
Pazar
Ulaştırma Bakanlığı’nın açıkladığı bilgilere göre 
karayolu tarifeli sefer yolcu taşımacılığında faaliyet 
gösteren 333 otobüs şirketinin altısı, ulusal pazarda 
hizmet veriyor. 2012 yılı verilerine göre; toplam 
pazarın büyüklüğü, 220 milyon yolcu ile toplam 
8 bin otobüslük bir filo olup, tarifeli sefer 
yapmayan, özel projeler kapsamında çalışan turizm 
otobüs taşımacılığı alanında hizmet veren toplam 
araç filosu ise 26 bin civarında bulunuyor.
 
Başarılar
Özellikli filo ve eğitimli personeli ile 75 yıldır 
alanında ve hizmet verdiği segmentte bağımsız 
araştırma kurumları tarafından yapılan 
araştırma sonuçlarında Türkiye’nin en 
başarılı ulaştırma şirketleri arasında yer 
alan ve karayolu yolcu taşımacılığında lider 
konumda bulunan Ulusoy, başarılarını 
kazandığı ödüllerle taçlandırıyor. 2001 
yılında Boğaziçi Üniversitesi tarafından 
“En Çok Tercih Edilen Otobüs Firması” 
ödülüne layık görülen Ulusoy; 2002, 
2004, 2005, 2006 yıllarında da “Bilişim 
Teknolojileri Olimpiyatları” ödülünün 
sahibi oldu. 2005 - 2006 ve 2006 - 
2007 yıllarında Marmara Üniversitesi 
tarafından “En Beğenilen Ulaşım Firması” 
seçilen Ulusoy başarılarını; 2007 yılında 
“Consumer Report’un Altın Kalite 
Ödülü”nü; 2011 yılında Altın Örümcek’in 
“En İyi Seyahat Sitesi” üçüncülük ödülünü 
ve 2012 yılında Voyager Dergisi tarafından 
verilen “En İyi Otobüs Firması” ödülü ile 
perçinledi. 
 
Tarihçe                                                                                                             
Ulusoy Otobüs İşletmesi Şirketi’nin 
kuruluşu tam bir atılım dönemi olan 
1930’lu yıllara dayanıyor. Şirketi geleceğe 
taşıyacak “Her Şey Zamanında” sloganının 
belirlenmesi de Avrupa’nın siyasi karmaşa 
ve ekonomik krizlerle sarsıldığı bu yıllara 
denk geliyor. Otobüs işletmeciliği fikrinin 
ortaya çıkmasında dönüm noktası olan 
1937 yılında girişimci Karadenizli Hacı 
Mehmet Bahattin Ulusoy, satın aldığı 
1937 model Opel marka otobüs ile Of 
- Trabzon arasında yöresel yolcu ve yük 
taşımacılığını başlattı.
 1940’lı yıllarda ürün ve insan 
taşımacılığına olan ihtiyaç, üretim ve 
emeğin değer kazanmasıyla daha da artmaya 
başladı. İkinci Dünya Savaşı’nın Kuzey Yarımküre’yi 
derinden sarsan etkilerinin Türkiye’ye yansımaya 
başlamasıyla Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy, 
otobüs işletmeciliğinin yanı sıra yük taşımacılığını 
da genişletme kararı alarak, filoya yeni kamyonlar 
kattı. Hacı Mehmet Ulusoy’un Otobüs İşletmesi’nin 
yönetimini, ailenin büyük oğlu Mehmet Ali Ulusoy’a 
devretmesi de aynı döneme denk gelir. Böylece 
Trabzon merkezli bu küçük işletmenin, tüm 
Türkiye ve yurt dışına yayılan dev bir holdinge 
dönüştürülmesinin ilk adımları da atılmış olur. 
Şirketin daha da güçlenmesi için 1943’te Ali Osman 
Ulusoy, 1944’te Sefer Ulusoy, 1946’da Saffet 
Ulusoy ve 1949’da Cemal Ulusoy el birliği yapar.

 Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy’un 1950’lerde 
işleri bütünüyle çocuklarına devretmesiyle Genç 
Ulusoy’lar için yeni atılım dönemi başlar ve 
Ulusoy Kollektif Şirketi kurulur. Mobil, Vabis ve 
Scania otobüs ve kamyonlarının Karadeniz Bölgesi 
temsilciliğinin de alınmasıyla Ulusoy’un kurduğu ağ, 
giderek genişler ve Trabzon - Erzurum, Trabzon 
- Samsun, Samsun - Ankara, Samsun - İstanbul 
arasında tarifeli yolcu seferlerine başlanır. Tomruk, 
buğday, şekerpancarı, akaryakıt ve tuz nakliyesi 
ihalelerinin de alındığı bu yıllarda büyük ölçekli 
nakliye işleri başarıyla gerçekleştirilir. 1950’li yılların 
sonuna gelindiğinde Yılmaz Ulusoy, Trabzon’da iş 
hayatına atılır ve şirketin büyümesiyle aile içi görev 

dağılımı da daha profesyonel bir anlayış kazanır. 
Ali Osman Ulusoy ve Saffet Ulusoy, Trabzon’da 
kalırken; M. Ali Ulusoy ve Yılmaz Ulusoy 
Samsun’a, Sefer Ulusoy Ankara’ya, Cemal Ulusoy 
ise İstanbul’a yerleşerek büyük atılım dönemini 
başlatır. Yük ve yolcu taşımacılığının yanı sıra inşaat 
ve müteahhitlik alanında da önemli gelişmeler 
kaydedilir. Ancak asıl atılım; 1960’lı yıllarda dünyada 
yeni ve dinamik sektör olarak belirmeye başlayan 
turizm alanında gerçekleşir. Vizyonunu genişleten 
Ulusoy, 1960’lı yıllarda, yük ve insan taşımacılığı 
kavramının yanı sıra “turizm” kavramını da 
Türkiye’ye kazandırır.
 1970’li yıllarda Ulusoy Turizm ve Seyahat A.Ş. 
adını alan şirket, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde 

ve dış ticaretinde yeni olanaklar sunmaya başlar. 
Ulusoy Turizm ve Seyahat A.Ş.’nin kurulmasıyla 
Ulusoy’lar, Türkiye’nin sahip olduğu turizm 
potansiyelini açığa çıkarmaya yönelir. Üç yıl sonra 
Ulusoy Transport Company’nin kurulmasıyla 
uluslararası TIR taşımacılığı alanında büyük atılım 
dönemi başlar. Samsun, Trabzon, Hopa, Mersin, 
İskenderun limanlarından 13 yılda 28 milyon ton 
kargonun İran ve Irak’a nakliyesi, Ulusoy tarafından 
yapılır. Yine aynı yıllarda İstanbul’dan ve Türkiye’nin 
önemli ticari merkezlerinden yurt içi ve yurt 
dışı nakliye hizmetlerinin de gerçekleştirilmesine 
başlanır. Türkiye’ye bu yıllar içerisinde 1 milyar 700 
milyon USD döviz girdisi sağlayan bu hizmetler, her 

yıl altın madalya ile ödüllendirilir. 
    Toplumsal ve siyasal karmaşanın 
egemen olduğu 1980’li yılların başında 
Ulusoy şirketlerinin kurucusu Hacı 
Mehmet Bahattin Ulusoy vefat eder. 1981 
yılında, dünyanın en büyük otomotiv 
kuruluşlarından biri olan Volvo’nun 
kamyon, çekici ve otobüslerinin, 1983 
yılında ise Neoplan otobüslerinin Türkiye 
genel distribütörlüğü alınır. Ülkenin içinde 
bulunduğu olumsuz koşulların, atılımların 
önünü kesmediği bu yıllarda; 300 aracı 
aşan TIR parkının modernizasyonu 
gerçekleştirilir, 450 araçlık otobüs filosu 
yenilenir, Neoplan otobüsleri filoya katılır, 
Samsun’da kurulan Ulusoy Denizcilik A.Ş, 
faaliyete geçer. Turizm sektörüne yapılan 
büyük yatırımlardan Alanya Aspendos 
Hotel, Kuşadası Hotel Fantasia de Luxe 
ve Kemer Holiday Club Tatil Köyü’nün 
hizmete girmesiyle Ulusoy adı, turizm 
işletmeciliği alanına da damgasını vurmaya 
başlar. 
  Bosfor A.Ş.’nin satın alınarak, Avrupa 
yolcu taşımacılığı tarifeli seferlerinin 
başladığı 1990’lı yıllarda artık hedef, 
taşımacılık sektörünün lideri olma 
sorumluluğuyla bu alanda eksiksiz hizmetin 
verilmesidir. 2 bin 500 tanker ve 
10 bin Türk personeli ile dört yıl boyunca 
İran içerisindeki ham petrol taşımasının 
gerçekleştirilmesi de yine bu yıllara denk 
gelir.  
  Ulusoy Seyahat Nakliyat A.Ş., yolcu 
ve yük taşımacılığından, dev bir holdinge 
uzanan ilk adımı ise 1993 yılında atar. 
  Havayolu ve konteyner taşımacılığında 
uluslararası hizmet sunan Ulusoy, 

Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş.’nin 
kurulmasının ardından, entegre taşımacılık 
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için 1994 yılında 
yeniden yapılanır. Bunu, dünyanın her yerinde 
acenteleri bulunan Emery Worldwide’ın Türkiye 
temsilciliğinin alınması izler. Böylece, hava kargo 
ve konteyner taşımacılığında uluslararası çapta 
bir organizasyon sağlanır. Ulusoy; kara, hava ve 
deniz taşımacılığı alanlarında uluslararası entegre 
taşımacılık yapan, saygın, güçlü ve güvenilir büyük 
bir kurum kimliği kazanır. 
 1995 yılında Ulusoy Şirketler Topluluğu’nu 
oluşturan tüm şirketler, Ulusoy Ticari Yatırımlar 
Holding A.Ş. çatısı altında toplanır. Yeni ufuklara 
açılma zamanının geldiği bu süreçte; kurumsal 

sermayenin güçlendirilmesi, mali ve hukuki yapının 
geliştirilmesi sağlanarak kurumsal kimlik çalışmaları 
sonuçlandırılır. Ulusoy Ticari Yatırımlar Holding A.Ş. 
ile Transport Grubu, Otobüs Grubu, Otomotiv 
Grubu ve Tekstil Grubu’na bağlı şirketler, 18 
Mayıs 1996’da Yenibosna’da kurulan holding 
merkezine taşınır. Ulusoy’un, dünyanın en ileri 
teknolojisiyle donattığı Çerkezköy Ulusoy Tekstil 
Fabrikası kurularak 21 Haziran 1997 tarihinde Ceys 
markasıyla ilk üretimini yapmaya başlar. Bugün, 300 
milyon USD’ye ulaşan cirosu ile sadece kara ve 
denizde Türk taşımacılık sektörünün lideri olmakla 
kalmayan Ulusoy, turizm, otelcilik, otomotiv ve 
tekstil sektörlerinde gerçekleştirdiği girişim ve 
başarılarıyla, uluslararası nitelikte bir şirketler 
topluluğu olmayı başardı. Türkiye özel sektörünün 
önde gelen kurumlarından Ulusoy, Türk halkına iyi 
hizmet ve ülke ekonomisine daha büyük katkıda 
bulunabilmek amacıyla, sürekli yeni atılımlar, yeni 
girişimler ve yeni yatırımlarla gelişimini sürdürüyor.  
 2012 yılında, 75. yıl dönümünü kutlayan Ulusoy 
Şirketler Grubu, kaliteli hizmetin tüm gereklerini 
yerine getirmenin verdiği güveni yaşıyor.
 2003 yılında Ulusoy Holding, Türkiye’nin 
ekonomik kalkınmasına gösterdiği hassasiyetin bir 
göstergesi olarak, devlet tarafından özelleştirilen 

Çeşme Limanı’nı Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nden 
satın alır.
 Yüksek teknolojinin yolcu taşımacılığına 
kazandırıldığı 2004 yılında ise yüksek teknoloji 
sahibi Royal Class otobüsleri ile yolculuk; rahatlık, 
güven ve konfor kazanır.
 Ulusoy; taşıma, otomotiv, turizm ve tekstil 
alanlarında güvenilir ve ayrıcalıklı hizmet 
anlayışından ödün vermeden, çağdaş teknolojinin 
gelişmiş sistemleriyle donattığı şirketlerinde, her 
an yeniliğe açık hizmet anlayışıyla sektörün en 
iyisi olmaya devam ediyor. Modern ve dinamik 
anlayışla gelişimini sürdüren Ulusoy şirketleri, 
kendi alanlarındaki başarılarını uluslararası kalite 
belgeleriyle de tescil ettirdi.
 
Ürün
Ulusoy Seyahat Nakliyat A.Ş., Türkiye Tarifeli Yolcu 
Seferleri yapan kurumlar arasında verdiği hizmet 
ve marka algısı sayesinde “Premium Segment”te 
yer alan iki kurumdan biridir. Bu segmentte 
hizmet veren diğer kurum ise Varan Turizm. Her 
iki kurumda ayrı ayrı faaliyetlerine devam eden 
Ulusoy Seyahat Nakliyat A.Ş., gerek Varan gerekse 
Ulusoy Otobüs yolcularının güvenliği ve konforu 
için gerekebilecek tüm alanlarda yolcularına sıcak 
yemek servisinden, açık büfe kahvaltı servisine; 
gazete ve dergi dağıtımından sınırsız internete, 
yastık ve battaniye servisinden özel kalkış 
terminallerine ve ücretsiz otoparka kadar sınırsız 
hizmet sağlıyor. 
 
En Son Gelişmeler
Ulusoy Otobüs Grubu, 2010 - 2012 yıllarına denk 
gelen son iki yıllık sürede hizmet ağını genişleterek 
yurt içinde 60’ın üzerinde noktaya hizmet vermeye 
başladı. Yıllık ortalama 6 milyondan fazla yolcu 
taşıyan grup, 2012 yılında %40 artış sağlayacağı 
yeni filo yatırımları ile büyümeyi hedefliyor. Yurt 
dışına sefer yaptığı ülkelerin sayısını da artıran 
Ulusoy Otobüs Grubu, 2012 yılı içerisinde tüm 
seferlerinde açık büfe kahvaltı hizmeti vermeye 
başladı. Ulusoy yakın zamanda da engelli yolcularına 
seyahatlerinde kolaylık sağlayacak otobüs filosu ile 
hizmet vermeye başlayacak. 
 
Promosyon                                                                                      
Ulusoy Otobüs Grubu, yolcularının güvenliği 
ve konforu için filo yatırımları, kabin içi ikram 
hizmetleri, personel eğitimleri, özel kalkış 
terminalleri ve ücretsiz otopark alanları gibi 
gerekli tüm operasyonları gerçekleştiriyor. 

Özellikle kış aylarında uygulanan geleneksel 
indirim kampanyalarının yanı sıra Avea, TTNet, 
Türk Telekom, Turkcell gibi birçok kurum ile 
ortak kampanyalar yapan Ulusoy, bütçe toplamı 
trilyonlara ulaşan toplam fayda ile yolcularına 
hizmet veriyor. Kayıtlı 600 bin üyesi olan UCard 
Bağlılık Programı ile yolcularına ek indirim ve 
avantajlar sağlayan Ulusoy, aynı zamanda birçok 
ulusal projede de ulaşım sponsorlukları yaparak 
birçok sosyal sorumluluk kampanyasında aktif 
olarak yer alıyor. 
 
Marka Değerleri                                                                                                     
Ulusoy, en güvenli ve konforlu hizmetleri ile 
Türkiye karayolu yolcu taşımacılığının lider seyahat 
şirketi olarak yer alıyor.
 
www.ulusoy.com.tr
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ulusoy

›	Türkiye’nin coğrafi yapısının karayolu yolcu
 taşımacılığına uygun ve ülkemizde uzun yıllar
 öncesinden başlanmış olunması nedeniyle
 Türkiye otobüs işletmeciliği, tüm dünyada Kabul
 gören bir başarı öyküsü. 

›	Bugün de dünyanın birçok ülkesinden o
 ülkelerinin ulusal ya da lokal karayolu yolcu
 taşımacılığı projeleri için teklifler alan ve 2012
 yılında birçok ülkenin toplu taşımacılık
 sistemlerinin kurulup, geliştirilmesinde aktif rol
 oynayan Ulusoy Otobüs Grubu, alanında dünya
 ülkelerine hizmet veren bir Türk şirketi.


