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Kamp ve Karavan Turizmi

İıgi : 02l08l20Z2 tarihli ve F,-5,7l2,1656-349-27 6l 866 sayıü,ı yazınız

i|gi yazınızda, ülkemizdeki kamp ve karavan altyapısının yaygınlaştınlmasr, geliŞtirilmesi ve

aJrt.tı.n-esi gerektiğinden, Batanlığınızca yapıiıacak çalışmada değerlendirilmek üzere, söz

konusu turizm ttirii hakkında detaylı rapor hazırlanarak 19.08.2022 tarihine kadar

Kaymakamlığımıza gönderilmesi talep edilmektedir.

Covid-l9 pandemisi ile beraber değişen ve sadeleşen tatil anlayışr, beraberinde Pandemi

koşullarındarı/kapanmalardarı/yasaklaidan kaçınmak için karavanı tercih eden

kitlenin artmasına sebep olmuİ ve geçtiğimiz son 3 yılda kamp ve karavan sektörü hızlı bir ivme

kazanmıştır.

Bu bağlamda ilgi yazın|züzerine ilgili sektörün görüş ve önerilerini almak amacıYla 18 Ağustos

2022 tarihinde Kamp Karavan 
-faaliyetlerinde bulunan üyelerimizle bir araYa gelinerek

gerçekleştirilen toplarıtıda; ilgili sektöİ mensupları karavanla tatil tercihi yapan kitlenin hızla

artmasının yanl s[a, s.tİtıt]n özellikle bölgemizde çok büyuk bir potansiyelinin ve ancak

ihtiyaçlannın da olduğunu vurgulamıştır. Nitekim ilgili üyelerimizden aldığımız bilgiYe göre

karavanla rota yapan tİtiıciıer, yeterli altyapı ve park alanı bulunmamasl sebebi ile FethiYe'Yi bu

rotaya dahil edememektedirl., ,. böİgemiz söz konusu turizm çeŞidinden hakettiği PaYı

alamamaktadır. Konu ite ilgili yatırımcılotansiyeli de bulunmasına rağmen, sektörde özellikle

kurumlar arasında yaşanan İyumsuzluk ve yasal koşulların net olmamasından öttirü Yahnmcmln

da yatınm yapmaktan kaçındığı hususu ifade edilmiştir,

Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz toplantıda bölgemizde kamp karavan turizminin geliŞtirilmesi

için ivedilikle karavan park alanlarına ihtiyaç olduğu, bu noktada konaklamalı mesire yerlerinin

kamp karavan alanı olarak düzenlenebileceği, söz konusu alanlarda elektrik temin edilebilecek

ve atık suların boşalnlacağı altyapı sİstemlerinin kurulması gerekliliği, kurulacak

alanlarda market, çamaşırhan., gtırerıit gibi hizmetlere ihtiyaç olduğu ve tiim bu hususlar

kurgulanırken çevreyle uyumlu tesisler olm]asına özen gösterilmesi gerektiği istiŞare edilmiŞtir,

Bunlann yanl slra, retnlye için planlanacak kamp karavan alanının muhakkak deniz kenarında

olması gerektiği hususunda da özellikle durulmuştur,

öte yandan kamp karavan turizmine yönelik yasal mevzuat güçlendirilmeli ve kamp karavan park

yerlÖrine ilişkin asgari standartlar oluşturulmalıdır,

Tüm bunların yanı sıra karayolları üzerlerinde karavanlann temiz su allmları ve atık su boŞaltım

gibi ihtiyaçları için yeni tesisler kurgulanabileceği ya da fiziki şartları elverişli olan benzin
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istasyonlarının bu hizmeti vermesi için çalışma yapılabileceği öneriler arasında odamıza

iletilmiştir.

Sonuç olarak; İlçemizde alternatif turizm faaliyetlerinin çeşitle"ull,]1::L.T"" sezonunun

uzatılması ve |2 aya yaygnlaştırılması noktasında kamp ve karavan turizminde yatırrmların

ivedilikle gerçekleşiiriımisi önem arz etmektedir. Söz konusu Yatırımlann gerÇekleŞebilmesi iÇin

de özellikle bölgemizde kamp tu.uru, uiurı olabilecek yerlerin belirlenerek yatırıma uygun hale

getirilmesi, o.tıro"ti vr.ui engellerin tuıa"ı-u.ı ve öLeltkle yatınm sürecinde kurumlar arası

İoordinasyonun sağlanmasl gerekmektedir,

Konu hakkında bilgilerinizi arz ederim,

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI
Yönetim K

Ayrıntılı Bilgi İçin: İrem Karacan
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