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Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların 

Eğitim, Organizasyon, Turizm ve Ulaştırma 

konularındaki gereksinimlerini “Sizi amacınıza taşır” 

mottosuyla karşılayan Güneş Turizm, 1997’den 

bu yana bilgi ve saha deneyimi ile uzmanlığını 

sergilemektedir.

Hizmet verdiği konuları; kanun ve yönetmelikler 

çerçevesinde, profesyonellik ve etik anlayış içinde 

istikrar, güven, yenilikçi kavramlarıyla birlikte 

harmanlayan Güneş Turizm, sağlam öngörüleri ve 

her koşula uygun çözümcü yaklaşımları ile hizmet 

sözcüğünün anlamını yeniden yazıyor.

Kurumsal çapta hizmet söz konusu olduğunda 

adresiniz belli... 
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Dâhinin tarihe kayıt düştüğü bu sözü, aklın eğitilme-

sinin sınırsızlığını söylüyor öncelikle... Düşünmenin 

sonu olmadığına göre, eğitimin de sınırı yoktur. Eği-

tim, yaşam boyu kesintisiz devam eden bir kavramdır. 

Ne okulla sınırlıdır, ne aileyle, ne sosyal çevreyle... Sı-

nırsızdır. Bitti dediğiniz bir an yoktur. Her yaş diliminde 

ve her an öğreneceğiniz bir şeyler vardır. Öğrendikçe 

yeni bir eğitim macerası açılır önünüzde... Bu macera-

ya atılmak kendinizi, işinizi, deneyiminizi geliştirmeniz 

ve bilginize bilgi, deneyiminize deneyim eklemeniz 

anlamına gelir. Yaşam sarmalındaki bu kesintisiz eği-

timleri disipline etmek ve yaşamın içine yaymaksa, 

ancak işinin ehli uzmanların vereceği eğitimle müm-

kündür. 

Güneş Turizm, eğitim başlığını birçok alt başlıkla sınıf-

landırıyor ve size yaşamın her alanında ve ânında yar-

dımcı olabilecek biçimde sunuyor. 

İşte, Einstein’ın “düşünmek için aklın eğitilmesi” saydı-

ğı, kurumumuzda görebileceğiniz eğitim başlıkları...

Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değil,

düşünmek için aklın eğitilmesidir.

Albert Einstein
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Öğrenme, 
yaşam boyu süren 

heyecanlı 
bir maceradır.

• Kamu İhale Mevzuatı
• 4857 Sayılı İş Kanunu 
• Sosyal Güvenlik Mevzuatı 
• Eğitim İhtiyaç Analizi ve Etkinliklerini Ölçme
• Yatırım Teşvik Mevzuatı ve Uygulamaları 
• Resmî Yazışma Kuralları 
• Etkili Rapor Hazırlama ve Sunum Teknikleri 
• Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

• İnsan Kaynakları Yönetimi ve Analitiği 
• Liderlik ve Yönetim Becerileri
• Halkla İlişkiler 
• Stratejik Düşünme ve Stratejik Yönetim 
• İş Yaşamı ve Stres Yönetimi 
• Projelendirme Yönetimi 
• Marka ve İmaj Yönetimi
• Etkili ve Etkin İletişim Yöntemleri

• Empatik Yaklaşım Teknikleri
• Etkili Konuşma Teknikleri
• Dinleme ve Anlama Becerisi Teknikleri
• Satış ve Pazarlama Teknikleri
• Kriz Yönetimi Teknikleri
• Öfke ve Stres Yönetimi 
• Beden Dili
• İşaret Dili 



Organizasyon sözcüğünün altını bu denli özetleye-

rek dolduran nadir sözlerden biri...

Organizasyon başlı başına zor bir iştir ve hayli zorlu 

süreçleri içerir. Her bir süreci oya gibi işlemelisinizdir 

ki, her şey bittiğinde “Sağlam ve başarılı bir organi-

zasyondu” denilebilsin.

Organizasyon her şeyden önce organizasyon be-

cerisi gerektirir. İşte bu, Bili Bethell’in sözünü ettiği 

‘beyin’dir. Beyin planlayandır. Beyin çözümleyendir. 

Beyin; zamanı, zemini, emeği belirleyen ve iyi kul-

lanandır. Ve ‘eller’, beynin yönlendirmelerini pro-

fesyonelce, kararlılıkla, sorunlar karşısında tereddüt 

etmeksizin çözümler üreterek yerine getirendir. Yani 

organizasyon çok iyi bir takım çalışmasıdır. Beyin du-

rursa eller de durur. Beyin işlekse eller de işlektir. 

Güneş Turizm, Organizasyon hizmetlerini, en küçü-

ğünden en büyüğüne aynı bakış açısı ve aynı titizliği 

gerektirdiği bilinciyle aşağıdaki yelpazede veriyor.

organizasyon
Başarılı bir organizasyonun pek çok elleri, 

ama tek bir beyni vardır.

Bili Bethell
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Organizasyon 
başlı başına zor bir 
iştir ve hayli zorlu 

süreçleri içerir. 

• Kongre
• Seminer
• Sempozyum
• Konferans
• Toplantı
• Heyet Karşılama
• Açılış
• Fuar
• Incentive | Motivasyon Toplantı ve Turları

• Lansman
• Davet
• Animasyon
• Ses, Sahne ve Görüntü Hizmetleri
• Catering Hizmeti
• Host ve Hosting Hizmeti
• Sahne Sanatları
• Tanıtım



Haritacılığın âlimi 15. yüzyılda sarf etmişse bu söz-
leri, vardır bir bildiği...

Bazen, biraz; gezmeli...

Günlük rutinlerden uzaklaşmak, alışkanlıklarımız-
dan arınmak, yeni dünyalara açılmak için... 

“Sizi amacınıza taşır” mottosuyla varmaya çalıştığı-
mız yer tam da burası... Gidilmeyene giden olmak 
istediğinizde, arayışa çıktığınızda, canınız sıkıldı-
ğında; amacınız her ne ise sizi oraya taşımak için 
burdayız. Çünkü biliyoruz ki dünyayı daha iyi bir yer 
yapacak olan; umudunu koruyan, yüzünden gülü-
cüğünü eksik etmeyen, kendini tazelemeyi bilen, 
yeni portrelere, yeni şehirlere, yeni lezzetlere açık, 
kendini yenileyebilen insanların yarattığı enerji ve 
sinerjidir. Gezin ki; kendi ortamınıza bambaşka bir 
insan olarak dönün. Görün ki; çevrenizdeki insan-
lara yepyeni bir bakışla bakıyor olun. Tazelenerek, 
yenilenerek dönün yaşamınıza... Daha hoşgörülü, 
daha üretken, daha verimli...

turizm
Gidilmeyene giden ol,

aradığını bulan ol, 
canın sıkıldıkça yok ol, 

bazen, biraz; gez!
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Bunu yaparken yanınızda olalım. Dünyanın en 
güzel coğrafyasına sahip ülkemizin topraklarını, 
denizlerini birlikte arşınlayalım. İster gökyüzünde 
bulutların arasından süzülerek, ister raylar üzerin-
de tıngır mıngır, ister konforunu unutamayacağınız 
otobüslerle... Kulağınızda notalarla... Belki yolculu-
ğun başından sonuna film izleyerek... Bütçenize uy-
gun konaklama olanakları sunalım. İstediğiniz otele 
revervasyonunuzu yapalım. İstediğiniz gezi, tur ya 
da tatili yaparken, her şeyi başından sonuna haya-
linizdeki gibi planlayalım. Size kalan yalnızca tadını 
çıkarmak olsun.

KUYAŞ Turizm Seyahat Acentası olarak TURSAB’dan 
A Sınıfı Yetki Belgeli olan Güneş Turizm rehberliği, 
istediğiniz ulaşım aracı ve tarihini seçmekle başlı-
yor. Bilet satışlarımız, yurt içi turlarımız, otel konak-
lama rezervasyonlarımız ve istediğiniz yere ulaşım, 
destinasyon hizmetimizle devam ediyor.

Bilge denizcinin tavsiyesini tekrarlıyor, bir de ek ya-
pıyoruz: Siz canınız sıkıldıkça yok olun; biz yok ol-
duğunuz yerde, sizi amacınıza taşımak için bekliyor 
olacağız.

Siz canınız 
sıkıldıkça yok olun; 
biz yok olduğunuz 

yerde, sizi amacınıza 
taşımak için bekliyor 

olacağız.

• Yurt İçi ve Yurt Dışı Otel Rezervasyonları
• İç Hat ve Dış Hat Uçak Biletleri
• Tren Biletleri
• Otobüs Biletleri
• Vize Bilgi ve İşlemleri
• Yurt İçi Tatil Paketleri
• Yurt Dışı Tur Paketleri
• Günübirlik ve Konaklamalı Turlar

• Otel ve Tatil Köyü Konaklama
• Münferit İş Gezileri
• Kurumlara Özel Moral ve Teşvik Gezileri
• Gençlik Turları
• Gemi Seyahatleri
• Kayak Turları
• Balayı Paketleri
• Sağlık Turizmi
• İnanç Turizmi



Shakespeare’in sözü üzerine kendi yaşamlarımıza kı-

sacık bir göz atsak, saptamanın doğruluğuna ilişkin 

sayısız örnek, birden sökün etmeye başlayacaktır. 

Güven öyle bir duygudur ki kırılınca tamiri mümkün 

değildir. Öyle kırıkla, çatlakla idare edilemez. Sapa-

sağlam olmalı, örselenmemiş olmalıdır. Tersi söz ko-

nusu olduğunda zaten ortada kendisi de yoktur. 

Ayaklarınız yerden kesildiği andan itibaren can gü-

venliğiniz birincil önceliğiniz hâline gelir. Can gü-

venliğinin peşinden de ‘güven’ gelir. Sizi bir yerden 

bir yere taşıyacak araçla ilgili aklınıza gelebilecek her 

şey bu kavramın içindedir. Kendinizi ve sevdiğiniz 

insanları gönül rahatlığıyla emanet edebileceğiniz 

ulaştırma araçları, bu araçları insanların hizmetine 

sunanlar ve tabii ki kullananlar, güven sözcüğünün 

altını tam anlamıyla doldurmakla yükümlüdürler.

Güneş Turizm, Ulaştırma Hizmeti’ni “sizi amacınıza 

taşır” mottosuyla dokuz başlık altında veriyor.

ulaştırma
Güven ruh gibidir,

terk ettiği bedene asla geri dönmez.

William Shakespeare

TURSAB

portföy

VI
P 
Sh
ut
tle

transfer
araç kiralama

m
is
af
ir

memnuniyet

heyet karşılama

TU
Rİ

ZM
7/
24personel

öğrenci

g
ü

ve
n

d
ak

ik

ko
n

fo
r

GP
S

psikoteknik

kurumsalSRC

ULAŞTIRMA

ara
ç f

ilo
su

ileri teknoloji



ulaştırma hizmetlerimiz
Kurumsal Filo Kiralama

Şirketlerin sahip olduğu araç filosunu tamamen dış kaynak kullanımı ile 
yönetebilmelerine olanak sağlayan bu sistemde, müşterilerimizin gerek-
sinimlerine uygun marka, model ve sayıda aracı 12-24-36 aylık süreler-
le kiralıyoruz. Kurumsal oto 
kiralama alanındaki küresel 
deneyim ve kalite anlayışımı-
zı operasyonel filo kiralama 
faaliyetlerimize de yansıtarak 
müşterilerimize ayrıcalıklı bir 
hizmet sunuyoruz.

VIP Karşılama

7 gün 24 saat hizmet alabileceğiniz VIP Karşılama Hizmeti’nde makama 
uygun lüks binek ve VIP dizayn özel minibüslerimizle havalimanı-otel ve 
şehir içi / şehir dışı transferlerini, kendinizi çok özel hissedebileceğiniz bir 
atmosferde gerçekleştiriyoruz. Yabancı dil bilen sürücülerimiz ile konukla-
rınız için rehber ve çevirmen temini de hizmetlerimiz arasında...

Turizm Taşımacılığı

Taşımacılık alanındaki birikim ve deneyimimizi, güven ve istikrar 
kavramlarının altını tam anlamıyla doldurarak hizmetinize sunu-
yoruz. Bu ilkelerle ilerlerken “Sizi amacınıza taşır” mottosuyla tur ve 
gezi düzenleyen firmalara, istenilen marka ve modelde güvenli ve 
konforlu araçlar kiralıyoruz.

Heyet Karşılama ve Organizasyon

Heyetleri uçaktan indikleri andan başlayarak karşılayan ve onlara tüm 
süreçte refakat eden bu hizmetimiz de yine profesyonel ekiplerimiz 
tarafından yürütülüyor. Bu süreçte çevirmen, danışman, makam ve 
protokol gerekliliğine uygun olarak VIP ya 
da lüks binek araç gibi sürecin gerektirdiği 
tüm enstrümanlar da Güneş Turizm pro-
fesyonelliği ile yerine getiriliyor. Yanı 
sıra toplantı, yemek, seminer, 
kongre vb. organizasyonlarda 
da ekibimizle yanınızda oldu-
ğumuzu biliniz.



ulaştırma hizmetlerimiz

Havaalanı Transfer

Sizi ve konuklarınızı, ha-
vaalanından gideceğiniz 
yere istediğiniz saatte 
konforlu ve güvenli bir bi-
çimde transfer ediyoruz. 

Minibüs  |  Midibüs  |  Otobüs Hizmeti

Bu hizmetimizle de uzun yol deneyimli kaptan sürücülerimizle yurt içi ve yurt 
dışı tüm araç gereksinimlerinize karşılık veriyoruz. Kişi, kurum ya da kuruluşların 
günübirlik gezi ya da tur programlarını bu hizmetimizle yaşama geçiriyoruz.

Günlük, Haftalık, Aylık Araç Kiralama

 7 gün 24 saat Ekonomik Grup, Orta Grup, Lüks Grup ve VIP Grup araçları-
mızla hizmetinizdeyiz.

Personel ve Öğrenci Servis Hizmeti

Öğrencileri ev-okul arasında; kamu kuruluşları, bankalar, fabrikalar vb. iş 
yeri personelini ev-iş yeri arasında güvenle taşıyoruz. Tüm servis sürü-
cülerimiz Güneş Tu-
rizm kurumsallığını, 
profesyonellikleri ve 
saygılı davranışları ile 
temsil ediyor. 

Düğün Paketi

Güneş Turizm Düğün Paketi; en özel gününüzü, unutamayacağınız bir 
anıyla taçlandırmak için... Evinizin önünde sizi bekleyen lüks bir araçla 
şehir turu atmak ve 
düğün salonunuza 
gitmek, sonrasında 
aynı araçla evinize 
dönmek, anıların en 
unutulmazı olsa ge-
rek...



YETKİ BELGESİNİN

VERİLİŞ TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ NUMARASI

01/03/2019 01/03/2024 ANK.U-NET.D2.06.3886

YETKİ BELGESİ SAHİBİ (U-NET NO = 472795)

TİCARİ ÜNVANI GÜNEŞ TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

KISA ÜNVANI

ADRES İNCİRLİ MAH. YUNUSEMRE CAD.NO: 1/6
KEÇİÖREN / ANKARA

TİCARET SİCİL NO 13125

VERGİ DAİRESİ / NO YILDIM BEYAZIT / 4340080711

BU YETKİ BELGESİ, OTOBÜSLE YURTİÇİ TARİFESİZ TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPMAK ÜZERE 
VERİLMİŞTİR.

BELGE TÜRÜ
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referanslarımız

BARTIN İL GIDA 
TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİSİVAS BELEDİYESİÇANKIRI SİLAH FABRİKASI 
HURDASAN  |  MAKSAM  |  KAPSÜL

ASKİ ANKARA VALİLİĞİ KORSANLA MÜCADELE T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
ÇANKIRI

ADALET BAKANLIĞI 
HAKİM VE SAVCILAR EĞİTİM MERKEZİ

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ KOSGEBKALKINMA BAKANLIĞI
AHİLER

ÇANKIRI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE 
HABERLEŞME BAKANLIĞI

2011 DÜNYA ÜNİVERSİTELER 
KIŞ OYUNLARI

ÇANKIRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU 
İL MÜDÜRLÜĞÜ



Adres : Yunus Emre Caddesi No. 1/6 Aşağı Eğlence | Keçiören | ANKARA
Telefon : +90 312 230 0757  |  Faks : +90 312 230 0726  |  GSM : +90 552 230 8880

e-posta : info@gunesturizm.com.tr

@gunesturizm_ @gunesturizm_ @gunesturizm_ @gunesturizm_


