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Zirveye ev sahipliği yapan Kuzey Anadolu 
Kalkınma Ajansı, ülkede faaliyet gösteren 
26 kalkınma ajansı ve bölge kalkınma 
idareleri arasında Karavan Turizmi 
koordinatör Ajans görevini yürütüyor. 

          > www.kuzka.gov.tr 

Oturum Temaları:

• Avrupa’da ve Türkiye’de 
Karavan Turizmi

• Karavan Alanı Yatırımları 
ve Yatırım Fırsatları

• Karavan Üreticileri ve 
Ekipman Tedarikçileri

• Tanıtım ve Pazarlama

ZİRVE 
HAKKINDA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Kuzey 
Anadolu Kalkınma Ajansı organizasyonu ve ev sahipliğinde 
23 Haziran 2022 tarihinde Kastamonu’da gerçekleştirilen 
Karavan Turizmi Zirvesi, karavan imalatı ve karavan turizmi 
sektör paydaşlarının geniş kapsamlı olarak bir araya geldiği ilk 
etkinliktir. 

Türkiye’de henüz küçük bir pazar olan karavan turizmi ile 
ilişkili sektörlerde paydaşlar arası etkileşimin kısıtlı olduğu 
tespitinden hareketle farklı kesimlerden paydaşların bir araya 
getirilmesi planlanmış, bu çerçevede ulusal düzeyde Karavan 
Turizmi Zirvesi gerçekleştirilmiştir. 4 farklı oturum olarak 
planlanan zirvenin;

Avrupa’da ve Türkiye’de Karavan Turizmi Paneli’nde 
Avrupa ülkelerinde karavan turizmi ve karavan sektörüne 
yönelik genel bilgilendirmeler, veriye dayalı çıkarımlar, 
kalkınma ajanslarının karavan turizmine yönelik çalışmaları 
ile ilgili bilgilendirmeler, karavan kiralama sektörü özelinde 
deneyime yönelik bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir.

Karavan Alanı Yatırımları ve Yatırım Fırsatları Paneli’nde 
kamping türü alanların taşıması gereken nitelikler, örnek 
karavan kamp alanı, başarılı bir karavan alanı işletmek 
için gereklilikler ve korunan alanlarda kamp ve karavan 
imkânlarından bahsedilmiştir.

Karavan Üreticileri ve Ekipman Tedarikçileri Paneli’nde 
çekme karavanlar ve motorlu karavanlar için ayrı ayrı üretim 
süreçleri ve üretim süreçleri ile araç muayenesine ilişkin 
öneriler, devlet desteklerine yönelik bilgilendirme ve piyasa 
gözetimi ve denetimi uygulamalarına yönelik bilgilendirme 
gerçekleştirilmiştir.

Tanıtım ve Pazarlama Paneli’nde bir uluslararası 
karavan kamp alanı çevrimiçi satış platformunun çalışma 
yöntemine ilişkin bilgilendirme, karavan turizmi ürününe 
yönelik gerçekleştirilebilecek tanıtım faaliyetlerine yönelik 
bilgilendirme gerçekleştirilmiş, Türkiye’de karavan 
kullanıcılarına, karavan turizmine ve kurulabilecek iş 
birliklerine yönelik genel değerlendirmeler yapılmıştır. 
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“Farklı sektörlerden 
paydaşlar arasında bilgi 
alışverişi yapılmış olması, 
ülkemizin karavan turizmi 
ve doğa turizmi açısından 
taşıdığı potansiyelin 
ortaya konması, 
sektörün sorunlarının ve 
ihtiyaçlarının ele alınarak 
yetkili kuruluşlar nezdinde 
farkındalık oluşturulması 
zirvenin kazanımları 
arasında yer almaktadır.”

Zirvede karavan turizmine doğrudan ya da dolaylı olarak 
hizmet eden karavan üreticileri, karavan alanı işletmecileri, 
karavan kullanıcıları, yetkili kamu kuruluşları, akademik 
çalışma sahipleri, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, 
tanıtımla görevli kuruluşlar, yurtdışı karavan alanı platformu 
temsilcileri karavan turizminin mevcut durumu ve gelişimini 
farklı perspektifler ile değerlendirme fırsatı bulmuştur. 

Farklı sektörlerden paydaşlar arasında bilgi alışverişi yapılmış 
olması, ülkemizin karavan turizmi ve doğa turizmi açısından 
taşıdığı potansiyelin ortaya konması, sektörün sorunlarının 
ve ihtiyaçlarının ele alınarak yetkili kuruluşlar nezdinde 
farkındalık oluşturulması zirvenin kazanımları arasında yer 
almaktadır.

Karavan turizmine, dolayısı ile karavan kullanımına ve 
üretimine, mevzuatla ilgili önerilere kadar birçok konunun 
gündeme geldiği, karavan turizminin ve karavan sektörünün 
geliştirilmesi için ilk adımın atıldığı zirvenin orta ve uzun 
vadede karavan turizmine, karavan sektörüne ve ülkemiz 
adına faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
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2020-2022 yılları arasında Dünyayı etkisine alan COVID-19 
pandemisinden en çok etkilenen sektörlerin başında turizm 
sektörü gelmiş, dünya genelinde turizm hareketlilikleri ve gelir 
gerçekleşmelerinde ciddi düşüşler görülmüştür. 

Bu dönemde yalnızca turizmin rakamsal değerlerinde değil, 
tüketici davranışları ve turizm trendlerinde de önemli deği-
şiklikler olmuştur. Söz konusu değişikliklerden kısmen olum-
lu yönde etkilenen turizm türlerinden birisi karavan turizmi 
olmuş, karavan turizmi faaliyetleri önceki yıllara göre daha çok 
tercih edilmiştir. 

Artan karavan turizmi faaliyetleri ve karavan talebine bağlı ola-
rak üretilen karavan sayısında ve nihayetinde karavan üretim 
yapan firma sayısında artış yaşanmıştır. Her geçen yıl trafikte 
daha çok karavanın seyretmesini beraberinde getiren bu du-
rum hem kullanıcı açısından hem de yasal süreçler açısından 
karavan üretiminde belirli kalitenin yakalanması gerekliliğini 
doğurmuştur. 

Türkiye’de karavan imalatçıları ilk defa 2021 yılında bir araya 
gelerek bir dernek kurmuştur. Bu durum karavan imalat sek-
törü ve karavan turizmi açısından olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirilmektedir.

Karavan kullanıcılarının seyahatleri esnasında durakladığı 
noktalar ve geceleme yaptığı alanlar ile ilgili detaylar karavan 
turizminin gelişimi için önem arz etmektedir. Karavan kullanı-
cılarının seyahat esnasında duraklanan noktalarda yer alma-
sını istediği basit ama zaruri hizmetler bulunmaktadır. Bu tür 
hizmet noktaları ülkemizde henüz az gelişmiş durumdadır. Belirli 
hizmetlerin sağlanabilmesi için ilgili otoriteler tarafından mevzuat 
değişiklikleri yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Kalkınma ajansları tarafından yürütülen potansiyel karavan 
alanları saha tespitlerinde karavan kullanıcılarının belirli stan-
dartlarda geceleyebilmesi için oluşturulan uluslararası kriterler 
dikkate alınmaktadır. Hayata geçirilen bu alanlarda söz konu-
su kriterler alan işletmecileri için yol gösterici olmaktadır.

Karavan Turizmi Zirvesi ile karavan turizmi konusunda ilgili, 
yetkili, sorumlu tüm kurumların bir araya gelmesi ve karavan 
turizminin gelişebilmesi için gerekli adımların gündeme getiril-
mesi amaçlanmıştır.

“Dünyayı etkisi altına alan 
pandemi döneminde turizm 
sektörü genelinde yaşanan 
gerilemeye kıyasen, söz 
konusu dönemde kısmen 
olumlu yönde etkilenen 
karavan turizminin, 
pandemi sonrasında da 
büyüme trendini koruduğu 
görülmektedir.” 

ZİRVENİN
AMACI
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KATILIMCI
PROFİLİ

■ Merkezi, Bölgesel ve Yerel Kamu Kurumları
■ Oda ve Borsalar
■ Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri
■ Üniversiteler
■ Turizm İşletmecisi Özel Sektör Temsilcileri
■ Karavan İmalatçısı Özel Sektör Temsilcileri
■ Sivil Toplum Kuruluşları
■ Karavan Kullanıcıları

Karavan Turizmi Zirvesi; karavan turizmi ve imalatı ile ilişkili farklı kesimlerden geniş bir katı-
lımcı kitlesini bir araya getirmiştir:

 

Kamu Kurumları
45%

Oda ve Borsalar
2%

Kalkınma Ajansları 
ve Bölge Kalkınma 

İdareler�
21%

Ün�vers�teler
5%

Özel Sektör
12%

S�v�l Toplum 
Kuruluşları

10%

Karavan Kullanıcıları
5%
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Henüz olgun olmayan, ancak en hızlı gelişen destinasyon-
lardan birisi olarak gördüğümüz Kastamonu, tüm Dünya ve 
ülkemizde olduğu gibi pandeminin olumsuz etkilerinden yoğun 
olarak etkilendi. 

Bununla birlikte krizler beraberinde fırsatları da getirir der-
ler, Kastamonu bu anlamda krizi fırsata çevirebilecek doğal 
yeteneklere sahip şanslı destinasyonlarımızdan birisi. Tüm 
kurumlarımız ile birlikte, turizm eko-sistemini bütüncül olarak 
yönetebilmek adına önemli bir çaba sarf ediyoruz. 

Özellikle doğa temelli turizm türlerinde rekabetçi turistik 
ürünlere sahip olan ilimizi gerek kamu eliyle yapılan, gerekse 
özel sektör tarafından hayata geçirilen yeni yatırımlar ile adım 
adım geleceğe taşıyoruz. Bu noktada, Horma-Çatak-Valla 
Kanyonlarındaki deneyim odaklı turistik unsurlarımız, at ve do-
ğal yaşam çiftliklerimiz, yaylalarımız, 170 km. sahil şeridimiz, 
güçlü gastronomi kültürümüz, sahip olduğumuz Ilgaz Dağı Mil-
li Parkı, Küre Dağları Milli Parkı, İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı 
ile yakın geleceğin en önemli doğa destinasyonu olacağımıza 
inanıyoruz. 

Tüm kurumlarımızla, Valiliğimizle, Özel İdaremizle, Kalkınma 
Ajansımızla, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle, Tabiat Turizmi 
ve Ormancılık alanında ihtisaslaşan Üniversitemizle ve yerel 
yönetimlerimizle koordineli bir şekilde bu odakta çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz.

Kalkınma ajansımızın çalışmalarımızdaki rolünü önemsiyoruz. 
Bölgemizde en yüksek katma değeri yaratacak turizm unsur-
larının iyileştirilmesi, yenilerinin hayata geçirilmesine yönelik 
birçok projeyi Ajansımızın destekleri ve kurumlarımızın eş 
finansmanları ile hayata geçirdik.

Karavan turizmi ülkemizde henüz hak ettiği değere ulaşama-
mış, ancak pandemi sonrası hızlı yükselişte olan bir turizm 
segmenti. Sektörün tam bu döneminde paydaşlarının bir ara-
ya gelmesini zamanlama olarak çok yerinde buluyoruz. Altya-
pısı, yatırım boyutu, kullanıcı boyutu, endüstri boyutu, üretim 
ve tedarikçi boyutu ile inşallah bu zirvede tüm hususları enine 
boyuna ilgilileri ve uzmanları ile tartışıyor olacağız.

“Özellikle doğa temelli 
turizm türlerinde rekabetçi 
turistik ürünlere sahip olan 
ilimizi gerek kamu eliyle 
yapılan, gerekse özel sektör 
tarafından hayata geçirilen 
yeni yatırımlar ile adım 
adım geleceğe taşıyoruz.”

“Karavan turizmi ülkemizde 
henüz hak ettiği değere 
ulaşamamış, ancak 
pandemi sonrası hızlı 
yükselişte olan bir turizm 
segmenti. Sektörün tam bu 
döneminde paydaşlarının 
bir araya gelmesini 
zamanlama olarak çok 
yerinde buluyoruz.”

AÇILIŞ
KONUŞMALARI

Avni ÇAKIR
Kastamonu Valisi
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Tüm dünyayı olduğu gibi, ülkemizi de derinden etkileyen 
pandemi sürecinin etkisinin en aza indiği bir turizm sezonu 
içindeyiz. Geçtiğimiz iki sene, tüm önceliklerin, tüketici davra-
nışlarının değiştiği zor ve özel yıllar olarak tarihteki yerini aldı. 
Öyle bir dönem ki, en çok etkilediği sektörlerin başında turizm 
sektörü geliyor.

Gerek turizm endüstrisi genelinde, gerekse karavan turizmi 
özelinde yeni dönemin parametrelerini iyi okuyup, ekosistemin 
tüm paydaşları ile uyumlu olarak oyunu planlı, doğru şekilde 
kurmamız, bu yönde stratejiler geliştirmemiz gerekiyor.

Ülkemiz kuşkusuz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 
kültürel ve tarihi mirası, sahip olduğu çok geniş doğal gü-
zellikleri ile oldukça önemli bir turizm varış noktası. Özellikle 
deniz-kum-güneş odaklı turizm türlerinde gerek kurulu kapa-
site, gerekse hizmet standartları ile dikkat çekiyor. Bu turizm 
türündeki faaliyetler ülkemizin önemli gelir kaynağı olmaya 
devam etmektedir.  

Bununla beraber özellikle pandemi sonrasında ekoturizm, 
kırsal turizm, yayla turizmi, mağara turizmi, dağ ve kış turizmi 
gibi birçok alt türü olan doğa temelli turizm türlerine yönelik 
talebin artma eğiliminde olacağı beklentisi oldukça yüksektir. 

Bu noktada biz de kalkınma ajansı olarak söz konusu turizm 
türlerinde rekabetçi olabilecek değerlere sahip olan Bölgemizi 
idari sınırlar gözetmeksizin yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar 
ile geleceğe hazırlıyoruz. Destinasyon yönetimi ilkelerini temel 
alarak planladığımız Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç 
Odaklı Programı ile destinasyonlarımıza bilimsel veriler ve 
uluslararası kriterler ışığında müdahale ediyoruz.

Programlarımızı, araştırma ve analiz, iş birliği ve koordinas-
yon, kapasite geliştirme, tanıtım ve yatırıma destek, ajans 
destekleri olmak üzere kapsamlı ve bütüncül bakış açısı ile 
yürütüyoruz. 

“Pandemi sonrasında 
ekoturizm, kırsal turizm, 
yayla turizmi, mağara 
turizmi, dağ ve kış turizmi 
gibi birçok alt türü olan 
doğa temelli turizm 
türlerinde rekabetçi 
olabilecek değerlere sahip 
olan Bölgemizi idari 
sınırlar gözetmeksizin 
yürüttüğümüz kapsamlı 
çalışmalar ile geleceğe 
hazırlıyoruz.”

“Koordinatörlüğünü 
yürüttüğümüz Karavan 
Turizmi temalı bu 
zirvede; karavan turizmi 
konusunda farkındalık 
oluşturmanın yanında, 
turizm altyapısı, mevzuatı, 
karavan ekipmanları üretici 
ve tedarikçileri, karavan 
kamp alanı yöneticileri, 
ulusal ve uluslararası çatı 
örgütleri vb. birçok paydaşı 
buluşturmayı hedefledik.”

Dr. Serkan GENÇ
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
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Avrupa ülkelerinde 
karavan turizmi ve 
karavan sektörüne yönelik 
genel bilgilendirmeler, 
veriye dayalı çıkarımlar, 
kalkınma ajanslarının 
karavan turizmine 
yönelik çalışmaları ile 
ilgili bilgilendirmeler, 
karavan kiralama sektörü 
özelinde deneyime 
yönelik bilgilendirmeler 
gerçekleştirilmiştir.

AVRUPA’DA ve TÜRKİYE’DE 
KARAVAN TURİZMİ PANELİ

Moderatör: Filiz ALSAÇ
Kalkınma Ajansları Koordinasyonları Dairesi Başkanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü

Avrupa’da Karavan Turizmi
Marc DRECKMEIER - Pazarlama & PR Direktörü
CIVD (Caravaning Industry Association - Karavan Endüstrisi Birliği)
Caravaning Informations GmbH

Jost KRÜGER – Genel Sekreter  
ECF (The European Caravan Federation – Avrupa Karavan Federasyonu)

Türkiye Karavan Sektörü Durum Analizi Raporu (TOBB)
Dr. Kemal KARAYORMUK
Afyon Kocatepe Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi

Kalkınma Ajansları Karavan Turizmi Çalışmaları
Mehmet Uğur SERİN - Karavan Turizmi Koordinatörü
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı - Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Birimi 

Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinden Kırsal Karavan Turizmi
Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ
Akadeniz Üniversitesi

Türkiye ‘de Gelişmekte Olan Bir Sektör: Karavan Kiralama
Burcu ACAHAN SAĞLAM - Satış Müdürü
Avis Caravan
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26 kalkınma ajansı olarak kalkınmanın her alanında çalış-
malar yapan, sürekli sahada olan ve kalkınmanın gündemini 
yakından takip eden nitelikli bir ekibiz. 

En çok müdahale ettiğimiz sektörlerin başında gelen turizm 
sektörünün gelişmesine yönelik olarak başta Kültür ve Turizm 
Bakanlığı olmak üzere eko-sistemdeki tüm paydaşlar ile birlik-
te çalışıyoruz. 

Covid-19 salgınının dünyada yarattığı değişim trendiyle birlikte 
kalkınma ajanslarının da gündemi değişti. Kamp ve karavan 
turizm pazarının büyümesine katkı sağlayacak çalışmalara hız 
verdik. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı bu çalışmalara koordi-
natör ajansımız olarak liderlik ediyor.

Pandemi sonrasında her şey dâhil sistem ve kalabalık ortam-
ların oluştuğu tatil anlayışından uzaklaşılmaya, daha serbest 
hareket edilebilen, doğa ile iç içe olunabilen bir tatil arayışına 
başlandığını görüyoruz. Bu dönemde karavan turizmine olan 
talepte de yukarı yönlü bir değişim söz konusu. 

Kalkınma ajanslarımız eliyle karavanla seyahat eden tüm 
tatilcilerin daha kaliteli zaman geçirebilecekleri, ihtiyaçlarını 
rahatlıkla giderebilecekleri fiziki altyapının olduğu yerler tesis 
etmeye yönelik tedbirler alıyor, projeler üretiyoruz.

Covid 19 salgını ile 
birlikte değişen tüketici 
tercihlerine uygun olarak, 
kamu kurumları, özel 
sektör ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ile 
birlikte karavan sektörünün 
Türkiye’de daha profesyonel 
bir şekilde ele alınacağı bir 
çalışma ihtiyacına istinaden 
Karavan Turizmi Zirvesi’ni 
gerçekleştiriyoruz.

Filiz ALSAÇ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda ülke genelinde 
faaliyet gösteren kalkınma ajansları 
tarafından yürütülen proje ve çalışmalar 
için Kalkınma Ajansları portalı ziyaret 
edilebilir.

  > www.ka.gov.tr 
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Jost KRÜGER 
ECF (The European Caravan Federation - Avrupa Karavan Federasyonu) 
Genel Sekreteri

Üye şirketlerimizin karavan üretim kapasiteleri yılda 50 
ile 1.000 arasında değişiyor. Karavan kategorilerine göre 
karavan içi ekipmanları farklılaşmakla birlikte, üreticilerin 
ağırlık sınırlarında mümkün olan en fazla karavan içi alanı 
oluşturmaya odaklandığını görüyoruz.

Son yıllarda motorlu karavanlarda muazzam bir talep 
yoğunluğu olduğunu söyleyebilirim. Örneğin, Avrupa’da 2021 
yılında 181.000 motorlu karavan, 79.000 çekme karavan ola-
cak şekilde toplamda 260.000 araca ruhsat verildi.

Avrupa’da karavan 
kullanımının en yaygın 
olduğu ülkeler olan 
Almanya, Fransa 
ve İngiltere’de 
ruhsatlandırmaya 
bakıldığında son yılda 
özellikle %10’luk bir artış 
görüyoruz. 2012 yılından 
bu yana yeni karavan tescil 
sayısında hep artış olan 
ve pandemi sonrası çok 
hızlı büyüyen bir sektörden 
bahsediyoruz. 

Karavan Endüstrisi Birliği (CIVD) 
Almanya’daki karavan üreticilerinin 
tamamının, Avrupa’daki üreticilerin de 
tamamına yakınının üye olduğu çatı 
kuruluşudur. 

  > https://www.civd.de/en/ 

Tablo 1: Avrupa’da Yeni Tescil Edilen Motorlu Karavan Sayıları

Tablo 2: Avrupa’da Yeni Tescil Edilen Çekme Karavan Sayıları

İlk 5 Ülke 2020 2021 % Değişim
Almanya 78.055 81.420 +4.3
Fransa 24.961 30.822 +23.5
İngiltere 12.613 14.074 +11.6
İsviçre 6.731 8.498 +26.3
İtalya 6.515 7.113 +9.2
Diğer 31.309 39.377 +25.5

Toplam 160.184 181.304 +13.2

İlk 5 Ülke 2020 2021 % Değişim
Almanya 29.148 24.718 -15.2
Fransa 15.098 18.660 +23.6
İngiltere 6.948 8.521 +22.6
İsviçre 7.080 7.446 +5.2
İtalya 3.613 3.869 +7.1
Diğer 14.104 14.971 +6.1

Toplam 75.935 78.739 +3.7

Marc DRECKMEIER 
CIVD (Caravaning Industry Association - Karavan Endüstrisi Birliği) 
Caravaning Informations GmbH
Pazarlama & Halkla İlişkiler Direktörü

Avrupa’da Karavan Turizmi
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Almanya hem motorlu karavanda hem de çekme karavanda 
yeni tescil edilen karavan sayıları açısından ilk sırada yer 
alıyor. Karavan kullanımının en yaygın olduğu ülkeler ise Almanya, 
Fransa ve İngiltere olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye’deki karavan sektörünün şu anki halini ise Alman-
ya’daki sektörün 10-15 yıl önceki hali ile karşılaştırmak daha 
doğru olur.

Motorlu karavan modellerindeki talebin nedeninin kullanıcı-
ların bu tip karavanlarla bağımsız olarak seyahat edebilme-
lerinin pandemi sürecinde yarattığı konfor olduğunu düşünü-
yoruz. Bunun dışında bir yaşam biçimi olarak doğada vakit 
geçirmeyi isteyen insanların daha çok çekme karavan kullan-
dıklarını söyleyebilirim.

Araştırma ve anketlere göre karavancılar için çevre koruma 
faktörü son derece önemli. Bu nedenle karavancılar otellere 
kıyasla daha çevre dostu turizm aktivitesi gerçekleştiriyorlar.

Karavan turistleri, genel olarak yabancılarla etkileşimden 
doğacak risklerin, genel seyahatlere göre daha düşük olduğu-
nu düşünmekteler. Tabiat ve kamp alanlarının doğa risklerini 
minimize ettiği ve sağlanan özel alanlarla mahremiyeti sağladı-
ğından karavancılar için güvenlik sağlanmış oluyor.

Salgın döneminde büyük otellerin kapalı olması nedeniyle 
10 yıldır popülerliği artan bu turizm türünün zirve yaptığını 
söylemek mümkün. Instagramda son derece popüler olan 
paylaşımlardan #christianoronaldo ile #vanlife (karavan-
dayaşam) etiketleri kıyaslandığında #vanlife’ın 13 milyon, 
#christianoronaldo’nun 12.4 milyon kez kullanılması bu popü-
lerliği ifade etmek için güzel bir örnek olabilir.

Müşteri gruplarına bakıldığında karşımıza baby boomer 
(1946-1964 arası doğan nesil) olarak adlandırılan, çoğunlukla 
53-67 yaş arası, emekli olan veya emeklilik yaşına yaklaş-
mış olanlar çıkmaktadır. Biz bu grubu esas müşteri kitlesi 
olarak görüyoruz. Belli bir sermaye birikimine sahip olmaları 
ve emekli ya da serbest zaman çalışıyor olmaları bu grubun 
birinci sırada çıkmasının temel nedenlerini oluşturuyor.

X kuşağını (38-52 yaş arası) ise, son derece çağdaş, doğacı, 
çevresel ihtiyaçlarından dolayı bu araçlara talep gösterenler 
olarak tanımlıyoruz. Y kuşağı olarak adlandırılan 23-37 yaş 

Avrupa genelinde farklı 
nitelikte hizmetler sunan 
karavan park, kamp alanları 
ve tabiat alanları sayısı 
45 bine yakın. Söz konusu 
alanlar kırsal bölgelerde 
ciddi bir ticaret hacmi 
oluşturması noktasında 
önem arz ediyor.

60 yılı aşkın geçmişi ve Dünya’nın en 
büyük karavan fuarı özelliğindeki Caravan 
Salon Düesseldorf Fuarı her yıl Ağustos 
ayı sonunda ziyaretçilerini bekliyor. 

> https://www.caravan-salon.com/ 
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arası neslin ise karavan turizmine en çok ilgi 
gösteren kitle olduğunu görüyoruz. Müşteri 
grupları ve özelliklerini bir araya getirerek 
incelediğimizde ise, karavanlara karşı olan 
ilginin uzun bir süre devam edeceği sonucunu 
çıkarmak mümkün gözüküyor.

Bütçe açısından bakıldığında, karavan satın 
almak için ortalama 70-75 Bin Avro civarında 
sermaye ayırmak gerekiyor.  Kiralama seçe-
neğinde ise fiyatlar günlük ortalama 170 Avro 
civarında seyrediyor. Günlük olarak 100-200 
Avro arası bir harcama yapıldığı düşünüldü-
ğünde gerçekten yüksek gelir düzeyindeki 
bireylerin karavan turizmini tercih edebildiği 
görülüyor. Bu anlamda bahsettiğimiz kesimin 
meraklı, maceracı ve iyi bir bütçeye sahip 
olduğunu vurgulamak gerekir. 

Kamping ve tabiat alanları sayısına baktı-
ğımızda Almanya’da 7.700, Avrupa’da ise 
45.000’e yakın alan bulunduğu görülüyor. Bu 
durum kırsal bölgelere ciddi bir ticaret hac-
mi kazandırıyor. Kamping alanlarındaki park 
etme imkânları ve kapasiteleri ile ilgili olarak 
önümüzdeki yıllarda Almanya’da giderek daha 
fazla yatırım yapılacağını biliyoruz. 

Son olarak Almanya’da her yıl Ağustos ayı 
sonunda gerçekleştirilen Düsseldorf Karavan 
Fuarı’ndan söz etmek isterim. Bu fuar katılım-
cı sayısı olarak pandemi öncesinde 270.000 
katılımcıya ulaşmıştır. Karavan turizmi, kara-
van sektörü, kamp alanları, tabiat parkları ve 
bu bağlamda akla gelebilecek her konuya dair, 
uygulama ve ekipman örnekleri bulunmakta-
dır. Karavan turizmi paydaşlarının fuara katılı-
mının çok faydalı olacağını belirtmek isterim.

Kastamonu

Sinop
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Karavan, sürekli barınma işlevli, acil yardım amaçlı geçici, 
kamusal kullanıma açık, tıp veya bilimsel etkinlik amaçlı, farklı 
doğa koşullarında kullanım için özelleşen ve temelde çekme 
karavan ve motokaravan olarak karşımıza çıkan bir karayolu 
taşıtıdır.

Karavan turizmi ise, kamp turizmi ile birlikte anılan ve bir 
yaşam tarzını yansıtan, insanların ulaşım, konaklama ve ye-
me-içme gereksinimlerini kendilerinin çözdüğü, farklı destinas-
yonları tanımak amacıyla karavanlarıyla yaptıkları ziyaretleri 
kapsayan bir turizm türüdür.

Kırsal bölgelerde yoğunlaşan bir turizm türü olduğundan şehir 
ve yöre insanını bir araya getirir. Karavan kullanıcıları ziyaret et-
tikleri yöreyi yakından tanıma ve yöre halkı ile etkileşime girme 
fırsatını bir deneyim olarak görmektedir. Ayrıca izole tatil arayı-
şında olan kişiler için cazip bir turizm türü olduğu söylenebilir.

Yaklaşık 400 imalatçı ve tedarikçiden oluşan Amerika Birleşik 
Devletleri Karavan Endüstri Birliği, ABD’de üretilen karavan-
ların %98’ini üretmektedir. Birlik üyeleri dünya çapında kara-
vanların yaklaşık %60’ını üretmektedir. Bu yaklaşık 114 milyar 
dolarlık bir endüstrinin varlığına işaret etmektedir. Bu rakamın 
68 milyar doları karavan üreticileri ve tedarikçilerinin, 20 milyar 
doları satış ve servis hizmetlerinin, 25 milyar doları da kamp 
ve seyahat hizmetlerinin payı olarak dağılmaktadır.

Avrupa Karavan Federasyonu (ECF), birlik üyesi ülkelerde 
2019 yılında tescil edilmiş toplam karavan sayısını 5,6 milyon 
adet olarak açıklamıştır. Karavan Endüstrisi Birliği (CIVD) 
güncel verilerine göre Eylül 2020 - Mart 2021 arasında Avru-
pa Birliğinde tescil edilen karavan sayısı bir önceki yıla göre 
%33,7 oranında artmıştır.

Türkiye’de ise 2021 yılı verilerine göre 6.744’ü çekme kara-
van, 1.247’si motokaravan olmak üzere 7.991 adet tescilli 
karavan bulunmaktadır.

Endüstri verileri ve karavan sayısı açısından Türkiye’deki ka-
ravan sektörünün mevzuat altyapısının geliştirilmesi gerekliliği 
göze çarpmaktadır. Özellikle veri üretecek sivil toplum kuru-
luşlarının eksikliği fark edilmekte ve genel anlamda sektörün 
dağınık bir profile sahip olduğu görülmektedir.

Otomotiv sektöründe 
önemli bir altyapıya 
sahip olan ülkemiz, söz 
konusu teknik ve diğer 
bilgi birikimini karavan 
sektörünün gelişimi için 
kullanabilir.

Dr. Kemal KARAYORMUK 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi

Türkiye Karavan Sektörü Durum 
Analizi Raporu (TOBB)
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Ülke nüfusu ve gelir 
düzeyine kıyasen çok 
küçük bir karavan kullanıcı 
kitlesine sahibiz. Bu 
konuda fark yaratabilecek 
bir potansiyel barındıran 
ülkemizde insanların 
karavana ulaşmasına 
yönelik hem yasal hem 
de ekonomik tedbirler 
alınmalıdır.

Benzer sosyo-ekonomik yapıda olduğumuz Portekiz’e bakıldı-
ğında, tescilli karavan sayısının 28.000 olduğunu görüyoruz. 
İspanya’da bu rakam 300.000 seviyesinde seyrediyor. Sayısal 
anlamda bize en yakın ülke ise 12.000 ile Slovenya. Ancak 
Slovenya’nın 2.081.000 nüfusa sahip, toplam gayri safi milli 
hasılası 5,5 milyar dolar olan bir ülke olduğu, Türkiye’nin ise, 
83.000.000 nüfusa sahip ve 762 milyar dolar gayri safi milli 
hasıla üreten bir ülke olduğu düşünüldüğünde bizim açımızdan 
potansiyelin ne denli yüksek olabileceği daha iyi anlaşılabilir.

Türkiye’de irili ufaklı 300’ün üzerinde karavan imalatı yapan 
firma bulunuyor. Bu firmalar özellikle araç dönüşümü yapan 
ya da çekme karavan imal eden firmalardan oluşuyor fakat 
firmalar arasında şasi üzerine “karoserici” olarak tanımlanacak 
firma sayısı yok denecek kadar az. Bu firmalar da özellikle 
ağır vasıtalardan motokaravan üretiyorlar. Bu durumun sipariş 
üzerine yapılan, seri olmayan, bu nedenle de maliyetleri yük-
sek işler doğurduğu görülmektedir. 

Çözüm ise, talebin öncelikle iç piyasadan doğmasına bağlıdır 
çünkü iç talep arttıkça, kurumsal firmaların yatırım yaparak 
ölçek ekonomilerini yakalayabilmelerinin önü açılacaktır.  Ül-
kemizin ciddi bir otomotiv tecrübesinin bulunmasını, maliyet 
ve lojistik konularda avantaj olarak görüyoruz. Bu anlamda 
karavan üretim sektörü, Türk otomotiv sanayinin kıyaslama 
(Benchmarking) uygulamaları ile birikmiş teknik ve diğer bilgi 
birikimlerini değerlendirebilir.

Ülkemizde araç tasarım ve döşemesi konusunda Dünya’da 
kendini ispat etmiş firmaların bulunması, Dünya’da karavan 
üretiminde söz sahibi olabilecek bir alt yapıya sahip olduğu-
muzu kanıtlar niteliktedir. Lüks segmentte yer alan bu firma-
ların ticari gelişme göstermeleri için bazı kamu teşviklerinin 
gündeme gelmesi faydalı olacaktır.

Bununla beraber yeni kamp alanları ve turizm rotalarının 
belirlenerek insanların karavan turizmine teşvik edilmesinin 
sağlanması ve karavan turizmine yönelik yasal mevzuatın 
güçlendirilmesi gerekmektedir.

Alanı uygun olan benzin istasyonlarının karavan molalarına 
(temiz su alım, atık su boşaltım, elektrik alma) uygun hale 
getirilmesi ise pratik bir çözüm niteliği taşımaktadır.

Türkiye Karavan Sektörü Durum Analizi 
Raporu

> https://www.manisatso.org.tr/
UserFiles/dosyalar/turkiye_karavan_
sektoru_durum_analizi_raporu_
hakkinda_5909.pdf
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TR82 Düzey 2 Bölgesi’nin (Kastamonu, Çankırı, Sinop) sahip 
olduğu yüksek orman varlığı, şelaleleri, kanyonları, mağarala-
rı, seyir noktaları, 350 km’ye varan sahil şeridi, tarihi ve kültü-
rel unsurlarıyla büyük bir potansiyel taşıdığını düşünüyoruz.

Turizmde pandemi süreci ile değişen tüketici davranışlarını 
da dikkate alarak bölgemizdeki doğal ve kültürel zenginlikleri 
karavan kullanıcılarıyla buluşturmak amacıyla çalışmalara hız 
verdik. Örneğin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile yapılan 
ortak çalışmayla potansiyel karavan alanlarını tespit ettik. 
Bu süreçte Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu’yla iletişi-
me geçtik. Federasyon üyelerinden oluşan bir ekip TR82 ve 
TR81 (Zonguldak, Bartın, Karabük) bölgelerini karavanları ile 
tecrübe ederek verdikleri geri bildirimlerle potansiyel karavan 
alanlarının tespitine katkıda bulundular.

Bölgelerdeki saha tespitleri gerçekleştirilirken “TR82 Bölgesi 
Karavan Alanları Saha Tespit Raporu’nda” yer alan kriterler 
esas alındı. Çalışma sonucunda, Kastamonu’da 8, Çankırı’da 
4 ve Sinop’ta 3 alanda potansiyel karavan alanı tespit edildi. 
Bu 15 alandan 5’i potansiyel karavan kamp, 8’i potansiyel 
karavan park alanı olarak sınıflandırıldı.

Karavan park ve karavan kamp alanlarının aralarındaki farkla-
rı kısaca değerlendirecek olursak; 

■ Karavan kamp alanlarının daha nitelikli alanlar olduğu ve 
karavan kullanıcılarının daha uzun süreli gecelediği alanlar,

■ Karavan park alanlarının ise karavan kullanıcılarının temel 
ihtiyaçlarını karşılayan ve belirli bir düzeyde hizmet veren 
alanlar olarak tanımlayabiliriz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karavan turizminde 
koordinatör kalkınma ajansı olarak görevlendirildik. Öncelikle 
Karadeniz’e sınırı olan kalkınma ajansları ve bölge kalkınma 
idarelerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturduk.

Bu kapsamda Trakya, İstanbul, Doğu Marmara, Batı Kara-
deniz, Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz 
kalkınma ajansları ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma 

Kalkınma ajansları ve 
Bölge Kalkınma İdareleri 
uzmanlarından oluşan 
Karavan Turizmi Çalışma 
Grubu olarak Türkiye 
Potansiyel Karavan Alanları 
Tespit Raporu hazırladık. 
Ülke genelinde doğa, 
kültür ve deniz temalı 249 
karavan alanının konum ve 
alan detaylarına çevrimiçi 
olarak erişmek mümkün.

Mehmet Uğur SERİN 
Karavan Turizmi Koordinatörü
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Birimi 

Kalkınma Ajansları Karavan 
Turizmi Çalışmaları
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Türkiye Karavan Alanları Tespit Raporu

>https://www.kuzka.gov.tr/paylasim/
yayinlar/rapor_analiz/20210625_
turkiye_potansiyel_karavan_alanlari_
tespit_raporu.pdf 

İdaresi’nden oluşan grup üyeleri kendi faaliyet bölgelerinde 
yer alan potansiyel karavan alanlarını tespit ederek tek bir 
haritada bir araya getirmiş oldu. Alanlar için doğa, deniz, kültür 
ve sağlık olmak üzere üç konsept belirlendi. Her alan kendi 
yeteneklerine göre bu başlıklardan birisini önceliklendirdi.

Karadeniz çalışma grubu tespitlerini yaptıktan hemen sonra 
çalışmanın tüm Türkiye’yi kapsaması sağlanmış ve tüm kal-
kınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinden üyeler belirle-
nerek ve toplantılar gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu öneri-
siyle alan konseptlerine sağlık seçeneği eklenmiş ve birinci 
konsepti sağlık olan iki adet karavan alanı tespiti yapılmıştır. 

■ Tespiti yapılan 249 karavan alanının 96’sı karavan park 
alanı, 153‘ü ise karavan kamp alanı olarak belirlendi. Bu 
alanların %30’u mevcutta hizmet veren alanlardan oluşuyor.

■ 249 alandan 206 tanesinin birinci konseptinin “doğa” olması 
karavan turizminin doğa turizmi ve kırsal turizmle olan ilişki-
sinin gücü hakkında önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

■ Yaklaşık 3 aylık çalışma sonrası tüm ajanslardan gelen ko-
ordinat bilgilerinin bir araya gelmesiyle potansiyel karavan 
alanları haritası oluşmuş oldu. 

■ Potansiyel alanlardan 7’si faaliyete geçti.  Muhtelif yerlerde-
ki 320 karavan ünitesi ise halihazırda kalkınma ajanslarının 
desteğiyle yapım aşamasında.

■ Bu alanları yurtiçi ve yurtdışı karavan turistleri ile buluştur-
mak için uluslararası platform olan www.park4night.com ve 
Google haritalar üzerinden işaretlemelerini de yapıyoruz.

■ Yapılan çalışmalar sonucunda ülke genelinde karavan kulla-
nıcılarının her türlü ihtiyacını rahatlıkla karşıladığı alanları 
hizmete açmayı hedefliyoruz.
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Turizm, iş ve meslek alanları oluşturma, dayanışma ve giri-
şimciliği arttırma, altyapının iyileştirilmesini teşvik etme, göçü 
önleyici güç oluşturma, bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınması-
na katkı sağlama ve bölgelerarası dengesizlikleri azaltma gibi 
pozitif sonuçlar doğuran bir sektördür.

Turizm çeşitlerine göre inceleme yapıldığında 2013 yılında 
tarım turizminin tüm turizm türleri içindeki payı %4,73’tür. Bu 
oran 60-160 milyar dolarlık bir ekonomik hacmin tarım turizmi 
ile ilişkilendirilebileceğini gösteriyor.
Tarım turizmi, çiftçiler açısından gelir artışı ve gelirlerin çeşit-
lendirilmesi demek. Ziyaretçiler için gıda üretimine katılım ve 
tarım kültürünü öğrenmek gibi deneyimler sunuyor. Bu sosyal 
etkileşim toplum ölçeğinde ekonomik kalkınmaya katkı sağla-
maktadır.
Kırsal turizm tesislerinin birlikte hareket etmesi ayrıca önem 
arz eden bir konu. Bu konuda Litvanya Kırsal Turizm Derneği 
örneğinin incelenmesi faydalı olacaktır. Litvanya’daki kırsal 
turizm tesislerinin %60’ı söz konusu derneğin üyesidir. www.
countryside.lt adresini yılda 360.000 kişi ziyaret etmektedir. 
Dernek kendi oluşturduğu kalite patenti ile kırsal turizm tesis-
lerini 5 yıldıza kadar etiketliyor.
Karavan turizmini kırsal turizmle ya da kırda turizmle ilişkilendi-
rebilmek için yapılması gerekenleri ise şöyle özetleyebilirim:

■ Kırsal karavan turizminin (KKT) içerik ve işlevlerini ta-
nımlamak, 

■ KKT odaklı araştırma, eğitim ve yayınlar yapmak, 
■ KKT’nin kırda alternatif/tamamlayıcı özelliklerini geliştir-

mek, 
■ Paydaşlararası iş-güçbirliğini kurumsallaştırmak, 
■ STK’ların öne çıkmasını sağlayacak şekilde inisiyatif 

tanımak, 
■ KKT’nin iç ve dış turizm potansiyelini saptamak, sürdü-

rülebilir kalkınmayı destekleyen yönlerini ortaya koymak, 
■ Karavan turizmini SKA (SDGs) ile ilişkilendirmek, 
■ Sürdürülebilir KKT için Ar-Ge yürütmek, standarları ve 

kalite parametrelerini belirleyerek kırsal karavana yöne-
lik destek ve politika önceliklerini üretmek.

Karavan turizmi kırsal 
turizm perspektifinden 
değerlendirildiğinde 
iş ve meslek alanları 
oluşturma, dayanışma 
ve girişimciliği arttırma, 
altyapının iyileştirilmesini 
teşvik etme, göçü 
önleyici güç oluşturma, 
bölgelerin sosyo-ekonomik 
kalkınmasına katkı 
sağlama ve bölgelerarası 
dengesizlikleri azaltma gibi 
birçok fayda sağlayabilir.

Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ 
Akdeniz Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Sürdürülebilir Kalkınma 
Perspektifinden Kırsal Karavan 
Turizmi
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Türkiye, Akdeniz çanağında 
portföyündeki konaklama 
yatırımları ile en önde yer 
alan seyahat destinasyonu 
olarak konumlanırken, 
kamp ve karavan segmenti, 
turizmin çeşitlendirilmesi 
bağlamında yatırım 
yapılması gereken en 
önemli ve öncü alanlardan 
biri.

Otomotiv perakendeciliği ile kiralama temelde Otokoç Otomotiv’in 
iki ana iş kolunu oluşturuyor. Sadece Türkiye’de değil,  Avis-Bud-
get Grubuyla birlikte 9 farklı ülkede faaliyet göstermekteyiz.

Otokoç Otomotiv çatısı altında aracın satılmasından, bakım ona-
rımına, saatlik kiralamadan uzun süreli kiralamaya, müşterinin 
bir araca sahip olma veya kullanımı ile ilgili ihtiyaç duyduğu her 
alanda hizmetin verildiğini söyleyebilirim.

Avrupa karavan pazarı büyüklüğü, satış, satış sonrası ile kirala-
ma ve kamp alanlarından oluşan 3 başlıkta ele alınabilir. 2021 
yılında satış büyüklüğü yaklaşık 30 milyar dolar, satış sonrası 
983 milyon dolar, kamp alanları ve buna bağlı eğlence sektö-
rü ise 270 milyon dolarlık piyasa payına sahiptir. Bu rakamlar 
aslında karavan ekosisteminin tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde 
hem istihdama hem de ekonomiye ne denli fayda sağlayacağının 
ispatı niteliğindedir.

Benzer şekilde Türkiye’de durum nedir diye bakıldığında ise bu 
verilere ulaşma şansımızın olmadığı görülüyor. Bu eksiklik ku-
rumsal şirketlerin, yatırımcıların hatta kamu kurumlarının karavan 
ekosistemine yapılacak yatırımları gündeme getirememesine 
neden olmakta.

Burada ilk ihtiyaç öncelikle sağlıklı verileri elde edebilmektir. 
Özellikle araç sayısı, kamp alanlarının durumu, karavan turiz-
minin turizm geliri içindeki yeri, genel karavan kiralama sektörü 
değerlendirmesi verilerine ihtiyaç olduğunu görüyoruz.

Türkiye, Akdeniz çanağında konaklama yatırımları ile öne çık-
maktadır bununla birlikte kamp ve karavan segmentinin, turiz-
min çeşitlendirilmesi bağlamında yatırım yapılması gereken en 
önemli alan olduğunu düşünüyoruz.

Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) 2021 yılı Ekim ayında %220’den 
%45’e düşürülmesi kullanıcıların ve sektörün önünü açacak çok 
sayıda gelişmenin ilk ve en önemli adımlarından biri olma özelli-
ğini taşıyor. 

Bununla beraber, karavan kullanıcılarının konaklayabileceği stan-
dartlara uygun kamp alanı sayısı oldukça sınırlı. 

Burcu ACAHAN SAĞLAM 
Satış Müdürü
Avis Caravan

Türkiye ‘de Gelişmekte Olan Bir 
Sektör: Karavan Kiralama
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Ülkemizde kamp & 
karavan pazarı özelinde 
rakamlar net olmasa 
da karavan kiralayan 
müşterilerinin ortalama 
kiralama gün sayısının 5’in 
üzerinde olduğunu, aylık 
kiralamalarda da özellikle 
pandemi döneminde bir 
artış olduğunu, tüketici 
profilinin özellikle 
ailelerden ve orta yaş 
kesimden oluştuğunu 
görüyoruz.

Bu ihtiyaca yönelik, kamp alanlarına giden karayollarının düzen-
lenmesi, Avrupa standartlarına uygun kamp yerlerinin açılması 
ve var olanların iyileştirilmesi gibi çalışmaların önceliklendirilmesi 
önem arz etmekte. 

Pandemi öncesi var olan yoğun kiralama talebinin pandemi ile 
birlikte katlanarak arttığını tecrübe ettik. Buna ek olarak satın 
alma rakamları da benzer oranda artış gösterdi. 

İnsanların satın alacak bile olsa öncesinde karavan hayatını 
denemek ve minimal yaşamın kendilerine uygun olup olmadığını 
görmek adına kiralama yaptıklarını da görüyoruz. Rakamlar net 
olmasa da ortalama kiralama gün sayısının 5’in üzerinde oldu-
ğu, aylık kiralamanın da özellikle pandemi döneminde arttığını 
söyleyebilirim.

Tüketici profili özellikle ailelerden ve orta yaş kesimden oluşuyor.

Sanılanın aksine, karavan turizmi sadece yaz dönemine uygun 
bir tatil seçeneği değil. Karavanın iş hayatının ve şehrin stresin-
den uzaklaşarak doğa ile iç içe bir deneyimi mümkün hale getir-
mesi nedeniyle kış aylarında da oldukça yoğun talep alıyoruz.
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www.kuzka.gov.tr

Haziran 2022
KASTAMONU

KARAVAN ALANI 
YATIRIMLARI ve

YATIRIM FIRSATLARI 
PANELİ

KARAVAN TURİZMİ ZİRVESİ
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Kamping türü alanların 
taşıması gereken nitelikler, 
örnek karavan kamp alanı, 
başarılı bir karavan alanı 
işletmek için gereklilikler ve 
korunan alanlarda kamp ve 
karavan imkânlarına ilişkin 
bilgilendirmeler yapılmıştır.

KARAVAN ALANI YATIRIMLARI 
ve YATIRIM FIRSATLARI PANELİ

Moderatör: Hakan ORHAN
Doğa Koruma Daire Başkanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Turizm Tesislerinin Nitelikleri Çerçevesinde Karavan Turizmi
Beril YAMANER - Uzman
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Stratejik Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Turizm Tesislerinin Nitelikleri Çerçevesinde Kamping Tesisleri  
Gülden ERKÖSEOĞLU - Uzman  
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü  
Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Dairesi 

Yeni Nesil Karavan Park Projesi
Ümit HOTAMAN
Yatırımcı İş İnsanı

Karavan Alanı İşletmek İçin Yeterlilik ve İştemenin Püf Noktaları
Serkan SARAL – İşletmeci
Camp Rumelifeneri Karavan Kampı  
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Ülkemizde farklı 
statülerdeki korunan 
alanlarda koruma-kullanma 
dengesini gözeterek,  milli 
parklar ve tabiat parklarının 
gelişme planlarında kamp 
karavan turizmi için gerekli 
planlamayı yapıyoruz. 
Korunan alanlarımızdan 
35 tanesinde kamp-
karavancılık faaliyetleri 
çerçevesinde geceleme 
yapılabiliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak esas 
görevimiz korunan alanlarda koruma-kullanma dengesini 
sağlamaktır. Kamp karavan turizmi için gerekli planlama adım-
ları milli parklar ve tabiat parklarının gelişme planlarında yer 
almaktadır. Korunan alanların biyolojik çeşitliliğinin, doğal ve 
bununla ilişkili kültürel kaynaklarının korunması ve devamlılı-
ğın sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre yönetilen koru-
ma statüsü bulunan alanları tanımlamak isterim:

■ Milli Park: Bilimsel ve estetik bakımından, milli ve millet-
lerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri 
ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat 
parçalarıdır.

■ Tabiat Parkı: Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine 
sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve 
eğlenmesine uygun tabiat parçalarıdır.

■ Tabiatı Koruma Alanı: Bilim ve eğitim bakımından önem 
taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz 
tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana 
getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunma-
sı gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kulla-
nılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarıdır.

Hakan ORHAN
Doğa Koruma Daire Başkanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
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■ Tabiat Anıtı: Tabiat ve tabiat olaylarının meydana ge-
tirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve milli park 
esasları dâhilinde korunan tabiat parçalarıdır.

■ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: 4915 sayılı Kara Avcılı-
ğı Kanunu’na göre; av ve yaban hayvanlarının ve yaban 
hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yer-
leştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı 
ve gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlan-
manın yapılabildiği sahalardır.

■ Ramsar Alanı: Ramsar Sözleşmesinin 2’nci maddesi ge-
reğince ilan edilerek Ramsar listesine dâhil edilen sulak 
alanlardır.

Milli Parklar için hazırlanan Uzun Devreli Gelişme Planlarına 
bağlı olarak «Ekoturizm Alt Planı» hazırlanmıştır. Alanlarda 
gerçekleştirilebilecek faaliyetler bu plan çerçevesinde oluştu-
rulmaktadır. Türkiye’deki korunan alanlardan 35’inde karavan 
ile gecelemek mümkündür. Korunan alanlarda vakit geçirmek 
isteyen turist ve ziyaretçiler için “Ekotaban” isimli bir uygula-
manın bulunduğunu ifade etmek isterim.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlüğü tarafından hayata geçirilen doğa 
turizmi web/mobil uygulaması niteliğinde 
bir coğrafi bilgi sistemi platformu bulun-
maktadır:  

> https://ekotaban.tarimorman.gov.tr/ 
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Türkiye, 2022 yılı Mayıs ayında dünyada turizm gelirinde 16. 
sırada, turist sayısında ise 6. sırada kendine yer bulmuştur.

Türkiye’nin turizm geliri 2022 I. çeyrekte bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre %122,4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 Bin 
Dolar olmuştur. 

Türkiye’nin turizm hedefleri ise turizmin çeşitlendirilmesi, ülke 
geneline ve 12 aya yayılması, öncü sektör konumuna getiril-
mesi, turist sayısı ve gelirde ilk 5 ülke arasında yer alınması, 
uluslararası marka haline gelinmesi olarak ifade edilmektedir.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm 
Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik, 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm 
Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelik, 
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında 
Yönetmelik, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik 
kapsamındaki faaliyetleri;

■ Kıyı Turizmine İlişkin Planlama Çalışmaları, 
■ Alternatif Turizme İlişkin Planlama Çalışmaları, 
■ Özel Projelere İlişkin Planlama Çalışmaları olarak 

3 parçada tanımlayabilmek mümkündür.

Turizm Yatırım Belgesi, Turizm İşletme Belgesi, Bisiklet Dostu 
Konaklama Tesisleri Sertifikası, Çevreye Duyarlı Tesis (Yeşil 
Yıldız) Belgesi adında belgelendirmeler bakanlığımızın so-
rumlu olduğu konular. Örneğin şu anda Türkiye’de 17 Bisiklet 
Dostu Konaklama Tesisi bulunmakta. 

Kamp ve karavan turizminin desteklenmesi ve geliştirilmesi 
için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılan Kamp ve 
Karavan Turizmi Genelgesi 2016 yılında 81 il Valiliğine iletil-
mişti. Söz konusu genelgenin revizyonuna yönelik çalışmalar 
ise devam etmekte.

Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu ile 
2007’den beri 19 proje ile 200 bin kişinin hayatına dokunduk.
Yaklaşık 500 kadına doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam 

Türkiye’nin turizm hedefleri 
turizmin çeşitlendirilmesi, 
ülke geneli ve 12 aya 
yayılması, öncü sektör 
konumuna getirilmesi, 
turist sayısı ve gelirde 
ilk 5 ülke arasında yer 
alınması, uluslararası 
marka haline gelinmesi 
olarak belirlenmiştir. Ürün 
çeşitlendirmesi noktasında 
fırsat olarak gördüğümüz 
kamp ve karavan 
turizminin geliştirilmesine 
yönelik olarak mevzuat 
düzenlemeleri son dönemde 
hız kazandı.

Beril YAMANER 
Uzman
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Stratejik Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Turizm Tesislerinin Nitelikleri 
Çerçevesinde Karavan Turizmi  
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sağladık ve toplamda 600 sivil toplum kuruluşu ve 23 üniver-
site ile iş birliği yaptık. Bu hibeler ile ayırt edici yerel ürünlerin, 
kültürel ve doğal değerlerin öne çıkarılarak ziyaretçi sayısının 
artırılmasına ve yerel geçim kaynaklarının iyileştirilmesine 
katkıda bulunduk.

Sürdürülebilir turizm için yapılması gerekenlere baktığımızda;

■ Turizmin doğal ve kültürel çevreye verdiği zararın en alt 
düzeye indirilmesi, 

■ Turistlere ve yerel halka doğanın ve sosyo-kültürel çev-
renin korunmasına yönelik eğitim verilmesi, 

■ Turizmin yerel halkın gereksinimlerini karşılayan, yerel 
yönetim ve halkla işbirliği içinde gelişen bir süreç olarak 
özendirilmesinin sağlanması, 

■ Koruma kapsamındaki (doğal ve sosyo-kültürel alanla-
rın) yönetimi için kaynak ayrılması, 

■ Turizmin olumsuz etkisinin en alt düzeye indirilmesi 
amacıyla sosyo-kültürel çevreye yönelik uzun 
erimli izleme ve değerlendirme programla-
rının desteklenmesi, 

■ Turizmin yerel halkın geçimine katkıda 
bulunmasını sağlayacak şekilde gelişti-
rilmesinin sağlanması,

■ Turizm gelişiminin yörenin sosyal ve 
çevresel kapasitesini artıracak şekilde 
gerçekleştirilmesinin özendirilmesi, 

■ Çevreyle uyumlu, doğal ve kültürel 
yaşamla iç içe geçen, yöresel bitki 
örtüsünü ve doğa yaşamını koru-
yan turizm altyapı yatırımlarının 
gerçekleştirilmesi şeklinde 
özetlemek mümkündür.
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Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin 
Yönetmelik

> https://www.mevzuat.gov.tr/Mevzuat-
Metin/21.5.1134.pdf

Turizm İşletmesi ve Yatırım Belgelerini; 

■ Turizm İşletmesi Belgesi, 

■ Turizm Yatırımı Belgesi 

■ Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi 

olarak sıralayabiliriz. 

Belge başvurularını e-devlet üzerinden yapmak mümkün. 
Başvuruda tesisin kapasitesi, adı, türü ve sınıfı gibi temel bil-
gilerinin girildiği, kamu taşınmazı üzerinde yapılacak tesislere 
ilişkin mal sahibinin uygun görüşü, parsel kullanım amacına 
ilişkin belge (Yatırım Belgesi başvurusunda) ve İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatı (İşletme Belgesi başvurusunda) istenmekte-
dir.

Karavan alanları için yönetmelikte kamping olarak tanımı yapı-
lan tesis türü uygundur. Kamping tesislerinin taşıması gereken 
niteliklere baktığımızda;  

■ Kamping alanı, çevreden tecrit edilerek aydınlatılmış, 
drene edilerek ağaçlandırılmış olmalı,

■ Yapılar, doğa ile uyumlu malzemeden inşa edilmiş, tek 
katlı olmalı,

■ Okuma, dinlenme, spor, eğlence, yeme-içme gibi amaç-
lar için gerekli düzenlemeler yapılmalı,

■ Araç yolları, arazi ve iklim şartlarına uygun olarak toz 
kaldırmayacak şekilde yapılmalı,

■ Boş alanlar çimlendirilmeli,

■ Kampçı ünitesi başına seksen metrekare alan bulunmalı,

■ Her on kampçı ünitesi için en az bir kadın ve bir erkek 
tuvaleti, duş ve lavabo ile lavaboların yanında priz bu-
lunmalı, 

■ Her on kampçı ünitesi için en az bir adet çamaşır yıka-
ma makinesi ve ütüleme yeri bulunmalı, 

Karavan alanlarına ilişkin 
mevzuatsal düzenlemeler 
Turizm Tesislerinin 
Belgelendirilmesine 
ve Niteliklerine İlişkin 
Yönetmelik’te kamping 
olarak tanımı yapılan 
tesis türünün altında 
yer almaktadır. Söz 
konusu yönetmelikte 
alanların temel altyapı 
yeterliliklerinden, alanda 
bulunması gereken yapılara, 
alanda sunulması gereken 
temel hizmetlere ilişkin 
hususlar düzenlenmiştir.

Gülden ERKÖSEOĞLU 
Uzman  
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü  
Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Dairesi 

Turizm Tesislerinin Nitelikleri 
Çerçevesinde Kamping Tesisleri  
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■ Her beş kampçı ünitesi için birer adet yemek hazırlama, 
pişirme, bulaşık yıkama mahalli ile kilitli soğutucu dolap-
lar bulunan üstü kapalı bir mahal bulunmalı,

■ Girişte otopark, resepsiyon, emanet ve telefon hizmeti 
verilen düzenlemeler yapılmalı,

■ Satış ünitesi bulunmalı, 

■ Karavanların tuvalet ve atık su tanklarının boşaltılacağı 
uygun mahaller bulunmalı,

■ Kampçı ünitelerine elektrik hizmeti verilmeli,

■ Kampçılara sıcak-soğuk kullanma suyu ve sağlıklı içme 
suyu hizmeti sağlanmalıdır.

Ayrıca kampçı ünitesi, çadır, çadır-araba, karavan, motoka-
ravan veya bungalovdan oluşabilir. Bungalov ünite sayısı 
ise, toplam kampçı ünite sayısının yüzde yirmisini aşma-
malıdır. Bu ünitelerde mutfak düzenlemesi yapılamaz. 
Bunlara ek olarak bungalov ünitele-
rinin taban alanı yirmi metrekareyi 
geçmeyecek şekilde düzenlenme-
lidir.

■ Konaklama amaçlı mesire 
yeri tesis türleri ise orman 
rejimine tabi olan, ko-
naklamalı mesire yeri 
olarak tahsisli kamu 
taşınmazı üzerinde 
yer alan tesisler-
dir ve sayısı 30’u 
geçmediği sürece 
tamamı bungalov-
lardan oluşabilir.
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Pandemi öncesinde ülkemizdeki turizm unsurlarının yurt dışı 
karavan kullanıcılarının ilgisini çektiğini ve bu kitleyi çeke-
bilmek için yüksek kaliteli karavan alanlarının oluşturulması 
gerektiği sonucuna ulaştık. 2019 – 2021 yılları arasında görev 
yaptığım bir sivil toplum örgütünde karavan turizmi alanında 
çalıştık. İdeal bir karavan alanı tasarlamak için yola çıktık.  

Şehir merkezine yakın bir alanda motorlu karavanları ve 
çekme karavanları kapsayacak şekilde 60 karavan ünitesine 
sahip bir alan tasarladık. Ünitelerin her bir karavan için en 
az 80 metrekare olmasına özen gösterdik. Bu sayede kara-
van kullanıcılarının konforlu bir şekilde gecelemesine olanak 
sağlamayı hedefledik. Bu alanı içinden aylarca çıkılmasa bile 
karavan kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını giderebileceği tesis 
ve ekipmanlarla donatacak şekilde planladık. Tuvalet, duş ve 
çamaşırhane işlevlerine sahip bir tesis ile market, restoran, 
resepsiyon işlevlerine sahip olacak küçük yapılar tasarladık. 
Toplu etkinlikler için basketbol ve tenis sahası, ortak dinlenme 
alanları ve bahçeler tasarladık. Kot farkının olmadığı alandaki 
tüm tesisleri engelli bireylerin erişebileceği şekilde tasarladık.

Tesise motorlu karavanıyla gelenler için araç kiralama, ka-
ravanı olmayıp da karavanda yaşam tecrübesi yaşamak 
isteyenler için de karavan kiralama hizmeti verecek bir tesis 
tasarladık.

Pandemi sonrasında ülkemizde özellikle yerli karavan kullanı-
cılarının sayısının arttığını görüyoruz. Bu noktada, nitelikli ka-
ravan alanlarının kurulmasını ülkemiz turizm gelirinin artması 
açısından önemli olduğunu değerlendiriyorum.

Pandemi sonrasında 
nitelikli karavan alanlarının 
kurulması ülkemiz turizm 
gelirinin artması açısından 
önemli.Ümit HOTAMAN 

 Yatırımcı İş İnsanı

Yeni Nesil Karavan Park 
Projesi



32

Rumelifeneri Köyü’nde elektrik, su, katı atık, atık su, duş, çöp 
vb. karavan kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu temel hizmetleri 
karşılayan bir karavan alanı işletiyoruz. 

Hobi olarak başlasak da sonradan izin ve ruhsat gibi konuları 
çözüp Rumelifeneri’ni neredeyse tam kapasite ile çalışan bir 
karavan kamp alanı haline dönüştürdük.

Alanda uzun süreli karavan park yeri kiralama hizmeti de 
veriyoruz. Müşterilerin bir kısmı karavanlarını kamp alanında 
bırakıp hafta sonu gelmekte. Rumelifeneri, mevcut durumda 
yerli ve yabancı, çekme karavan ve motokaravan kullanıcıları-
na hitap ediyor.

Karavan alanındaki en önemli ihtiyacın güvenlik olduğu ifade 
etmek isterim. Bu güvenlik ihtiyacını alanı tel örgü ile çevire-
rek sağlamış olduk. Ancak doğanın içinde, ıssız sayılabilecek 
ortamlarda fazladan güvenlik önlemi alınması gereken durum-
lar oluşabilmektedir. Karavan alanı işletmeciliğinde en önemli 
noktalardan biri ise tuvaletlerin temizliğidir. Bu nedenle alanda 
tuvaletleri sürekli temiz tutuyoruz.

Tanıtım faaliyetleri kapsamında arama motorları ile çalışıyoruz 
ve şu anda “İstanbul karavan park”, “İstanbul karavan kamp” 
benzeri aramalarda ilk sıralarda çıkıyoruz. Tanıtım faaliyetleri 
ve üye olunan platformlar, yabancı karavan kullanıcılarından 
talep gelmesini sağlıyor.

Esasen karavan alanında fazla sayıda personele ihtiyaç yok-
tur. Karavan kullanıcılarının yardıma ihtiyacı olması ihtimaline 
karşı 1 kişinin bulunmasının yeterli olduğunu söyleyebilirim.

Bu arada, orman dibi arazilerin kirasının sanılanın aksine 
daha ucuz olduğu ifade etmek isterim. Ancak Türkiye’de 
karavan alanı kurabilmek için yürürlükte olan yasal mevzuatın 
oldukça sınırlayıcı olduğu görülüyor. Mevzuatta kolaylaştırıcı 
değişiklikler yapılması yatırımların artmasına yardımcı olacak-
tır.

Konuklarımızdan aldığımız 
geri bildirimler ışığında 
bir karavan alanından 
beklenen en önemli 
hizmetin güvenlik 
ihtiyacının karşılanması 
olduğunu görüyoruz. Bunu 
ortak alanların (tuvalet, 
lavabo, çamaşırhane vb.) 
temizliği izliyor.

Kamp alanımızın tanıtımına 
yönelik yürüttüğümüz 
faaliyetler arasında 
uluslararası platformlarda 
yer almanın çok önemli 
olduğunu test ettik.

Serkan SARAL
İşletmeci
Camp Rumelifeneri Karavan Kampı  

Karavan Alanı İşletmek İçin 
Yeterlilik ve İştemenin Püf 
Noktaları 
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Çekme karavanlar ve 
motorlu karavanlar için 
ayrı ayrı üretim süreçleri 
ve üretim süreçleri ile 
araç muayenesine ilişkin 
öneriler, devlet desteklerine 
yönelik bilgilendirme 
ve piyasa gözetimi ve 
denetimi uygulamalarına 
yönelik bilgilendirme 
gerçekleştirilmiştir.

KARAVAN ÜRETİCİLERİ ve 
EKİPMAN TEDARİKÇİLERİ PANELİ

Moderatör: Dr. Serkan GENÇ
Genel Sekreter
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Türkiye’de Karavan İmalatı ve İş Birlikleri, Çekme Karavan İmalat 
Tecrübeleri
Mevlüt SARIGÜL - Swan Caravan Yönetim Kurulu Başkanı
KAİTED (Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği) - Kurucu Üye

Motokaravanda Normlar ve Uygulamalar
Hüseyin TAŞKIN - Viya Karavan Genel Müdürü
KAİTED (Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği) - Üye

Uluslararası Ağlara Erişim İçin Fırsatlar: UR-GE Destekleri
Rümeysa OKUMUŞ - Uzman Yardımcısı
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri 
Daire Başkanlığı

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları
Furkan İMANCI - Uzman Yardımcısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü
Otomotiv, Enerji ve İthalat Dairesi
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Karavan üretiminde üç 
ana sektörün iş birliğini 
görüyoruz: Otomotiv, 
mobilya ve tekstil.  Söz 
konusu sektörlerin 
ülkemizdeki gelişimi 
ve bu sektörlerde sahip 
olunan teknik kapasite 
dikkate alındığında; 
Türkiye’nin karavan 
üretiminde çok başarılı 
bir noktaya gelebileceği 
düşüncesindeyiz.

Türkiye’de üretilen çekme karavanları O1, O2 ve O3 olmak 
üzere üçe ayırmak mümkündür; 

■ O1 kategorisinin 750 kg ve altı, 
■ O2 kategorisinin 750 kg üstü ve 3500 kg ve altı, 
■ O3 kategorisinin 3500 kg üstü ve 10.000 kg ve altı.

Türkiye’de çoğunlukla O1 ve O2 kategorisine uyan kara-
vanlar üretilmektedir. Türkiye’de üretilen motokaravanlara 
baktığımızda ise temelde motokaravan, alkoven karavan ve 
entegre karavan olarak üçe ayrıldığı görülür.
Genel olarak trafiğe çıkış belgesi olarak adlandırılan O1 ve 
O2 belgelerinin, bir şase üreticisi tarafından, Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) kurumu nezdinde gerekli kontrolleri yapılmış, 
yeterliliği sağlanmış, trafiğe çıkışında bir sakınca bulunmadığı 
TSE tarafından onaylanmış olması gerekir. Şase üreticilerinin 
ürettikleri şaselere ait bir kimlik kartı bulunmaktadır.
O1 ve O2 belgeleri, aracın arkasına takılacak römorkun 
taşıma kapasitesi üzerinden şasenin sınıflandırması amacıyla 
kullanılmaktadır. O1 ve O2 belgelerinin üzerinde karavanın 
sahibiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmadığından, şase ile ilgili 
teknik bilgiler ve şase numarası yer almaktadır.
Karavan üretimi, üç ana sektör olan otomotiv, mobilya ve 
tekstil sektörlerinin birleşiminden meydana gelmektedir. 
Karayolu taşıtlarında bulunan bütün emniyet ve güvenlik 
parametrelerinin karavanlarda da bulunması gerektiğinden, 
karayolu taşıtlarında bulunan süspansiyon, fren, sinyalizasyon 
ve yalıtımın bulunması zorunludur.
Türkiye’nin otomotiv, mobilya ve tekstil sektörlerindeki 
tecrübesi karavan sektörüne aktarılabilirse çok kaliteli kara-
vanlar üretilebilir.
Adım adım karavan üretimine bakıldığında:

■ Karavanların üretim aşamaları şase kurulumu ile başlar, 
şase sisteminin fren sistemi, çeki oku, amortisörlerin 
şaseye bağlanması gibi aşamalardan sonra istenirse 
mover, atc basamak gibi eklentiler de şaseye bağlanabilir.

■ Karavan zemin tablasının hazırlanmasından sonra, 
üniteler halinde üretilen mobilyalar karavan şasesinin 
üzerine konularak montajlanır. Elektrik, su, gaz ve atık 

Mevlüt SARIGÜL 
Swan Caravan Yönetim Kurulu Başkanı
Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği (KAİTED) - Kurucu Üye

Türkiye’de Karavan İmalatı ve İş 
Birlikleri, Çekme Karavan İmalat 
Tecrübeleri
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Karavan İmalatçıları ve 
Tedarikçileri Derneği 
(KAİTED) vasıtası ile 
sektörün sorunlarını, 
eksikliklerini ve taleplerini 
dile getiriyor, daha kaliteli 
üretim için ortak Ar-Ge 
çalışmaları yürütüyoruz. 
Karavan üreticileri 
ve malzeme ekipman 
tedarikçileri için yurt içinde 
ve yurt dışında ürün tedarik 
zincirlerinin kurulmasına 
çalışıyoruz.

su tesisatları döşenir. 
■ Karavan yan duvarları monte edilir ve üst panel yerine 

konularak içindeki ekipmanlar montajlanır.
■ Karavan kapısı ve camlarının montajlanmasının ardın-

dan, ocak, evye, fırın, buzdolabı, kombi, tuvalet ve heki 
ekipmanlarının montajlanır. 

■ Daha sonra, kontrol paneli, kontrol ünitesi ve aydınlatma 
ekipmanları ve dolap kapakları montajlanır son olarak 
trim işleri ve silikon işçilikleri gerçekleştirilir. 

■ Hazır durumda olan karavanın kalite kontrolleri, testleri 
ve temizliği yapılarak müşteriye teslim edilir.

Karavan sektörünün gelişmesi için yönetmeliklerde yapılacak 
değişiklikler için bazı önerilerde bulunmak istiyoruz.

■ O1 ve O2 sınıfını römorklardan ayrıştırarak çekme kara-
vanlar için ayrı bir madde oluşturmak suretiyle imalat ve 
sektör istatistiklerinin takibinin sağlanması,

■ O1 belgesine tabi römorklarının trafik tescil işlemine tabi 
olması ile araç mülkiyetinin oluşturulması,

■ O1 belgesine tabi araçların trafik tescilinin yapılması ile 
muayene ve kontrollerinin sağlanabilmesi,

■ O1 sınıfı araçların tescili ile birlikte O1, O2 ve Motokara-
vanların imalinden sonraki ilk üç yıldan sonra muayene 
ve periyodik muayenelerinin de iki yılda bir yapılması, 

■ Bu araçların genelinin hobi amaçlı veya yılın belirli 
dönemlerinde hususi olarak kullanıldığının göz önüne 
alınması,

■ O1, O2 ve Motokaravanların muayenedeki kontrol nok-
talarının arttırılması veya TSE muayene istasyonlarında 
karavanların kendine has özelliklerinin detaylı bir şekil-
de, özellikle tüp gaz tesisatının, periyodik kontrolünün 
yapılması,

■ 2018/858 yönetmeliğine göre imalat uygunluklarının 
daha sıkı ve yol gösterici olarak yapılması, çekme ka-
ravanlarda kullanılan şasilerin takibinin sıkı bir şekilde 
yapılması, yetkisiz veya şahsi olarak üretilen karavanla-
rın kullanımının engellenmesi,
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■ Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı bünyesinde ve 
TSE’nin katkıları ile ka-
ravan imalatında standar-
dizasyon (elektrik, su, gaz, 
vb.), üretim dokümantasyon ve 
son kontrol gibi konularda deste-
ğin sağlanması” olarak sıralanabilir.

Türkiye’de karavan sektöründe iş birlikleri 
kurulmaya başlamıştır. Karavan İmalatçıları ve 
Tedarikçileri Derneği (KAİTED) vasıtası ile sektö-
rün gelişimi için kamu ve özel sektörle buluşmalar 
gerçekleştiriyor ve ortak bir şekilde sektörün sorunları-
nı, eksikliklerini ve taleplerini dile getiriyoruz.  Bununla birlikte 
ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
Bu çalışmaların yanı sıra tedarik zincirini güçlendirmek adına 
karavan üreticileri ve malzeme ekipman tedarikçileri ile bir 
araya geliyoruz.
Son olarak sektörün önemli sorunlarını sıralamak istiyorum:

■ Yeteri kadar kamp ve yaşam alanlarının olmayışı, birçok 
kamp alanının eksikliklerinden dolayı karavan müşteri-
sinde çekince oluşturmaktadır.

■ Yerli karavan malzemelerinin olmayışı dolayısıyla, ka-
ravan sektörü büyürken malzeme tedariği gün geçtikçe 
daha zorlaşmaktadır.

■ İthal malzeme fiyatları döviz cinsinden olduğu için yük-
selmekte ve dünya pazarında rekabet zorlaşmaktadır.

■ İthal malzeme ve ekipmanlara muadil olabilecek yerli 
ürünlerin olmaması sektörün gelişmesini engellemekte-
dir.

■ Karavanlarda denetim ve kontrol sorunu vardır. 
■ Öncelikle karavanların tanımı yapılmalı römork sınıfın-

dan çıkarılmalıdır. 
■ Karavanlar karayolu taşıtı olduğu gibi aynı zamanda bir 

yaşam alanıdır. Yaşam alanı kısmına ilişkin şartlar ve 
evsaf belirlenmelidir.

■ Minimum yaşam alanında bulunması gereken ekipman-
lar tespit edilmelidir.

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Der-
neği (KAİTED): 

    
  > http://kaited.com/ 
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AB ülkelerinde hâlihazırda 
yürürlükte olan karavan 
üretimi ile ilgili 
regülasyonlar ve yapılan 
periyodik bakımlar; can 
ve mal güvenliğinin 
sağlanması, değişen ve 
gelişen teknolojiye ayak 
uydurulabilmesi adına 
Türkiye’de de artık hayata 
geçirilmeli.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde motorlu karavan üretimi ile ilgili 
regülasyonlar ve periyodik araç muayeneleri detaylı olarak 
yapılmaktadır.

Değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve bununla 
birlikte can ve mal güvenliğini sağlamak adına gelişmelerin 
yakından takip edilmesi gerekmektedir. Özellikle deneme ya-
nılma yoluyla yapılan üretimin önüne geçilmesi için çeşitli re-
gülasyonlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Örneğin, motorlu 
karavanlar her yıl periyodik muayeneye girer ve bu muaye-
nede sadece araç kısmı kontrol edilir. Fakat satış sonrasında 
oluşacak can ve mal kayıplarına engel olmak için motorlu 
karavanların iç kısımlarının da kontrol edilmesi gerekir.

Ayrıca karavan üretimi yapan firmalara TSE Hizmet Yeterlilik 
Belgesi (HYB) verilmesinin sektörün gelişimi için önemli bir 
uygulama olacağını düşünüyoruz.

(AB)2018/858 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
Regülasyonu’nu, motorlu karavanları M1 kategorisi ve SA 
kodundaki araçlar olarak sınıflandırılmaktadır: 

■ M1: Yolcu taşımak için tasarlanmış ve imal edilmiş ve 
sürücü koltuğuna ek olarak sekizden fazla koltuk içer-
meyen araçlardır.

■ SA: Asgari olarak aşağıdaki donanımı içeren yaşam 
alanı olan M kategorisi bir araçlardır:

(i) Koltuklardan dönüştürülebilen uyku alanı

(ii) Mutfak (yemek pişirme olanakları)

(iii) Depolama tesisleri.

Motorlu karavanların dört ana türden oluşmaktadır: 

■ Panelvan Dönüşümü, 

■ Sürücü Kabinli Motorlu Karavan, 

■ Entegre (A Sınıfı) Şasi Kaportası Üzerine Kurulu Motorlu 
Karavan

■ Liner (Geniş Entegre) Özel Bir Kamyon Şasisi Üzerine 
İnşa Edilmiş Motorlu Karavan.

Panelvan Dönüşümünde bir temel aracın (van), temel 
değişiklerle birlikte “camper motorlu karavan” olarak dönüş-
türüldüğü, bu sayede minibüsün genel yapısının korunduğu 

Hüseyin TAŞKIN 
Viya Karavan Genel Müdürü 
Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği (KAİTED) – Üye

Motokaravanda Normlar ve 
Uygulamalar
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ve ek pencereler, yüksek çatılar veya açılır tavanlar eklendiği 
görülür.

Sürücü Kabinli Motorlu Karavanların alkoven ve yarı en-
tegre motorlu karavanlar için şasi, bir sürücü kabini ile birlikte 
gelir, yani bir ticari temel araç satın alınır. Sonrasında motorlu 
karavan üreticisi tarafından gövde (sürücü kabini hariç) ve iç 
kısmı oluşturulur.

Entegre (A Sınıfı) Şasi Kaportası Üzerine Kurulu Motorlu 
Karavanlar, sürücü kabini dahil olmak üzere tamamen motor-
lu karavan üreticisi tarafından yapılır. 

Lineer (Geniş Entegre) Özel Bir Kamyon Şasisi Üzerine 
İnşa Edilmiş Motorlu Karavanlar ise çok büyük motorlu 
karavanlardır. Ağırlıkları 7,5 tondan fazladır ve genellikle özel 
olarak geliştirilmiş N2 tabanlı araçlar kullanılmaktadır.

Karavan üretiminde belirli normlar zorunlu tutulursa AB ülke-
lerine satışların artacağı ve bu durumun ülkemizde karavan 
sektörünün gelişmesine ve ülkemizin dünya karavan sektörün-
de söz sahibi olmasına önemli katkı sağlayacağını düşünüyo-
ruz. 

KAİTED üyeleri bu düzenlemelere yasal mevzuatta olmama-
sına rağmen uymakta, bu düzenlemelere uymayanlar dernek 
üyeliği alamamaktadır. Karavan üretiminde yasal mevzuat ile 
zorunlu tutulması tavsiye edilen düzenlemeler aşağıda sıra-
lanmaktadır:

■ DIN EN 1645-1:2018: Karavanlar: Sağlık ve güvenlik 
açısından yaşam alanı gereksinimleri.

■ DIN EN 1646-1:2012: Motorlu karavanlar: Sağlık ve 
güvenlik açısından yaşam alanı gereksinimleri.

■ DIN EN 1647: 2012 Eğlence aracı: Sağlık ve güvenlikle 
ilgili yaşam alanı gereksinimleri

■ DIN EN 1648-1: DC 12 V için elektrik tesisatları – Kara-
vanlar

■ DIN EN 1648-2: DC 12 V için elektrik tesisatları – Motor-
lu karavanlar

■ DIN EN 721: Güvenlik havalandırma gereksinimleri

■ DIN EN 1949: Sıvı gaz kurulumu için gereklilikler.
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Bakanlığımız tarafından 
verilen destekler temelde 
üçe ayrılıyor: 

i) İhracata Hazırlık/
Kurumsal Kapasite 
Oluşturma Destekleri,

ii) Pazarlama/Tutun-
durma Destekleri,

iii) Yüksek Katma Değere 
Yönelik Destekler.

UR-GE Desteği, temelde 
yedi faaliyete yönelik olarak 
sağlanıyor:

İstihdam, ihtiyaç analizi, 
eğitim ve danışmanlık, 
küme tanıtım, yurtdışı 
pazarlama, alım heyeti 
ve şirketler için bireysel 
danışmanlık.

Ticaret Bakanlığı’nın destekleri, İhracata Hazırlık/Kurum-
sal Kapasite Oluşturma Destekleri, Pazarlama/Tutundurma 
Destekleri ile Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler olmak 
üzere üç grupta toplanabilmektedir.

İhracata Hazırlık/Kurumsal Kapasite Oluşturma Destekleri 
altında yer alan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi (UR-GE) Destekleri, İhracatçı Birliklerini, Tica-
ret ve Sanayi Odalarını ve sektörel dernekleri kapsamaktadır. 

İstihdam: Proje kapsamında yürütülen programların organi-
zasyonun ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla en fazla 
2 kişinin istihdam maliyetlerinin emsal işveren maliyetine göz 
önünde bulundurulacak şekilde, %75’i karşılanmaktadır.

İhtiyaç Analizi: Proje Hazırlık Evresi, Ortak Vizyon Oluştur-
ma Evresi, Makro & Mikro Rekabetçilik Analizleri, Sektördeki 
Trendler, Firma Analizleri, Yurt Dışı Pazar Fırsatları ile Proje 
Yol Haritası (3 Yıllık Stratejik Planlama) çalışmalarına ilişkin 
maliyetlerin  %75’i finanse edilmektedir.

Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri: Dış Ticaret Yönetimi, 
Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret, Markalaşma, 
İnovasyon ve Kümelenme, Kurumsallaşma ve İnsan Kaynak-
ları Yönetimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Finansal Yönetim 
ve Risk Yönetimi, Kalite ve Verimlilik, Proje Yönetimi ve Stra-
tejik Yönetim, Moda ve Tasarım ile Bakanlıkça uygun görülen 
sektöre özgü konulardaki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin 
%75’i finanse edilmektedir.

Küme Tanıtım Faaliyetleri: Küme Web Sitesi Tasarımı, Küme 
Tanıtım Broşür/Kitapçığı Tasarım ve Basımı, Yazılı ve Görsel 
Basında Çıkan Küme Tanıtımları, Küme Tanıtım Filmi Hazır-
lanması ile Küme Logosunun Tasarlanması çalışmalarının 
%75’i finanse edilmektedir. Sadece Türkçe veya yurt içine 
yönelik yapılan tanıtım faaliyetleri bu desteğin dışındadır.

İhtiyaç Analizi, Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri ile Küme 
Tanıtım Faaliyetleri için proje süresince en fazla 400.000 ABD 
Doları kadar destek sağlanmaktadır. 

Rümeysa OKUMUŞ 
Uzman Yardımcısı
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 UR-GE Destekleri Link:

> https://ticaret.gov.tr/destekler/
ihracat-destekleri/mulga-karar-
teblig-bazinda-destek-mevzuati/
mulga-2010-8-sayili-uluslararasi-
rekabetciligin-gelistirilmesi-ur-ge-proje-
destegine-iliskin-genelge/ur-ge-projeleri-
bilgi-ve-belgeler

Uluslararası Ağlara Erişim İçin 
Fırsatlar: UR-GE Destekleri
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Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri: Faaliyet 
Başvurusu ve Ticaret Müşavirliği ile İrtibatın 
gerçekleştirildiği, Ortak Pazar Araştırmaları, 
Kurum/Kuruluş Ziyaretleri, Eşleştirme (B2B) 
Faaliyetleri, Küme Tanıtım Faaliyetleri, Ulaşım 
Giderleri, Konaklama Giderleri, Tanıtım ve 
Organizasyon Giderlerinin (Tercümanlık gideri, 
Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yer-
lerin kiralama giderleri, Görsel ve yazılı 
tanıtım giderleri, Halkla ilişkiler 
hizmeti gideri, Sergilenecek ürün-
lerin nakliye gideri) program başına 
150.000 ABD Doları’nı geçmeyecek ve 
en fazla %75 olacak şekilde karşılanmak-
tadır.

Alım Heyeti Faaliyetleri: Yurt dışında yerleşik ithalat-
çı firmaların, kurum ve kuruluşların, basın mensuplarının 
Türkiye’ye davet edilerek, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirme-
leri, tesis ziyaretleri, meslek kuruluşu ziyaretleri faaliyetlerinin 
program başına 100.000 ABD Doları’nı geçmeyecek şekilde 
ve en fazla %75 olarak karşılanmaktadır. Ayrıca, ulaşım gider-
leri, konaklama giderleri, tanıtım ve organizasyon giderlerinin 
(tercümanlık gideri, seminer, konferans, toplantı ve ikili görüş-
melerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, görsel ve yazılı 
tanıtım giderleri, halkla ilişkiler hizmeti gideri) program başına 
100.000 ABD Doları’nı geçmeyecek şekilde ve en fazla %75 
olarak karşılanmaktadır.

Şirketler için Bireysel Danışmanlık: Bilgi ve İletişim Tekno-
lojileri, Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi, Kalite ve Verim-
lilik, Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile Bakanlıkça uygun 
görülen firma ihtiyaçlarına özgü diğer konularda danışmanlık 
faaliyetlerinin için 5 yıllık projenin 3 yılı için yıllık 50.000 ABD 
Doları’nı geçmeyecek şekilde en fazla %70 olarak karşılan-
maktadır.

Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan des-
teklere ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için;

> https://kolaydestek.gov.tr adresinden 
faydalanılabilirsiniz.
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Piyasa gözetimi ve denetimi 
faaliyetleri, piyasada 
faaliyet gösteren karavan 
imalatçı ve ithalatçıların 
tespit edilerek sektörün 
genel profilinin ortaya 
konulmasını, piyasada 
bulunan uygun ve uygunsuz 
ürünlerin ayırt edilerek 
haksız rekabetin önüne 
geçilmesini, uygunsuz 
ürünlerle ilgili olarak, 
sorunun kaynağında 
çözülmesinin sağlanmasını 
amaçlamaktadır.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, piyasada faaliyet 
gösteren imalatçı ve ithalatçıların tespit edilerek sektörün 
genel profilinin ortaya konulması, yapılan tespitler ışığında 
riskli araçların ve bunları piyasaya arz eden firmaların belir-
lenmesi, imalatçı ve ithalatçıların piyasaya arz edilen/piyasa-
da bulundurulan O1-O2 kategorisi römork karavanlar ile ilgili 
farkındalık seviyelerinin yükseltilmesi, teknik düzenlemesine 
uygun olmayan araçların trafikte seyretmesinin engellenerek, 
bu araçların sebep olabileceği yaralanma, can ve mal kayıpla-
rının önlenmesi, piyasada bulunan uygun ve uygunsuz ürünle-
rin ayırt edilerek haksız rekabetin önüne geçilmesi, uygunsuz 
ürünlerle ilgili sorunun kaynağında çözülmesi amacıyla yapı-
lan çalışmaları kapsamaktadır. 

PGD faaliyetleri yıllık denetim programı kapsamında, re’sen, 
ihbar ve şikâyet üzerine yapılmaktadır. Bu kapsamda, etiket/
işaret, belge/doküman, test ve muayene kontrolleri gerçekleş-
tirilmektedir. Denetimlerde;

■ piyasaya arz edilecek araca ait tip onayı belgesi, 

■ araçta kullanılmış olan aksamların da tip onayı belgesi 
ve bunların araç tip onayı belgesinde yer alan aksamlar-
la uyumluluğu, 

■ tip onayı belgesinde yer verilen araç bilgileri ile araç 
için düzenlenen uygunluk belgesindeki bilgilerin eşleşip 
eşleşmediği, 

■ imalatçı adresinin tip onayı belgesinde belirtilen adresle 
eşleşip eşleşmediği, 

■ piyasadan boş (çıplak) şasi temin edilip buna üst yapı 
imalatı/tadilatı işlemi uygulanarak tip onayı belgesi 
olmaksızın ya da mevcut belgeye aykırı olarak piyasaya 
araç arz edilip edilmediği, 

■ araç tanıtım numarasının uygunluk belgesinde ve araç 
üstünde yer alan imalatçı zorunlu plakada aynen olup 
olmadığı, 

■ farklı bir imalatçıda montaj işlemi gerçekleştiriliyorsa bu 
montajcının montaj adresinin tip onayı belgesinde yer 
alıp almadığı 

gibi hususların kontrolü yapılmaktadır.

Furkan İMANCI 
Uzman Yardımcısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü
Otomotiv, Enerji ve İthalat Dairesi

İlan edilen uygunsuz ürünlere Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın 

> https://www.sanayi.gov.tr/piyasa-
gozetimi-ve-denetimleri/toplatma-kararlari  
sayfasından ulaşılabilmektedir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
Uygulamaları
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www.kuzka.gov.tr

Haziran 2022
KASTAMONU

TANITIM
ve PAZARLAMA

PANELİ

KARAVAN TURİZMİ ZİRVESİ
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Uluslararası bir karavan 
kamp alanı online satış 
platformunun çalışma 
yöntemine ilişkin 
bilgilendirme, karavan 
turizmi ürününe yönelik 
gerçekleştirilebilecek 
tanıtım faaliyetlerine 
yönelik bilgilendirme 
ile Türkiye’de karavan 
kullanıcılarına, karavan 
turizmine ve kurulabilecek 
iş birliklerine yönelik 
genel değerlendirmeler 
gerçekleştirilmiştir.

TANITIM ve
PAZARLAMA PANELİ 

Moderatör: Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN
Kastamonu Üniversitesi 
Turizm Fakültesi Dekanı

Karavan Turizmi Ürün Geliştirme ve Tanıtımı
Ceylan ŞENSOY - Ürün Pazarlama Direktörü
TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı)

Türkiye’de Karavan Turizmi Faaliyetleri ve Karavan Rotaları
Kerem Serkan ÇOBAN - Karayolu Turizmi İhtisas Başkanı
TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği)

Uluslararası Karavan Alanları Platformu
Dan CANANDROIU
Park4night - Camping&Caravanning Platform
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Karavan turizminin 
tanıtımı yönlü çalışmalarda 
işletmelerden müşterilere 
(B2C) faaliyetler de son 
derece önemli. Genel 
anlamda işletmeler 
hizmetlerini müşteriye 
ulaştıracak tanıtım 
faaliyetleri konusunda 
sıkıntılar yaşıyor, bu kanalda 
yönlendirmeler yapılabilir.

Tabiat Turizmi ve Ormancılık alanında ihtisas üniversitesi olan 
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak yereldeki 
paydaşlarımız ile birlikte Kastamonu destinasyonunun gelişimi 
için kıymetli çalışmalar yürütüyoruz. Doğa turizmi için ciddi bir 
potansiyeli olan Kastamonu’da Karavan Turizmi Zirvesi’nin 
yapılıyor olmasından dolayı biz de büyük bir memnuniyet 
duyuyoruz. 

Henüz ülkemizde gelişim aşamasında olan karavan turizmini 
enine boyuna farklı yönleriyle tartıştık. Bu bölümde de tanıtım 
ve pazarlama noktasında yapılabilecekleri kıymetli konukları-
mızla değerlendirmeye çalışacağız. 

Özellikle pazarlama kısmında işletmelerden müşterilere 
(Business to Customers-B2C) faaliyetlerin önceliklendirilme-
si noktasında bir görüş bildirmek istiyorum. Genel anlamda 
işletmelerin hizmetlerini müşteriye ulaştıracak tanıtım faaliyet-
leri konusunda sıkıntılar olduğunu bu kanalda yönlendirmeler 
yapılabileceğini düşünüyorum. 

Son olarak verimli bir panel geçirmemizi diliyor, bu vesile ile 
Zirve’nin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşek-
kürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN 
Kastamonu Üniversitesi 
Turizm Fakültesi Dekanı
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2020 yılı başından itibaren 
TGA olarak uluslararası 
basın, kanaat önderleri ve 
influencerlarla, B2B’de ilgili 
turizm paydaşlarıyla çok 
yoğun iletişim ve iş birliği 
içindeyiz. Son dönemde 
karavan ve kamp turizmi 
için oldukça yoğun talep 
almamız dolayısı ile bu 
zirvenin yapılıyor olması 
beni çok heyecanlandırdı.

Tanıtım kısmında işimiz 
bir nebze daha kolay, 
ihtiyacımız ürünün 
altyapısının geliştirilmesi 
olarak görünüyor.

Dünya Turizm Örgütü’nün tanımıyla en basit anlamda turizm, 
insanların alışık oldukları yerlerin dışına sosyal, kültürel ya 
da ekonomik sebeplerle hareket etmesidir. Bu tanımı biraz 
genişleterek turizmi aslında bir yaşam tarzının oluşumu olarak 
görmemiz mümkün.  Zira bir bireyin tüm yıl boyunca çalışıp, 
para ve vakit ayırıp sonunda seyahat ettiği, iş amaçlı değil ke-
yif amaçlı, bir hafta, iki hafta, bir ay için yaptığı şey, o bireyin 
yaşam tarzını göstermektedir. 

Ürün pazarlama ekibinin direktörü olarak görev yaptığım 
TGA’nın birincil amacını, Türkiye’nin kültürel, tarihsel, doğal, 
coğrafi, biyolojik çeşitliliğini ve değerlerini Dünya’da tanıtmak 
ve turizm potansiyelini ve buna karşılık oluşacak seyahat bilgi-
sini geliştirmek ve turizm potansiyelini artırmak olarak tanım-
layabiliriz. Pazarlama kökenli 130 kişilik bir ekiple “GoTürkiye” 
markasını yani Türkiye’yi yurt dışında tanıtıyoruz. TGA’yı dün-
yadaki diğer ‘tourism boardlardan” ayıran özellik ise ajansın 
geliştirme kısmı. Bu kısım, ülkenin dört bir yanındaki kültürel, 
tarihsel, doğal değerlerin keşfedilme ihtiyacından doğan pratik 
bir nedene dayanıyor.

Karavandan doğa turizmine, spor turizmine, sağlık turizmine 
kadar bütün turizm ürünlerini ekibimizle tek tek ele alıyor ve 
spor turizmi, gastronomi turizmi başlıklarını da ayrı ayrı uzman 
personel ile çalışıyoruz. Ayrıca bütün ürün içeriklerini, hem 
kendi platformlarımızda hem de uluslararası platformlarda 
kullanmak üzere farklılaştırıyoruz. 

Ocak 2020’den beri uluslararası basın, kanaat önderleri, 
influencerlar ve B2B’de ilgili turizm paydaşlarıyla iletişim 
halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Karavan ve kamp 
turizmi özelinde oldukça yoğun ilgi ve talep alıyoruz. Bu konu-
nun tanıtma kısmında işlerinin bir nebze daha kolay olduğunu 
düşünüyoruz. Buradaki asıl ihtiyaç ise ürünün altyapısının 
geliştirilmesi olarak görülmelidir. 

Turizmde tanıtım kısmını konuşurken gördüğümüz en bü-
yük eksikliğin bütüncül bir yaklaşımın yakalanamamasından 
kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu yönüyle Karavan Turizmi 
Zirvesi’nin farklı nitelikteki paydaşların etkileşimi noktasında 
çok kıymetli bir görevi üstlendiğini görüyoruz.

Ceylan ŞENSOY 
Ürün Pazarlama Direktörü
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)

Karavan Turizmi Ürün Geliştirme 
ve Tanıtımı
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TÜRSAB olarak öncelikle 
karavan turizminde 
kullanıcı deneyimi 
yaratmanın önemli olduğu 
düşüncesindeyiz. Hatta 
pazarlama ve rotalamadan 
önce ürünün yaratılması 
yönlü çalışmalara destek 
vermeye çalışıyoruz.

AB Sosyo Ekonomik Statü 
Grubu karavan kullanıcı 
oranı %54, C1 eklendiğinde 
kümülatif olarak %72. 
Rakamlar kullanıcıların 
günümüzde hizmet 
beklentilerinin arttığını 
gösteriyor.

TÜRSAB olarak aslında karavan turizminde kullanıcı deneyimi 
yaratmanın, hatta pazarlama ve rotalamadan önce ürünün 
oluşturulması noktasında çalışmalara destek veriyoruz. Örne-
ğin geçtiğimiz yıl Ulusal Kamp Karavan Federasyonu (UKKF) 
iş birliği ile Türkiye’nin en büyük 2. Turizm Fuarı olan Travel 
Turkey İzmir Fuarı’nda TTI Outdoor ile birlikte sektörün tüm 
paydaşlarının bir araya geldiği bir fuar düzenledik.

Aynı zamanda karavan kullanıcılarını anlamak ve algıyı değiş-
tirmekte önemsediğimiz bir diğer konu. 1990’lardaki kamp yeri 
algısı ile bugün gelinen noktadaki algı hem Türkiye’de hem de 
dünyada çok farklı.

Geçtiğimiz yıl UKKF ve Kuantum Pazar Araştırma iş birliği ile 
dijital bir kullanıcı anketi yayınladık. Özellikle karavan kulla-
nıcıları açısından şu anda AB Sosyo-Ekonomik Statü Grubu 
karavan kullanıcı oranının %54, C1 eklendiğinde kümülatif 
olarak %72 olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar 1980’lerdeki 
kısıtlı imkânlarla, doğada olayım ne olursa olsun, hizmetten 
uzak karavan seyahati modelinin değiştiğini, kullanıcıların 
ciddi hizmet beklentilerinin olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye’de kayıtlı olan tesis sayısının 170 bandında, turizm 
işletme belgeli olanların ise 13 civarında olduğunu görüyoruz. 
Konaklama sayılarına bakıldığında ise 2019 yılında 106.000 
kez kamp alanına giriş yapılmış ve geceleme sayısı 300.000 
civarında gerçekleşmiş. 11.000 yabancı turistin 33.000 ge-
celeme yapmış olduğu görülüyor. Daha önce de zikredilen 
Avrupa’daki sayılarla kıyaslandığında ükemizin potansiyeli-
nin karşılığını henüz alamadığı görülüyor. 

Bu noktada envanter ve veri sorununun çözülme-
si,  özellikle kamp alanlarındaki hizmet literatürü 
açısından da kamp alanı ile karavan kamp 
alanlarının birbirinden ayrılması, mevzuatlar 
ve yönetmelikler açısından da çok hızlı et-
kiler yaratabilecek bir takım düzenlemeler 
yapılması gerekliliği ön plana çıkıyor. 

Kerem Serkan ÇOBAN 
Karayolu Turizmi İhtisas Başkanı
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)

Türkiye’de Karavan Turizmi 
Faaliyetleri ve Karavan Rotaları
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Türkiye’de park4night 
verileri:
■ Motorlu karavanlar için 

358 resmi lokasyon,
■ 1.581 park, dinlenme 

noktası ve servis noktası,
■ 1.136 hassas alan. 

Bu sayıların Avrupa 
ülkelerindeki karavan 
kullanıcısı sayısına kıyasen 
düşük göründüğü ancak 
Karavan Turizm Zirvesi’nin 
hem Türkiye içi karavan 
kullanıcıları için hem de 
diğer ülkelerden karavan 
turizmine ilgi duyan 
kişilerin ilgisini çekmek 
için iyi bir fırsat olduğu 
değerlendirilmiştir.

Park4night seyahat severlere motorlu karavan ve çekme 
karavanlar için güzel yerler bulmalarını sağlayan çevrimiçi bir 
platformdur. 2011 yılında kurulan uygulama havuzunda 200 
binden fazla lokasyon bulunmaktadır. Bu lokasyonlar, kamp 
alanları, park noktaları, çiftlikler, yetkili makamlarca düzenle-
nen alanlar, dinlenme alanları, gündüz ve gece park edilebile-
cek alanlar ve doğa koruma alanlarını kapsamaktadır.

Park4night platformunun iOS, Android ve Windows ile uyum-
lu mobil uygulamaların yanı sıra web-sitesi bulunmaktadır. 
Uygulama, Batı Avrupa’daki kamp lokasyonlarını daha yoğun 
olarak kapsamakla birlikte, Kuzey Amerika, Afrika ve Asya’da 
bulunan kullanıcılara da hitap etmektedir.

Kullanıcılar uygulamaya yeni lokasyonlar ekleyebilmekte, 
mevcut lokasyonlara yorum yapabilmekte ya da alana ilişkin 
fotoğraf yükleyebilmektedir. Ancak bu seçenekler topluluğun 
haklarını korumak için belli kurallara bağlı olarak kullanılmak-
tadır. 

Uygulamanın, 2021 sonu itibariyle 4.7 milyonun üzerinde kul-
lanıcısı bulunmaktadır. En fazla kullanıcı ise Almanya, Fransa 
ve İspanya’dadır.

Türkiye’de bulunan 3.035 kullanıcı tarafından 3.073 lokasyon 
belirlendiği ve motorlu karavanlar için 358 resmi lokasyon, 
1.581 park etme noktası, dinlenme noktası ve servis noktası, 
1.136 hassas alan (piknik, tabiat alanı) eklendiğini görüyoruz. 

Kullanıcı sayısı, Avrupa ülkelerindeki sayı ile kıyaslandığında 
düşük olarak görünebilir ancak bugün düzenlenmekte olan et-
kinliğin hem Türkiye içi karavan kullanıcıları için hem de diğer 
ülkelerden karavan turistlerinin ilgisini çekmek için iyi bir fırsat 
olduğunu değerlendirmekteyiz. 

Dan CASANDROIU 
Park4night – Kamp Karavan Platformu
Platform Takım Üyesi

Uluslararası Karavan Alanları 
Platformu

Park4night platformu

> https://www.park4night.com/
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Zirvede sektörün farklı 
kesimlerinden paydaşlar 

■ karavan imalatçıları, 
karavan alanı 
işletmecileri, karavan 
kullanıcıları, yetkili 
kamu kuruluşları, 
akademik çalışma 
sahipleri, sivil toplum 
kuruluşları, meslek 
kuruluşları, tanıtımla 
görevli kuruluşlar

arasında bilgi alışverişi
yapıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonu ve ev sahipli-
ğinde Kastamonu’da gerçekleştirilen Karavan Turizmi Zirvesi, 
ülkemizde özellikle pandemi sonrasında artan talep artışına 
bağlı olarak hızlı bir büyüme trendine giren karavan turizminin 
gelişimine katkı sağlamak üzere sektör paydaşlarını ilk kez bir 
araya getiren bir buluşma olması yönüyle dikkat çekti.

Zirvede sektörün farklı kesimlerinden paydaşlar - karavan 
imalatçıları, karavan alanı işletmecileri, karavan kullanıcıları, 
yetkili kamu kuruluşları, akademik çalışma sahipleri, sivil top-
lum kuruluşları, meslek kuruluşları, tanıtımla görevli kuruluşlar 
- arasında bilgi alışverişi yapıldı.

Zirvede Öne Çıkan Tespitler:
■ Sektörde temel veri ve istatistikler (karavan sayısı, 

karavan turizmi harcamaları, karavan üretimi, karavan 
alanlarının sayı ve kapasiteleri vb.) oluşmamıştır/erişile-
bilir değildir. 

■ Mevcut karavan alanlarının nitelik ve nicelik olarak 
yeterli seviyede değildir. Alanlar uluslararası standart-
ların altındadır. Karavan alanı yatırımı yapılacak arazi 
imkânları kısıtlıdır.

■ Türkiye’de karavanla seyahat kültürü henüz yaygın de-
ğildir.

■ Sektör paydaşları arasında yeterli etkileşim yoktur.

■ Karavan üretimi ve kullanımında denetim ve kontrol 
sorunları bulunmaktadır. Karavan üretimindeki güvenlik 
standartları yetersizdir. Bu yönüyle kullanımdaki pek çok 
karavan trafik güvenliği için tehlike arz etmektedir. Kara-
vanlara ilişkin gerçekleştirilen periyodik araç muayenesi-
nin kapsamı yetersizdir. (Elektrik, gaz tesisatının kontrol 
edilmemesi vb.)

■ Yerli karavan malzeme ve ekipmanlarının olmayışına 
bağlı olarak, sektör büyürken malzeme tedariği zorlaş-
maktadır. Bununla beraber ithal malzeme fiyatları döviz 
kurunun yüksekliğine bağlı olarak üretim maliyetlerini 

SONUÇ ve
DEĞERLENDİRME
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artırmakta ve dünya pazarındaki rekabeti zorlaşmakta-
dır. İthal malzeme ve ekipmanlara muadil olabilecek yerli 
ürünlerin olmaması sektörün gelişmesini engellemekte-
dir.

■ Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Nitelikleri-
ne İlişkin Yönetmelik kapsamında “kamping” türündeki 
tesislerin Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında olmaması 
da sektörün gelişimi açısından olumsuz olarak değerlen-
dirilmektedir.

Öneriler
■ Sektör paydaşları arasındaki iş birliklerini tetikleyecek, 

geliştirecek platform ve etkinliklerin sayısının artırılması,

■ Kamping türü tesislerin “Yatırım Teşvik Sistemi” kapsa-
mına dâhil edilmesi,

■ Alanı olan benzin istasyonlarının karavan molalarına (te-
miz su alım, atık su boşaltım, elektrik alma) uygun hale 
getirilmesi,

■ Lüks segmentte yer alan karavan üreticisi firmaların bu 
konuda ticari olarak gelişme göstermeleri için özel teş-
viklerin uygulamaya konulması,

■ Türkiye’de karavan alanı kurabilmek için yürürlükte olan 
yasal mevzuatta kolaylaştırıcı değişikliklerin yapılması,

■ Karavanların tanımlarının yapılarak römork sınıfından 
çıkarılması, 

■ Karavanlar karayolu taşıtı olduğu gibi aynı zamanda 
bir yaşam alanı olması nedeniyle yaşam alanı kısmına 
ilişkin şartların ve evsafın belirlenmesi,

■ Minimum yaşam alanında bulunması gereken ekipman-
ların tespit edilmesi,

■ Tüm bu kriterlerin periyodik araç muayenesinde “Zorun-
lu Olarak Teste Tabi Tutulacak Parçalar” arasında uygun 
kontrol maddeleri olarak yer alması,

■ Kamp alanlarındaki hizmet literatürü açısından da (ça-
dırlı) kamp alanı ile karavan kamp alanlarının birbirinden 
ayrılması, mevzuatlar ve yönetmelikler açısından da çok 
hızlı etkiler yaratabilecek bir takım düzenlemeler yapıl-
ması.
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www.kuzka.gov.tr |

Kuzeykent Mahallesi Kayın Sokak No: 9 37150 Kastamonu
Telefon: +90 (366) 212 58 52 / Faks: +90 (366) 212 58 55 
E-posta: bilgi@kuzka.gov.tr 

R A P O R U

KARAVAN TURİZMİ

Z I R V E S I

Kalkınma Ajansı Yayınları Bedelsizdir, Satılmaz.


