




Hakkımızda

1985 yılında kurulmuş bir aile şirketi olan 
er-tur, e-grup'un bir üyesi olarak, çeşitli sektörlerdeki birçok müşterisine kurumsal 

organizasyonlar ve turizm konularında danışmanlık sağlayarak çözüm ortağı 
olmaktadır.

Bu anlamda birçok hizmetin kesişme noktası olarak karşınıza çıkan er-tur, ileriyi gören 
hizmet anlayışı, entegre servis yapısı ve konularında uzmanlaşmış ekibi ile müşteri 

odaklı bir yönetim felsefesi oluşturmuştur.

Turizm sektörünün aslında farklı görünse de, birbiriyle tamamen bağlantılı olan 
organizasyon, uçak bileti ve otel rezervasyonları, vize işlemleri, transfer, araç kiralama, 
incoming, outgoing, incentive gibi alanları müşterilerimize hızlı, güvenilir ve ekonomik 

çözümler sağlamak için er-tur'da tek bir çatı altında toplanmıştır.

Siz de bu ayrıcalıklardan yararlanın ve güler yüzlü, hızlı, güvenilir hizmet anlayışımızla 
bir an önce tanışın!



Vizyonumuz

Turizm sektöründe ülkemizin en güvenilir, 
en dinamik, en yenilikçi ve bunların sonucu olarak 

en çok tercih edilen firmalarından biri olmanın yanı sıra organizasyonlarını 
üstlendiğimiz yurtdışı bağlantılı kongre ve sempozyumların, şirket bünyesindeki hacmini 
arttıracak atılımları da gerçekleştirerek, uluslararası platformda da önde gelen bir firma 

olmaktır.

İstatistik Sağlama
er-tur, özellikle firmalar için son yıllarda önem kazanan, "seyahat

giderlerinin kontrolü" konusunda hizmetlerine, "istatistik sağlama hizmeti’ni de dahil 
ederek, müşterilerine giderlerinin kontrolü
konusunda önemli kolaylık sağlamaktadır.



Hizmetlerimiz
Kongre, Seminer, Fuar ve Toplantı 

Organizasyonları

er-tur kongre ve seminer bölümü, 1985’ten bu yana bilgi birikimi 
ve entegre servis anlayışı ile birçok ulusal ve uluslararası 

organizasyona başarı ile imza atmıştır. er-tur, ulusal veya uluslararası bir kongre/fuar 
için gerekli tüm adımları organize ederek bütçe oluşturulmasından mekan seçimine, kayıt 
işlemlerinden teknik ekipmanlarına, web sayfası tasarımından konaklama hizmetlerine, 

sponsorluk dosyalarının hazırlanmasından ilgili firmalara duyurusuna, catering 
hizmetlerinden kongre sonrası raporlamaya kadar komple bir kongre paketi 

hazırlamaktadır.

Firmaların yurtiçi ve yurtdışı teşvik gezileri, bayi toplantıları, motivasyon, eğitim, ürün 
lansman toplantıları, açılış törenleri, özel günler, piknik, gala yemekleri ile seminer, 

kongre gibi organizasyonlarında er-tur'un profesyonel ekibi yıllardır başarıyla hizmet 
vermektedir.



Hizmetlerimiz
Yurtiçi ve Yurtdışı Uçak Biletleri 

Rezervasyon ve Satışı

Türkiye'nin önde gelen bilet satış acentelerinden biri olan 
kurumumuz, IATA (Uluslararası Hava Yolları Birliği) üyesidir. Bu sayede, 

kuruluşa üye olan tüm havayollarının uçuş rezervasyonları, dünyanın en etkili 
rezervasyon sistemleri ile online olarak gerçekleştirilmektedir.

Aynı zamanda TÜRK HAVAYOLLARI satış acentesi olan şirketimiz, TÜRK 
HAVAYOLLARI‘ nın kendi rezervasyon sistemi olan TROYA sayesinde uçakta kalan son 

yeri dahi görebilmekte ve anında rezervasyon yapabilmektedir. Tüm rezervasyonlar 
istenilen formatta (faks, e-mail ya da sözlü olarak) anında müşterilerimize teyit 

edilmektedir.
Şirketimiz, sektör havayolları olan Pegasus, Onur, Atlas, Borajet, Sun Express uçuşlarını 
da biletlenmekte ve faks, e-mail, sms, olarak gönderebilmektedir. Müşterilerimizin talep 

etmiş oldukları rezervasyonlar, uçuş rahatlığı ve en uygun bütçe göz önünde 
bulundurularak gerçekleştirilmektedir. Yapılan tüm rezervasyonlar acentemiz tarafından 
biletlenmekte ve elektronik ortamda gönderilmektedir. E-bilet dışındaki biletler motorlu 

kuryelerimizle 
müşterilerimize teslim edilmektedir.



Hizmetlerimiz
Yurtiçi-Yurtdışı Otel Rezervasyonları

Yurtiçinde, anlaşmalı olduğumuz oteller; yurtdışında ise çalışmakta 
olduğumuz lokal seyahat şirketleri ve otel rezervasyon sistemleri dahilinde 

yaklaşık 60.000 otel için rezervasyon hizmeti sunulurken, tüm otel rezervasyonları, 
rezervasyon takip sistemimizde izlenmekte ve her türlü bilgi müşterilerimize anında 

sunulmaktadır. (turizm@er-tur.com)

Vize
Vize departmanımız (www.vizeiste.com), Türkiye'de temsilciliği bulunan tüm ülkeler için her türlü 

vize alımını aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirmektedir.



Hizmetlerimiz
Araç, Tekne, Yat, Helikopter ve 

Uçak Kiralama

Kendi araç filomuz ile İstanbul içinde; yurtiçi çeşitli 
noktalarda anlaşmalı olarak çalıştığımız rent a car firmaları aracılığı ile de İstanbul dışında 

müşterilerimizin bu yöndeki taleplerini karşılamaktayız.

Yurtdışı araç kiralama hizmetleri ise "on-line" olarak Amadeus rezervasyon sistemi ilede 
verilmektedir. Yat ve gulet tipi tekneler ile transfer, misafir ağırlama ve gezi talepleri 

gerçekleştirilmektedir.
(transfer@er-tur.com)



Hizmetlerimiz
Kurumsal Yurtiçi-Yurtdışı Gezilerimiz 

ve Organizasyonlarımız

Günümüzde kurumsal yurtiçi-yurtdışı geziler ve organizasyonlar  turistik bir aktivite değil, 
firma mensuplarında aidiyet duygusu yaratan, satış artırıcı unsurların başında gelen bir 

ihtiyaçtır.

er-tur, 1985’ten bu yana deneyimi ve vizyonunu bu bilinç ile yoğurarak her geziyi özel bir 
proje bazında ele alarak farklılıklar yaratmaktadır. Uzmanlar tarafından hazırlanmış 

detaylı katılımcı anketleri sonucunda hazırlanan gezi ve katılımcı eğilim raporları 
müşterilerimizin kısa ve orta vadeli planlamalarına projeksiyon tutmaktadır.

(turizm@er-tur.com)



Hizmetlerimiz
Gruplara Özel  ve Münferit 

Yurtiçi Turlar

Yurtiçi ve Kıbrıs, kültür turları, mavi yolculuklar da özel gezi gruplarına otel 
belirlemelerden başlayarak, ulaşım detayları, alternatif etkinlikler ve geziler belirlenmesine 

kadar her türlü servisi sunuyoruz. 
Ayrıca Türkiye'nin 7 Farklı bölgesinde bulunan binlerce tarihi ve doğal güzellikleri, 

profesyonel kokartlı rehberlerimiz eşliğinde, otobüs ve uçak olmak üzere farklı ulaşım 
araçları ile geziler düzenlemekteyiz. Bölgelerimizde yer alan en iyi otel ve restoranlarda 

konaklama yaparak gezilerimizde kaliteyi her daim 
ön planda tutuyoruz. 

Gerek münferit gerekse grup organizasyonlarındaki başarılarımız sayesinde her geçen 
gün ülke güzelliklerinin biraz daha tanınmasında ve anlaşılmasında katkıda 

bulunduğumuza inanıyoruz . 
Siz aklınızda oluşturduğunuzu bize söyleyin biz gerçekleştirelim.

(turizm@er-tur.com)



Hizmetlerimiz
Misafir Karşılama ve Transfer

Yurtdışından ve yurtiçinden gelecek şirket misafirleri için karşılama, havalimanı - otel 
transferleri veya benzeri hizmetler kendi araçlarımız ve 
ingilizce bilen personelimiz aracılığıyla sağlanmaktadır. 

er-tur e-net yazılım departmanımız tarafından yaratılmış olan transfer otomasyon 
programı ile transferler hatasız gerçekleştirilmekte ve düzenli olarak takip edilebilmektedir. 

Talep edilmesi halinde yabancı misafirler için profesyonel 
rehberler temin edilmektedir. (www.tur-trans.com)



Organizasyonlarımızdan
Bazıları

o VAILLANT TOPLANTI ORGANİZASYONLARI
o TÜBİTAK-MAM 1.ULUSAL GIDA KONGRESİ

o TOYOTA ISRAEL ÖZEL GRUP
o TOYOTA VERSO AÇILIŞ TÖRENİ

o TOYOTA NORWAY ÖZEL GRUP 
o TÜBİTAK -MAM 1.ULUSLARARASI GIDA KONGRESİ

o TOYOTA HOLLAND ÖZEL GRUP 
o JOHN DEERE DİSTRİBÜTÖR 
TOPLANTISI
o TÜRK ORTH. TRAV. SEMPOZYUMU
o RED BULL UKRAİNE TOPLANTI ORGANİZASYONU
o AROMSA TOPLANTI ORGANİZASYONU 
o OLİMPİA BAYİ TOPLANTI ORGANİZASYONU 
o TÜBİTAK -MAM 1.ULUSLAR ARASI GIDA 
KONGRESİ
o TOYOTA HOLLAND ÖZEL GRUP 
o JOHN DEERE DİSTRİBÜTÖR 
TOPLANTISI
o TÜRK ORTH. TRAV. SEMPOZYUMU
o RED BULL UKRAİNE TOPLANTI ORGANİZASYONU
o AROMSA TOPLANTI ORGANİZASYONU 
o OLİMPİA BAYİ TOPLANTI ORGANİZASYONU 
o SANKO ISKO HOLDİNG İSTANBUL BÖLGE TOPLANTISI
o SANKO HOLDİNG PARİS TOPLANTILARI

o EAGLE BURGMAN PİKNİK ORGANİZASYONLARI
o TOYOTA BALTIK İSTANBUL MEETİNG
o TOYOTA F1 TEAM ORGANİZASYONU
o TÜBİTAK MAM MC WAP TOPLANTISI
o URFA MADENCİLİK A.Ş. KIBRIS BAYİ GEZİSİ
o ELI LİLLY İLAÇ BÖLGE MÜDÜRLERİ TOPLANTISI
o TÜBİTAK MAM TOPLANTISI
o SEM LAB AGİLENT WORLD TOUR TOPLANTISI
o ELI LİLLY İLAÇ EĞİTİM TOPLANTILARI
o TÜBİTAK ATAL 12. IUPAC KONGRESİ  
o SEM LAB. MODERN GAS MANAGEMENT TOPLANTISI
o SEM END. BAYİ TOPLANTISI
o TOYOTA MOTOR MANUFACTURING TURKEY EPKM TOPLANTISI
o TMMT EPKM VE GPSS TOPLANTISI
o SEM LABORATUARLARI EĞİTİM TOPLANTISI
o TÜRKİYE TİCARET DELEGASYONU LIBYA ZİYARETİ - 1
o TÜRKİYE TİCARET DELEGASYONU CEZAYİR ZİYARETİ
o TÜRKİYE TİCARET DELEGASYONU PAKİSTAN VE İRAN ZİYARETİ
o BYOTELL AGILENT TECHNOLOGIES INC.TOPLANTISI
o TÜRKİYE TİCARET DELEGASYONU LIBYA ZİYARETİ - 2
o SEM LABORATUARLARI GREEN PARK KARTEPE OTEL EĞİTİM 
TOPLANTISI
o CONRAD HOTEL TÜRKİYE - ÇİN TİCARİ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ 
SEMPOZYUMU
o SEM LABORATUARLARI BURSA KERVANSARAY YILSONU 
TOPLANTISI



Otelimiz 
CHALETEN ÖZEL DAĞ EVİ

CHALETEN Dağ Evinde Otel olmanın veridiği Özen ve modern yaşamın 
gerektirdiği tüm ayrıntılar düşünülmüştür.

Gününüze deniz manzaralı yaz veya kış bahçemizde alacağınız nefis köy 
kahvaltısı ile başlayabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde yaz aylarında 

bahçemizdeki çim veya minderlere uzanıp kuş sesleri eşliğinde ; Kış 
aylarında şömine karşısında  gazete veya kitabınızı okuyabilirsiniz.

Okumaktan sıkıldınız mı ? Doğa sevenler hemen yürüyüş ayakkabılarını 
giyip yola koyulsunlar , çünkü dağda kuş ve su sesleri eşliğinde ağaçların 

arasında yürümek bir harika.
Akşam olduğunda aşçımızın hazırladığı açık büfe yemekleri yemek için 
sabırsızlanacaksınız.. Manzara karşısında mum ışıkları arasında içkinizi 
yudumlayıp  yemeğinizi yerken canlı müziğimiz sizlere eşlik edecektir.

Adres:  Çamçukur Köyü , Karamürsel / Kocaeli
Telefon : 0 262 454 51 68 -69

Gsm : 0 507 820 65 65
Web : www.chaleten.com
Mail : bilgi@chaleten.com



Referanslarımızdan
Bazıları

o AKADEMİ OFSET MATBAACILIK SAN. TİC.  A.Ş. 
o AKPET PETROL
o ANADOLUBANK
o AROMSA GIDA
o BEYAZ FIRIN
o BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAİ KALKINMA           

ÖRGÜTÜ(UNİDO-İCHET)
o BOSHUKO
o CER ÇELİK
o DOUGLAS PARFÜMERİ
o DYSTAR TEKSTİL BOYALARI
o DERMALASE LAZER
o EAGLE BURGMAN
o FAKO İLAÇLARI A.Ş.
o FMS LOGİSTİK
o GARİPOĞLU ŞİRKETLER GRP.
o GEDİK HOLDİNG A.Ş.
o GLOBAL TANITIM 
o GÜÇSAN PLASTİK KALIP METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
o GSD HOLDİNG A.Ş.
o HABAŞ
o HITACHI
o HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV
o IKEA
o INTIER AUTOMOTIVE
o ISISAN
o İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
o İSTANBUL MADEN VE METALCİLER İRACATÇILAR   

BİRLİĞİ (İMMİB)
o T.C BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
o İPEK KRAMER
o  AGILENT (Danimarka)

o İSKO VE DİĞER SANKO FİRMALARI
o İSTANBUL TİCARET ODASI
o JOHN DEERE
o KAİSER TEKSTİL
o KAL-DER
o KARLAND
o KİBAR HOLDİNG
o KİMSEL KİMYEVİ
o KOTON MAĞAZACILIK
o KÖSEMLER TEKSTİL TİC. A.Ş.
o LILLY İLAÇ
o MEKANO ELEKTRİK
o METLEER TOLEDO
o ODELYA DEMİR-ÇELİK
o ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
o PROCTER & GAMBLE
o ROTO FRANK
o SANKO (İSKO) HOLDİNG
o SEM ENDÜSTRİ
o SEM LABORATUVARLARI
o SINGER
o TEKSTİLBANK A.Ş.
o TELEKOM MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ
o TIM-WE İLETİŞİM
o TONSON BAĞLANTI
o TOYOTA MOTOR MANUFACTURING TURKEY
o TOYOTA MOTOR EUROPE
o TSSF
o TÜBİTAK
o ÜÇGEN PİGMENT
o YATAŞ
o COCHLEAR



Er-Tur Turizm ve Organizasyon A.Ş.
MERKEZ OFİS:
Bahariye Caddesi No.: 27/5 Ocak Apt.
Kadıköy 34714 Istanbul TÜRKİYE

Tel : +90 216 999 61 62
Fax : +90 216 346 10 48

MODA  OFİS:
Moda Caddesi No.: 145/3 Sarıca Apt.
Kadıköy Istanbul TÜRKİYE

Tel : +90 216 700 14 29-30
Fax : +90 216 700 14 31

TOYOTA FABRİKA OFİS:
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.S.
Toyota Cad. No:2 54580 Arifiye Sakarya TÜRKİYE

Tel : +90 264 295 17 40
Fax  : +90 264 291 50 30

WWW. TUR-TRANS.COM WWW. VİZEİSTE .COM WWW. TENSİGORTA.COM WWW. NETTEHABER .COM WWW. UCAKBİLETİNİZ.COM

facebook : er-tur turizm


