanda 
veya bir gölün kenarında, dağların 
arkasında muhteşem bir günbatımı 
manzarasında, sevdikleri ile evleri-
nin konforunda yaşamı deneyimle-
me imkanı sunuyor. Daha az eşya 
ile doğal yaşam taleplerini karşı-
layan bu evler lüks, estetik ve öz-
gürlüğü bir arada barındırıyor. Bu 
konsept ayrıca daha az kullanılan 
kaynaklarla, ekolojik ayak izimizi 
hafifleterek gelecek için daha iyi bir 
dünya vaat ediyor.

TİNY HOUSE ADALI 
HİKAYESİ

Adalı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 

Ali Rıza Adalı ‘‘2020 Koronavirüs 
salgını birçok aile gibi bizi de haya-
tı daha keyifli kılmak için alternatif 
arayışlara yöneltti. Bu ihtiyaçtan yol 
çıkarak dünya genelinde tiny hou-
se olarak bilinen mobil küçük evle-
ri üretmeye karar verdik. Adalı A.Ş. 
olarak üretim için gerekli alt yapıya 
hali hazırda sahiptik ve hemen yola 
koyulduk.

Ürünlerimizin gördüğü ilgi, kısa 
sürede tasarım, üretim ve pazar-

lama süreçlerini geliştirerek seri 
üretime geçmemiz ile sonuçlandı. 
Tiny House Adalı böylece doğdu. 
Çelik konut üretimi konusunda 
sahip olduğumuz 22 yıllık tecrübe 
sayesinde, mobil ve küçük bir evin 
kullanımında karşılaşılabilecek tüm 
senaryoları bilerek ve dikkate ala-
rak ilerlemekteyiz. Bu anlamada 
Tiny House Adalı evleri için, fark 
yaratan teknik özelliklere sahip, es-
tetik ve konforun birlikte harman-
landığı ürünler diyebiliriz” dedi.
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Doğada, Şehirde 
Yaşayamadığınız 
Deneyimleri 
Yaşama ve  Keşifleri 
Gerçekleştirme 
İmkanı

Gököz Natural Park Kırsal Turizm 
Tesisi kurucusu Arif Doğru, 
“Herkese imkanları ölçüsünde 

doğaya kaçıp, ister bungalovlarda, ister 
karavanlarda ister çadırlarda hayata dair 
nefes almalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Bize firmanızdan ve nasıl bir düşünce ile bungalov 
ev alanına yöneldiğinizden bahseder misiniz? Ön 
planda olan hizmetleriniz nelerdir?

Gerçek mutluluk, huzur ve sağlık doğada ancak şehir 
ve metropol hayatında alışık olduğumuz ve göz ardı 
edemeyeceğimiz bir konforda. Gököz Natural Park, 
Uludağ’ın Güney yamacında 1120 m. rakımdaki Gököz 
Göleti’nin kıyısında 2016 da faaliyetine başladı. Tesisimizde 
bungalovlarda (ahşap evler) konaklama, yöresel lezzetlerin 
yer aldığı alakart restoran, eğleneli ve heyecanlı birçok 
aktivite, hobi bahçeleri ile çadır ve karavan kamping 
hizmetlerini vermekteyiz.

Başlıca aktivitelerimiz;
• ATV safari,
• At binicilği,
• Paintball,
• Trap atışı,
• Dağ bisikleti ve elektrikli bisiklet,
• Sandal ve deniz bisikleti,
• Olta balıkçılığı,
• Ok atıcılığı,
• Traktör safari,
• Doğa yürüyüşleri (Trekking)

• Futbol ve voleybol 

Doğaseverler neden bungalov evleri tercih ediyor 
ya da etmeli?

Yazımızın başında da belirttiğim gibi gerçek mutluluk, 
huzur ve sağlık doğada. Hemen hemen hepimiz şehirdeki 
betonarme çok katlı evlerde ya da dairelerde akşam ne 
kadar erken yatarsak yatalım sabah kalktığımızda adeta 
sopa yemişçesine yorgun ve bitkin uyanırız. Oysa tamamen 
ahşap bir evde kaldığınızda üç dört saatlik uykuyla bile dinç 
ve mutlu bir güne uyanırsınız. Ayrıca insanın ruh halini de 
çok olumlu yönde etkilediğine şahit olacaksınız. Genellikle 
doğada konakladığınızda genellikle sadece ahşap bir evde 
değil, içinde çiçeklerin, meyvelerin olduğu, dalından meyve 
yiyebileceğiniz bir bahçe, dost canlısı evcil hayvanlarla 
birlikte yaşamanın keyfini de yaşarsınız. Ayrıca doğada 
daha önce şehirde yaşayamadığınız yeni deneyimleri ve 
keşifleri de gerçekleştirme imkanına sahip olursunuz.

Bize ürününüzü / ürünlerinizi tanıtır mısınız? 
Ürünlerinizin sürdürebilir yaşama olan katkılarından 
bahseder misiniz?

Tesisimizin restoranında kullanılan başta çilek, vişne, erik, 
ahududu olmak üzere birçok reçeli, bize özel köy tereyağını, 
tarhanasını ve eriştesini, salça ve turşularını kendimiz 
yapıyoruz. Köy peyniri ve yöremize özel Sorgun peynirini ise 
çevre köylerdeki üreticilerden temin ediyoruz. 

Uludağ’ın kekik dolu yamaçlarında otlamış kuzuların etleri 
de köylülerimizden alıyoruz. Mevsimine göre ihtiyacımız 
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olan sebze ve meyveleri de kendi hobi bahçelerimizde 
üretiyoruz.

Burada çöp diye nitelendirebileceğimiz ve belediyenin 
çöp araçlarına verdiğimiz tek şey plastik ve türevli ürünler. 
Bunun dışındaki hemen hemen her şeyi bünyemizde 
değerlendirebiliyoruz. Örneğin mutfak ve gıda artıklarını 
evcil hayvanlarımıza yediriyoruz. Onların gübrelerini hobi 
bahçelerimizde kullanıyoruz. Diğer atıkları ise katı yakıt 
kazanımızda ısıtma amaçlı yakıyoruz.

Hedef ve yatırımlarınız nedir? Bungalov Ev 
sektöründe son durum nedir, ön gördüğünüz 
olabilecek değişikler nelerdir?

Aslında Gököz Natural Park dört fazlı bir projenin birinci 
fazıdır. İkinci ve üçüncü fazlarında taş ahşap karışımı 
evlerin yaygınlaştırılması ile koyun, keçi, inek, tavuk, kaz 
vb. yöre iklim ve yapısına uygun hayvanların üretimi ile 

misafirlerimizin de doğrudan yararlanabileceği uygulama 
çiftliği yer alıyor. Son fazda ise göçten dolayı artık 
kullanılmayan köy evlerinin de turizme kazandırılması yer 
alıyor.

Gököz Natural Park açıldığı ilk günden beri beklediğimiz 
gibi oldukça yoğun ilgi görmekte. Turizmde inovatif bir 
proje olarak değerlendirilen Gököz Natural Park, 2016 
yılında IPARD II lansmanında en iyi kırsal turizm projesi, 
2018 yılında EVOS ANGELS dergisi tarafından “Yılın En İyi 
Doğa Oteli”, Tarım Bakanlığınca organize edilen UKA-Fest 
2020 ““en iyi kırsal turizm örneği” olarak sunuldu. 

Özellikle pandemi koşulları da bungalov evlere, çadır ve 
karavan kampinge olan ilgiyi arttırdı. 

İnsanlar doğayı yeniden keşfetmenin tadına vardı. Pandemi 
koşulları kalktıktan sonra da bu ilginin daha da artarak 
devam edeceğine inanıyorum.
  





86

KAMP & KARAVAN TEDARİK

COOL LIFE BUZDOLABI İLE KARAVANDA YİYECEKLERİNİZ HEP TAZE

Karavanlarınızda olmazsa olmaz 
buzdolapları için Cool Life kalite-
li ve karavan donanımına uygun 
ürün çeşitleri ile hizmet veriyor.

Cool Life, ürünlerinin kurulumu ve 
onarımı konusunda teknik destek ve-
riyor. Ayrıca Ortadoğu ve Avrupa’nın 
birçok noktasına teslimat hizmeti im-
kanına sahip.

Firmanızı tanıtır mısınız?

Cool Life,30 yıl boyunca “uzman so-
ğutma” markası adı altında sizlere 
kaliteli ve güvenilir bir hizmet sağla-
dık. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek 
adına firmamızı kurumsallaştırdık ve 
yeni markalarımız olan “coollife” “co-
olmarine” olarak sizlere hizmet ver-
mekteyiz. Alman kalitesiyle Türk malı 
sloganıyla karşınızdayız. 

Hedefleriniz nedir?

İşimizde daha iyi olabilmek için sürekli 
araştırıyor ve çalışıyoruz bahane değil 

çözüm üretiyoruz. Uzman kadromuz 
sayesinde memnuniyetinize memnu-
niyet katacağımıza inanıyoruz.

Ürünlerinizin özelliklerinden bahse-
der misiniz?

Cool Life marin koleksiyonunda yer 
alan CL18 buzdolabı, tekne ve yatla-
rın mutfağını süslüyor. Küçük bir ya-
pıya sahip olan buzdolabı, düşük güç 
tüketimi avantajıyla da akü dostu.
Buzdolabı oldukça sessiz çalışıyor. Ay-
rıca buzdolabında bulunan akıllı do-
kunmatik ekranıyla kolay bir kullanım 
sağlıyor. Alman mikro hücresel köpük 
yalıtımı sayesinde üstün bir soğutma 
performansı sergiliyor fakat buzdo-
labının içindeki sıcaklık arzuya göre 
ayarlanabiliyor.

Mini dolap, güç kaynağında bir ke-
sinti olsa bile kaliteli yalıtım tabakası 
sayesinde soğuk havayı içeriye hapse-
diyor. Böylece, yiyecek ve içeceklerin 
bayatlama sorunu tamamen ortadan 
kalkıyor.

Yeniköy Mah. Atatürk Bul. No:81/1 
Şehzadeler/Manisa

www.coollifecoolmarine.com.tr 0505 712 3561 / 0535 728 7797

 Cool Life Kesfetmenin En Taze Hali... 
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TAŞINABİLİR GÜÇ KAYNAĞI ANINDA VE HIZLI ÇÖZÜM SUNUYOR
Batron Enerji Kurucu Ortağı Kadir Gürkan Kızak,” Daha yaşanabilir ve sağlıklı bir dünya 
için alışkanlıklarımızdan vazgeçip temiz teknolojilere yönelmemiz gerektiğini artık her bilinçli 
tüketici fark etmiş durumda. Günümüzde yaşadığımız pandemi ve benzeri diğer felaketlerin 
önüne ancak bu sayede geçebileceğimizin bilincine her geçen gün daha çok farkındalık 
oluşuyor. Bundan sonraki süreçte bu farkındalığın artması temennisi ile herkese sağlıklı, temiz 

enerjili günler diliyoruz” dedi.

Batron Enerji, Elektrikli arabalar, bi-
sikletler, insansız araçlar, askeri ci-
hazlar, depolama sistemleri, robotik 
sistemler, dronlar, tıbbi cihazlar ve 
benzeri onlarca farklı uygulama için 
yılda yaklaşık 50 ye yakın batarya 
sistemi geliştiriyor.Farklı sektörlerde-
ki onlarca ünlü markanın ürünlerin-
de kullanılan yüksek teknoloji Li-Ion 
batarya sistemlerini geliştirmekte ve 
üretmektedir.

Bize firmanızdan bahseder misi-
niz? Ön planda olan hizmetleri-
niz nelerdir?

BATRON Enerji’ yi 2017 yılında 
TÜBİTAK 1512 Desteği ile kurduk. 
Akıllı Lityum İon Batarya ve Enerji 
Depolama Sistemleri üzerine 
faaliyet yürütüyoruz. İlk yılımızı 
tamamladıktan sonra TRANGELS 
grubundan yatırım aldık. 2020 
yılında Avrupa Birliği Horizon 
programı tarafından yatırım aldık. 
Ar&Ge çalışmalarımız neticesinde 
şirketimiz bu yıl 18 milyon TL 
değerlemeye ulaştı ve yeni yatırım 
aldık. Hali hazırda piyasaya 
sunulmaya hazır 4 yeni ürünümüz 
var. Şu an da ürün çeşitliliğimiz 
Endüstriyel bataryalar, Savunma 
Sanayi bataryaları, Home Energy, 
Taşınabilir Güç Kaynağı, Akıllı 
Aydınlatma Direği ve Elektrikli Araç 
Şarj İstasyonu olmak üzere 6 ana 
başlık ve bunların alt başlıklarında 
10’a ulaştı. Ürünlerimizin en 
temel özelliği yenilenebilir enerji 
kaynaklarını aktif kullanması ve 
Karbon salınımını önlemesi. İklim, 
küresel ısınma, fosil yakıtlardan 
enerji üretimi, … günümüz 
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sorunlarına karşı geliştirilmiş 
teknolojiler kullanıyoruz. 

Doğaseverler ne tür ürünlerinizi 
tercih ediyor ya da etmeli?

Ürünlerimizin tamamı doğaseverle-
re hitap ediyor ve onlar tarafından 
tercih ediliyor. Geliştirdiğimiz tekno-
lojiler enerjinin verimli kullanılması, 
enerji tasarrufu ve yenilebilir kay-
naklardan üretip kullanma üzerine 
kurgulandı. Depolama Sistemleri ve 
tasarruf üzerine çalışan ürünlerimiz 
çok tercih ediliyor. Örneğin; Home 
Energy ev, ofis, karavan, … gibi 
yerlerde elektrik ihtiyacınızı güneş 
veya rüzgardan depolayarak kul-
lanmanızı sağlıyor.  Aynı zamanda 
şebeke olan yerlerde elektriği ucuz 
saatlerde depolayıp pahalı saatlerde 
kullanmanıza imkan vererek enerji 
maliyetlerinizi düşürmenize imkan 
sağlıyor. Solar Panele doğrudan 
bağlanıp enerjiyi oradan da temin 
edebiliyor. Taşınabilir Güç Kaynağı-
mız’ da şebekeden, araçtan ve Solar 
Paneli’ nden şarj edilip kullanılabi-
liyor. Enerjinin temel ihtiyaç halini 
aldığı bu dönemde Taşınabilir Güç 
Kaynağı vazgeçilmez bir ürün haline 

geldi. Doğada uzun süre vakit geçir-
mek isteyen, kamp yapmayı seven 
doğaseverlerin tercihinde önemli 
olacağını düşünüyoruz.

Mobil Enerjinin avantajlar neler-
dir?

Pandemi ile birlikte dünyada birim 
başına enerji tüketimi ciddi artış 
gösterdi. Koşulların evde kapanma-
ya yöneltmesi, elektronik cihazların 
talebini dolayısıyla enerji tüketiminin 
de artmasına sebep oldu. Teknoloji-
nin hayatımıza bu kadar nüfuz ettiği 
dönemde enerjiye sahip olmak biz-
ler için vazgeçilmez bir durum hali-
ne geldi. Mobil Enerji platformumuz 
Taşınabilir Güç Kaynağı vazgeçeme-
diğimiz cihazlar için gereken enerji 
ihtiyaçlarına anında ve hızlı çözüm 
sunabilen bir ürün. Yakın zamanda 
yaşadığımız doğal afetlerden hatır-
layacağınız gibi enerji iletişim, ısın-
ma, barınma, … en temel ihtiyaçla-
rımızda kilit rol oynadı. 

Bize Taşınabilir Güç Kaynağı’ nı 
tanıtır mısınız? Ürünün sürdüre-
bilir yaşama olan katkılarından 
bahseder misiniz?

Ürünümüzün depolamasında yük-
sek enerji kapasiteli LiFePO4 (Lityum 
Demir Fosfat) bataryaları kullanılı-
yor. Bu sayede küçük alanda büyük 
depolama kapasitesi sunabiliyoruz. 
Taşınabilir Güç Kaynağı’ nı aracınız-
dan, prizden ve kendi Solar Pane-
li’nden hızlı şarj edebiliyorsunuz. So-
lar Panel ile doğada vakit geçirirken 
enerji üretebilir ve uzun süre kalabi-
lirsiniz. LiFePO4 batarya paketi sa-
yesinden 10 seneye yakın kullanım 
ömrü bulunuyor.

Ürünlerimizin hepsinde olduğu 
gibi Taşınabilir Güç Kaynağı’nda 
da Temiz Enerjiyi ön plana alıyo-
ruz. Enerjinizi Solar Panel ile üretip 
kullandığınızda karbon ayak izinizi 
azaltır, doğaya daha az zarar vermiş 
olursunuz. Yenilenebilir enerji kay-
naklarından ürettiğimiz Temiz Enerji 
sayesinde doğanın sürdürülebilir ya-

şamını destekliyoruz.
 
Hedef ve yatırımlarınız nedir? 
Kamp ve Karavan Malzemeleri 
sektöründe son durum nedir, ön 
gördüğünüz olabilecek değişik-
likler nelerdir?

Vizyonumuz, Akıllı Enerji Depola-
ma ve Yönetim Sistemlerimizi fosil 
yakıt vb. çevreye zararlı tüm enerji 
kaynaklarının yerine geçirmek ve 
herkesin temiz ve kesintisiz enerjiye 
ulaşmasını sağlamak. Ar-Ge ve İno-
vasyon odaklı yaklaşımımızla hede-
fimize doğru adım adım ilerliyoruz. 
Gayemize ulaşmak adına üretim 
parkurumuz için yeni ekipman alım-
ları gerçekleştirdik. Ar-Ge ofisimizi 
genişleterek  Ar-Ge personeli sayı-
mızı iki katına çıkardık. 

Pandemiyle birlikte kamp ve karava-
na olan ilginin artması beraberinde 
kullanılan malzemelere olan talebi 
de artırmış durumda. Birçok sektö-
rün daraldığı bu dönemde ivmeli 
bir artış gösteriyor. Yakın zamanda 
kamp ve karavan malzemeleri içeri-
sindeki enerji depolama ürünlerinin 
Akıllı Lityum Ion batarya teknolojileri 
üzerine şekilleneceğini öngörüyoruz. 
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İZOLASYON MALZEMESİ BÜYÜK AVANTAJLAR SAĞLIYOR
Kordon Yalıtım, polietilen ısı yalıtım malzemeleri, ambalaj malzemeleri ve parke altı şilte 
üretimi konusunda uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Firma 2014 yılı Mayıs ayında 

üretime başlayıp, hızla büyüyerek ürün bandını genişletmektedir.

Kordon Yalıtım, iklimlendirme, ısıtma, soğutma, güneş 
enerjisi sistemleri, ambalaj ve inşaat sektörü için üretim 
yapıyor. Kordon Yalıtım firmasından Arif Tekin bizlere 
ürünlerinin detaylarını anlattı.

İzolasyon konusunda piyasada çok fazla bilgi kirliliği olduğu-
nu belirten Tekin, “Karavanlarda en uygun izolasyon madde-
si Elastomerik kauçuk köpüğüdür. Bizim ürünümüz belgeli ve 
onaylıdır.  %100 yerli üretim yapmaktayız. Ürünlerimiz hacim 
tutmayan hafif, aleve dayanıklı  ve kaliteli ürünlerdir” dedi.

Firmanızdan kısaca bahseder misiniz? 

Fabrikamız 2013 tarihinde kurulup 2014 yılında resmi olarak 
faaliyete başlamıştır. İhracat ve iç piyasa da satış yapan bir fir-
mayız. Hitap ettiğimiz kesim Havalandırma, ısıtma soğutma, 

mekanik tesisat, inşaat, yapı ve proje, Otomotiv, Karavan gibi 
sektörlerdir.

Karavanlara yönelik ses ve ısı  yalıtım izolasyon malzememiz 
Elastomerik Kauçuk köpüğü Levha olarak geçmektedir. (Düz, 
Folyolu, Yapışkanlı ve Folyolu & yapışkanlı ) şeklinde 4 çeşit bu-
lunmaktadır.

Öne çıkan faaliyetleriniz nelerdir? Sizi rakiplerinizden ayıran 
hizmetleriniz nelerdir?

-Polietilen Profiller 
-Polietilen Levhalar
-Polietilen Borular
-Polietilen Ambalaj Ürünleri
-Polietilen Derz Dolgu Fitilleri vb. ürünler bulunmaktadır.
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Kordon yalıtım, ayrıca siz değerli müşterilerimizin sektörel ihti-
yaçları göz önünde bulundurarak ;

-Elastomerik Kauçuk Köpüğü
-Cam Yünü Isı Yalıtım Ürünleri
-Taş Yünü Isı ve Ses Yalıtım Ürünleri
-EPS
-XPS
-Endüstriyel İzolasyon Bantları
-Vana Ceketleri
-Akustik Yalıtım Ürünleri
-Endüstriyel Kaplama Yapıştırıcıları
-Yapı Kimyasallar
-Ürün bandını genişleterek talepleriniz doğrultusunda hizmeti-
nize sunmaktadır.

Bizi diğer firmalardan ayıran özelliğimiz malzemeleri kendimiz 
kaplamaktayız.

Karavan yalıtımı denilince akıllara gelecek ilk firma olmayı 
hedefliyoruz. Ürünlerimizin en büyük ayrıcalığı ve farkı alev 
yürütmez yani ateşe karşı dayanıklı olmasıdır. Bunun için müş-
terilerimize ilgili ve özenli davranıyoruz, öncelikle ürünümüzü 
satmak için satmıyoruz, gerçekten işlevi ve amacı için nerede 
kullanacaklarını sorup en faydalı olacak ürünü 
tanıtıp nasıl kullanacaklarını bilmiyorlarsa anla-
tıp daha sonrasında satış odaklı gidiyoruz. 

Çalışma arkadaşlarımızla iş birliği içerisinde 
müşteriye en sade ve net şekilde hangi birim-
le sağlıklı iletişim sağlanacaksa hemen oraya 
yönlendirip akılda soru işareti bırakmıyoruz. 
Müşteri yorumları ve düşünleri bizim için önem-
li iyi bir yorum geldiğinde nasıl övünüyorsak 
eleştiri geldiğinde de nasıl düzeltiriz diye çözüm 
arıyoruz ve mutlaka günün sonunda müşterile-
rimizde bizde memnun kalıyoruz.

İzolasyon malzemenizin kullanım avantajları 
nelerdir?

İzolasyon Malzememizin Kullanım Avantajları:

- Mükemmel yangın davranışına sahiptir, bu da 
aleve dayanıklı olduğu anlamına gelir.

- Nemin emilmesini engeller, bu nedenle pas oluşmaz.
- Sıcağa veya soğuğa bakılmaksızın şeklini korur.

İzolasyon Malzememizin Uygulama Avantajları:

- Makas veya bıçak ile doğru şekilde kolayca kesilebilir.
- Kendinden yapışkanlı versiyonda ek yapıştırıcı gerekmez.
- Esnekliği sayesinde, duvarların şekline göre ayarlanabilir, böy-
lece ısı geçirecek noktalar oluşmaz.

İzolasyon ürünümüz kendinden yapışkanlı olduğu için kolay uy-
gulanır ve kullanılır özellikle seri üretim yapan firmalara büyük 
kolaylık sağlar. Mukavemeti sağlamdır yaklaşık 90 gramdır. 
Yağmurda, çamurda, nemde hiçbir şekilde atma yapmaz. İç 
döşemelerde, ön kaputta, motor izolasyonunda, ses gelebilecek 
her yerde kullanılabilir. %70 ısı, %30 ses izolasyonu sağlar. İki 
izolasyon özelliğini bir arada tutan bir malzemedir. İzolasyonda 
9 mm kullanan müşterilerimiz de var 13 mm 19mm kullanan 
da var. Bizim tercihimiz ise 19 mm ve 25 mm olan ürünlerimiz-
dir. Karavanlarda ağırlıklı olarak bu ürün grubumuz kullanıl-
maktadır.

Ekstra müşterilerimiz daha hafif ve ince ürün isterlerse o şekilde 
de çalışabiliyoruz. Boy olarak maksimum 120 cm minumum 
100 cm uzunlukta çalışıyoruz. 100 cm olan ürünümüzü ön ka-
putta uygulamak kolay oluyor. 

Türkiye’nin her yerine hizmetiniz mevcut mu? Ürünlerinizi 
müşterilerinize nasıl ulaştırıyorsunuz?

Şehir içi kendi araçlarımız ile gün içinde sevkiyatımızı yapıyoruz. 
Stok konusunda güçlü bir firmayız. Şehir dışında ise ambar ile 
sevkiyatımız mevcut. Anlaşmalı olduğumuz kargolar ile nakliye-
yi sağlıyoruz. Aynı gün içinde kargoya verebiliyoruz.
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NETA ELEKTRONİK, ÜRÜNLERİNİ İLK GÜNDEN BERİ 
KENDİ AR-GE ALTYAPISI İLE GELİŞTİRİYOR

NETA Elektronik Satış Yöneticisi Akın Altın, “Ürettiği ürün-
lerini dünyanın 36 ülkesine ihraç eden %100 yerli serma-
yeye sahip bir firma olarak, hedeflerimiz ve yatırımlarımız 
gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve uydu teknolojileri 
konusunda ülkemizin adını ilk sıralara yerleştirmek üzeri-
ne planlandı” dedi.

NETA Elektronik, uydu, kablo ve karasal alıcılar ve özel-
likle mobil anten sistemleri ürünleriyle Türkiye’de sektör 
lideri konumunu koruyor.

Firmanızı kısaca tanıtır mısınız, ön planda olan hizmet-
leriniz nelerdir?

NETA Elektronik kurulduğu 1987’den günümüze 30 yıldır 
faaliyetlerini sürdüren, 200’ü aşkın kişinin çalıştığı bir Ar-
Ge ve sanayi kuruluşudur. Tüm ürünleri ilk günden beri 
kendi Ar-Ge altyapısı ile geliştiren NETA, üretimini de İs-
tanbul Dudullu’daki 3500 m² kapalı alana sahip üretim 
tesislerinde yapmaktadır. Uydu, kablo ve karasal alıcılar 
ve özellikle mobil anten sistemleri ürünleriyle Türkiye’de 
sektör lideri konumunu korumaktadır.

“Yerli üretim yapan firma olarak savunma sanayimize de 
birçok milli projede katkıda bulunduğumuzu söyleyebili-
riz. Karavan sektöründe varlığımızı 2007 yılından bu yana 
sürdürmekteyiz, mobil uydu haberleşme sistemleri üretimi 
yapan firma olarak sadece karavanlara özgü park halin-
de ve/veya seyir halinde kullanılabilir otomatik antenlerde 
üretmek bizi rakiplerimizden ayıran özelliklerdendir. “

Müşterilerin taleplerine fabrika olarak hızlı cevap verme-
miz, Çekme ve Motokaravan kullanıcılarına özel antenler 
üretmemiz ve karavan camiasında da etkin rol oynuyor 
olmamız kullanıcıların bizi tercih etme sebepleri arasın-
dadır. Ek olarak, yaygın servis ağına ve Ar-Ge gücüne 
sahibiz.

Mobil Tv Uyduları ürünlerimizin dışında piyasaya yeni çı-
kardığımız Mi-Fi  4G Router ürünümüzden de söz etmek 
isterim. Baz istasyonlarından uzakta, telefonların şebeke-
lerinin az çektiği ve internete bağlanamadığı yerlerde de içe-
risinde bulunan antenler sayesinde internete bağlanabilen 
ürünümüz, Alarga’daki tekne sahiplerine ve şehirden uzak 
kamplardaki karavan sahiplerinin iletişim aracı olacaktır.   

Hedef ve yatırımlarınız nedir? Gelecekte kendinizi han-
gi noktaya taşımak istiyorsunuz?

Ürettiği ürünlerini dünyanın 36 ülkesine ihraç eden %100 
yerli sermayeye sahip bir firma olarak, hedeflerimiz ve 
yatırımlarımız gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve uydu 
teknolojileri konusunda ülkemizin adını ilk sıralara yerleş-
tirmek üzerine planlanmıştır.

Avrupa’da birçok ülkede ve Türkiye’de sektör liderliğimi-
zin devamlılığı için yüksek kalitede üretim yapmaya de-
vam edeceğiz. Özellikle karavan sektörünü yakından ta-
kip ederek müşteri talepleri doğrultusunda haberleşme ve 
internet ürünlerini geliştirmek de ileriye dönük planlarımız 
arasındadır. Yakın zamanda birçok ürünü karavan üretici-
leri ve kullanıcıların hizmetine sunmuş olacağız

Baz istasyonlarından uzakta, tele-
fonların şebekelerinin az çektiği ve 
internete bağlanamadığı yerlerde 
de içerisinde bulunan antenler sa-
yesinde internete bağlanabilen ürü-
nümüz, Alarga’daki tekne sahiple-
rine ve şehirden uzak kamplardaki 
karavan sahiplerinin iletişim aracı 
olacaktır.  
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KARAVANLARDA 12 VOLT VE 220 VOLT İLE ÇALIŞAN 
BUZDOLABI SİSTEMLERİ

Gelin birlikte 12 Volt ile 220 Volt kompresörlü buzdolabı için 
elektrik sistemi nasıl olmalı, maliyetleri nasıl olur, akülerin 
yenileme masrafları ne kadar olur gibi sorulara yanıt ara-
yalım.

Ninkasi Genel Müdür Suphi Komut karavanlarda doğru elekt-
rik sistemi ve doğru buzdolabı seçimi yapabilmemiz için bizlere 
detayları anlattı.

Karavanda hangi buzdolabı maliyet açısından daha 
avantajlı olur? 

Bunu sırasıyla inceleyelim. Önce gerekli elektrik sistemini he-
saplayalım: 

12 Volt Buzdolabı:
140 lt bir buzdolabı çalıştıralım ve gücünü de 100 Watt olarak 
alalım, Ortam sıcaklığını 30 derece alalım, buna bağlı çalışma 
oranını da %30 seçelim. Yazın bu çalışma oranı %60 lara kadar 
çıkacaktır. Ancak güneşin de enerjisi artacaktır.

100 W x %30 = 100 x 0.30 = 30 Watt,
12 Volt ile beslersek; 30 / 12 = 2,5 Amper tüketimi,
1 saatte harcanan akım 1 saat x 2,5 Amper = 2,5 Amper.saat 
(Ah),
24 saat içinde harcanan güç; 24 x 2,5 = 60 Amper.saat (Ah),
Bunun için standard 100 Ah akü yeterli olacaktır,

Güneşten verimli olarak 6 saat yararlandığımızı ve 100Ah akü-
den 90Ah kullanıldığını varsayarsak, 
90Ah / 6 saat = 15 Amper sarj akımı gerekli, 15 x 12 = 180 
Watt Güneş paneli yeterli görünüyor. 

Aküyü şarj etmek için de 1 adet 180 Watt panel yeterlidir.
Maliyet olarak hesaplayacak olursak;
12 Volt Buzdolabı için 1 adet panel ve 1 adet güneş paneli 
yeterlidir;
1 adet 12 Volt buzdolabı:    3.100 TL,
1 adet 180 Watt Güneş paneli:      
800 TL,
1 adet 100Ah Jel Akü & Şarj kontrol kartı: 1.850 TL,
Toplam maliyeti:    5.750 TL 
Akü Masrafı (her iki yılda bir yenileme):  1.850 TL 

220 Volt Buzdolabı:
Yine 140 lt bir buzdolabı için aynı parametrelerle hesap yapa-
lım; 
Güç 100 Watt, Çalışma oranı %30 olsun.
220 Volt buzdolabı tek fazlı asenkron motor ile çalıştığından, 
her devreye girme anında, çok kısa süreli olarak, nominal akı-
mının 8-10 Katı Demeraj Akımı çeker. Bu nedenle, Tam dalga 
sinüs veren invertör kullanılmalı ve gücü de en az 1500 Watt 
olmalıdır.  Invertörün boşta da güç tükettiğini hesaba katma-
mız gerekiyor. Kayıp olarak da nominal gücün %8’i gibi kayıp 
varsayalım; 
Yine ihtiyaç duyulan enerjiyi hesaplayıp, buradan Akü ve Güneş 
paneli sistemi oluşturalım,
İnvertör çalışmazken;  %8 x 1500 = 0,08 x 1500 = 120 Watt,
Buzdolabı çalışırken ise; 100 Watt + 120 Watt =  220 Watt 
yüketilecek,
Tüketilen enerji = ( %30 x yükte harcanan güç ) + ( %70 x Boşta 
harcanan güç )
Tüketilen enerji = ( 0,30 x 220 ) + ( 0,70 x 120 ) = 150 Watt 
Tüketilen anlık enerji,
1 saat içinde 150 Watt.saat tüketilir.
1 günde ise;  24 saat x 150 Watt = 3.600 Watt saat = 3,6 Kwh 
enerji tüketilir.
12 volt’luk akülerden sağlayabilmek için de;
24 saatte tüketilen güç / 12 Volt = Amper saat Akü olacak
3.600 Watt.saat / 12 Volt = 300 Amper saat olur.  
Yani 3 tane 100Ah akü çıkmıştır. 3 tane de 180 watt panel kul-
lanmak gerekir.

220 Volt Buzdolabı için maliyet hesaplarsak;
1 adet 220 Volt buzdolabı:    1.500 TL,
1 adet 220 Volt invertor:   1.550 TL,
3 adet 180 Watt Güneş paneli:   
2.400 TL,
3 adet 100Ah Jel Akü & Şarj kontrol kartı: 5.550 TL,
Toplam maliyeti:    11.000 TL 
Akü Masrafı (her iki yılda bir yenileme):   5.550 TL 
Sonuç olarak, sadece buzdolaplarını kıyaslarsak 12 Volt daha 
pahalı gibi görünse de toplam sistem ve yıllık işletme maliyeti 
olarak bakarsak, 12 Volt orijinal kompresörlü buzdolabı sistemi 
yarı yarıya daha ucuza gelmektedir.
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HEM ISI HEM SES YALITIMI TEK BİR ÜRÜNDE: 

KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIMI
Ünalben firma sahibi Ünal Ben, ” Müşteri memnuniyetini arttırmaya 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.

Firmanızı kısaca tanıtır mısınız, ön planda olan hizmet-
leriniz nelerdir?

Ünalben olarak projelerimizde önceliği kaliteye vererek, 
dürüst ve güvenilir bir hizmet anlayışı içerisinde hareket 
ediyoruz. Yeniliklere kolayca uyum sağlayan kapasiteli, 
profesyonel ve dinamik kadromuzun verimli çalışmasını 
önemsiyoruz. Teknolojimizi daha ileriye taşımak ve tüm 
paydaşlarımıza en büyük getiriyi sağlamak istiyoruz.

Yerimiz İzmir’de nakliye konusunda müşterilerimize kolaylık 
sağlıyoruz. Ürünlerimiz muadillerine göre daha uygun fiya-
tıyla oldukça tercih ediliyor. 

Kauçuk İzolasyon ürünlerinizin özelliklerinden bahseder 
misiniz?

6 mm, 9 mm,  13 mm, 19 mm ve 25 mm farklı kalınlıklara 
sahip olan bu kauçuk izolasyon ürünümüz karavan sektö-
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ründe çokça kullanılıyor.  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 izolasyon grubumuz 
3 farklı segmente hitap edebiliyor. Çıplak dediğimiz kau-
çuk izolasyon grubu ürünümüz müşterimizin isteği üzerine 
bali vb ile yapıştırılarak istediği alana uygulanıyor. Folyosuz 
ve çıplak bir üründür. Bir diğer ürünümüz kendinden ya-
pışkanlı folyolu ürünümüz, müşterilerimiz bali vs diğer ya-
pıştırıcı ürünlerle uğraşmak istemediğinden genel itibariyle 
kendinden yapışkanlı ve folyolu ürünü tercih ediyor. İşçilik 
ve zaman açısından oldukça verimli bir üründür. Diğer bir 
ürünümüz de bir tarafı folyolu diğer tarafı çıplak ürünümüz. 
Bazı müşterilerimiz yapıştırıcıyı kendileri alıp uygulamak 
istediği zaman bir tarafı folyolu diğer tarafı normal çıplak 
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 sektörlerde eskiden taş yünü, 
cam yünü gibi ürünler kullanılırken bugün daha çok bu ürün 
tercih ediliyor. Kalınlığa göre paket miktarları değişiyor. Ka-
lınlık inceldikçe paket grubu artıyor. En ince 6 mm ürünün 
bir paketinde 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 ebatları genel 
itibarıyla sabit yani bizim 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 genişlik 10 mt uzunluk toplamda 
12 metre kare yapıyor ve istediğiniz alanı kaplayabiliyor-
sunuz. Ürünlerdeki kalınlık arttıkça verim de artacaktır bu 
nedenle biz de bu yönde tavsiyelerde bulunuyoruz. Bizce bu 
ürün dışın ekstra yalıtım ürünü kullanmanıza gerek yoktur. 
Ürünlerimizin en büyük özelliği alev yürütmez olmasıdır.

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.

Hedef ve yatırımlarınız nedir? 

Her geçen gün değişen profilimizin geliştirilmesi doğrul-
tusunda, geniş bir alana uzmanlığımızı taşıyabileceğimiz 
yurtiçi projelerinde, güçlü finansal sermayemiz ve geçmiş 
deneyimlerimiz ile desteği ile teknolojik gelişmelere duyarlı 
yaklaşımın getireceği sinerji ve değer sayesinde, şeffaf ve 
dinamik yapı ile müşteri memnuniyetini sağlamak ve sektö-
ründe iyi bilinen, değerli bir marka olmak istiyoruz.
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Karavan Almak ve Bu Hayata Karışmak 
Gerçekten “Eyvahlık” Bir Durum mu?

“Eyvah 
kocam 
karavan 
aldı” adı ile 
instagramda 
tanınan 
Gamze 
Asıltürkmen, 
karavan 
yaşamına 
dair püf 
noktalara 
değindi.

www.surbisapazarlama.com
Atatürk Mah. Hasan Sahsin Cad. No: 74/a Kahramankazan/Ankara

05345502020                   @aybarsbicak

Yetkili Bayi

Hayalinizi Sanata 
dönüştürelim...
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Karavan yaşamına adım atarken neden “Eyvah!” dediğinin 
öyküsünü tüm samimiyetiyle bizlerle paylaştı. Bir bilinmez 
ile bu yola atıldığını söyleyen Asıltürkmen: “ Bu sektöre dair 
herhangi bir bilgim yoktu bu bilinmezlik sonucu eyvah de-
dim açıkçası şimdi kadınları ikna etmek olarak görmeyelim 
anlattıklarımı daha çok kadınları bilgilendirmek için anlatı-
yorum çünkü bu sektörü kadınlara anlatan yok” dedi.

8 yıldır çekme karavan ile 1500 km yol yaptıklarını belir-
ten Asıltürkmen, moto ve çekme karavan arasındaki fark-
lara değindi. Avantaj ve dezavantajlarıyla motokaravan ve 
çekme karavan almayı düşünenler için birebir bu hayatın 
içinden biri olarak tavsiyelerde bulundu. Türkiye’yi karış ka-
rış gezdiklerini belirten Gamze Asıltürkmen, gezginler için 
yaşadığı macera ve tecrübeleri anlattı.

“İçinize siniyorsa araştırın ben bunu yapabilirim diyorsanız 
yapın eşinizin istemesine gerek yok. Tek başınıza da dene-
yin bütçem yok bu kadar büyük bütçe ayırmak istemiyorum 
diyorsanız karavanı kiralayabilirsiniz.”

Neden eyvah dediniz bir öyküsü var mı?

Buradaki eyvahın nedeni, karavan sektörüne dair bir şey 
bilmediğimden bir bilinmezliğin içerisine girdiğimizden kay-
naklıydı. Dokuz sene oldu karavancılık hayatına başlayalı 
ve dokuz sene önce karavan ile alakalı hiçbir yazı hiçbir 
görsel kadını bilgilendirecek bir içerik yoktu. Teknik olarak 
bütün bilgiler vardı sosyal medya ve internet üzerinden yurt-
dışındaki karavan bloklarında bilgiler anlatılıyordu. Ne ya-
şayacağımı bilmediğim için eyvah, yoksa karavan almaya 
eşimle beraber karar verip aldı. İki sene boyunca ikna et-
meye çalıştı tabi beni. Ben aslında kadınları ikna etmek için 
değil kadınlara bu sektör ile ilgili herhangi bir şey anlatılmı-

yor diye paylaşımlar yapıyorum. Paylaşımlarımda herhangi 
bir kurgu yok tamamen tüm samimiyetimle tecrübelerimi 
aktarıyorum.

Karavan hayatı nasıl bir tecrübe? Bize neler yaptığınızdan 
bahseder misiniz?

Karavan hayatına başlarken akla gelen çok fazla soru var 
“Ben eşyalarımı böyle nasıl ufak bir alanda kullanacağım, 
nasıl ısınacağım, tuvaleti banyoyu nasıl kullanacağım,  ha-
zır tatili yerine sürekli uğraştığım bir alanda nasıl kalacağım 
gibi… Akla gelen bu soruların çoğunu ben de kendime sor-
dum karavanda asıl zorlukların bunlar olmadığını göster-
miş oldum. Kendi kendine oluşan bir süreçte ben karavan 
ile ilgili deneyimlerimi anlatırken insanlar bu şekilde takip 
ettiler. Çocuklu ailelerin karavanda problem yaşayacağı 
düşünülüyordu. Benim oğlum üç buçuk yaşlarında idi bu 
hayata başladığımızda o bizden daha çabuk alıştı ve hiç 
zorluk yaşamadım. Doğa ile bir aradasınız çocuklarınız de-
vamlı doğadan bir şeyler öğrenirken siz de öğreniyorsunuz. 
Karıkoca ne kadar iyi anlaştığınızı öğreniyorsunuz. Temizlik 
konusu da gayet kolay bir şekilde halledebiliyor hızlı bir şe-
kilde kirleniyor belki fakat hızlı bir şekilde de toparlanabili-
yor karavan. İnsan karavanda minimal yaşamayı öğreniyor. 
Karavanda, çevremizdeki insanları da ağırlıyoruz ve bu ya-
şamı görüp onlar da karavan almayı tercih edebiliyorlar. 
 
Karavanda iken özgürsünüz istediğinizi alana gidip orada 
yaşayabiliyorsunuz. Pandemi şartlarında kamp alanlarına 
mecbur kaldık fakat onun dışında tamamıyla özgürüz. Ka-
ravan hayatı insana çok farklı bir yön veriyor. Özellikle de 
bir hobiniz varsa bunu çok iyi bir halde yapmanızı sağlıyor. 
Ben ve eşim dalış eğitmeniyiz ve istediğimiz yere giderek 
karavanımızı park edip orada dalış gerçekleştirebiliyoruz.

Karavan park yerlerinde durum-
lar nasıl?

Türkiye’de karavan park yerlerinde 
ciddi sıkıntılar var. İnsanlar karavanla-
rını park etme konusunda büyük sıkın-
tılar yaşıyor. Seyahat halindeyken iste-
dikleri bir yere gittiklerinde nereye park 
edeceklerini şaşırıyorlar çünkü bunun-
la alakalı bir yasal düzenleme mevcut 
değil. Belediyelere bağlı bazı park 
alanları var fakat normal bir araç gibi 
düşünülmediğinden karavanlardan 
daha fazla fiyat isteniyor. Yazın herkes 
yılda en fazla bir ay tatil yapabiliyor ve 
bu kısa zamanda park yerlerine yüksek 
meblağlar ödemek insanların ekono-
milerini ciddi anlamda etkiliyor.

Kamp alanlarında durum nedir?

KARAVANDA YAŞAM

Pandemi öncesinde bu tür kampanyalar ile alakalı ciddi 
çalışmalar ve projeler yürütülüyordu. Pandeminin etkisiyle 
bu çalışma hızının düştüğünü görüyorum ama yine de in-
sanların farklı projeleri var ve pandemi sonrasında bunları 
gerçekleştirebileceklerini düşünüyorum. Bu şekilde kamp 
alanları kurmak isteyen çok fazla kişi var ama insanlar 
ruhsat alamadıkları için kamp yerlerini açamıyorlar sade-
ce ruhsatı olan yerlerin faaliyet göstermesine izin veriliyor 
çünkü. Ruhsat almada ciddi sorunlar olduğu için bir proje-
ye başlarken daha en başta insanların hevesleri kırılabilir 
bu nedenle yerel yönetimlerin ve devletin karavan & kamp 
park alanlarının yapılmasına destekte bulunması gerektiğini 
düşünüyorum.

Motokaravan mı çekme karavan mı der isek ceva-
bınız ne olur? Sizin tercihiniz ne oldu?

İlk dört sene motokaravan kullandık daha sonra çekme ka-
ravan kullanmaya başladık. Her ikisinin de hem avantajları 
hem dezavantajlar var. Bu nedenle her ikisini de hem öve-

bilir hem kötüleyebilirim…

Motokaravanın hareket etme mekanizmaları çekme kara-
vanlara göre daha hızlı. Karavanınızla yere gidip park et-
tiğinizde etrafınızda istemediğiniz kişiler olduğunda dışarı 
ile temas etmeden rotanızı değiştirebilir ve istediğiniz yere 
doğru hareket edebilirsiniz. Çekme karavan ise bunu yapa-
mazsınız dışarı çıkıp karavanı araca bağlamanız gerekli bu 
yüzden istemediğiniz bir durumla karşılaşabilirsiniz.

Motokaravanı bu sebeple isterim. Dezavantajları ise sürek-
li hareket halinde olduğu için içeriyi temiz tutmak çok zor 
camları açıp havalandırmak istediğinizde eşyalarınız ortada 
olduğu için tozlanabilir ve temizlik zorlaşabiliyor. Eşyaların 
bir arada toplu da olması lazım araç sürekli hareket halinde 
malum… Devamlı yer değiştirme olasılığınız varsa motoka-
ravan tercih etmelisiniz genelde iki kişilik çiftler motokara-
vanı tercih ediyor çünkü istedikleri yere hızla ulaşabiliyor ve 
kısa süreli kamp yapabiliyorlar.
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Çekme karavan ile daha uzun soluklu kamplar yapabili-
yorsunuz. Motokaravanın şöyle bir sıkıntısı var, bütün mal-
zemelerinizi yanınıza aldığınızı düşünüyorsunuz ve kontrol 
ettiğinizde ekmeğiniz suyunuz yok diyelim o günü o şekilde 
idare etmek zorunda kalıyorsunuz veya yeniden malzeme 
almak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bir yerde toplamanız 
lazım malzemeleri araç hareket halinde olduğu için hepsi 
devrilir veya zarar görebilir. Bu nedenle ek bir araç kesin-
likle ihtiyaç oluyor çekme karavanda bu şekilde değil zaten 
bir aracınız olduğu için alışverişinizi yapıp eşyalarınızı mal-
zemelerinizi aracınızda tutabiliyorsunuz ve karavan içerisin-
deki alan size kalıyor. Ekonomik nedenlerden dolayı insan-
lar çekme karavanı tercih ediyorlar çünkü motokaravan bir 
araç ve vergisi var.

Tecrübelerinize dayanarak kamp rotaları seçimi 
hakkında ne söylemek isterseniz?

Türkiye’nin %70- %80’ini gezmiş biri olarak şunu söyleye-
bilirim. Ayrıca yurtdışına da gittim ülkemiz gerçekten bir 
cennet doğayla iç içe harika yerler bulunuyor. Beğendiğiniz 
rotalar nedir diye sorarsanız, şehrin dışına çıktığınız, insa-
nın olmadığı her yer derim. Sekiz senedir yollardayız sadece 
çekme karavan ile 150.000 km yol yaptık ve hiçbir kötü 
olayla karşılaşmadık. Bu yüzden illa bir rota rotayı sorarsa-
nız gönlünüzün götürdüğü yer derim.

Bir karavan ile özgürce istediğiniz yolculuğu istediğiniz 
kamp alanında yapabilirsiniz. Önemli bir noktayı belirtmek 
isterim. Karavanınızı park edeceğiniz yeri lütfen araştırın. 
Küçük yerlerde herhangi bir durumda jandarma gibi gü-
venlik birimlerine daha kolay ulaşabiliyorsunuz fakat her 
yerde durum böyle değil. Gideceğiniz yeri bu nedenle iyice 
araştırmanızı öneririm.

İlk defa karavanda yolculuk yapacakları ne gibi 
önerileriniz olur?

Aslına bakarsanız olmazsa olmaz hiçbir şey yok, ilk yardım 
çantası olmazsa olmaz diyebilirim belki çocuğum olduğu 
için onun dışında tek bir tencere bile yetiyor yemek için. Eş-
yaların sabitlenmesi çok önemlidir. Beni takip edenler bilir 
bakkaldan aldığım mayoyu ve yaşadıklarımı bu yüzden, 
dört mevsim mayo lazım olabilir başınıza ne geleceği belli 
olmaz mutlaka iyi bir mayo bulundurun:)

Karavanda iken çok fazla yemek beklentisi olmamalı insan-
ların, ikincisi çok yedekli alışveriş yapmamanız lazım çünkü 
alanınız dar. Yeteri kadar eşya almalısınız. Motokaravanda 
klima ihtiyacımız oldu bizim mesela.

Kamp ve karavan sektörüne dair şu anki bakış açı-
nız nedir ve ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Karavan üreticileri imalat ve işçilik ile alakalı bu süreçte ken-
dini geliştirmeye devam ediyor fakat kullanıcılar için şunu 
söyleyebilirim belgesi olan ruhsatı olan, kolayına kaçma-
yan, merdiven altı karavan üretmeyen bunun hakkını veren 
firmaları tercih edilmeli. Hakkı neyse bunun bedeli ne ise 
onun hakkını ödeyip bunun eğitimini almış olan üretici-
lerden karavan alın yolda kalmayın cidden çok sıkıntılı bir 
durum şu an bu konu. Karavanı taşıyan sistem şasedir uy-
gun şase tercih edilmeli karavan ağırlığınıza uygun şaseyi 
almalısınız. Hem kendi canınızı hem de başkalarının canını 
tehlikeye atmayın. Sonuçta belirli bir ağırlıkla yolda olacak-
sınız, hız yapacaksınız. Bu nedenle şase konusunda bilindik 
kaliteli ağırlığa uygun şase alınmalı.

Karavanda olmazsa olmaz güvenlik konusu. Bu konuya çok 
önem veriyoruz. Önceliğimiz sürüş güvenliği. Daha sonra 
içerideki donanımlara öncelik verebilirsiniz.

DOĞA SPORLARI

Keyifli Ancak Bir O Kadar da Zahmetli ve 
Riskli Bir Spor: DAĞ BİSİKLETÇİLİĞİ
Dağ bisikletçiliği, asfalt gibi düzgün zeminler dışına çıkılmak suretiyle toprak yol, patika ve 

her tür arazide yapılabilen bir bisiklet sporu dalıdır. 

Dağ bisikleti; yokuş aşağı, kros, serbest, engel atlama, teknik denemeler, tam engebeli arazi, 
yol turu, arazi turu, cadde-sokak, gibi alt disiplinlere ayrılır.

Yarışlar maraton, oryantiring veya olimpiyat kıstaslarına 
uyarlanarak da düzenlenmektedir. Ülkemizde özellikle 90’lı 
yıllardan sonar gelişim gösteren dağ bisikletçiliği özellikle 
Alanya, Köprülü Kanyon, Likya Yolu ve Kapadokya bölge-
lerinde çok yaygın olarak yapılmakta olup sözü geçen yö-
relerdeki arazi şartlarının bu spora uygunluğu yerli yabancı 
turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir.

Dağ bisikleti sporu özel olarak tasarlanmış bisikletler gerek-
tirir. 1970’li yıllardan günümüze kadar ciddi bir değişim ve 
gelişim gösteren dağ bisikletleri çok hafif ve dayanıklı kar-
bon gövde, ön-arka amortisör, harekete duyarlı yaylı kadro, 
silikon sele, tekli maşa, hidrolik disk freni, çok rahat ge-
çen vites değiştiricileri, karpiye pedal gibi özelliklere sahip 
olarak bugünkü halini almıştır. Dağ bisikletlerinin tekerlek 
çapları genelikle 28 inç olmakla birlikte 26 ve 29’luk örnek-

leri de mevcuttur. Dağ bisikletçiliğinde güvenlik, rahatlık ve 
zemin tutuşu için özel olarak tasarlanmış, patlamaya daya-
nıklı, hafif, kalın ve dişli tekerlekler kullanılır. Piyasada 2.00 
x 28” ya da 2.25 x 28” ebatlarıyla satılan lastiklerin büyük 
çoğunluğu bu tür sert araziler için üretilmiştir.

Dağ bisikleti keyifli ancak bir o kadar da zahmetli ve riskli 
bir spordur. Parkurlara başlanmadan önce bisikletler göz-
den geçirilmeli, firen aksamları ve hidrolik yağı,  zincir yağı, 
cant telleri ve akort ayarı, lastik havası, vites ayarı, gidon 
sıkılığı, furç yatakları, cant mandalları, sele ayarı ve sıkılığı 
dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir. Malzemenin ömrünü 
uzatmak için muntazaman bisikletin temizliğinin yapılması 
ve hareketli kısımların yağlanması esastır. Güvenli bir par-
kur deneyimi ancak kask, eldiven, dizlik, dirseklik ve bunun 
gibi koruyucu malzemelerin kullanımıyla sağlanabilir.
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Boyner, National Geographic 
Gibi Oldukça Jenerik Bir 
Markayı Tüketicilerle 
Buluşturdu
Gökhan Konaş “Tek Başına 
da Olur”, Boyner çatısı 
altında National Geographic 
markasının yüzü oldu.

Semih Sertan  ve National Geographic Marka Yüzü ve Inf-
luencer Gökhan Konaş ile doğa ve kamp severler için doğa 
ve outdoor konusunda konuştuk.

Doğa ve kamp severler için bu markalar altında ne tür 
seçenekler sunuyorsunuz?

Tüm doğa sporlarına uygun outdoor ayakkabı ve botlardan 
başlayarak gerekli tüm teknik giyim ürünlerine, outdoor 
yaşam tarzına uygun silüetlerde, trekking, jogging, hiking 
için gereken farklı niteliklerdeki pantolon, yağmurluk ve 
montlara, tişörtlerden, sweatshirt, sweatpants, softjel mont-
lardan, çanta, bere, çorap, termos, bardak gibi açık hava 
sporları sırasında ihtiyaç duyulabilecek aksesuar ve ürünle-
re, kayak kıyafetlerine varana dek ciddi bir seçki sunuyoruz. 

En son olarak, çadır ve kamp malzemelerini de Boyner’in 
web sitesi üzerinden satışa sunduk.

National Geographic gibi oldukça jenerik bir 
markayı tüketicilerle buluşturdunuz. Böylesi 
güçlü bir markanın lisanslı ürünlerini tüke-
ticilerle buluşturmak nasıl bir his? Bize Nati-
onal Geographic koleksiyonunda sunduğu-
nuz ürün çeşitliliğinden ve markanın gelecek 
planlarından bahseder misiniz?

Etkileyici hikâye anlatımı ve ikonik görselleriy-
le 131 yıldır içimizdeki kaşifi ortaya çıkaran 
National Geographic’in lisanslı ürünlerinden 
oluşan bir koleksiyonumuz var. Bu koleksiyon 
sadece Boyner mağazaları ve web sitemizde 
satışa sunuluyor.  Outdoor ile lifestyle dokunuş-
ları bir araya getiren koleksiyonda dijital baskı-
lar, sloganlar ve büyük logoların ön plana çık-

National Geographic Marka Yüzü ve Influencer Gökhan Konaş
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tığı ürünler yer alıyor. National Geographic Waterproof ve 
DryTex özelliklerine sahip outdoor ayakkabı ve botlar, do-
ğanın zor şartlarına karşı konforlu bir kullanım sağlarken, 
soğuk havalara da meydan okuyor. Tüm bunlara ek olarak 
koleksiyonlarımızda yeniden dönüşüm ve sürdürülebilirliğe 
maksimum özen gösteriyor, organik ve geri dönüşümden 
elde ettiğimiz kumaşlarla oluşturduğumuz kapsül koleksi-
yonları da müşterilerimizle buluşturuyoruz. Kadın ve erkek 
koleksiyonuyla başladığımız yolculuğa bu sezon minikleri 
de ekledik ve onlar için de keyifli ve konforlu bir koleksiyon 
hazırladık. Koleksiyonlarımız müşterilerimiz tarafından çok 
beğenildi ve fanları oluştu diyebilirim. Biz de her sezon ko-
leksiyonlarımızı müşterilerimizin de beklentilerini göz önün-
de bulundurarak yeni ürünlerle zenginleştiriyoruz.

GÖKHAN KONAŞ, “TEK BAŞINA DA OLUR”

Gökhan Bey biraz da sizi tanımak isteriz. Instagram’da 
sizi “Tek Başına da Olur” ismiyle yakından takip ediyoruz 
ancak bize Gökhan Konaş’tan da bahseder misiniz?

Beni tanımlayan en iyi kelime sanırım “girişimci” olacaktır. 
Lise yıllarının ardından bisiklet ve yüzme gibi sporlarla ilgi-
lenirken bir yandan da müzisyenlikten işletmeciliğe kadar 
birçok alanda farklı işler yaptım. 1999 yılında kurduğum 
internet ve multimedya hizmetleri veren ajans ile internet 
dünyasına girdim. 400 ‘e yakın ulusal markaya hizmet ver-
dikten ve 10 ‘a yakın start-up ve ödüllü projelerin ardından 
e-ticaret ve sosyal medya uzmanı olarak yöneticilik yaptım. 
Bu alanda kariyerime danışmanlık yaparak devam ediyo-
rum. 12 yıl önce Kaz Dağları’na yaptığım gezinin ardından 
daha fazla doğada zaman geçirmek istediğime karar verip 
kariyerimi bu yönde değiştirmek ve sürdürülebilir hayata 
geçmek için çalışmaya başladım ve halen Girişimci, Gez-
gin, Blogger, Influencer olarak hayatıma devam ediyorum.
Türkiye’nin birçok noktasına tek başına yaptığınız yolculuk-
larla tanıdık sizi. Nasıl başladı bu heyecan ve tutku?
Kaz Dağları’nda çok da istekli olmadan yaptığım ve 9 gün 
süren ilk kampımın ardından doğa ve yollar ile tekrar çok 
güzel bir bağ kurdum. Elektriği olmayan, telefonun çekme-
diği bir konumda yaşadığım bu 9 günlük deneyim hayatımı 
yeniden şekillendirdi. Yolda olmak, yeni yerler keşfetmek, 
farklı hayat deneyimleri beni çok heyecanlandırıyor. Doğa-
da tek başına olmak ise benim için tam bir kişisel gelişim 
ve dönüşüm yöntemi haline geldi. Bir süre sonra bunun bir 
tutku ve bağımlılık haline geldiğini fark ettim. Keşfettikçe, 
öğrendikçe gerçekten yaşadığımı hissediyorum. 

Sizin için en etkileyici rotalar nereleri oldu? Unutamadı-
ğım dediğiniz bir kamp noktası var mı?

Türkiye inanılmaz bir coğrafya. Bildiğimiz popüler şehir ve 
yerlerin ötesinde her şehir 1 ay gezsek bile bitiremeyece-
ğimiz kadar büyük bir doğa zenginliğe sahip. Gittiğim her 
yerin tabii ki benim için önemi büyük ama tabii ki doğaya 

ile yeniden tanıştığım yer olan Kaz Dağları önceliğim olur 
sanırım. Gerçekten büyülü bir yer olduğunu düşünüyorum. 
Bunu dışında Antalya fauna ve flora anlamında çok zengin 
bir bölge. Ve Karadeniz Bölgesi’nde Artvin yine aynı şekilde 
benim için önemli rotalardan biri. Yine de adını yerini bil-
mediğimiz gezecek görecek o kadar çok yer var ki. Düşün-
mesi bile heyecanlandırıyor. 

Seyahat etmek ve kamp yapmak isteyenler için deneyimleri-
nizi paylaşır mısınız, ilk kez böyle bir deneyimi yaşayacaklar 
için önerileriniz neler olur?

Kısaca söylemek gerekirse öncelikle doğru ekipman seçimi 
bu tip aktiviteler için çok önemli. Gideceğiniz bölgeyi çok iyi 
araştırmak, gitmeden önce rotasını çıkarmak işi çok kolay-
laştırır. Yaban hayatı, yol durumu ve mevsimlere göre diğer 
detayları da öğrenmekte fayda var. İster tek ister grup halin-
de çıkılsın eğer rotamız doğada bir yerler olacaksa tanıdık 
kişiler ile konum ve hatta canlı konum paylaşmak kritik du-
rumlarda hayat kurtarır. Tabii ki kamp ve doğa söz konusu 
olduğu zaman ilk yardım çantamızı da unutmuyoruz. 

Biraz da Boyner çatısı altında National Geographic marka-
sının yüzü olmanızla ilgili konuşmak isteriz. Sizin için nasıl 
bir heyecan, koleksiyonun en sevdiğiniz parçaları hangileri?
National Geographic çok uzun yıllardır takip ettiğim ve 
farklı içerikleri ile özellikle çevre, hayvanlar, seyahat ve farklı 
kültürler konusunda çok şey öğrendiğim bir mecra olmuştu. 
Semih’in projeyi benimle ilk paylaştığı andan itibaren böyle 
bir marka ile iş birliği tabii ki çok sevindirdi. İlham verici bir-
çok proje konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde hep beraber 
hayata geçireceğimiz güzel işler olacak. Bu konuda hepimiz 
çok heyecanlıyız.

Semih Sertan / Active Sports & Streetwear & Erkek Giyim 
Kategorileri Genel Müdür Yardımcısı
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DOĞASEVERLER İÇİN ON BİNLERCE ÇEŞİT ÜRÜN

Tekzen E-Ticaret Yöneticisi Murat Yeşilçimen, Tek-
zen’ in doğaseverler için kamp ve karavan mal-
zemeleri konusundaki faaliyetlerini anlattı.

Tekzen, bugün itibariyle 57 ilde 126 mağazası ve Türkiye’nin 
tüm bölgelerine gerek mağazalarıyla gerekse sanal mağaza-
sıyla hizmet veren Türkiye’nin ilk ev güzelleştirme ve geliştirme 
markasıdır.

%100 Türk sermayesi ile hizmet veren Tekzen, kuruluşundan 
bu yana doğru hedef ve stratejilerle hem ülke ekonomisine 
katkı sağlamakta hem de binlerce kişiye istihdam yaratmak-
tadır.

Bize kısaca firmanızdan bahseder misiniz? Ön plan-
da olan hizmetleriniz nelerdir?

Mağazalarımızı ve web sitemizi ziyaret eden milyonlarca 
müşterimizin yaşam alanlarını güzelleştirecekleri ve yenile-
yebilecekleri, mobilyadan banyoya, aydınlatmadan bahçeye, 
dekorasyona kamp ürünlerine, boyaya kadar birçok katego-
ride binlerce ürünü, kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışımız ile 
müşterilerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Evin İçin Ne 
İstersen! sloganımızla müşteri iç görülerinden hareket ederek, 

müşterimizin ihtiyaç ve isteklerini dinleyerek ürün portföyü-
müzü ve hizmet kalitemizi tüm birimlerimizde geliştirmek için 
gayret ediyoruz.

Satış sonrası destek hizmeti veren çağrı merkezimiz ise müşte-
rilerimize her kanaldan maximum müşteri memnuniyeti sağ-
lamak için her gün yoğun bir şekilde çalışmakta. Satış sonrası 
nakliye ve montaj hizmetimizle de müşterilerimize kolaylık 
sağlamaktayız. Ayrıca sanal mağazamızın hızlı gönderi ve 
teslimat özelliği de en önem verdiğimiz hizmetlerimiz arasın-
da yerini alıyor.

Omnichannel marketing kapsamında da “In Store Order” 
projemizi hayata geçirdik. Müşterilerimiz mağazalarımızı zi-
yaret ettiğinde, talep ederlerse, hızlı bir şekilde sanal mağa-
zamızdaki ürünün siparişini verebilirler; ödeme ve teslimatın 
online ve offline entegre olduğu “In Store Order” projemizle 
müşterilerimize aradıkları ürünün farklı bir çeşidini veya hayal 
ettikleri farklı bir ürünü fiziki alışveriş ortamımız içinde sanal-
dan sipariş etme – ödeme ve teslimat alma deneyimini yaşat-
maktayız. 

Pazarlama dinamiklerinde ise dijitalleşmeye yatırımı çok 
önemsiyoruz, malum pandemiyle birlikte hayatımızda dijital 
mecralar daha fazla yer kapladı. Bu nedenle gerek web site-
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miz gerekse mobil uygulamamızda kullanıcı kolaylığı sağla-
yan, müşterilerimizin trendleri takip edebilecekleri geliştirme-
ler yapıyoruz. Ayrıca dijital platformlarda da müşterilerimizle 
aktif bir etkileşim ve iletişim halindeyiz; sosyal medya sayfala-
rımızla yeni trend ürünlerden mevsimsel ve dönemsel temalı 
içeriklere kadar bilgilendirici, fikir verici, stillerini tamamla-
yacakları öneriler sunuyoruz. Sosyal medya sayfalarımızda 
günceli takip eden içerikler üretirken gündemdeki olayları da 
kaçırmıyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında Social Media Awar-
ds Turkey ’de “Gri koli bandı ile sanat eserine dönüşen muz” 
sosyal medya kampanyamızla ‘Gerçek Zamanlı Kampanya’ 
kategorisinde altın ödülün sahibi olduk. Yine uluslararası 
bir yarışma olan MIXX (Marketing and Interactive Excellen-
ce) Awards’da Altın Mixx Ödülü’nü de kazandık. Bu projemiz 
sosyal medyada oldukça ses getiren, yüksek etkileşim yarattı-
ğımız, çok keyifli bir çalışma oldu.

Doğaseverler ne tür ürünlerinizi tercih ediyor ya da 
etmeli?

Doğaya verdiğimiz önemle doğa severlere sunduğumuz 
ürünlerimizin çeşitliliği ve kalitesi paralellik göstermektedir. 
Outdoor ve bahçe kategorilerimizde yer alan on binlerce çeşit 
ürünle bu konuya ilgi duyan müşterilerimize hizmet etmekte-
yiz. Ürün portföyümüzde doğaseverler için sürdürülebilir mal-
zemeden üretilmiş doğa dostu ahşap ve bambu bahçe setleri, 
kamp malzemeleri, rattan salıncaklar, kampta veya bahçede 
rahatça kullanılabilecek taşınabilir sandalyeler ve masalar, 
konforlu çadırlar, toprak, bitki besinleri, çiçekler, saksılar ve 
daha saymadığımız birçok ürün yer alıyor. Müşterilerimizin 
özellikle çadır, kamp masası, kamp sandalyeleri, kamp ocağı 
ve uyku tulumu gibi kamp ürünlerimize ve bahçe kategorisin-
de de bahçe setlerimize, çiçek ve saksı, salıncak gibi bahçe 
ürünlerimize ilgisi oldukça yüksek, bizler de bu ilgiyi yüksek 
tutmak ve bizi tercih eden müşterilerimize daha kaliteli hizmet 
sağlamak adına markamızı geliştirmek için çalışıyoruz.

Bu arada unutmadan bahçeye, doğaya düşkün, kendi işini 
kendisi yapmayı seven herkesin “Bu İşler Böyle Yapılır” web 
sitemizi ziyaret etmesini de, sizin aracılığınızla, önerelim. Blog 
ve video içeriklerimizin yer aldığı web sitemizde ipucu fikir-
lerimiz, blog yazılarımız, nasıl yapılır videolarımız bulunuyor, 
keyifli ve faydalı bir site hazırladık, umarız okuyucularımız göz 
atma fırsatı bulur. Kamp düşkünlerinin de mutlaka blog yazı-
mızı okumasını öneririz.

Bize ürününüzü / ürünlerinizi tanıtır mısınız? Ürünle-
rinizin sürdürebilir yaşama olan katkılarından bah-
seder misiniz?

Sanal mağazamızda bahçe, mobilya, aydınlatma, banyo, ev 
tekstili, dekorasyon, beyaz eşya başta olmak üzere toplamda 
15 farklı kategoride 250 bin çeşit ürünümüzü müşterilerimi-
zin beğenisine sunmaktayız. Mağazalarımızda da aynı şekilde 
geniş bir ürün portföyüne ve çeşitliliğe sahibiz. Sadece satış ve 

kar amacı güden bir marka değiliz, yaşadığımız coğrafyayı 
ve doğal yaşamın öneminin bilincinde hareket ederek çalış-
malarımızı sürdürmekteyiz. Yeşil dünya anlayışını benimseye-
rek çevreyi koruma ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre 
bırakmak adına tüm iş süreçlerimizde toplumun ve doğanın 
geleceğini düşünerek adımlar atıyoruz. Sürdürülebilirlik ko-
nusundaki hassasiyetimizi üretim yapan tüm iş ortaklarımızla 
paylaşıyor ve bu doğrultuda devamlı bilgilendirmekler yapı-
yoruz. Bu konuda attığımız en önemli adımlar biri de artık in-
sert basmıyoruz, aylık kampanya ve indirimlerimizin bulundu-
ğu insertleri dijital ortamda müşterilerimizle buluşturuyoruz. 
Böylece hem çevreye zarar atıkların önüne geçiyoruz hem de 
tüketicilerimizin dijital marka gizli talebine de olumlu cevap 
vermiş oluyoruz. Gerçi şunu da önemle belirtmek isterim ki 
insert baskıları yaptığımız dönemde de zaten aynı bilinçten 
hareketle yine çevreye duyarlı FSC sertifikalı kağıt kullanıyor-
duk. Çünkü çevre duyarlılığı, belirttiğim gibi, sürdürülebilir bir 
duyarlılık gerektiriyor, biz Tekzen markası olarak greenwas-
hing etkisi ile çalışmalar yapmıyoruz gerçekten hayatımıza 
ve çevreye katkı sağlayacak, çevreci ürünlerle müşterilerimizi 
buluşturuyoruz. 
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KARAVANLARDA DOĞRU BUZDOLABI VE ELEKTRİK SİSTEMİ

Ninkasi Genel Müdür Suphi Komut kara-
vanlarda doğru elektrik sistemi ve doğru 
buzdolabı seçimi yapabilmemiz için bizle-
re detayları anlattı.

Öncelikle buzdolabını hangi tipte almalıyız, seçeneklerimiz 
nelerdir. Her bir seçeneği irdeleyelim. Her bir model için 
enerji sistemi ne olmalı?

Temel olarak 6 farklı 
seçeneğimiz var.

- Buzluk
- Peltier buzdolabı,
- 220 Volt Kompresörlü 
Buzdolabı,
-3’lü sistem Absorbsiyonlu 
buzdolabı (Tüp Gaz, 12 
Volt DC ve 220 Volt AC 
Buzdolabı),
- 12/24 Volt Orijinal 
kompresörlü Buzdolabı,
- 12/24 Volt Kompresörlü 
üstten kapaklı buzdolabı

Bunları sırasıyla daha detaylı inceleyelim;

Buzluk:

Buzluk bilinen en basit ve en eski soğutma yöntemidir. Daha 
önceden derin dondurucu içine konulan buz kapları en az 
24 saat dondurularak ısı emmesi sağlanır. Daha sonra buz 
kalıpları buzluk içine konularak, buzluğun içindeki sıcaklığı 
+5C civarında tutmaya çalışır.

Ancak burada kullanılan buz kalıpları içinde kullanılan mal-
zeme kalitesine bağlı olarak soğutma verimliliği çok değişe-
bilir. Marketlerde satılan buzluklar, ekonomik fiyatı amaçla-
dığından, en basit ve verimliliği en düşük olanlardır.
Isı emme kapasitesi çok yüksek özel kimyasallar da bulun-

maktadır. Buz kapları ortamdan ısı emerken, havadaki nem 
buzluk üstünde yoğuşur ve buzluk içinde nemli sulu bir ortam 
oluşur. Bu şekilde genellikle ambalajlı içecekler kamplarda 
soğuk tutulabilir. Bu çözüm kısa süreli 2-3 saatlik piknik için 
uygundur. En büyük avantajı çok ucuz olmasıdır. Bilinen en 
ekonomik fakat etkinliği de en kısa olan soğutma sistemidir. 
Karavanlarda ise kullanılması söz konusu değildir.

Peltier Sistemi Buzdolabı (Peltier Soğutuculu 
Buzluk):

Peltier sistemi bundan yaklaşık 50 yıl önce Uzay çalışmala-
rı için geliştirilmiş, uydulara Güneşten enerji sağlamak için 
yapılan bir uygulamadır. Peltier seramik bir malzemedir. 
Akımı bir yönde geçirirseniz, bir yüzü soğutucu, diğer yüzü 
ise ısıtıcı olarak çalışır. Akım yönünü ters çevirirseniz de bu 
sefer soğutucu yüzü ısıtıcıya, ısıtıcı yüzü de soğutucuya dö-
ner.

İlk bu ürünler çıktığında hem buzdolabı hem de börek ısıtıcı-
sı gibi kullanılmıştır. Verimliliğini artırabilmek için genellikle 
hızlı devirli Fanlar kullanılmaktadır. Doğrudan çakmaklıktan 
çalışıyorlar. Herhangi bir akü koruma sistemi yoktur. 25 C 
Klimalı ortamlarda soğutma performansı yeterlidir.

Avantajı ekonomik olarak oldukça ucuz olması, dezavantajı 
ise enerji verimliliğinin ve soğutma kapasitesinin çok düşük 
olması, bir de 20C sıcaklık farkı ile çalıştığından, 30C den 
daha sıcak havalarda soğutma fonksiyonunu yitirmesidir.

Genellikle binek aracı olanlar, ilk araç buzdolabı olarak bu 
ürünü alıyorlar (fiyatının ucuz olmasından dolayı). Daha 
sonra ise tam bir Akü canavarı olduğunu anlayınca kullan-
mayı bırakıyorlar. Karavanlarda bu ürünlerin kullanımı söz 
konusu değildir.

220 Volt Kompresörlü Buzdolabı:

Bu bizim bildiğimiz evdeki buzdolabımız gibi bir çözümdür. 
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Ancak ev buzdolapları, titreşimli kara araçlarına göre ta-
sarlanmamıştır. Bu nedenle, titreşimli ortamlardaki kullanım 
ömürleri test edilmemiştir. Dayanıklılığının ne olacağı be-
lirsizdir. Ancak daha ekonomik bir buzdolabıdır, fiyatı uy-
gundur.

Güneş panelinden buzdolabını çalıştıracak enerjiyi nasıl 
elde edeceğiz. Bu enerjinin bize maliyeti ne olur? Hem yatı-
rım maliyeti olarak, hem de yıllar içinde nasıl bir masrafımız 
olur. Bunları sırasıyla irdeleyelim.

Bunun için orta karar 140 lt bir buzdolabını referans olarak 
alalım. Piyasada bilinen 54cm eninde, 54 cm derinliğinde 
ve 84 cm yükseklikteki klasik büro tipi buzdolabı olarak dü-
şünelim.

Bu buzdolabı yaklaşık olarak 100W mertebesinde güç tü-
ketir. 220 Volt AC ile çalışan ürünlerde Asenkron motor 
kullanıldığından, ilk kalkış anında Demeraj akımı denilen, 
nominal akımın 7-10 Katı akım çekerler. (Kompresörlerin 
teknik dökümanlarında LRA: Lock Rotor Amper olarak be-
lirtilir).  Bu nedenle, genellikle 1.500 W Tam dalga Sinüs 
veren invertör üzerinden çalıştırırlar.

Bu invertörler de yüksüz durumda, nominal gücün % 8’i 
mertebesinde güç tüketirler ( bu değer orta kalitede inver-
tör için alınmıştır). Yani buzdolabı çalışmazken yaklaşık 120 
Watt güç tüketirler. Buzdolabı çalıştığında ise toplam 220 
Watt güç tüketirler. Buzdolabının %30 mertebesinde çalışıp 
%70 oranında da durduğunu varsayalım.

Buradan basit bir enerji tüketim hesabı yaparsak:
Tüketilen enerji = ( %30 x yükte harcanan güç ) + ( %70 x 
Boşta harcanan güç )
Tüketilen enerji = ( 0,30 x 220 ) + ( 0,70 x 120 ) = 150 
Watt Tüketilen anlık enerji,
1 saat içinde 150 Watt.saat tüketilir.

1 günde ise;  24 saat x 150 Watt = 3.600 Watt.saat = 3,6 
Kwh enerji tüketilir.
Bunu Doğru akım ile güneş panelinden 12 volt’luk aküler-
den sağlayabilmek için de;
24 saatte tüketilen güç / 12 Volt = Amper saat Akü olacak
3.600 Watt.saat / 12 Volt = 300 Amper saat olur.
Yani 3 tane 100Ah akü çıkmıştır. 3 tane de 180 watt panel 
kullanmak gerekir.

Aküleri her iki yılda bir yenileyeceğinizi de hesaba katmakta 
fayda var. Akülerin ömürleri ortalama olarak 2 yıldır. Ga-
ranti süreleri de genellikle 1 yıl oluyor.

3’lü Sistem Absorbsiyonlu Buzdolabı (Tüp Gaz, 12 
Volt DC ve 220 Volt AC Buzdolabı):

Bu ürünlerdeki ana soğutma sistemi, lüks otellerdeki amon-
yaklı mini bar soğutma sistemidir. Ana özelliği çalışırken 
belli belirsiz bir şırıltı sesi dışında bir ses duyulmamasıdır ve 
çok sessiz olmasıdır. Özellikle Avrupalı Karavan üreticileri-
nin kullandığı bir sistemdir ve Avrupa iklim sınıfına uygun 
olarak geliştirilmiştir. Hem tüp gaz pilot aleviyle, hem 12 
Volt rezistans hem de 220 Volt rezistans ile çalışır. Avantajı, 
bu üç çeşit enerji ile çalışabilmesi müthiş esneklik sağla-
maktadır. Bu nedenle Avrupalı karavan üreticileri bu ürün-
leri hemen hemen tüm karavanlarında standart olarak kul-
lanmaktadır.

Dezavantajları ise sistemin çok enerji harcıyor olması (yak-
laşık 5 kat) ve soğutma kapasitesinin sınırlı olmasıdır. Özel-
likle bizim ülkemiz gibi yazları 40-45C sıcaklığa çıkan yer-
lerde, sürekli devrede olsa bile soğutma kapasitesi yetersiz 
kalmaktadır.

140lt’lik bir buzdolabı bu sistemle çalıştırıldığında yaklaşık 
1 günde 2,8 Kwh elektrik harcar. (Normal büro tipi buzdo-
labı yaklaşık 0,5 kWh harcar, birbirine kıyaslayacak olur-
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sak,  2.8/0.5= 5.6 kat tüketiyor)
Bunun için gerekli akü sistemini hesaplayalım:
1 günde 2.800 Watt / 12 Volt = 233 Amper saat harcar
3 adet 100Ah Akü ve 3 adet 180 Watt panel kullanmak 
gerekir sadece 12 Volt ile çalıştığında.
Tabi konakladığınız kampta 220 Volt ile çalıştırma veya tüp 
gazla çalıştırma imkanı da bulunmaktadır.
Bu üründe asıl sorun, Avrupa iklim sınıfı (N sınıfı: 32C ) 
için geliştirildiğinden 32C den daha sıcak iklim şartlarında, 
soğutma kapasitesinin yetersiz kalmasıdır.

12/24 Volt Orijinal Kompresörlü Buzdolabı:

Bu buzdolabı ise orijinal olarak 12/24 Volt kompresör ile 
üretilmiş buzdolabıdır. Bildiğimiz buzdolabının soğutma ve 
kontrol sistemi 12 Volt Doğru Akımla çalışacak şekilde ya-
pılmış buzdolabıdır. Kompresör Doğru akımla çalıştığından, 
220 Volt asenkron motorlardaki demeraj akımı oluşma-
maktadır. Yani 7-10 kat akım çekilmemektedir. Ayrıca ev tipi 
buzdolabı gibi sabit bir yerde durmak için değil, araç üs-
tünde, titreşimli ortamlarda çalışabilecek şekilde üretilmiştir.
Benzer şekilde 140 lt buzdolabı için hesap yapalım;
100 Watt güç tükettiğini yine varsayalım, Buzdolabının yine 
%30 oranında çalışıp, %70 durduğunu varsayalım.
Buradan basit bir enerji tüketim hesabı yaparsak:
Tüketilen enerji = ( %30 x yükte harcanan güç ) + ( %70 
Boşta harcanan güç )
Tüketilen enerji = ( 0,30 x 100 ) + ( 0,70 x 0 ) = 30 Watt 
Tüketilen anlık enerji,
1 saat içinde 30 Watt saat tüketilir.
1 günde ise;  24 saat x 30 Watt = 720 Watt.saat = 0,72 
Kwh enerji tüketilir.
Bunu Doğru akım ile güneş panelinden 12 volt’luk aküler-
den sağlayabilmek için de;
24 saatte tüketilen güç / 12 Volt = Amper saat Akü olacak
720 Watt saat / 12 Volt = 60 Amper saat olur.
Yani 1 tane 100Ah akü çıkmıştır. 1 tane de 180 watt panel 
kullanmak gerekir.

12/24 Volt Kompresörlü Üstten Kapaklı Buzdolabı:

Bu buzdolapları da yollarda giden yani titreşimli ortamlar-

da çalışabilen araçlar için tasarlanmıştır. Bu ürünler ilk ola-
rak uluslararası taşımacılık yapan tırlar için geliştirilmiştir. 
Bu nedenle ürünlerde orijinal olarak Akü koruma özelliği 
bulunmaktadır. Tırlar kullanılmadığında güneş altında bek-
letildiğinden, bu buzdolapları normal soğutucu gibi değil, 
derin dondurucu gibi çok daha hızlı soğutma yeteneğine 
sahiptirler,  -18C ye kadar düşebilmektedirler. Hatta bu 
ürünlerin bazı modelleri, evdeki buzdolabından bile 3-4 kat 
daha hızlı olarak, 1 saat içinde hızlı buz yapabilmektedir. Bu 
nedenle, karavanlarda genellikle ek soğutucu olarak kulla-
nılmaktadır. Özellikle yaz aylarında  çok hızlı buz yapılabil-
mesi çok aranan bir özelliktir.

Gelelim Enerji tüketimine;
Hızlı buz yapan 52 litrelik modeli alırsak, yaklaşık 60 Watt 
enerji tüketimi bulunmaktadır.
Ürünler üstten kapaklı olduğu için, önden kapaklı normal 
buzdolabına göre ısıyı muhafaza etme yetenekleri daha iyi 
olduğundan %20 gibi bir çalışma oranıyla çalışmaktadır. 
Yine enerji tüketimi hesabı yapalım;
%20 Çalışma ve %80 Durma oranı olarak varsayalım;
Tüketilen enerji: ( %20 x yükte harcanan enerji ) + ( %80 x 
boşta harcanan enerji )
Tüketilen Enerji: (0,20 x 60) + ( 0,80 x 0 ) = 12 Watt
1 saatte 12 Watt saat
1 günde ise 24 saat x 12 Watt = 288 Watt.saat = 0,288Kwh
Bunu Doğru akım ile güneş panelinden 12 volt’luk aküler-
den sağlayabilmek için de;
24 saatte tüketilen güç / 12 Volt = Amper saat Akü olacak
288 Watt.saat / 12 Volt = 24 Amper saat olur.
Yani 1 tane 100Ah akü fazlasıyla yeterli olur (4 gün çalışabi-
lir). 1 tane de 180 watt panel kullanmak gerekir.
Enerji tüketiminin düşük olması avantajına karşılık, kullanım 
alışkanlığı bakımından, önden kapaklı ürüne göre daha az 
tercih edilmektedir.

Karavanlarda, özellikle yaz aylarında içecekleri çok hızlı so-
ğutmada, hızlı buz yapmada veya ek dondurucu olarak da 
kullanılmaktadır.
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KARAVANDA TUVALET SEÇENEKLERİ
Karavanda tuvalet seçimi yaparken 
karşımıza çıkacak 4 tip tuvalet 
mevcut:

•  Marin Tuvalet ( Yat tipi tuvalet 
olarakta anılıyor)

• Kompost Tuvalet
• Sabit Kasetli Tuvalet
• Portatif Kasetli Tuvalet

 YAT TİPİ TUVALET

Adından da anlaşılacağı gibi deniz üstü araçlarda kullanılan tu-
valet çeşididir. Eğer bu tip tuvaleti karavanda kullanmak istersek 
çalışma prensibi şu şekildedir;

Kapalı bir kabine sabit olarak monte edilir, atık mekanik ya da 
elektrik ile çalışan maceratör vasıtası ile karavan altına dıştan 
monte edilen pis su deposuna gönderilir. Pis su tankı taşınabi-
lir olmadığından karavanın girebildiği yerlerde ya da hortum ile 
aktarma yapılabilecek yerlerde boşaltım yapılması gerekir. Kara-
van yapımında tavsiye etmiyoruz çünkü; Deponun kapasitesini 
göz önünde bulundurduğumuzda bu seviyede büyük bir atığın 
doğaya boşaltılması doğaya, doğada yaşayan tüm canlılara ve 
onlar vasıtasıyla da her birimize tehlike olarak geri dönecektir. 
Hijyen açısından da tatilin keyfini kaçıracağı kesin olan bir işlem 
olduğunu görüyoruz.KOMPOST TUVALET

Kompost nedir?

Yaratılan hiç bir organik maddeye çöp gözüyle 
bakmayan bir anlayışın tezahürü olan kompost; 
en basit anlatım ile organik atıkların geri dönü-
şümle tekrardan kullanılması tekniğidir. Yaşamını 
tamamlayan insan, hayvan, bitki gibi tüm canlı-
ların toprağa karışarak tekrar canlı oluşumuna 
ve insanların faydalanmasına ortam sağlama-
sı, doğada gözlemlediğimiz mucizevi bir süreç-
tir. Kompost ise bu mucizevin süreci insan eliyle 
hızlandırılmasıdır. Organik tüm atıklar belli tek-
niklerle bitkiler için oldukça faydalı gübre haline 
getirilirler.

Karavan ya da kırsal bir alanda yaşıyorsanız ya 
da bir küçük ev hayali kuruyorsanız, tüm seçe-
nekler arasında, hem doğanın hem de bizlerin 
hijyeni açısından en güvenilir ve en sürdürülebilir 
tuvalet çeşididir. 

SABİT KASETLİ TUVALET

Thetford markası ile anılan karava-
nın kapalı tuvalet kabinine monte 
edilen sabit tuvalet tipidir. Bu türde 
de atık kısmı alt kasette toplan-
maktadır. Bu kasete atıkları parça-
laması ve kokuyu engellemesi için 
“karavan tuvaleti kimyasalı” denen 
sıvılardan dökülür. Bu sayede ka-
setin büyüklüğüne göre boşaltma 
işlemi koku sorunu yaşanmadan 
haftada bir tekrarlanabilmektedir. 
Boşaltma işlemi ise karavanın yan 
dış duvarına eklenen kapak saye-
sinde sürgülü olarak sökülüp ya-
pılmaktadır. Hijyen açısından kara-
van yapımında tercih edilebilir bir 
seçenektir.
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KARSEL PLASTİK, ÖZEL TASARLANMIŞ KALİTELİ 
ÜRÜNLERİYLE KARAVANLARA HİZMET SUNUYOR

Yusuf Selnur, “Çok yakın zamanda 400 m2 alana 
sahip İzmir’in en büyük karavan mağazamızı aça-
rak karavan malzemelerinin üretimi ve tedariğinin 
yanı sıra karavan elektrik, su yalıtım ve montaj iş-
lemleri yapılacaktır” dedi.

Karsel Plastik 2010 senesinden bu yana polietilen su tank-
ları üretimi yaparak piyasada öncü firmalar arasında yer 
almaktadır. Sıfır hata felsefesiyle %100 müşteri memnuniye-
tini hedefleyen firma Ar-Ge ekibi sayesinde polietilen tank 
kullanılan birçok alanda yenilikçi ürün çözümleriyle hizmet 
sunuyor.

Firmanızdan bahseder misiniz?

Karsel Plastik olarak 10 yıldır polietilen su tankları üretimi 
yapmaktayız. Bu alandaki tecrübelerimizi, karavanlar için 
özel su tankları üreterek kullanmaktayız. Son 3 senedir de 
KaravansStore markamızla kamp ve karavan severlere, ka-
ravan ekipmanlarının teminin yanı sıra, karavan tadilatı ve 
dönüşüm hizmetleri vermekteyiz. 

Doğaseverler neden karavana tercih ediyor ya da 
etmeli?

Kamp ve karavan tutkunu insanlar aynı zamanda doğa aşı-
ğıdırlar. Karavan malzemeleri seçiminde de doğaseverler 

çevreye duyarlı, doğa dostu ürünleri tercih etmektedirler. Bu 
bağlamda en çok talep gelen ürünlerden birisi de kompost 
tuvaletler. Organik atıkların geri dönüşümle kullanılmasını, 
toprağın ve suyun zehirlenmesinin önüne geçilmesini sağ-
layan kompost tuvaletler çevreye duyarlı bir üründür. Ancak 
ne yazık ki ülkemizdeki fiyatları döviz kuru sebebiyle olduk-
ça yüksektir. Yine de doğaseverler, doğaya zarar vermeden, 
çevre dostu ürünlerimizi kullanarak karavan yaşamlarını 
sürdürebilmektedir. En önemlisi de karavancı dostlarımız 
her zaman gittiğimiz yerlerde, temizliğe ve çevremizi koru-
maya çok dikkat etmektedirler.

Hedef ve yatırımlarınız nedir?

Karsel Plastik olarak, karavan sektöründe yatırımlarımıza 
devam etmekteyiz. Çok yakın zamanda 400 m2 alana sa-
hip İzmir’in en büyük karavan mağazamızı açarak kara-
van malzemelerinin üretimi ve tedariğinin yanı sıra karavan 
elektrik, su yalıtım ve montaj işlemleri yapılacaktır. Ayrıca 
mağazamızda hafta sonları karavan sevdalıları ile söyleşi 
de gerçekleştirmeye planlıyoruz.

Koronavirüsün de etkisiyle karavan üretiminin artış göster-
diği bu dönemde, karavan hayali kuran insanların bu ha-
yallerini ve planlarını zamansal olarak öne çektiklerini ve 
karavan alma kararını daha hızlı verdiklerini gözlemliyo-
rum. Bu süreçte, emekli olunca karavan sahibi olma hayali 
kuranlar, sosyal mesafeli ve izole bir tatil için karavan ya-
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şamına dönmeye emeklilikten çok daha önce başladıklarını 
gözlemliyorum. Geçtiğimiz yıllarda karavan kullanıcılarının 
büyük çoğunluğu emekli insanlardan oluşurken artık yaş 
ortalaması düşmekte ve insanlar minimal ve özgür yaşam 
tarzını daha fazla tercih etmekteler. Pandemi koşulları ta-
mamıyla hayatımızdan çıksa bile karavan sektöründeki bu 
talep artışının eski düzeylere düşmeyeceğini düşünüyoruz. 
En büyük değişim insanların kafasındaki karavan düşünce-
sinde oldu. Yeni normalde karavan, insanlara sosyal mesa-
feli tatil olanağı sundu. Eskiden olan karavan zengin işidir 
ya da emekli olunca anca karavan alırım düşüncesi değişti. 
Karavan, insanlar için aslında o kadar da uzak olmayan 
hatta bu şartlar altında en mantıklı olan ihtimale dönüştü. 

Karavan sektörü sizce ne durumda?  Öngördüğü-
nüz değişikler ve gelişmeler nelerdir?

Karavan sektörünün daha doğrusu karavan kültürünün ge-
lişimi bana umut veriyor. Yıllar önce Avrupa’daki pek çok 
karavan park alanına, kamp yerlerine gittim. Yurtdışından 
pek çok karavancıyla tanıştım. Arada ciddi farklar var. Bu 
farklarda tabi ekonomimizin büyük etkisi var. Ülkemiz ger-
çekliğinde ne yazık ki karavan bir lüks. Avrupa’daki algısı 
hiç böyle değil. Ancak günümüzde karavana ulaşım giderek 
kolaylaşıyor, her bütçeye uygun karavan yapılabilir oldu. Pek 
çok bireysel dönüşüm yapan kullanıcı da bulunuyor. Yıllar 
içerisinde çok daha güzel yerlere gideceğine inanıyorum bu 
kültürün. İnsanlar dernekler, kulüpler aracılığıyla deneyim-
lerini paylaşabiliyor, rota önerileri yapabiliyor. Karavancıları 
ben Harley Davidson kullanıcılarına benzetiyorum. 

Harleyciler de yolda karşılaştıklarında selamlaşırlar birlikte 
etkinlikler yapar, sürüşlere çıkarlar. Karavancılarda da ben-
zer davranışlar varıdır. Son zamanlardaki karavana olan 
artışın devam edeceğini düşünüyorum. Ancak bu talebi 
karşılayabilecek tesisler var mı ondan şüpheliyim. Avrupa’y-
la aramızda farklar var demiştim en başında da karavan 
park alanları geliyor. Ülkemiz ne yazık ki bu konuda ge-
lişmiş değil. Gönül ister ki her ilde en 2 3 tane belediyenin 
tahsis ettiği ücretsiz karavan parkları olsun ama ne yazık 
ki yok. Fakat bu yönde çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Bu 
kültürün gelişimi için en önemli noktalardan biri. Karavan-
la tam zamanlı yaşayan insanlar tanıyorum ve yaşadıkları 
zorlukların başında bu durum geliyor. Umarım belediyeler 
bu konuda daha fazla ellerini taşın altına koyarlar. İlerleyen 
yıllarda problemler çözülerek karavan kültürünün daha da 
gelişeceğini ve daha genele yayılacağını düşünüyorum.
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Güvenli Ve Rahat Bir Ortamda Konaklarken
Keyifli Anılar Biriktirin

Gipsy Adventure Home kurucusu Serkan Güranç, “Doğaya olan düşkünlüğüm ile 16 yıllık 
kamp ve karavan hayatım boyunca sahip olduğum bilgi ve tecrübeyi; uzun zamandır üzerinde 
çalıştığım ve %100 yerli üretim olan Gipsy Adventure Home ‘doğaseverlere sunmanın 

mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz “ dedi.

Gipsy Adventure Home, 2014 yılından bu yana Türki-
ye’de araç üstü çadır üretimini yapan ilk firma ola-
rak hizmet veriyor.

Firmanızdan bahseder misiniz?

Uzun bir Ar-Ge çalışma süreci ardından, Ocak 2014’te ilk 
prototip ürünümüz ortaya çıkmış olup, Haziran ayı itibariyle 
de satışa sunulmuştur. 2014 yılından bu yana Türkiye’de 
araç üstü çadır üretimini yapan ilk firmayız ve bir aile şirketi-
yiz. Yani şu an piyasada olan tüm firmalara öncülük etmenin 
haklı gururunu yaşıyoruz. İlk yıllarda aracın üzerinde çadır 
fikrine insanları alıştırmak her ne kadar zor olsa da, 30 yıllık 
bir kamp ve karavan geçmişimizin olması bize çok büyük 
kolaylık sağlamış oldu. Zaten sektörde bizi diğerlerinden 
ayıran en büyük özellik de budur. Kendi ürünleriyle yıllardır 
kamp yapan tek firmayız. Hobisini mesleğe dönüştürebilen 
şanslı azınlıktanız.  Atölyemize ilk olarak müşteri olarak ge-
len aileler ile yıllar içerisinde öyle güzel kamp dostlukları 
kuruyoruz ki,  bunun değeri gerçekten paha biçilemez. 
Rakiplerimizden bizi ayıran bir başka önemli özelliğimiz ise, 
kampın ve doğanın içinden gelmemiz. Sektörün neye ih-

tiyaç duyduğunu ve Türkiye’de nelerin olması gerektiğinin 
tespitini yaparak, her geçen gün ürün kartelamızı daha da 
genişletiyoruz.

Amacımız herkese doğada olmayı, doğal yaşamayı aşılar-
ken, bir yandan güvenli ve rahat bir ortamda konaklamala-
rını sağlamak, diğer bir yandan da aileleriyle birlikte keyifli 
anılar biriktirmelerine vesile olmaktır. Çok zengin bir ürün 
kataloğuna sahip olduğumuzu düşünüyoruz. 

 Ürün kartelamızda, 5 ayrı model araç üstü çadırımız mev-
cut :
-Gipsy Classic (ilk çıkış modelimiz) 
-Gipsy Midnight (gökyüzü izleme imkanı sunan modelimiz) 
-Gipsy Relax (pencereleri Classic ve Midnight modelimize 
göre daha geniş ve gölgeliğinin yanları cırtlı bantlar ile ka-
palı olan modelimiz) 
-Gipsy Family (geniş aileler için tasarlanmış, merdiveni alt 
kabin içinde kalan, en geniş alt odası olan modelimiz) 
-Gipsy Premium (çadır iskeleti dışarı alınarak iki kumaş ara-
sı mesafe bırakılarak hava sirkülasyonu maximum seviyede 
olan ve kış kampları için terlemeyi minimum seviyeye indi-
rirken, en büyük boy pencereleri ile fermuarlı sinekliği olan 

Gipsy Family

Gipsy Midnight
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modelimiz) 
Ayrıca Classic, Midnight, Relax ve Premium modellerimiz 
için giyinme soyunma amaçlı alt kabinimizde bulunmakta-
dır. Arzu edilirse Midnight özelliği (gökyüzü izleme imkanı) 
tüm modellerimize ilave edilebilmektedir. 
-Gipsy Tarp, Doğada kışın yağmurdan, yazın güneşten ko-
rur ve hafif olması sebebiyle taşıma kolaylığı sağlamaktadır.

Bu modellerin tamamında 4 ayrı ebatımız mevcuttur.
125cmx220cm
140cmx220cm
150cmx220cm
160cmx220cm

Model ve ebat seçimi kişilerin kamp alışkanlıklarına, araçla-
rının tavan uzunluğuna ve kişi sayılarına bağlı olarak belir-
lenmektedir. Bunun yanı sıra ürün gamımızda ; Aracın yan 
tarafına takılan 2mx3m ve 2,5mx3m lik Gipsy Yan Tenteleri-
miz(yazın güneşten, kışın yağmurdan koruyan) Yine 2mx3m 
ve 2,5mx3m olarak 2 ayrı ebatta yan tente alt odalarımız 
(3mevsim ve 4 mevsim kumaş olarak iki ayrı model)  Ticari 
araçların (Doblo, Transporter vb) bagaj kapaklarına takı-
larak yarattığımız, yaşam alanı olan Gipsy Weekend mo-
delimiz ile yine Türkiye ‘de bir ilke imza attık.  Buna keza 
Gipsy Pick-up adını verdiğimiz ürünümüz de, yine çift kabin 
araçlar için tasarladığımız bir başka modelimizdir. 

Shower Cabin olarak geçen ürünümüz ise;
Duş, giyinme soyunma ya da WC amaçlı olarak kullanı-
lan kabin olup   Avrupa muadillerinin tamamen aynısıdır. 
Bir diğer ürünümüz ise Gipsy Mix dediğimiz (ocak, ızgara, 
mangal ve ısınma amaçlı kullanılan) ateş kutusudur. Ayrıca 
portatif kamp tuvaletimizde mevcuttur. 

Ürünlerimizde kullandığımız malzemelerden bahsedecek 
olursak, kendi ithalatımız olan alüminyum teleskopik merdi-

venlerimiz ara kilitlidir (farklı araç boyları ve engebeli doğa 
şartlarında büyük önem taşımaktadır). Sinekliklerimizi özel 
olarak dokutuyoruz, piyasada satılan ve aralıkları çok açık 
olan malzemeyi kullanmıyoruz. Kumaşlarımızı ise su iticilik 
kaplaması ve nefes alabilirlik özelliği ile kendi ürünlerimize 
dair yine özel olarak dokutuyoruz. En önemli bir başka özel-
liğimiz ise tüm dikişlerimize kaynak bant uygulaması ile sıvı 
geçirmezliğini sağlıyoruz. 

Araç üstü çadırlar aracın tavanına zarar verir mi? 

Araçta enlemesine 2 adet tavan barları üzerine monte edil-
diği için, araca tavan barı takılabilen tüm araçlara uygun-
dur (aracın küçük, büyük, binek ya da jeep olmasının hiçbir 
farkı yoktur). Ve tüm yük aracın tavan barlarına dolayısıy-
la aracın iskeletine geldiği için, cam tavanlı araçlara dahi 
doğru tavan barları ile uygulama yapabilmekteyiz. 

Doğada olmayı kendine yaşam tarzı edinen eski dostları-
mızla beraber buluşarak ve her geçen gün büyüyerek yo-
lumuza devam edeceğiz.  Hedefimiz, şu ana kadar 8 ül-
keye gerçekleştirdiğimiz ihracatımızı önümüzdeki yıllarda 
arttırarak Gipsy Adventure Home markasını tüm dünyaya 
duyurmaktır. 

Gipsy Relaz

Gipsy Midnight

Yan Tente



116 117

KAMP - KARAVAN ALANLARI

POPÜLER KAMP & KARAVAN ALANLARI
Türkiye karavan ve kamp alanı konusunda oldukça şanslı ülkeler arasındadır. Birçok yeri 
karavan ve kamp tatili için oldukça elverişlidir. 4 mevsimi içinde barındırmasıyla istediğiniz 
zaman çıkabileceğiniz bir tatil ve kamp macerasını sizlere sunmaktadır. 3 tarafı denizle 
çevrili, yemyeşil ve bakir alanı oldukça fazla olan bir ülkedir. Hal böyle iken meraklıları için 
gidilebilecek kamp ve karavan yerlerini sizler için derledik.

KALEMLİK ORMAN KAMPI
İzmir Menderes ilçesi Özdere mevkiinde bulunan bu çadır kampı sahil 
şeridine paralel olarak 22 hektarlık bir alana kurulmuştur Kızılçam, 
Meşe ağaçları ve birçok bitki örtüsüne sahiptir üç bölgeden oluşan 
kayalık koyları kendi doğal güzelliği ile kayalık plajları ve 14 evler 
sahiline bağlanan bir kilometrelik kum/sahil bendiyle ziyaretçilerine 
unutulmaz zaman geçirmesine yardımcı olur İzmir adnan Menderes 
Havalimanı’na 50 km mesafede mesire alanında günlük 5000 ziyaret-
çi ve 200 çadır kapasiteli çadır kiralama bungalov ve karaman çadır 
yeri hizmeti vermektedir. Alan içerisine yerleşmiş olan marketten her 
türlü ihtiyacınızı giderebileceğiniz gibi et balık restoranında bölgenin 
en iyi aşçıları ile hazırlanan lezzetli kahvaltı öğlen ve akşam yemeği ile 
keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

DERELİ MOTEL VE CAMPING
Dereli Motel ve Camping, İzmir ilçesinin en huzurlu ve yazın gidilecek 
listenizde ilk sırada olması gereken yerlerden bir tanesi. Sıcak ve soğuk 
renklerin kavuştuğu yer olarak bilinen Dereli Motel Ve Camping kü-
çük Cennet olarak da tanınıyor. Denize ve semaya baktığınızda mavi 
renginin her tonunu, kumsala baktığınızda sarı ve turuncu renginin 
her rengini, ağaçlıklara baktığınızda ise yeşil renginin her tonunu gö-
rebilirsiniz. İsterseniz sabah 8’de isterseniz gece 2’de gelin güler yüzlü 
misafirperver personeller size her zaman yardımcı olmak için hazır. 
Sabah kuşların cıvıltısıyla, gece ise gökyüzünde parlayan yıldızları sa-
yarak ve denizin dalgalarının sesini duyarak uyuyabileceğiniz sakin bir 
yer. Dereli Motel Ve Camping aynı zamanda doğa ile iç-içe yaşayan 
müşterilerini düşünerek kablosuz internet yani Wi-Fi özelliğini ekle-
yerek bu doğada gündemden de geri kalmamanıza olanak sağlıyor. 
Yazın sıcağını gidermek için restorandan soğuk içeceklerden faydala-
nabilir veya denize girebilirsiniz.

KAMP - KARAVAN ALANLARI

GÜMÜLDÜR TABİAT PARKI 
Artık maviye ve kumsala çok yakınsınız. Tertemiz sığ bir de-
niz, geniş ve uzun kumsal karşınızda... Denizin ve güneşin 
tadını çıkarmaya hazır olun. Plaj barları, şezlong ve şemsi-
ye hizmeti sunulmaktadır. Gün içerisindeki sahil aktiviteleri 
ile eğlencenin tek adresidir. Gümüldür Tabiat Parkı İzmir 
şehir merkezine 50 km. Adnan Menderes Havalimanına 
38 km. mesafededir.

AYDIN EFELER GENÇLİK KAMPI
Kamp merkezi Aydın iline 70 km uzaklıktaki Kuşadası Davutlar 
mevkiindedir. Kamp 3 kişilik bungalovlardan oluşmakta olup içle-
rinde duş, tuvalet ve dolaplar bulunmaktadır. Ayrıca kampta vo-
leybol, basketbol, tenis, badminton, mini futbol, masa tenisi akti-
velerinin yapılabileceği sahalar ile amfi tiyatro ve yüzme havuzu 
bulunmaktadır. Kamp kapasitesi 176 kişidir. Kampta, el sanatları, 
Tiyatro,  Müzik,  Halk Oyunları, Deniz Aktiviteleri,  Spor Aktivitele-
ri,  Geziler yapılmaktadır. Kampa katılacak gençler kişisel giysileri 
(şapka, eşofman, gözlük, şort, mayo, havlu, terlik, güneş kremi, 
vb.) ile temizlik malzemelerini beraberinde getireceklerdir.

AZMAKBAŞI CAMPING
Efsanelere konu olmuş Karia ve Keramos antik kentlerinin ora-
larda bulunan Azmakbaşı Camping Türkiye’nin en güzel koy-
larından biridir. Akbük’te  gölün kenarında bulunan kamp yeri 
ekolojik köy konseptini yaşatmaya çalışmaktadır. Sizlere çok fazla 
imkan sağlamakta olan kamp yeri güvenli ve oldukça rahat bir 
karavan kamp yeri noktasıdır. Karavanınız için özel bölgesi bu-
lunan Azmakbaşı Camping’de karavanınızla kamp yapmak için 
hemen yola çıkabilirsiniz.

AKYAKA ORMAN KAMPI 
Muğla’nın görebileceğiniz en güzel kamp alanını sunan 
Akyaka Orman Kampı denize sıfır, ormanlık alanıyla sizle-
re huzur dolu bir tatili sunmaktadır. Kamp alanının içinde 8 
koy bulunmaktadır ve bütün koylarda denize girebilirsiniz. 
Sıcak güneşin sizi rahatsız etmediği ormanın içinde geniş, 
ferah, temiz ve sessiz bir yer olan Akyaka Orman Kampı 
tam size göre bir karavan kampı keyfi yapmanızı sağla-
maktadır.
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GARGARA KAMP 
Alplerden sonra dünyanın en büyük oksijen depo-
su Kaz Dağları’nın eteğinde Küçükkuyu-Assos sahil 
yolu üzerinde ve denize sıfır olan Gargara Kamp 
sizin için doğanın içinde güzel bir kamp imkanı 
sunacaktır. Assos-Gargara Doğal tatil kamp ala-
nında karavanınızla gelseniz bile açık mutfaktan 
yararlanarak yemek pişirebilir ya da ayrıca ücret 
ödeyerek restoranlarını da kullanabilirsiniz. Daha 
bir çok özelliği bulunan Gargara Kamp Alanı sizin 
ve aileniz için uygun ve eğlenceli bir kamp serüveni 
sürmeniz için en elverişli alanlardandır.

ÖNDER CAMPING 
Kuşadası Yat Limanı’nın hemen karşısında yer alan kamp alanında 
denize girmek biraz zor çünkü kamp alanı ile plaj arasındaki yolu 
geçtikten sonra yat limanının yanındaki küçük plajı kullanmak du-
rumunda kalıyorsunuz ancak kamp alanı içinde ücretsiz kullanabi-
leceğiniz bir havuz bulunuyor. Önder Camping’in en güzel tarafı ise 
şehrin merkezinde olmasıdır. Kuşadası gece hayatından mahrum 
kalmayıp, yürüme mesafesindeki şehrin caddelerine ve gece kulüp-
lerine ulaşabilirsiniz. Kamp alanında market var fakat kamp alanı 
şehir merkezinde olduğu için kamp alanı yakınında bulunan büyük 
marketlerden de alışveriş yapılabiliyor.

KAPADOKYA KAYA CAMPING
Kapadokya Göreme ilçesinde bulunan Kaya Camping, il merke-
zine 12 km, havaalanına ise 35 km mesafededir. Alanda birçok 
konaklama tesisi mevcuttur karavanınızla gelseniz bile farklı yer-
lerde çadırınızı alıp kalabilirsiniz. Çok fazla sayıda turistin uğrak 
noktası olduğu için konaklama tesislerine ve alana oldukça özen 
gösterilmiştir. Kaya Kamping Kamp Alanında ayrıca yüzme havuzu 
da bulunmaktadır. Sabah uyandığınızda Kapadokya’nın o büyüle-
yici manzarasıyla karşı karşıya kalacağınız bu muhteşem yer kamp 
rotanızda bulunması gereken yerlerden biri diyebiliriz. Yolu oldukça 
virajlı ve dik olmasıyla sizi biraz zorlayabilir. Tepede olması nede-
niyle hem manzarası hem de havası oldukça güzeldir. Akşamları ol-
dukça serin olabiliyor ama güneşin doğmasıyla beraber hava ısın-
maya başlamaktadır. Ayrıca alanda mangala izin veriliyor bilginiz 
olsun. Kamp alanında buzdolabı, çamaşır makinesi(ücretli), duş ve 
sıcak su imkanı, tuvalet, mutfak, kamp alanında bulunan musluklar, 
masa ve sandalyeleri, elektrik kutuları ve alan aydınlatması vs. 

ANDRIAKE CAMPING 
Andriake Camping, Türkiye’nin Akdeniz kıyı-
sında, çeşitli ağaçların, bitkilerin, çiçeklerin ve 
kuşların bulunduğu kampçı ve karavanlar için 
çok gölgeli bir yer olan antik Demre Limanı’n-
da (Andriake / Myra) çok doğal bir yerdir. Likya 
Yolu, göçebe köprüsünden sahil boyunca gelir 
ve kamp alanına ulaşır. Restoran, Çadır kira-
lama, Tuvalet, Duş, Aydınlatma, Elektrik, Wi-Fi 
hizmetleri mevcuttur.

KAMP - KARAVAN ALANLARI

KAŞ CAMPING 
Kaş Kamping, çadır ve karavan kampı için oldukça 
özel bir konumda yer almaktadır. Doğal yapısı ile 
kamp severlerin yaz aylarında akın ettiği bir kamp 
alanı olma özelliği taşımaktadır. Kaş Camping’in 
belki de gerçek ev sahipleri kediler, kaplumbağa-
lar, su altındaki bir sürü farklı canlı ve arada bir 
uğrayan sürpriz ziyaretçilerdir. 7 dönüm alanda, 
zeytin ağaçlarının gölgesinde, denize sıfır, hayalle-
rinizin ötesinde bir doğa deneyimi yaşamanız için 
evinizi yanınızda getirin. Tavla oynayıp, gölgede bir 
şeyler içmek isteyebilir veya deniz manzarasıyla sa-
kinleşip, kitap okuyabilirsiniz.

HİPO CAMP 
Türkiye ‘nin en büyük ve modern kamp alanla-
rından birisidir. Ege’nin mavilikllerle buluştuğu bir 
noktasında kurulu olan hipo camp 60.000 m2’lik 
bir çam ormanı içerisindedir. Hipo Camp merke-
zi Uluslararası mavi bayrak ödüllü özel bir plajdır. 
Karavancılar içinde oldukça uğrak bir nokta konu-
mundadır. Değişik milletlerden oluşan bir kampçı 
kitlesine sahiptir. Sizde karavan yolculuğunuz sıra-
sında İzmir’e uğrarsanız Hipo Camp plajı sizin için 
uygun bir alan olacaktır.

ADA CAMPING 
Ada Kamp, Cunda adasının midilliye bakan sahilinde bulunmaktadır. 
Cunda merkeze 3 kmdir havaalanına ise 50 km. mesafededir. Özel 
kumsal plajıyla cunda tabiat parkının ve yeşilliklerin içinde doğayla ve 
denizle bütünleşmiş muhteşem bir manzaraya sahiptir. Ada Camping 
de 6 tonluk deniz akvaryumu yer almaktadır. Tesisin bulunduğu yer 
trekking, bisiklet, şnorkelli yüzme, dalış ve olta balıkçılığı için idealdir. 
Karavanınızı alıp buraya demirlediğiniz de yapacağınız bir sürü seçenek 
size eşlik edecektir.

SALDA GÖLÜ 
Salda Gölü, Türkiye’nin en güzel kamp alanlarından biridir. Karavanını-
za atlayıp Salda’ya gittiğinizde ücretsiz olarak konaklayabilirsiniz. Kamp 
alanlarında olduğu gibi bölgede ücretli hizmet veren karavan kamp 
yerleri olsa da, ücretsiz kamp yapmak isteyen tatilcileri için mutlaka gi-
dilmesi gereken yerlerden birisidir. Gıda, su, elektrik vb. ihtiyaçlarınızı 
Yeşilova veya Salda Gölü kenarında bulunan işletmelerden gidermeniz 
de mümkündür.

HİSARÖNÜ EVCAN CAMPING
Kamp alanı tamamen okaliptus ağaçları ile kaplıdır ve denizle arasında mesafe yoktur. Sahil, Tür-
kiye’de pek nadir görülen kırmızı kuma sahiptir. Deniz içerisinde asla yosun bulunmayıp taşlık ve 
kayalık yoktur. Deniz derinliği 20 metre sonra başlar. Bu sebepten çocuklarınızın sahilde ve denizde 
oynamasına rahatlıkla izin verebilirsiniz. Erkekler ve bayanlar tarafında olmak üzere, bir adedi klozet 
olmak üzere üçer adet tuvalet bulunmaktadır. Özellikle karavanların atık sularının bağladığı pis su 
gider tesisatı mevcuttur. Bu yüzden kamp sakinleri için atık su problemi olmamaktadır. Yapacağınız 
tek şey bir hortumla giderle bağlamak. Temiz su bağlantısı ile elektrik panosunu ise hemen yanı ba-
şınızda bulabilirsiniz. Ayrıca karavanlarının seyyar tuvaletlerinin boşaltılması için özel alan mevcuttur. 
Evcan Büfe’de; günün her saatinde yiyecek ve içecek bulabilirsiniz. Burada kağıt oyunları, tavla gibi 
oyunlarla gününüzü geçirebilirsiniz.
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Anadolu’nun Geleneksel Misafir Ağırlama Adetleri 
Balabanağa Çiftliği’nde Süregeliyor

B
alabanağa Çiftliği Camping sahibi 
Evren Oğuzbalaban, “Ekolojik 
temellerle ilerleyip dünya geleceğini 
daha iyi hale getirmeyi hedfliyoruz” 
dedi.

Daday’ın İnciğez Köyü’nde, koruluk bir tepenin yamacında 
tek başına yaşayan Balabanağa Çiftliği Köy Kahvaltısı ve 
Yöresel yemeklerle hizmet vermektedir. 

Bize firmanızdan bahseder misiniz? Ön planda 
olan hizmetleriniz nelerdir?

Firmamız 400 dönüm arazi içinde yer alan 600 yıllık tarihi 
bir çiftliğin bahçelerini kamp ve karavan turizmine açarak 
yeni ziyaretçilerle tanışmayı amaçlayıp yola çıktık. 2020 Şu-
bat ayında başladığımız yolculuğa çok kısa sürede güzel 
ziyaretçi yorumları ve zarif puanlamalarıyla bizleri ödüllen-
dirdiler. Amacımız Balabanağa Çiftliği olarak ekolojik te-
mellerle ilerleyip dünya geleceğini daha iyi hale getirmektir. 
Çiftlik misyonumuza yeni kamp işletmemiz olan Balabana-
ğa Çiftliği Camping’i de bu temellerle ilerletmek, ekolojik 
yaşayabilen bireylere ev sahipliği yapmak istiyoruz. Biz çift-
liğimizi ve kamp alanlarımızı yüksek kar amacı güden bir 
işletme olarak değil yıl içinde gelen misafirlerimize doğayı 
tadabilme imkanı sunulan naçizane bir köşe olarak görü-
yoruz.

Ön planda olan hizmetlerimiz: büyük varillerde kamp ateşi 
yakabilme imkanı, gece boyu sınırsız odun, restoran hizme-
tinden yararlanma, kahvaltı ve ya yöresel yemeklerini tada-
bilme, Duş, tuvalet ve gerektiğinde battaniye gibi hizmetleri 
sunuyoruz. 

Kamp alanı güvenlikli olduğu için çocuklarla kontrolsüz 
kamp geçirilebiliyor, çiftlik geniş arazide kurulu olduğu için 

istenildiği kadar gürültü ve ya müzik sesi çıkarılabiliyor, sa-
dece temel kural başka bir kampçıyı rahatsız etmeyecek 
boyutta sesler olması isteniliyor. dışardan yemek, içecek, 
içki vs. getirilmesine ve yine diğer kampçıları rahatsız et-
meyecek şekilde tüketilmesi isteniliyor. Devamlı akan so-
ğuk kaynak suyu sayesinde içecekler soğuk tutulabiliyor ve 
ya buzdolabını kullanılmasına izin veriliyor, karavan ve ya 
çadırınızın yanına kadar elektrik getirilebiliyor, isteğe bağlı 
kamp alanı bölgesel aydınlatılabiliyor...

Doğaseverler sizi neden tercih ediyor ya da etmeli?

Doğayı sevdikleri için doğayı seven bir işletme olmamızı 
önemsiyorlar ve ekolojik üretim yapan bir çiftlik olduğumuz 
için, karbon ayak izini en aza indirerek yaşamımızı sürdüre-
bildiğimiz için ve her şeyden önce eşsiz doğası ve ve çiftlik 
tarihi için tercih etmeliler.

Bize ürününüzü/ürünlerinizi tanıtır mısınız? Ürünlerinizin 
sürdürebilir yaşama olan katkılarından bahseder misiniz? 
Ürünlerimiz kamp işletmesiyle doğrudan ilişkili olmasa da  
doğa dostu üretilen organik ürünler oldukları için dolaylı 
ilişkilidirler; pekmez, marmelat ve reçel çeşitleri, siyez buğ-
dayı, unu, bulguru, eriştesi ya da el ile şekillendirilmiş ahşap 
ürünler kase, şamdan, kadeh, sandalye vs.

Hedef ve yatırımlarınız nedir? Sektörünüzde son 
durum nedir, ön gördüğünüz olabilecek değişikler 
nelerdir?

Hedefimiz doğa dostu ahşap bungalov evleri zamanla 
oluşturacağımız yatırımlar yaparak sürdürülebilir bir turizm 
işletmesi haline gelmeyi amaçlıyoruz. Ön gördüğüm ve ola-
bilecek değişiklikler zaten çok sayıda ağaç olsa da daha 
fazlasını dikerek misafirlere daha fazla gölge sağlayabil-
mektir.

KAMP

Bir ihtimali daha olanların kampı : 
WANDERHEAVEN TEAM

Wanderheaven  Camping  sahibi Aram İlhan Anlama, 
“Coğrafyamız için bir hikaye yazmaya çalıştık ve yazdığımız 
hikayeyi yaşarken insanlarda rahatlıkla yaşayabilsin diye 
olanaklar sunduk dedi.”

Tesis denize 106 adım mesafede minibüs ve otobüs son 
durağına yürüyerek 3 dakika mesafededir. Aynı şekilde 
ATM’lere de 3 dakika mesafededir.

Bize Wanderheaven Camping’i anlatır mısınız?

Biz 2020 yılında hayatta her zaman bir ihtimal vardır di-
yerek “Bir ihtimali daha olanların  kampına” start vererek 
açılmış isim hakkı bize ait olan bir markayız ve şuan Tür-
kiye ve Avrupa’da şubeleşme çalışmalarımız ve yatırımla-
rımız devam etmektedir. Hatta Urla’da bir cafe restoran 
ve kahvaltı salonu olarak aynı konsepte bir mekan açtık.
Biz kampçılıktan gelme bir aileyiz ve bu mekanı kurarken 
kampçılık deneyimlerimiz üzerine bir çalışma yaparak bir 
kampta nelerin yapılması ve yapılmaması gerektiğini iyi 
bilerek bir ortam kurduk ve hijyenin önemini biz pandemi 
ile birlikte değil kampçılık anlayışında en önemli zorunlu-
luk olduğunu bilerek sağlık koşullarını ona göre oluşturduk.
Geçen yıl pandemi sebebi ile organize edilen 2 İspanya 1 
İngiltere Almanya ortaklı 3 Almanya 1 Belçika 1 İsviçre ve 1 
Kanadalı yogacılar dansçılar sanatçılar motosiklet grupları 
ve t2 karavancılarla yaptığımız etkinlik programını gerçek-
leştiremedik ancak bu sene pandemi koşulları el verir ise bu 
etkinliklerin birçoğu artarak geçerli olacaktır.

Öne çıkan hizmetleriniz nelerdir?

Kapımızda 6 adet bungalov ev bulunmakta bu evler her biri 
bağımsız bahçe içinde ve her birinin içinde kendine ait duş 
ve tuvaleti bulunmaktadır, odanın içeresinde 1 televizyon 
1 klima ve elbise dolabı bulunmaktadır. 3 adet mini kü-
tük evimiz bulunmaktadır ve mini kütükler de de kapı kilidi 
önünde bağımsız oturma alanı ve içinde 1 vantilatör ay-
dınlatma ve elektrik tesisatı bulunmaktadır.Çadır alanımız 
ise mandalin bahçesinden oluşmaktadır ve her çadır için 
4 mandalin ağacının arası olan 16 metre kare alanı sunu-
yoruz. Tesisimiz ortalama 50.55 çadır almaktadır ve çadır 
alanlarımızın her birisinin bir sokağı vardır ve bu sokakların 
her birisinin Gümüşlük’ü anlatan isimleri mevcuttur. Her so-
kakta her çadıra 1 er adet elektrik prizi verilmektedir.Genel 
olarak tesisimizde fiyata dahil olan hizmetlerimiz ücretsiz 
otopark mangal 3 kadın duş 3 kadın tuvaleti 3 erkek duş 3 

erkek tuvaleti soyunma odaları Wifi elektrik dart masa tenisi 
yazlık sinema free sahne ve hobi bahçelerimiz konaklayan 
insanların ücretsiz kullanımına açıktır. Tesisimiz denize 106 
adım mesafede minibüs ve otobüs son durağına yürüyerek 
3 dakika mesafededir. Aynı şekilde ATM’lere de 3 dakika 
mesafededir.

Hedef ve yatırımlarınız nelerdir?

Biz burada önce kendimize ve ailemize olan saygımızdan 
kaynaklı konaklamaya gelen insanları müşteri olarak değil 
misafir olarak tanımlarız. Ücretli ve gönüllü çalışanlarımı-
za özellikle bu hassas noktaya dikkat etmeleri gerektiğini 
ve insanlara misafir özeninde davranmaları gerektiğini şart 
koşarız. Ve biz burada kendimiz coğrafyamız için bir hikaye 
yazmaya çalıştık ve yazdığımız hikayeyi yaşarken insanlar-
da rahatlıkla yaşayabilsin diye olanaklar koyduk ve bunu 
geçen yıl misafir ettiğimiz 1300 kişiye anlatabildiğimizi kısa 
sürede elde ettiğimiz takipçi sayısı ve Google da işletmemize 
verilen puan ve yorumlardan anlaşılması çok mümkündür.
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Türkiye’nin Yerleşik Düzendeki İlk
 Açıkhava Spor, Tatil ve Aktivite Merkezi

Türkiye’nin yerleşik düzende kurulu ilk doğa sporları ve etkinlikleri merkezi 
olan Bolu Aladağlar’daki MounTRrain Outdoor Club, bireysel çadır kampı ve 

karavan tatilleri için kapılarını açtı.

2000 yılında kurulan, doğada oyun kurgulama ve ağırlama 
alanında açık havada spor ve etkinlikler alanında uzman-
laşmış öncü marka MounTRain, Türkiye’nin yerleşik düzen-
deki ilk açıkhava spor, tatil ve aktivite merkezi olan Bolu 
Aladağlar’daki MounTRain Outdoor Club ile hizmet veriyor.
Türkiye’nin yerleşik düzendeki ilk açıkhava spor, tatil ve akti-
vite merkezi olan Bolu Aladağlar’daki MounTRain Outdoor 
Club, sağlıklı, güvenli ve eğlenceli bir doğa tatili için çadır 
ve karavan kampı tercih eden doğaseverleri bekliyor. 

1400 metrenin üzerindeki rakımı ve bütünüyle doğa dos-
tu yaklaşımıyla Bolu Aladağlar’da zümrüt yeşili sarıçam 
ormanları arasında kurulu olan Mountrain Outdoor Club, 
içinde doğal bir göl ve dağların bulunduğu, 300 dönümlük 
alana sahip. Kent yaşamından kaçışı doğanın kucağında 
spor ve eğlence ile buluşturan tesis, çadır ve karavan kamp-
ları ile gerçek bir doğa tatili sunuyor. 

Tüm günü doğada aktivitelerle veya hamağınızda dinle-
nerek geçirdikten sonra, akşamları ateşin başında kurulan 
yeni dostluklar, güçlenen aile bağları, çocukların doğada 
özgür olmakla elde ettikleri özgüven ve daha nice psiko-
lojik, sosyal ve fiziksel yararları olan açıkhavada yaşam ve 
doğa tatili, ilk kez deneyenlerin bile vazgeçilmezi olmaya 
aday... 

ÖZEL ÇADIRLAR, KARAVAN TATİLİ

Mountrain Outdoor Club’da, kış şartları da dikkate alınarak 
tasarlanmış özel zeminli ve ısıtmalı çadırlarda konaklana-
bileceği gibi, karavan kampı alanında da, her karavanın 
kendine ait su ve elektrik şebekesi mevcut. Tesisteki restoran 
ve küçük market ise, gün boyunca tüm doğaseverlerin hiz-
metinde. Aladağlar’da doğa yürüyüşlerinden kanoya, dağ 
bisikletinden çeşitli doğa oyunlarına veya off-road etkinlik-
lerine kadar herkese uygun aktiviteler var. 
Mountrain Outdoor Club; bireylere yönelik aktiviteli kamp 
imkanları yanında, özel gruplar için de macera kampları, 
doğanın şifalı gücünden yararlanmak için wellness kamp-
ları, doğada yaşam ve kamp eğitimleri gibi özel etkinlik se-
çenekleri de sunuyor.

KAMPÇILIK EĞİTİMİNDE NELER VAR? 

Kamp ve doğa sporları ile ilgilenenlere yönelik olarak 
MounTRain eğitmenleri tarafından hazırlanan ve yaz döne-
mi boyunca sürecek üç kategorideki Kampçılık, İleri Kamp-
çılık ve Hayatı İdame Eğitimleri de başladı. “Temel Kampçılık 
Eğitimi”; ilk defa kamp yapacak kişilerin temel ekipmanları 
tanıması ve kamp becerileri kazanması amacına yönelik. 
“İleri Kampçılık Eğitimi”nde temel kampçılık bilgisi olan 

doğaseverlerin teknik becerilerinin artı-
rılması hedeflenirken, üç seviye olarak 
planlanan eğitimin son seviyesi olan 
“Hayatı İdame” Eğitimleri ise; doğada 
zor koşullarda hayatta kalma becerisi 
edindirmek için tasarlandı. İlk iki seviye 
eğitim 2 gece 3 gün sürerken, Hayatı 
İdame Eğitimi 3 gece 4 gün süren daha 
kapsamlı bir eğitim sunuyor.  

Yüksek rakımda bilinçli doğa tatilinin 
ve kampçılığın özgün adresi ve doğa-
severlerin buluşma noktası olan Mount-
rain Outdoor Club, yeşile doyacağınız, 
izole, güvenli ve hareketli bir bir tatil 
yaparken, doğada yaşamının tadını çı-
karacağınız adres. 

KAMP

Doğanın içinde müstakil bir yaşam: 

MAŞUK KAMP
Şehrin haraketli ve karmaşık hayatından uzaklaş-
mak isteyenler için karavan kampları önemli bir 
yere sahiptir. İstanbul’a yakın ama bir o kadar da 
doğayla bütün konumuyla Maşuk Kamp, yılın her 
döneminde katılımcılara kaliteli hizmet vermeyi te-
menni ediyor.

ŞEHRİN HEM İÇİNDE HEM DE BİR O KADAR 
UZAK

Bize Maşuk Kamp’ı tanıtır mısınız?

Kamp alanımız beş buçuk dönümlük bir araziye kurulu ve 
48 karavanlık alanımız var. Tüm karavanlar için ortalama 
olarak 60 metrekarelik bir alan tahsis ediyoruz. Ve bu alan-
larda elektrik, su ve gri su hattı mevcut. Ortak alanda da 
duş ve lavabo hizmeti vermekteyiz. Aynı zamanda çama-
şır ve bulaşık yıkama yerlerimiz mevcut. Wi-Fİ hizmetimiz 
de bulunmaktadır. Şehrin hem içinde hem de dışında bir 
lokasyondayız. Kapanma sürecinde burada konaklayanlar, 
oldukça yakın konumda bulunan büyük marketlere yürüye-
rek gidip gelebildiler. Ufak ve şirin bir aile ortamıyla hizmet 
vermeye devam ediyoruz. Sınırlı sayıda karavan yerimiz de 
mevcut. Bütün karavanlar ve misafirlerimiz için otopark hiz-
metimiz mevcut. Çocuklar için özel bir bölüm ayırarak onla-
ra oyun oynayabilecekleri bir alan kazandırdık. 

KALİTELİ HİZMET, UYGUN FİYATLAR

Bütün hizmetlerimizi kamp katılımcılarına ücretsiz olarak 
sunuyoruz. Şehre yakın olmamıza rağmen fiyatlarımız da 

oldukça makul. Burada günlük ve aylık olarak konaklama 
hizmeti veriyoruz. Lokasyondan söz edersem, tam olarak 
Taşdelen Ormanları’nın kenarındayız. Buradan ormanlara 
doğrudan bir çıkış mevcut. Çok sessiz ve huzur dolu bir yer 
burası. Gelen arkadaşların hemen hemen tamamı memnun 
olarak ayrılıyor kamp alanımızdan. 

Şehre yakın olduğumuz için kamp alanımızda hafta içi ve 
hafta sonu yaşam sürüyor. Bu yüzden karavanlar yetersiz 
kalmaya başladığında katılımcıların karavanlarının önüne 
çadır koyup onlara daha geniş bir alan imkanı yaratıyoruz. 
Çadırları ayrı bir oda gibi kullanıp, misafirlerini ağırlaya-
biliyorlar. Ortalama 40 metrakare kadar çimlendirilmiş bir 
yeşil alanları da bulunuyor. İsteyenler bu alanı bahçe gibi 
değerlendirip ekip-biçme de yapmaktadır. 

Buranın en büyük avantajı, katılımcıların istediklere yere ko-
layca gidip gelebilme şansına sahip olması. Aynı zamanda 
kargo ve yemek siparişleri de kamp alanımızda teslim edi-
lebilmekte. Katılımcılar burada, doğanın içinde müstakil bir 
yaşam sürmekteler. 

İnsanlar burada kendi alanlarında misafirlerine barbekü ve 
mangal yapma olanağına sahip. Belirli kurallar çerçevesin-
ce elbette. Her karavan için ayrı bir elektrik ve su sayacı 
mevcut. Kim ne kadar kullanırsa ona göre bir ücretlendirme 
yapıyoruz. Katılımcılarımıza keyifli bir kamp deneyimi sun-
mayı garantiliyoruz. 
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KARAVANDA YAŞAM

Rotasız Baran: Betonlardan sıyrılabilen 
herkesi doğa bekliyor

Rotasız Baran ismiyle 
instagramda tanınan gezgin 
Baran Fatih Akyüz,” Pandemi 
ile birlikte insanlar daha fazla 

doğaya yöneldiler, bu iyi haber. 
Ancak ona sahip çıkma gereği 

arttı ki bu da kötü haber. 
Diyeceğim o ki doğaya zarar 
verecek hiçbir yaşam şeklini 

benimsemeyin” dedi.

Akyüz, Hayalinde böyle bir yaşam olan dostlara önerimdir; 
Ben çok geç başladım gönlümce gezmeye. Önce hayatta 
kalmam gerekiyordu daha sonra hayallerimi gerçekleştir-
mem… Bunu başarmam da uzun yıllar aldı tabii. Umarım 
aynı hayali paylaştığımız dostlarımız bu kadar beklemek 
zorunda kalmazlar. Yollarda çok insanla karşılaşıyorum. 
Birçoğu yolda kazanıyor parasını, yolda yaşıyor... Bunun 
mümkün olduğunu bilsinler ve bir an önce harekete geçsin-
ler” diye tavsiyede bulundu.

“Biz Rota ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Gezip gör-
düklerimizi de yazarak, çekerek dostlarımıza anlatıyoruz. 
Amacımız bu yaşam tarzının keyfini herkesle paylaşmak. 
Aynı hayali paylaştığımız insanları cesaretlendirmek. Doğa-
yı seven herkes onunla bir bütün olarak yaşamalı bence. 
Betonlardan sıyrılabilen herkesi doğamıza bekliyoruz. Bura-
da hepimize yer var.”

Bize kısaca kendinizden ve nasıl bir düşünce ile ka-
ravana yöneldiğinizden bahseder misiniz?

Aslında çocukluğumdan beri hayalim olan şeyi yaşıyorum. 
Çocukluğumda köyümüze karavanı olan yabancı gezgin bir 
çift gelmişti. Onların yaşantısına çok özenmiştim. Hatta köy-
den ayrılırken bana oyuncak bir araba vermişlerdi. Bence 
benim gezme tutkum o zaman başladı. Sonrasında para 
kazanmak için şehir şehir gezdim hep. Gezmek benim ya-
şam razım olmuştu. İstanbul’a yerleşip işleri yoluna koyduk-
tan sonra da sadece keşfetmek için, kendimi iyi hissetmek 
için gezmeye başladım. Şehirdeki hayatımı geride bırakıp 

hiç dönmemek ilerdeki hedefim.

Doğaseverler için karavan konusunda tavsiyeleriniz 
nelerdir? 

Her şeyde olduğu gibi bu işte de ekonomik davranılabilece-
ği gibi çok lüks de yaşanabilir. Öyle ya da böyle, bizi mutlu 
eden her şeyin yanımızda olması demek karavanda yaşa-
mak. Bunun için de iyi bir sisteme ihtiyacımız var. Bizi keyifle 
yaşatacak şeylere… Karavanımı ben tasarladım. Beni rahat 
ettirecek her detay var içinde. Kedim “Rota” için de öyle. Siz 
nasıl rahat edeceğinizi çözmüşseniz hiç zorluk yaşamazsı-
nız. 

KARAVANDA YAŞAM

Bize karavanınızla yaptığı-
nız seyahatlerden ve ma-
ceralardan kısaca bahseder 
misiniz? 

Yollarda yaşamak demek seya-
hat anılarının hiç bitmemesi de-
mek. Sosyal medyada görünür-
lük arttıkça insanların birbirlerini 
bulmaları kolaylaşıyor. Hatta or-
ganize olup rotalarımızı denk 
getiriyoruz. Festivallere katılı-
yoruz. Birlikte seyahat ettiğimiz 
bile oluyor. Yollarda yaşadığım 
her gün, tanıdığım her insan 
sürprizlerle dolu.

Karavanla yaşamayı, yaşam 
alanını yanında taşımak olarak 

görürüm. Ve tabii ki ömrü uzattığını düşünürüm… Doğa-
dayken sizi yoracak herhangi bir şey yoktur. Huzur içinde 
uyanırsınız. Çoğu zaman güneşin ilk ışıklarıyla… Güneşin 
doğuşunu izlersiniz. Sabahın ilk saatlerinde yürüyüş yapma-
yı seviyorum. Yeni yeni uyanan doğanın gözlerini oluştur-
duğu anı yakalıyorum. Ardından güzel bir kahvaltı, yedi-
ğim her lokmanın tadını alıyorum. Kahvemi demleyip kitap 
okuyor, müzik dinliyorum. Rota ile oynuyorum. Yerleşim 
yerlerine yakınsak beni takip eden, merak eden dostlarla 
buluşup vakit geçiriyoruz. Akşamları da yıldızların altında 
film izleme keyfi… Ve dünyanın en huzurlu uykusuyla günü 
kapatıyorum.

Karavanın bakımı yapmak ve bir sonraki yolculuğa hazır-
lamak da günün başka bir uğraşı. Nasıl ki hem evlerimizi 
hem araçlarımızı temiz bakımlı tutuyor aksaklığını eksiği-
ni gideriyoruz burada da durum ayrı. Belki biraz daha sık. 
Çünkü karavan hem evdir hem araba. Ve hem de yaşamı-

nızda yanınızda olmasınız istediğiniz her şey.

Karavan yolculuğu nasıl bir deneyim nasıl başladı 
bu durum?

Doğada kendimi oldukça güvende hissediyorum. Aslında 
şu an tek korkum bir şekilde şehir hayatına dönme zorunlu-
luğunun oluşması… Ama yola çıkma evresine gelene kadar 
birçok şeyi olgunlaştırmam gerekti. Kolay bir süreç olmadı 
benim için.  Neyse ki bunun benim için ne kadar önemli 
olduğunu bilen dostlarım vardı yanımda.

Dediğim gibi doğru motivasyonlar ve sizi destekleyen ilgili 
insanların varlığıyla yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. En 
önemlisi de kendi cesaretiniz. Bu benim için çocukluk hayali 
ve eşsiz bir yaşam deneyimi. Tüm yaşamımı bir gün kara-
vanıma atlayıp dünyayı gezebilme umudu ile yaşadım. Ger-
çekten isteyince hiçbir şey zor gelmiyor inanın. O yüzden 
bence eşsiz bir deneyim.
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KAMP - KARAVAN ALANLARI

AKKONAK PLAJI KAMP 
ALANI - AMASRA

ÇEŞMİ ÇAKRAZ KAMPİNG 
ALANI - AMASRA

SAHİL KAMP - ŞİLE KARAASLAN KAMPİNG-
KOCAELİ

GÖÇKÜN KAMP ALANI-
AMASRA

GÖLDERE ŞELALESİ 
KAMP ALANI-AMASRA

Kamp Ücreti: Akkonak Plajı’nda 
ücretsiz kamp atabileceğiniz gibi, ücretli 
kamp alanları da bulunur.

Kamp Olanakları: Çadır kurmak için 
özel alanlar bulunur. Temel gıda alışverişi 
yapabileceğiniz market ve büfelere 
yürüme mesafesindedir. Plaja yakın olan 
tesislerden sıcak su, tuvalet, elektrik ve 
duş ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Kamp Ücreti: Ücretli

Kamp Olanakları: Sıcak su, tuvalet, 
banyo, Wi-Fi, soyunma odaları 
bulunur. Ayrıca diğer kampçılarla ortak 
kullanabileceğiniz mutfak ve buzdolabı 
vardır. Çeşmi Çakraz kamp alanına ait 
plaj mevcuttur.

Geniş bir arazi üzerinde kurulmuş olan 
Çeşmi Çakraz Kamping, denize sıfır 
olduğu için herkes tarafından tercih 
edilen yerlerden biridir..

Kamp Ücreti: Ücretli

Kamp Olanakları: Bu güzel kamp 
alanı İstanbul’un Şile ilçesinde bulunur. 
35 hektarlık orman arazisinde bulunan 
Sahil Kamp İstanbul tüm doğal 
güzellikleri içinde barındırır. Tesis çam 
ağaçlarıyla yeşili ve deniz kenarında 
uzun sahiliyle maviyi birlikte sunar.

Denize sıfır olmasıyla gelenlerin bolca 
oksijen alabildiği, rahatladığı, su 
aktiviteleri yapabildiği bu sebeple de 
yediden yetmişe herkes tarafından 
yoğun olarak tercih edilen bir işletmedir.

Kamp Ücreti: Ücretli

Kamp Olanakları: Karaaslan 
Kamping farklı konaklama 
seçenekleriyle herkese hitap eder. 
Heyecandan yerinizde duramıyor, her 
yeri keşfetmek istiyorsanız karavan 
evlerde kalabilir; önceliğiniz her zaman 
rahatınızsa Karaaslan Kamping otel 
seçeneğinden yararlanarak bungalov 
evlerde konaklayabilir; kendinizi 
tamamen doğaya teslim etmek 
istiyorsanız çadırlarda kalabilirsiniz.

Kamp Ücreti: Ücretsiz

Kamp Olanakları: Tuvalet, duş, 
elektrik gibi imkanlar bulunmaz. Gıda 
alışverişi yapabileceğiniz herhangi bir 
tesis bulunmadığı için kamp alanına 
gelmeden temin etmeniz gerekir.

Amasra kamp alanları ücretsiz 
seçenekleriyle ziyaretçilerin güzel anılar 
biriktirmesine yardımcı olur. 

Kamp Ücreti: Ücretsiz

Kamp Olanakları: Kamp alanı 
içerisinde tuvalet, duş ve elektrik gibi 
imkanlar bulunmaz. Gıda ihtiyacınızı 
karşılayabileceğiniz herhangi bir tesis 
de yoktur. Fakat, Göldere Şelalesi 
köy merkezine yakın olduğu için 
ihtiyaçlarınızı bakkal veya marketlerden 
temin edebilirsiniz.

KAMP - KARAVAN ALANLARI

DEMİRCİLİ PLAJI KAMP 
ALANI - URLA

MALTEPE KARAVAN 
PARKI - İSTANBUL

DATÇA AKTUR KAMPİNG-
MARMARİS

ÇUBUCAK ORMAN 
KAMPI- MARMARİS

PÜRENLİ YAYLASI KAMP-
DÜZCE

BERGAMA KARAVAN 
KAMPİNG - İZMİR 

Kamp Ücreti: Ücretsiz

Kamp Olanakları: Plajda ücretli/ 
ücretsiz bölümler var. Ücretli bölümde 
bulunan tesisten WC, soyunma kabini, 
duş, şezlong, şemsiye, ve yeme-içme gibi 
ihtiyaçlar karşılanabilir.
Urla’nın en güzel koyları ve doğal 
manzaralarına ev sahipliği yapan Demircili 
Yarımadası, yarımada ile aynı isme sahip 
olan Demircili Plajı ile hem çadır kampı 
yapıp hem de denizin keyfini doyasıya 
çıkarabileceğiniz ideal bir yer.

Kamp Ücreti: Ücretli

Kamp Olanakları: İşletmesi İsPark’a 
ait olan karavan parkı, Maltepe 
Orhangazi Şehir Parkı’nın içinde yer 
alıyor. Sahile yakın, içinde bisiklet 
yolları, BelTur büfeleri, aktivite alanları, 
bisiklet kiramalama imkanı vs. mevcut. 
Parkın tamamı tertemiz. Marmaray’a 
yakın olması ve denize girilebilir olması 
ile dikkat çekiyor.

Ayrıca burada 2009’dan beri her 
sene Aralık ayı civarında GezenBilir 
forumunun karavancılar buluşması 
düzenleniyor.

Kamp Ücreti: Ücretli

Kamp Olanakları: Aktur Camping 
Datça, 20 oda, 42 yatak, 140 karavan 
ve kamp alanı ile 420 kişi konaklama 
kapasitesine sahiptir. Ve 33.500 m2’lik 
ormanlık alanda kurulmuş bir tesistir. 

Site içinde bankamatik, eczane, 
sağlık ocağı, postane, fırın ve üç adet 
süpermarket ile beş adet restoran iki 
bar-disko, bir su altı dalgıç ve yelken 
okulu, internet kafe, okuma salonu ve 
uluslararası bir kamping vardır.

Kamp Ücreti: Ücretli

Kamp Olanakları: Tesisin giriş 
kapısının karşısında günübirlikçilerin 
kullandığı piknik alanı mevcut. Bu 
alanın sağ ve solunda kampçılar 
için ayrılmış alan var. Sağ tarafın en 
sonunda da karavan alanı mevcut. 
Sezonluk veya bir kaç ay konaklama 
yapan çadır ve karavan severlere ise 
ayrı alanlar ayrılmış durumda. Oyun ve 
tesislerle birlikte alana yayılmış büyük 
bir yer burası.

Kamp Ücreti: Ücretsiz

Kamp Olanakları: Daha önce kamp 
deneyimi yaşamamış kişiler için ilk defa bu 
bölgeye gelmeniz pek uygun değil maalesef. 
Çünkü sezon içinde buraya gelseniz bile 
kamp yapabileceğiniz uygun alanlar, 
yaylalık kesimin biraz dışarısında kaldığı 
için sadece doğayla baş başa kalıyorsunuz. 
Issızlığa alışkın olmayanlar biraz zorluk 
çekebilirler. Bunu dışında, yaylaya varmadan 
görebileceğiniz geniş düzlüklerde rahatlıkla 
çadır kurup kamp yapabilirsiniz.

Kamp Ücreti: Ücretli

Kamp Olanakları: İzmir’in Bergama 
ilçesinde bulunan Karavan Kamping, 
atmosfer ve doğasıyla hayran olacağınız 
alanlardan biridir. Kamp bölgesinde 
ister karavanınızla ister çadırınızla 
konaklayabilirsiniz. Eğer kampta yüzmek 
isterseniz, kamp alanının denize sıfır 
konumda olduğunu keyifle söyleyebiliriz. 
İlçe merkezine oldukça yakın olan 
Karavan Kamping, ihtiyaçlarınıza hızlıca 
ulaşmanıza olanak tanır.



128

KAMP - KARAVAN ALANLARI

ORMANYA KAMP VE 
KARAVAN ALANI - KOCAELİ

AĞVA GREEN PARK- 
İSTANBUL

SEFEROĞULLARI 
CAMPING - İSTANBUL

YEŞİL VADİ DOĞA PARK-
FETHİYE

DEMİRCİOĞLU 
CAMPING-EDİRNE

ŞAHİNLER TABİAT 
PARKI-ANKARA

Kamp Ücreti: Ücretsiz

Kamp Olanakları: Kampçılar için 
hazırlanmış olan alan 30 karavan ve 50 çadır 
kapasitesine sahip. Duş, tuvalet, elektrik, 
su imkanları mevcut. Ailelere hitap eden 
kamp alanının etrafı çevrili olup güvenlik 
problemini dert etmenize gerek kalmıyor. 
Konaklama yapmak istediğiniz zamanlarda 
herhangi bir ücret alınmıyordu. Ancak ateş 
yakma olanağınız yok maalesef bu da yasak. 
Hava serin olduğundan dolayı Seka Park 
Çadır kampı için düşünülebilir.

Kamp Ücreti: Ücretli

Kamp Olanakları: Günübirlik 
gelebileceğiniz gibi kendi çadırlarınızda 
ya da işletmenin bungalovlarında 
konaklayabilirsiniz. Karavan ile gelenler 
için de yerleri mevcut sahile yakın bir 
noktaya karavanınızı çekebilirsiniz. 
Denize sahili olan işletmede restoran 
imkanı bulunmakta ve ortalama 
fiyatlarla yeme içme ihtiyaçlarınızı 
karşılayabilirsiniz. Alanın içerisinde 
market bulunmamaktadır. Eğer aracınız 
varsa kamp alanından Ağva merkeze 
uzaklık sadece 3 km. Alışverişlerinizi 
Ağva merkezden yapabilirsiniz.

Kamp Ücreti: Ücretli

Kamp Olanakları:   Güncel ücretleri 
için iki kamp alanını da arayarak bilgi 
alabilirsiniz ancak fiyatların makul olduğunu 
söyleyebiliriz. 30-40 TL civarlarında. 
Oldukça geniş bir alana sahiptir. 5-6 dk 
yürüyerek sahile varabilirsiniz.

Voleybol sahası mevcut olup keyifli 
vakit geçirebilirsiniz. Kendi çadırınızla 
gelebileceğiniz gibi ağaç evde, işletmenin 
kendi çadırlarında ve bungalovlarda 
konaklayabilirsiniz. Yiyecek içecek 
ihtiyaçlarınız için yine Ağva merkeze 2,5 km 
uzaklıkta oradan temin edebilirsiniz.

Kamp Ücreti: Ücretli

Kamp Olanakları: Sabah uyanıp 
sadece size ait olan o derede yüzmenin 
keyfine varabilirsiniz. Hafta sonu 
giderseniz günübirlik gelenleri ve 
bunun yaratacağı kalabalığı göze 
almalısınız. Yeşil Vadi’ye yakın bir 
market bulunmamakta. Bu yüzden 
merkezden tüm alışverişinizi yaparak 
yola çıkmalısınız. Burada dikkat etmeniz 
gereken içeride mangal yakmak 
yasak. Alışverişinizi buna dikkat ederek 
yapmalısınız. 

Kamp Ücreti: Ücretli 

Kamp Olanakları:   Edirne’nin Keşan ilçesi 
sınırlarında olan, doğa ile iç içe olup 600 yıllık 
çınar ağaçları ile birlikte vakit geçirebileceğiniz 
huzurlu bir işletme. Edirne’den de Keşan’dan 
da izole. İl merkezine 140 ilçe merkezine ise 
40 km uzaklıkta bulunuyor. Giriş için ayrıca 
ücret talep edilmiyor. Kendilerine ait otopark 
alanları da mevcut. İşletmenin kendine ait 
restoranı mevcut olup dışarıdan yiyecek ve 
içecek kabul etmiyorlar. Zaten bungalovlarda 
mutfak ve dolap imkanı da bulunmuyor. 

Kamp Ücreti: Ücretli

Kamp Olanakları:   40 hektarlık 
alanı ile 2009 yılında kurulmuştur. Hem 
bireysel kampçılık hem de toplu kamp 
organizasyonları için harika bir noktadır. 
Kapısı hem kampçılara hem günü 
birlikçilere açık. Özel bir işletme tarafından 
işletildiği için girişte ücret alınıyor. Kamp 
yapacaksınız da ayrıca ücreti var. Araç 
girişi için 10 TL kamp için de yine 10 
TL veriyorsunuz. Güncel fiyat bilgisi için 
arayarak bilgi almakta fayda var.

Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi, C-3 No:10/3 İzmit/KOCAELİ
info@greatest.com.tr
+90 (546) 907 2012

Uzman Kadrosu ile Araç Tip Onay ve Belgelendirme 
Hizmetlerindeki Çözüm Ortağınız




