
Güven ve Konfor ile Sorunsuz Yolculuklar



Hakkımızda

İstaş Turizm şehir içi personel ve öğrenci taşımacılığı, toplu taşımacılık sektörlerinde faaliyetini 
gerçekleştirmektedir. Misyonu sektöründe ayrıcalıklı, dinamik anlayış ile en iyi hizmeti, deney-
imli personellerimizle en uygun şartlarda sağlanmasıdır.

Alanında deneyimli ekibi ile İstaş Turizm ülkemizin önde gelen şirketleri arasıda yer almaktadır. 
Gerçekleştirdiği araç ve insan kaynakları yatırımının yanısıra teknolojik yatırımlarıyla hızlı ve 
güvenilir hizmet sunan şirketimiz araç takip sistemi ve kurumsal kaynak yönetimi sistemleriyle 
maksimum hizmet verimliliği sağlamaktadır.

Proje planlama ve yönetimi aşamasında da deneyimi ve teknolojiyi bir arada sunan İstaş Turizm 
Turizm hem araç maliyeti hemde ulaşım süresinin minimum seviyeye gelmesini sağlamaktadır. 
Bu alanda iddialı projeler gerçekleştiren �rmamız ayrıcalıklı taşıma sunmaktadır.

 



İstaş Turizm Türkiye genelinde 7 ilde müşterilerine hizmet vermektedir.

Lokasyonlar

İstaş Turizm şehir içi personel ve öğrenci taşımacılığı, toplu taşımacılık sektörlerinde faaliyetini 
gerçekleştirmektedir. Misyonu sektöründe ayrıcalıklı, dinamik anlayış ile en iyi hizmeti, deney-
imli personellerimizle en uygun şartlarda sağlanmasıdır.

Alanında deneyimli ekibi ile İstaş Turizm ülkemizin önde gelen şirketleri arasıda yer almaktadır. 
Gerçekleştirdiği araç ve insan kaynakları yatırımının yanısıra teknolojik yatırımlarıyla hızlı ve 
güvenilir hizmet sunan şirketimiz araç takip sistemi ve kurumsal kaynak yönetimi sistemleriyle 
maksimum hizmet verimliliği sağlamaktadır.

Proje planlama ve yönetimi aşamasında da deneyimi ve teknolojiyi bir arada sunan İstaş Turizm 
Turizm hem araç maliyeti hemde ulaşım süresinin minimum seviyeye gelmesini sağlamaktadır. 
Bu alanda iddialı projeler gerçekleştiren �rmamız ayrıcalıklı taşıma sunmaktadır.

 

balıkesir

bursa ankara

izmir

kırklareli

tekirdağ
istanbul



Misyonumuz

Vizyonumuz

İstaş Turizm, personel taşımacılığındaki misyonu karayolu kanun ve yönetmeliklerine uygun 
belgelere sahip, vizyonu yüksek kadrosuyla, yaptığı işin sorumluluğunu bilen modern, konforlu 
ve yüksek modelli araçlarıyla sektörünün lider markası olma yolunda ilerlemektir.

İstaş Turizm öğrenci ulaşımı misyonu aileler için çok değer verdiğimiz çocuklarımızın okul, der-
shane ve kreşlerine en güvenli konforlu şekilde evlerinden okullarına, okullarından evlerine 
güler yüzlü sürücü ve hosteslerimizle özen göstererek ulaştırmaktır.

İstaş Turizm sektörde yeni fırsatlar yaratarak sürekli gelişen hizmetler ve yenilikler sunan, sek-
töründe söz sahibi bir kuruluş olmaktır.

Hem teknolojik değişim, bilgi ve donanım ile hem de rekabete açık, uzman yenilikçi kadro-
larımızla çalışanlarını taşıdığımız ve taşıyacak olduğumuz �rmaların hiçbir koşulda zaman kaybı-
na uğramadan sorun değil anında çözüm üreten bir anlayışla hizmet vermek vizyonumuzdur.



Kullandığımız özel yazılımlarla optimum güzergâh planlaması oluşturarak efektif çözüm önerileri geliştiriyor, 
müşterilerimize maksimum fayda getirecek ideal servis programları tasarlıyoruz.

Müşterilerimizin iş verimliliğini önemsiyor ve bu konuda hizmetlerimiz dâhilinde katma değer kazandırmaya 
gayret ediyoruz.

Çalışanların iş yerlerine mutlu ve huzurlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamaya özen göstererek hayat kalitelerine 
ve iş yerlerindeki verimliliklerine katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Personel Servis Hizmetleri



Öğrencilerimizin ulaşımını İstaş’a özel bir taşıma modeli ile sağlıyoruz.

Hizmet verdiğimiz tüm eğitim kurumlarında bulunan o�slerimizde görev alan kadromuzla birlikte taşıma modelimizin 
güvenliğini, kalitesini, sürekliliğini ve koordinasyonunu denetliyor, izliyoruz.

Tüm süreçlerimizi özel yazılım Programı ile takip ediyor ve raporluyoruz.

Okul yönetimi ve velilerimize, servislerle ve öğrencilerin taşınma süreçleriyle ilgili tüm bilgi edinme ve ödeme işlemler-
ini web sayfamız aracılığıyla online olarak gerçekleştiriyoruz.

Öğrenci Servis Hizmetleri



Güler yüzlü personelimiz sizi ya da misa�rlerinizi isim yazılı tabela ile karşılar ve çıkış kapısında bekleyen transfer 
aracımıza kadar eşlik eder .

Havalanı, Otel transfer hizmeti sizlere tra�k, park stresi yaşamadan konforlu bir yolculuk deneyimi sunmaktadır.

Donanımlı ve konforlu araçlarımızla siz seyahatin tadını çıkarırken biz sizi otelinize veya randevularınıza tam zamanında 
ulaştırmaktayız.          

Transfer Servis Hizmetleri



Araç Takip Sistemi- GPS
Personel ve öğrenci taşımacılığında 

kullanılan tüm �lo araçlarımızda GPS 
sistemi bulunmaktadır. İstenildiği tak-

dirde müşterilerimizin GPS sistemi üzer-
inden araçları varış noktasına yak-

laştığında mobil uygulamalarla bilg-
ilendirilmeleri sağlanmaktadır.

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
Teknolojik anlamda Türkiye'nin alanında 
öncü kuruluşlarından İSTAŞ ’ta müşteri 
ilişkilerinin tüm süreçlerini dijital plat-

formlarda planlıyor ve yönetiyoruz. Mak-
simum hizmet anlayışıyla belirli periyot-

larda müşteri memnuniyet anketleri 
gerçekleştiriyoruz.



İç Eğitimlerimiz
Gelişen ve değişen hizmet politikamız çerçevesinde çalışan-
larımıza eğitimler gerçekleştiriyoruz. Her biri kendi alanında 

uzman, profesyonel bir ekip tarafından verilen eğitimlerimizi, 
interaktif uygulamalarla dinamik ve etkin kılıyoruz.



Denetimlerimiz
Her gün, aynı kalitede, güvenli ve sorunsuz hizmetin sürmesi için, bize 

özgü bir “denetim sistemi” ile servis hizmetlerini kontrol ediyoruz. İç 
denetimlerin yanı sıra yılda bir kez tarafsız bir kuruluşa tüm hizmet 

süreçlerimizi denetletiyoruz.



Uygulamalarımız
İstaş Dijital Uygulamalar
Ulaşım projelerimizi İstaş'a özgün hazırlanan yazılım üzerinden takip ediyoruz. 
Bu teknolojik altyapı ile merkezimiz ve o�slerimizdeki tüm süreçleri izliyor; bilgi 
aktarımları ve raporlamaları bu sistem üzerinden gerçekleştiriyoruz. İstaş uygu-
lamaları; müşterilerimiz tarafından da kullanılabilen sektörün en gelişmiş servis 
taşıma yazılımlarından biridir.



Dijital Güzergah Optimizasyonu
Güzergâh optimizasyonlarını özel bir 

yazılım desteğiyle harita üzerinde 
planlıyor; süre, mesafe ve tra�k 

yoğunluğuna göre en ideal 
güzergâhları belirliyoruz. Kul-

landığımız özel yazılımlarla optimum 
güzergâh planlaması oluşturarak efe-

ktif çözüm önerileri geliştiriyor, 
müşterilerimize maksimum fayda 
getirecek ideal servis programları 

Yol-Risk Analizleri tasarlıyoruz



Yol Risk Analizleri
Talep edilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde 
hizmet verilen lokasyonun yol risk analizini, 

sürücülerle ve kurum çalışanları ile pay-
laşıyoruz. Yol risk analizinde her bir 

güzergâhın gidiş ve geliş yolunun kamera 
kaydını yaparak, sürüş güvenliğini olumsuz 
etkileyebilecek noktaları belirliyor, alınması 
gereken önlemleri netleştirerek güzergâh 

raporları hazırlıyoruz



-Sektöründe en az 5 yıl tecrübeli olup,profesyoneldir.

-Düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmeleri zorunludur.

-Sürücülerimiz servis esnasında şehir içi hız limitine uyar.

-Davranış kuralları,müşteri memnuniyeti, iletişim teknikleri vb. konularda periyodik 
eğitim laırlar.

-Araçlarda yüksek sesle müzik dinlemeleri ve sigara içmeleri yasaktır.

Sürücülerimiz



Serti�kalarımız ve Üyeliklerimiz

İşimize verdiğimiz önemli mevcut kalite belgelerimizle sektöre yön veren kurumlara 
olan üyeliklerimizle tescilledik.



Referanslarımız

Tüm çalışma istemiyle oluşturduğumuz referanslarımızın arasında 
sizleride görebilmek ümidiyle...




