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Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması Görüşme Metinleri

D.A.G.: Bugün 15 Haziran 2013, Taksim, Plan Tours’da 
Sayın Hüseyin Kurtoğulları ile görüşmemize başlıyo-
ruz. Öncelikle çok teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için 
görüşmeyi.

H.K.: Rica ederim. 

D.A.G.: Ve projemize destek vermeyi kabul ettiğiniz için 
teşekkür ederiz. 

H.K.: Rica ederim. 

D.A.G.: Hüseyin Bey bize öncelikle kendinizi kısaca ta-
nıtır mısınız lütfen? 

H.K.: Yani kısaca tanıtmaya pek imkân yok, çünkü 
1946 yılına geri döneceğiz. Ankara’da doğdum, ba-
bam Mülkiye’de okurken İsmet Paşa’nın yanında 
hayata başlamış ve kısa bir süre sonra yani ben beş, 
altı yaşındayken tamamen parti işini bırakmış, o ka-
dar ki sadece partiyi değil Ankara’yı terk etmiş, biz 
Ankara’dan Adana’ya göç ettik. İlkokulu Adana’da 
bitirdim. Çok büyük şansım Adana’da bulunmam, 
çünkü Adana’dan sonra Tarsus Amerikan Koleji’nde 
orta ve liseyi okudum. Bu da bana o yıllarda çok ge-
çerli olan, şimdiki gibi değildi, fazla İngilizce konuşan 
kimse yoktu, neredeyse anadilim gibi İngilizce ko-
nuşma imkânını verdi. Sonraki hayatımda o İngilizce 
bana adeta baston oldu, her zaman yolumu bulmama 
yardımcı oldu. Lise bittikten sonra İstanbul’a geldim. 

Akademide mimarlık eğitimine başladım ama maddi 
durumum çok iyi olmadığı için çalışmak zorunday-
dım. Tabii iş arıyoruz, öğrenciler için iş bulmak pek 
kolay değil, ben bir seyahat acentesinde iş buldum. 
Bu seyahat acentesi Rent A Car işi yapıyordu. O ta-
rihlerde, Rent A Car’ın r’sini bilen kimse yok! Be-
nim patronum üç beş tane otomobilile tesadüfen bu 
Rent A Car işine bulaşmış şu anda benim için “Rent 
A Car’ın en eskisi, duayeni” falan derler ama benim 
patronum esas bu işin başlangıcıdır Türkiye’de. Rent 
A Car’la turizme başladım, o işi çok geliştirdim. Daha 
sonra, okulum bittikten sonra, bir Rent A Car firması 
kurdum, Türkiye’ye pek çok yabancı lisans getirdim, 
bazılarının işletmesini yaptım ama bunların en bü-
yüklerinden Europecar ve InterRent’in Türkiye’deki 
faaliyetlerini çok üst seviyelere getiren kişiyim ve 
turizmin bu branşına çok katkım oldu. Bugün dahi, 
kira kontratlarının arkasında küçük küçük yazan “ko-
şullar” halâ benim o çevirilerim, uyarlamalarımdır.
Bu koşullar Türk Kanunları’na göre uyarlayıp öyle 
monte ettim halâ da, başarıyla kullanılmakta. Rent 
A Car işi daha sonra ekonomik nedenlerle biraz za-
yıflamaya başlayınca, o arada incelediğim bir konu 
çok dikkatimi çekti ve bir deneyeyim istedim, Rent 
A Car işini neredeyse sıfırlayıp elimdeki lisansları 
devrettim. Günlük Şehir Turları, City Sightseeing, 
düzenli şehir turları, ben bu işe başladığım zaman iş 
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Hüseyin KURTOĞULLARI-I
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Hüseyin KURTOĞULLARI:
1946  yılında Ankara’da doğdu,  ilköğrenimini Ziyapaşa İlkokulu (Adana)’da, ortaöğrenimini ise Tarsus 
Amerikan Koleji’nde tamamladı. Çocukluk ve gençlik dönemlerini Ankara ve Adana’da geçirdi. Daha sonra 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’ndan 1968 yılında mimar olarak mezun oldu. 1966 
yılında bir Rent A Car şirketinde göreve başladı. Sırasıyla Esin Turizm, Ekip Tours, Rönesans Tours, Golden 
Horn Tours, Plan Tours ve İstanbul Vision seyahat acentalarını kurarak buralarda çalıştı. İstanbul şehir içi 
ve Boğaz turlarının gelişimine öncülük etti. Halen Plan Tours’da görev yapmaktadır ve İstanbul’da yaşamını 
sürdürmektedir.


