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grup kuruluşudur

HAKKIMIZDA

1996 yılında kurulan şirketimiz kısa süre içerisinde
A Grubu Seyahat Acentası olarak faaliyete başlamıştır.
İstanbul Merkezimiz, Kocaeli, Sivas ve Bilecik’te faaliyet
gösteren şubelerimizin yanı sıra Türkiye’nin her ilinde
yüzlerce temsilcimiz ve satış acentamız bulunmaktadır.
Firmamız kuruluş amacı olan, İnanç Turizmine yönelerek yoğun bir şekilde Umre ve Hac Organizasyonları,
Kudüs, Endülüs, Balkanlar, Orta Asya Turları düzenlemekte ve sektörümüzün gerektirdiği tüm alanlarda
faaliyet göstermektedir.
Hizmet sektöründeki zorlukların bilincinde olan ve bu
zorlukları en kısa sürede aşıp, size en iyi hizmeti verecek kapasitede uzman bir ekiple çalışmaktayız. Bugüne
kadar gerçekleştirdiğimiz organizasyonlar güvenilirliğimizin ve başarımızın göstergesidir.
Oluşturduğumuz sağlam alt yapı sizlere daha iyi hizmet
olanağı sunmakta ve Suudi Arabistan Hac Bakanlığı,
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
IATA ve TÜRSAB’dan aldığımız yetki belgeleri bunu
garantilemektedir. Sahip olduğumuz bu farklılıkları,
hizmet anlayışımızla birleştirerek firmamızı ön sıralara
taşımanın gururunu yaşamaktayız.
Müşteri memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımızla
misafirlerimize layık olabilmek için çalışmalarımıza
devam etmekteyiz.
Saygılarımızla
Ahmet ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

MİSYONUMUZ
İnanç turizminin gelişimine paralel ve artan talebe bağlı
olarak, dini ve kültürel mekânlara seyahatler düzenlemek.

VİZYONUMUZ
Bulunduğumuz alandaki farklılığı yakalayıp, hizmetlerimizi devamlı geliştirerek, müşterilerimizin mutluluğunu ve
huzurunu hissederek, bizlere duydukları güveni başarının
yegâne sebebi sayarak, başarının sebeplerine, önemine,
detaylarına inanarak çalışmak.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YÖNETİM KURULU
GENEL MÜDÜR

HİZMETLERİMİZ

Umre Organizasyonları
◦Ekonomik Umre Programları
◦4 ve 5 Yıldızlı Umre Programları
◦Kudüs Bağlantılı Umre Programları
◦Vip Umre Programları

Hac Organizasyonları
◦Ekonomik Hac Programları
◦Lüks Hac Programları

Yurtdışı Tur Organizasyonları
◦Kudüs Turları
◦Endülüs Turları
◦Balkan Turları
◦Orta Asya Turları

Yurtiçi Tur Organizasyonları
◦Karadeniz Turları
◦Güney Doğu Turları
◦Kültür Turları

Bilet Satış
◦Yurtiçi ve Yurtdışı Bilet Satış
◦Kurumsal Bilet Satış

Alternatif Tatil ve Otel Satış

BELGELERİMİZ

İ

UMRE
ORGANİZASYONLARI

Alanında uzman, hizmet sektörünün gerekliliklerini kavramış,
güler yüzlü ekibimiz ve tecrübeli din görevlilerimizle, hem Türkiye ofislerimizde hem de Mekke ve Medine’de 20 yılı aşkın bir süredir misafirlerimizin memnuniyeti için çalışıyor, unutulmayacak
huzur dolu bir yolculuk yapmalarını sağlıyoruz. Sahip olduğumuz
yetki belgeleri ve uzun yıllar içinde oluşturduğumuz sağlam altyapı ile ilk sıralarda yer alan firmamız, sektöre yön vermektedir.
Umre Organizasyonlarımızda gerek bireysel misafirlerimize gerekse dernekler, okullar, firmalar, meslek birlikleri ve bayi gruplarına en kaliteli hizmeti en uygun koşullarda sunma gayretindeyiz.
Her geçen gün artan talep doğrultusunda hedeflerimizi büyütüyor, ürün çeşitliğimizi artırıyoruz.
Kaliteden ödün vermeden her bütçeye uygun hazırladığımız, en
az 5 en fazla 28 günlük Umre programı seçenekleriyle, her hafta
asgari 3 kez hizmetinizdeyiz.
Standart turlarımızın yanında Kudüs Bağlantılı Umre Programlarımızda, “3 Kutsal Mescid’de 3 Cuma Namazı” konseptiyle
misafirlerimize, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da 1 Cuma, Mescid-i
Haram’da 1 Cuma, Mescid-i Nebevi’de 1 Cuma namazı kılarak
unutulmayacak bir seyahat yapma imkânı sunuyoruz.
İş yoğunluğu sebebiyle kısa vakitlerde Umre yapmak isteyen misafirlerimizin beklentileri doğrultusunda, mükemmel organizasyon için en ideal seçenekleri belirleyerek kişiye özel personel,
program ve özel şoförlü araçlarımızla Vip Umre Programları düzenliyoruz.

Umre Programlarımızda alt
hizmet başlıklarımız;
◦Ekonomik Umre Programları
◦4 ve 5 Yıldızlı Umre Programları
◦Kudüs Bağlantılı Umre Programlar
◦Vip Umre Programları

HAC
ORGANİZASYONLARI

Firmamız kuruluğu 1996 yılından itibaren, Türkiye genelinde Hac
Organizasyonları düzenlemektedir. 2007 yılında sahip olduğu
IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) belgesiyle kendi ismi
ile Hac yapma yetkisi alan firmamız, 20 yılı aşkın bir tecrübe ve
uzman rehberlik kadrosuyla faaliyetlerine devam etmektedir.
Yapmış olduğumuz işin kutsiyeti ve manevi ağırlığının getirdiği
bilinçle hareket etmek, Hac ibadetinin kurallarını titiz bir şekilde
uygulamak, ömürde bir defa çıkılan bu en kutlu yolculukta Hacı
adaylarımızın akıllarında soru işareti bırakmayacak şekilde hizmet etmek birinci derecede görevimizdir.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’ndan
aldığımız yetkiyle Türkiye’nin tüm illerinden düzenlediğimiz organizasyonlarımızda misafirlerimizin bütçelerine uygun hazırladığımız Ekonomik ve Lüks Hac Programları ile en kaliteli hizmeti
vermekteyiz.
Gerek yolculuk öncesi gerekse yolculuk esnasında mutat olarak
düzenlediğimiz Bilgilendirme ve İrşat Seminerlerimizle, misafirlerimizin noksansız bir ibadet yapmalarını temin etmekteyiz.

Hac Programlarımızda alt
hizmet başlıklarımız;
◦Ekonomik Hac Programları
◦Lüks Hac Programları

UMRE VE HAC
ORGANİZASYONUNDA
ACENTE TERCİHİNDE
DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR

Firmaların Umre ve Hac yetkisi alabilmeleri için IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) üyesi olmaları ve Suudi Arabistan
Hac Bakanlığı’ndan yetkili olmaları gerekmektedir. Firmanın yetkili olup olmadığını TÜRSAB, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kültür
Turizm Bakanlığı’ndan öğrenmeniz yapacağınız yolculuğun sağlığı açısından çok önemlidir.
Turizm sektöründe Hac-Umre Organizasyonları ancak sağlam
bir altyapı, maddi güç ve kazanılmış tecrübe ile yürütülebilir.
Aksi takdirde organizasyonlar başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.
Yaşanan maddi mağduriyetin yanı sıra manevi bir mağduriyet
söz konusu olmaktadır.
Tüm bu mağduriyetleri yaşamamak adına organizasyonuna
katılmak istediğiniz acentede aramanız gereken özellikler;
1.

TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) tarafından verilen A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesine (en az 3 yıllık) sahip olmalıdır.

2.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’ndan Umre ve Hac Organizasyonu yapma yetkisine sahip olmalıdır.

3.

IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği), üyesi olmalıdır.
IATA belgesine sahip olmayan turizm acentaları Umre Organizasyonu Düzenleme yetkisine sahip değildir.

4.

Şirketin referanslarına bakılmalı ve tecrübesi araştırılmalıdır.

NEDEN
İKLİM
TURİZM?
İklim Turizm olarak Umre ve Hac Organizasyonlarında:
•

A grubu seyahat acentesi olarak faaliyet göstermekteyiz.

•

Suudi Arabistan Hac Bakanlığından,

•

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan,

•

TÜRSAB’tan,

•

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından yetkili acenteyiz.

•

IATA belgeli uluslararası acenteyiz.

•

ISO 9001 kalite belgesine sahibiz.

•

Müşteri memnuniyetini esas alan bir anlayışla çalışıyoruz.

•

Bağımsız anketlerde %95 müşteri memnuniyeti sağlıyoruz.

•

Suudi Arabistan’da oturmuş bir altyapıya sahibiz. Mekke ve
Medine’de yerleşik temsilcilerimiz en iyi hizmeti sunmak için
çalışmaktalar.

•

Merkezi İstanbul’da bulunan acentemizin Kocaeli, Sivas ve
Bilecik şubelerinin yanı sıra Türkiye genelinde yüzlerce temsilcimiz bulunmaktadır.

YURTİÇİ TUR
ORGANİZASYONLARI
Ülkemizin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini keşfetmek için hazırladığımız turlarımızda Helal Tur
Konseptimizle hassasiyetlerinizi gözetiyor, uzman
rehberlerimizle unutulmayacak geziler sunuyoruz.
Yurtiçi Tur organizasyonlarımızda
alt hizmet başlıklarımız;
Karadeniz Turları ◦
Güney Doğu Turları ◦
Kültür Turları ◦

YURTDIŞI TUR
ORGANİZASYONLARI
Sahip olduğumuz tecrübe ve geniş operasyon ağı ile misafirlerimizi, tarihin insanlığa kültür mirası olarak bıraktığı lokasyonlara taşıyoruz. Gezilerimizde Helal Tur
konsepti dahilinde, namaz vakitlerine, ikram edilen yemeklere en üst düzeyde dikkat edilmektedir. İslam Dünyasının tarihi noktalarına yaptığımız gezilerde, dünü
anlatarak bugünü anlamlandırıyoruz.
Kudüs Turları: İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa ve Peygamberler şehri Kudüs’ü merkeze alarak El Halil, Beyt-ül Lahm, Eriha, Yafa, Lut Gölü gezilerimizle tarihin en kadim
topraklarından Filistin’de tarihi bir yolculuğa çıkıyoruz. Her Ay 2 sefer düzenlediğimiz turlarımızda en kaliteli hizmeti en uygun fiyatlarla sunuyoruz.
Endülüs Turları: Tarık Bin Ziyad’ın izinden İslam Dünyasının kadim medeniyeti
Endülüs’ü geziyoruz. Gırnata (Granada), Kurtuba (Cordoba), İşbiliyye (Sevilla), Tuleytula (Toledo) ve Madrid’te, İbn Haldun, İbn Rüşd, İbn Arabi, İbn Firnas’ın adımlarını takip ediyoruz. Her ay düzenlediğimiz turlarımızda Helal Tur Konseptimizle
hizmetinizdeyiz.
Balkan Turları: Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun yıllar hüküm sürdüğü ve kendinizi evinizde hissedeceğiniz Balkanlar’da, Bosna, Kosova, Makedonya, Arnavutluk
ve Karadağ’ı uzman rehberlerimizle, dilerseniz Büyük Balkan Turu, dilerseniz sadece Bosna Turu organizasyonlarımızla geziyoruz.
Orta Asya Turları: Altın Silsile’nin izinde Semerkand, Buhara, Kitob, Deneau ve
Duşanbe’de Tasavvuf büyüklerimizin adımlarını takip ediyoruz. Şah-ı Nakşibend
Muhammed Bahauddin, Ubeydullah-ı Ahrar, Abdülhalik Gücdüvani ve büyük İslam
alimlerini ziyaret ediyoruz. Her ay düzenlediğimiz turlarımızda hassasiyetlerinizi
ve memnuniyetinizi gözeterek hizmet ediyoruz.

BİLET SATIŞ
Yurtiçi ve Yurtdışı biletlerinizi firmamızdan en hızlı
ve en uygun fiyatlarla rezerve edebilir, tüm biletleme, değişiklik, iptal ve iade işlemlerinizi uzman
bilet satış ekibimizin sağladığı rahatlıkla yaptırabilirsiniz.
Kamu ve Özel Sektör Kurumlarına hizmet veren
Kurumsal Satış Ekibimizle iş yükünüz ve tüm
organizasyonlarınız artık daha kolay ve sorunsuz.
Dünyanın tüm lokasyonlarına ve tüm havayollarına
aynı anda erişip fiyat karşılaştırması yapabileceğiniz Kurumsal Satış Hizmetimizle farkı yaşayın.

ALTERNATİF
TATİL
Yurtiçi ve Yurtdışında Alternatif Tatil konseptine
uygun Otel, Tatil Köyü, Apart ve Villa seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Kaplıca Turları, Balayı Turları ile ayrıcalıklı hizmetlerimizle misafirlerimizin
huzurunu garanti ediyoruz.
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www.iklimtur.com
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Merkez: Kıztaşı Cad. Açıklar Sok. No: 27/2 Fatih / İstanbul
Tel: 0212 63556 12-13 / 635 30 59 | Fax: 0212 631 54 49
Kocaeli: Ömerağa Mah. Ankara Cad. No: 37 Kavala İşhani Kat: 2/4 Kocaeli
Tel: 0262 331 60 46 | Fax: 0262 331 60 56
Sivas: Sularbaşı Mah. Belediye Sok. No: 2 Akhan İş Merkezi Kat: 1 Daire: 2 Merkez / Sivas
Tel: 0346 223 01 00 | Fax: 0346 223 01 00
Bilecik: İstiklal Mah. Belediye Sok. No: 27/1 Daire: 2 Merkez / Bilecik
Tel: 0228 212 99 92 | Fax: 0228 212 99 92

