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Sayýn Giriþimci Dostlarýmýz,

Size takdim ettiðimiz bu örnek proje, 

Türkiye Kamp ve Karavan Derneði tarafýndan hazýrlanmýþtýr. 

Türk halkýnýn yapýsýna ve alýþkanlýklarýna çok uygun olan “Kamp-
Karavan Turizmi” nin bölgenizde, “Mutlu ve Ekonomik Tatiller” olabilmesi, 
geliþtirilmesi ancak, “ Modern ve Örnek Kampinglerle ” gerçekleþebilir.

Bu “Alternatif Turizm Ürünü” yörenizde turizmi geliþtirecek ve katma 
deðer saðlayacaktýr. 

Ülkemizde, 49 yýllýk tecrübesiyle, “Kamp-Karavan Turizmine” hizmet 
eden Türkiye Kamp ve Karavan Derneði (TKKD), bu yayýnda örnekleri 
olan modern kampingleri, sizlerin imkanlarý ile gerçekleþtirip, halkýn 
hizmetine sunulacaðýna inanmaktadýr.

Yayýndaki bilgiler, çizimler, fotoðraflar; 
- Türkiye Kamp-Karavan Derneði olarak yurt dýþýnda katýldýðýmýz ve
   ülkemizde düzenlediðimiz kamp-karavan turizmi etkinliklerinde    

edindiðimiz bilgilerden,
-  F.I.C.C. yönetmeliklerinden*
-  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn Turizm Tesisleri Yönetmeliðinden, 

elde edilen bilgiler ýþýðýnda ve yýllarýn tecrübesi sonucu 
hazýrlanmýþtýr.

Halkýmýzýn yaný sýra, dýþ ülkelerden gelecek olan yabancý kampçýlarýn da 
hizmetine sunulacak olan “modern kampingleri” sizlerle birlikte hayata 
geçirirken, gönüllü olarak çalýþacaðýmýzý ve bu konudaki bilgi ve 
tecrübemizi sizlere aktarmaya hazýr olduðumuzu önemle belirtiriz.

Saygýlarýmýzla,

Baþkan

TÜRKÝYE 
KAMP VE KARAVAN DERNEÐÝ (TKKD)
Ankara

*F.I.C.C. 
“Federation International Camping-Caravanning” “Enternasyonal Kamp-Karavan Federasyonu”
Merkezi Belçika'dadýr. 39 ülke F.I.C.C'ye üyedir. 4.5 milyon kampçý ve karavancýyý temsil eder.
Türkiye Kamp ve Karavan Derneði, F.I.C.C.'nin üyesidir ve ülkemizi yurt dýþýnda temsil etmektedir.
Derneðimizin Baþkaný Bülent Karaboncuk ayný zamanda F.I.C.C'nin  Yönetim Kurulu üyesidir.
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ÖRNEK KAMPÝNG ALANI  STANDARTLARI
PLANLAMA, GÝRÝÞ, ÇEVRE

§ Kamp alanýnýn konumu çevre açýsýndan, kampingde bulunanlarýn saðlýðýna zarar verecek her türlü 
etkenden uzak olacak þekilde, tercihen karayoluna ve kent giriþlerine yakýn, toplu taþýma araçlarýyla 
baðlantýlý, doðal güzelliði olan yerlerde olmalýdýr.
§ Alan tesviye edilmiþ, yaðmur sularýný çok çabuk drene edecek þekilde ve çim kaplý olmalýdýr. 
Aðaçlandýrma için seçilen fidan tipleri uzun süre yaprak dökmeyen, gölge alaný geniþ olan, böceklenme 
yapmayan, pamukçuk dökmeyen türlerden olmalý, dikimi kamp planýna uygun olarak yapýlmalýdýr. 
Alan tesviye edilmiþ, yaðmur sularýný çok çabuk drene edecek þekilde ve çim kaplý olmalýdýr. 
Aðaçlandýrma için seçilen fidan tipleri uzun süre yaprak dökmeyen, gölge alaný geniþ olan, böceklenme 
yapmayan, pamukçuk dökmeyen türlerden olmalý, dikimi kamp planýna uygun olarak yapýlmalýdýr. 
§ Kampýn çevresi insan ve hayvanlarýn giremeyeceði þekilde çit, tel, duvar vb. ile tamamen, güvenli bir 
þekilde ve tercihen yeþil bitkiler ile kaplanarak tecrit edilmiþ olmalý ve giriþte açýlýr, kapanýr bir bariyer 
bulunmalýdýr.
§ Kampýn içindeki yollar motokaravan ve çekme karavanlarýn rahat manevra yapabilecekleri geniþlikte ve 
stabilize veya tercihen asfalt gibi kaliteli bir kaplamayla kaplanmýþ olmalýdýr. Yollar kamp sakinlerini rahatsýz 
etmeyecek þekilde yeterince ve loþ bir þekilde aydýnlatýlmalýdýr.
§ Kamp giriþinde bir resepsiyon kulübesi bulunmalý. Bu kulübede giriþ-çýkýþ kayýt iþlemleri, danýþmanlýk, ilk 
yardým, posta, muhasebe iþlemlerini yapacak kiþilere uygun donaným ve günlük su, ekmek, süt, gaz tüpü, buz 
vb. ihtiyaçlarý karþýlayacak küçük bir market bulunmalýdýr.
§ Kamp giriþi, resepsiyon yazýsý iyi aydýnlatýlmalý ve resepsiyonda kamp alanýnýn bir planý, giriþ çýkýþ saatleri, 
bölgenin haritasý, toplu taþým araçlarýnýn hareket saatleri, en yakýn doktorun ve eczanenin adresi duvardaki 
bir panoda asýlý olmalýdýr.
§ Resepsiyonda veya yakýnýnda bir ankesörlü telefon ve internet hizmeti veren bir bölüm olmalýdýr. Kamping 
alanýný kapsayan bir kablosuz internet aðý tercih sebebidir.
§ Ayrýca kamp giriþinin dýþýnda karayolunda seyreden araçlara mani olmayacak þekilde bir park alaný olmalý 
ve bu park alaný gece kamp sakinlerinin uyku saatinden sonra gelecek kampçýlara ve misafirlere tahsis 
edilmelidir.(Saat :22.00  07.00) 
§ Çekme karavanlarýn çekici araçlarý için kamping alaný içinde bir park yeri tahsis etmekte, diðer kampçýlarýn 
rahatý ve estetik açýsýndan fayda vardýr.
§ Kamping alanýnda toplu eðlenceler, spor ve oyun için bir alanýn ayrýlmasý gereklidir. Bu alanda küçük bir 
yüzme havuzu, çocuk bahçesi, kondisyon aletleri, barbekü, pergola ve oturma gruplarý bulunmalýdýr.

KAPASÝTE ve GENEL TESÝSLER 

§ Bir tesisin kamping sayýlabilmesi için en az 30 (Otuz ) kampçý ünitesini barýndýrabilmesi gerekir. Ünite 
en az üç kiþiyi barýndýrabilen, çadýr, karavan, motokaravan, bungalovdan oluþur.
§ Kampçý ünitesi baþýna hesaplanacak olan alan 70 -100 m2 olmalý ve komþu ünitelerden tercihen küçük bir 
yeþillikle ayrýlmalýdýr.
§ Kampingde kiþi baþýna günlük 30 ( Otuz ) litre içme suyu (yemek piþirmek, içmek için ) saðlanmalýdýr. 
Ayrýca tuvaletler, duþlar, lavabolar ve bulaþýk eviyeleri için yeterli su bulunmalýdýr.
§ Her 25 ( Yirmibeþ ) kampçý ünitesi için gideri olan bir bahçe tipi musluk kamping alaný içinde uygun yerlerde 
bulunmalýdýr.
§ Her 10 ( On ) kiþi için en az bir lavabo bulunmalý. Bu lavabolar kolay temizlenebilen, hijyenik malzemeden 
üretilmiþ olmalýdýr.(Tercihen porselen).Bu lavabolarýn konumu en yakýn kampçý ünitesine 100 ( Yüz ) 
metreden uzakta olmamalýdýr.



§ Bay / Bayan olarak iþaretlenmiþ lavabolar dýþarýdan görülmeyecek þekilde konumlandýrýlmalýdýr. Tercihen 
sýcak / soðuk su bataryasý olmalýdýr. Her lavabonun üzerinde uygun büyüklükte bir ayna, elektrik prizi ve bir 
etajer bulunmalýdýr.
§ Duvarlar fayans ve yerler seramik veya karo kaplý olmalýdýr.
§ Her 25 (Yirmibeþ) kiþi için en az bir kapalý ve sýcak/soðuk sulu duþ bulunmalýdýr. Her duþ kabini için içinde 
aský ve ayna olan bir soyunma bölümü bulunmalýdýr.
§ Her 20 (Yirmi) bay ve her 15 (Onbeþ) bayan için en az bir tuvalet bulunmalýdýr. Bay tuvaletlerine uygun 
miktarda pisuvar konulabilir.
Tuvaletler tercihen porselen olup, yýkanabilir, rezervuarlý olmalý ve yeterli miktarda tuvalet kaðýdý 
bulundurulmalýdýr.
§ Bay ve bayan tuvaletleri birbirini görmeyecek þekilde ayrý giriþ kapýlý olmalýdýr.
Tuvalet ve duþ kapýlarý gerektiðinde dýþarýdan açýlabilir özellikte olmalýdýr.
§ En az bir tuvalet ve lavabo çocuklar için ayrýlýp, ölçüleri ona göre ayarlanmalýdýr.
§ Bay ve bayan tuvaletlerinde en az birer adet ayak yýkama musluðu ve lavabosu bulunmalýdýr.
§ Tuvalet, duþ ve lavabo hacimlerinde yeterli havalandýrma ve aydýnlatma için gereken özen gösterilmelidir.
§ Her 25 (Yirmibeþ) kampçý için en az 1 (Bir) adet çamaþýr yýkama yeri tesis edilmelidir. Bu yerler porselen, 
fayans veya paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Sýcak/soðuk su bataryasý bulunmalýdýr. 
§ Kampçýlarýn kullanabileceði 1 (Bir) adet çamaþýr makinesi ve tercihen eðer imkan var ise 1 (Bir) adet 
kurutma makinesi bulunmalýdýr. Ayrýca yeterli sayýda ütü ve ütü masasý kampçýlarýn kullanýlmasýna tahsis 
edilmelidir.
§ Her 25 (Yirmibeþ) kampçý için en az 1 (Bir) adet bulaþýk yýkama evyesi bulunmalýdýr. Bu evyeler 
sýcak/soðuk bataryasýna sahip olmalýdýr. 
§ Her 25 (Yirmibeþ) ünite için en az 1 (Bir) adet elektrikli veya gazlý ocak ihtiva eden, tercihen bulaþýk 
yýkama alanýna yakýn bir yerde yemek piþirme yeri tesis edilmelidir.
§ Park alanýnda belirli sayýda ünitenin elektrik alabileceði, priz, sigorta, sayaç ihtiva eden elektrik 
panolarý tesis edilecektir. Bu kutularýn üzerinde voltaj ve kapasiteleri ile ilgili açýklayýcý bilgi olan plaketler 
olacaktýr. 
§ Park alanýnda kampçýlarýn araçlarýný yýkayabileceklerini drenajý olan en az 4x6 mt. büyüklüðünde 
beton bir zemin oluþturulmalýdýr. Burada bir bahçe musluðu ve uygun olan uzunlukta bir hortum 
bulundurulmalýdýr.

ATIKLAR 

§ Sýhhi tesislerdeki atýklar saðlýða zarar vermeden hijyenik þekilde tasarlanmýþ foseptiklere veya þehir 
kanalizasyonu vasýtasýyla atýlmalýdýr.
§ Karavanlardaki kimyasal tuvalet tanklarýnýn, atýk su depolarýnýn boþaltýlmasý amacýyla her yüz ünite 
için en az bir adet tahliye logarý tesis edilecektir. 
§ Uygun yerlerde her on ünite için bir çöp kutusu bulunmalýdýr. Bu kutular yeterli büyüklükte, saðlam, kapaklý 
olmalý ve mümkün olduðunca gözden uzak yerlerde konuþlandýrýlmalýdýr. 
Çöp kutularý gerekli görülen sýklýkta boþaltýlmalýdýr.

ÝLK YARDIM VE YANGIN 

§ Kamp alanýnda ilk yardým için gerekli ve yeterince ilaç ve pansuman malzemesi bulunmalýdýr. 
§ Kamping yöneticileri, kampçýlar ve çalýþanlar arasýnda ortaya çýkan herhangi bulaþýcý hastalýðý ilgili 
makamlara bildirmekte sorumludurlar.
§ Ýlk yardým yöntemlerini içeren bir afiþ herkesin görebileceði bir yere asýlmalýdýr. 
§ Yangýn ihtimaline karþý her türlü önlem alýnmalýdýr. Belirli yerlere yangýn musluðu ve hortumu, kimyasal 
yangýn tüpleri konuþlandýrýlmalýdýr.  
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Doðal güzellikleri, güneþi, iklimi, sýmsýcak insanlar ile Türkiye, 
kamp-karavan turizmi için bir cennettir.

Bu turizm ürünü yönünden Türkiye, halkýmýzýn ve yabancý ülkelerden 
gelen kampçýlarýn aradýklarý her türlü özelliðe sahiptir ve onlarý misafir 
etmek açýsýndan, diðer ülkelerden daha ilgi çekicidir.

Halkýmýzýn yapýsýna ve alýþkanlýklarýna da çok uygun olan 
kamp-karavan turizminden faydalananlar ve ülkemize gelen yabancý 
kampçýlar, doða ile iç içe, hem ekonomik hem de konforlu bir tatil 
geçirme imkanýna sahip olmaktadýrlar.

Kitle turizminden çok, bireysel turizme doðru tercihlerini kullanan
kampçý ve karavancýlar, gezdikleri bölgelerin insanýnýn örf-adet ve
folklorünü yakýndan tanýmaktan, onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk
duymakta ve tekrar bu bölgeye gelmek istemektedirler.

Kamp-karavan turizminin kýymetini bilen yöneticiler, açtýklarý 
“Modern Kampingler” ile, bölgelerinde, katma deðer yaratarak, 
ülke turizmine ve halka önemli hizmet  sunmuþ olurlar.

Türkiye, kamp-karavan turizmi yönünden vazgeçýilmeyen ve mutlaka 
ziyaret edilmesi gereken ülkeler arasýndadýr. 

KAMP-KARAVAN TURÝZMÝ
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ENTERNASYONAL KARAVAN RALLY'SÝ VE  F.I.C.C.  NEDÝR ?
F.I.C.C. “Federation International Camping and Caravanning”  F:I.C.C.“Enternasyonal 
Kamp- Karavan Federasyonu, merkezi Belçika'da bulunan 39 ülkenin üyesi olduðu ve 
4.5 milyon kampçý ve karavancýyý temsil eden bir Federasyondur.            

Türkiye Kamp ve Karavan Derneði (TKKD) 1969 'da F.I.C.C.'ye üye olmuþtur ve 46 yýldýr 
ülkemizi uluslararasý düzeyde temsil etmektedir.

F.I.C.C.'nin, “Rally” adý verilen “Enternasyonal Karavancýlar Toplantýsý” her yýl bir baþka 
üye ülkede, binlerce kampçý ve karavancýnýn katýlýmý ile yapýlýr. Kampçýlar “Rally” 
kelimesini  “toplanmak”, “biraraya gelmek” anlamýnda kullanýrlar.

F.I.C.C.'ye üye ülkelerin kampçý ve karavancýlarýnýn katýldýðý bu “Rally”ler gerçek anlamda 
bir olimpiyat niteliðindedir. Bu tanýþma ve dostluk toplantýlarý, Rally'nin yapýldýðý ülkenin 
turizmine ve tanýtýmýna büyük ölçüde fayda saðlar. Kampçýlar ve Karavancýlar, bu büyük 
turizm olayýnda, dostluk alýþveriþleriyle, dünya barýþýna katkýda bulunurlar. 

Türkiye Kamp ve Karavan Derneði (TKKD), Fransa, Avusturya, Slovakya, Macaristan, 
Ýrlanda, Polonya, Almanya, Belçika, Ýspanya, Finlandiya, Ýtalya, 
Kore, Ýngiltere, Hýrvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya 
Rally'lerine katýlmýþtýr. Bu Rally'lerde Derneðimiz üyeleri, 
ülkemizi gururla temsil etmiþ, tanýtmýþ ve bayraðýmýzý 
dalgalandýrmýþtýr.

Türkiye Kamp ve Karavan Derneði (TKKD) 1972 yýlýnda 
Kilyos'ta, 2006 yýlýnda da Ýzmir-Gümüldür'de F.I.C.C. Rally'sini 
baþarý ile düzenlemiþ ve Dünya kampçýlarýnýnve karavancýlarýnýn 
takdirlerini kazanmýþtýr. 
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Türkiye Kamp ve Karavan Derneði 1966 yýlýnda 
kurulmuþtur.

Derneðin Merkezi Ankara'dadýr.

Bakanlar Kurulu kararý ile, 1974 yýlýnda, isminin baþýna 
“Türkiye” sözcüðünü kullanma hakkýný almýþtýr. 

Türkiye Kamp ve Karavan Derneði (TKKD), 49 seneden 
beri, Türkiye'de kampçýlýðý karavancýlýðý öðretmek, 
sevdirmek, benimsetmek ve çevre bilincini yaymak 
amacýyla, yaptýðý çeþitli etkinlikler ile ülke turizmine hizmet 
etmektedir.

Türkiye Kamp ve Karavan Derneði, merkezi Belçika'da olan 
ve 39 ülkenin üyesi olduðu ve 4.5 milyon kampçý ve 
karavancýyý temsil eden; F.I.C.C. “Federation International 
Camping and Caravaning” F:I.C.C.“Enternasyonal Kamp- 
Karavan Federasyonu”nun üyesidir ve bu Federasyonda 
Türkiye'yi 46 yýldýr temsil 
etmektedir. 

Derneðimizin Onursal 
Baþkaný Bülent 
Karaboncuk, ayný 
zamanda  F.I.C.C.'nin 
Yönetim Kurulu üyesidir.

DERNEK KÝMLÝÐÝ ( TKKD )

TÜRKÝYE
KAMP VE KARAVAN DERNEÐÝ
  TURKISH CAMPING AND CARAVANNING ASSOCIATION
  ASSOCIATION DE CAMPING ET DE CARAVANING DE TURQUIE
  VEREIN FUR CAMPING UND CARAVANING DER TURKEI

DERNEK MERKEZÝ

  

www.kampkaravan.org.tr  
kampvekaravan@hotmail.com 

Kozlar Çarþýsý ve Ýþhaný No 61/23 
Küçükesat - ANKARA
Tel : (0 312) 466 19 97

FEDERASYON
Federation International 
Camping et de ,
Caravanning (F.I.C.C.)

Rue des Colonies, 18-24 (bte 9) 
1000 Bruxelles - BELÇÝKA
www.ficc.org
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