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25 yıldır sektörde tur operatörlüğü, seyahat acenteleri, 
yer hizmetleri & destinasyonlar yönetimi merkezi, havacılık, 

konaklama ve güvenlik alanlarında hizmetler veren OTI Holding, 
her zaman için mükemmelliği hedeflemiştir. Kuruluşundan bugüne 

kadar OTI Holding’in sürekli hedefi, kalite yönetim sistemleri 
vasıtasıyla en iyi şekilde müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini 

karşılamaktır.  OTI, çalışanlarından müşterilerinin aldığı nihai hizmete 
kadar işinin her adımında mükemmelliğe inanmaktadır.

25 YILLIK MÜKEMMELLİK



Yenilikçi vizyonu ve özel kalite anlayışıyla OTI Holding, 
global markalarıyla 1992’den beri turizm sektörünün 
lideridir.
OTI Holding 13 ülkedeki 24 şirket aracılığıyla faaliyet 
göstermektedir. Büyüme sürecinin bir parçası olarak yeni 
pazarlara girmekte ve kalite ve müşteri memnuniyetinden 
ödün vermeksizin ilerleme kaydetmektedir.

OTI HOLDING



Güçlerini orijinalliklerinden 
alan, prestij, istikrar, 
dürüstlük ve güvenin 
hayat bulduğu lider 
turizm markaları 
OTI Holding bünyesindedir…İştirakler ve 

Ana Ortaklar



İlk adımdan son adıma kadar, 
hedeflerden hayata... 
Elimizden gelenin en iyisini 
yaptık ve çalıştığımız her alanda 
kendimizi misafirlerimizin yüksek 
memnuniyetine adadık. 25 yıldır, 
mükemmel tatili planlamanız ve 
en iyi tatili geçirmeniz için ihtiyaç 
duyduğunuz tüm hizmetleri sağlamak 
için çalıştık. Mükemmellik hedefimiz, 
her gün, her saat, yaptığımız işin her 
detayında bizim prensibimiz.

OTI Holdingin ilk iştiraki olan 
ODEON Tours Inbound 
Türkiye 1992 yılında kuruldu. 
Bu yıllarda Antalya’ya gelen 
turistlerin sayısı 45-50 bindi.

Coral Travel 1994 yılın-
da Rusya’da kuruldu. O 
dönemden itibaren her yıl 
ortalama %30-50 oranında 
büyüdü. Wezyr Holidays 
2000 yılında Polonya’da 
kuruldu. Rusya’daki opera-
syon Blue Sky satış acen-
tesi zinciri ile genişletildi. 
Otium Hotels 3 oteliyle ko-
naklama sektöründe faaliyet 
göstermeye başladı.

“Son dakika satışlar” üze-
rine çalışan yeni tur oper-
atörü Sunmar Rusya’da ku-
ruldu. Coral Travel Ukrayna 
kuruldu ve Otium Eco Club 
grup şirketlerine katılmak 
üzere satın alındı. OTI Grup 
iştiraklerini 2006 yılında OTI 
Holding A.Ş. altında topladı.

OTI, 2007 yılında gerçekleş-
tirilen “OTI Turizm Festiva-
li-Güneş Ortakları” etkinliği 
ile 3 bin yerel ve 20den 
fazla ülkeden gelen yabancı 
tur operatörünü Antalya’da 
bir araya getirdi.

2009 yılından bu yana, 
OTI portföyüne daha fazla 
ülke ve destinasyon ekledi. 
Beyaz Rusya’ya tur oper-
atörü olarak girdi.  ODEON 
Tours Inbound şirketleri, 
Türkiye ve Mısır’a ek olarak 
Tayland ve İspanya’da ku-
ruldu. Grup, İrlanda’da bu-
lunan Blue Connect şirketi 
ile havacılık sektörüne girdi. 

2013 yılında, Coral Travel 
Gürcistan’da tur oper-
atörlüğüne başladı. ODEON 
Tours BAE kuruldu. 2016 
itibariyle, 38 ülke ve 65 des-
tinasyondaki 6 ana pazara 
turistler gönderilmektedir.
ODEON Tours Yunanistan 
kuruldu. 2016 itibariyle, 38 
ülke ve 65 destinasyondaki 
6 ana pazara turistler gön-
derilmektedir.

Şirketin 25nci yılı. Coral 
Travel 7 ülkede tur oper-
atörü olarak çalışmaktadır. 
Dünyanın her yerinde bu-
lunan yaklaşık 5980 pro-
fesyonel çalışan ve şirket, 
durmadan gelişmektedir.

1992
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2009-2012

2013-2016
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1994-2005

Yol Haritamız

Kuruluş
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İstikrar ve kaliteden 
ödün vermeden, kendi 

alanında uluslararası 
arenada lider şirketler 

grubu olmak.

Vizyon

Yüksek bir toplam kalite ve çevre bilinciyle, 
doğru, verimli, üretken ve sürdürülebilir 
yatırımlar yaparak müşterilerine, çalışanlarına, 
iş ortaklarına ve topluma mümkün olan en 
iyi şekilde katkıda bulunmak.

Misyon



İştirakler ve 
Ana Ortaklar

Satış Acenteleri Zinciri

Coral Travel Market      Rusya, Ukrayna 

Havacılık

Royal Flight          Rusya 
Blue Connect      İrlanda

Yer Hizmetleri & 
Destinasyonlar Yönetimi

Güvenlik

Odeon Güvenlik ve  
Danışmanlık-OGD        Türkiye

Konaklama
Xanadu Resort Hotel - Belek           Türkiye
Otium Eco Club - Side                      Türkiye
Otium Hotel Seven Seas - Side       Türkiye
Otium Hotel Life - Kemer                  Türkiye
Otium Hotel Amphoras - Şarm        Mısır 

Tur Operatörlüğü

Sunmar Tour                             Rusya
Wezyr Holidays                     Polonya
Ferien Touristik                         Almanya
Holiday Market Services         Türkiye 
                                     

Rusya 
Türkiye 
Ukrayna 
Polonya 
Beyaz 
Rusya 
Gürcistan

Türkiye
Mısır 
Tayland
İspanya
BAE
Yunanistan

Coral Travel                 

ODEON Tours



64 şehirden kalkışlı, 
36 ülke, 90 destinasyonda yer hizmetleri.

Bireysel satışlar ile,  
100 ülkeden 200 destinasyona hareket.

Rusya, Ukrayna, Polonya, 
Almanya, Beyaz Rusya, Gürcistan, 

ve Türkiye’deki şehirlerden uçuşlar.
Yılda 3 milyon turiste hizmet.

25 yılda 18 milyondan fazla turist.

 Yılda 

3 
milyon turist 



Türkiye, Mısır, Tayland, Yunanistan, İspanya, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Bulgaristan, 
Vietnam, Hindistan, Kıbrıs, Fas, İsrail, İtalya, 
Dominik Cumhuriyeti, Karadağ, Hırvatistan, Sri 
Lanka, Maldivler, Meksika, Avusturya, Almanya, 
Endonezya, Seyşeller, Ürdün, Morityus, Küba, Çin, 
Singapur, Tanzanya, Andorra

Türkiye, Rusya, Ukrayna, Polonya, Beyaz Rusya, 
Gürcistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Kosova, 
Almanya, Kazakistan

Türkiye (1992), Mısır (2004), Tayland (2010), 
İspanya (2012), Yunanistan (2014), BAE (2013)

Destinasyonlar

Kaynak Pazarlar

Yer Hizmetleri



Çalışanlarımız 
Yatırımlarımızdır
13 ülkedeki kendimize ait şirketlerimiz ile, 
25 milletten gelen ve 5980 çalışandan 
oluşan bir uluslararası ekibiz. Çalışanlarımız 
yatırımlarımızdır. Bu yüzden görevimiz; 
organizasyonel başarı ve performans 
yaratan, uygun eğitim ve deneyime sahip, 
kendilerini ve işi geliştiren, paylaşımcı olan 
ve grubun değerlerini benimseyen yeterli 
insan kaynağının sürdürülebilirliğini elde 
etmek, geliştirmek ve devam ettirmek için 
çalışanlarımıza destek vermektir.

13 ülkede

çalışan
5980



Bu Bir Kalite Yolculuğudur
OTI Holding, kalite sistemi vasıtasıyla 
kurumsal yapısını uluslararası standartlarda 
geliştirmektedir ve bunu tüm şirketlerine 
yaymayı hedeflemektedir.

ODEON Tours, Türkiye’deki tüm seyahat 
acentesi hizmetlerini kapsayan ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi Sertifikasını alan ilk şirkettir. 
Kalite yolculuğumuzda, tur operatörlüğü, 
konaklama ve güvenlik gibi alanlarda faaliyet 
gösteren farklı şirketlerimiz kalite yönetim 
sistemlerini benimsemişlerdir.



1994’te kurulmuş olup, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki 
en güvenilir markalardan biridir…

• Rusya, Türkiye, Ukrayna, Polonya, Almanya, Beyaz 
Rusya ve Gürcistan’da tur operatörlüğü hizmetleri
• Merkez ofisi Moskova’da bulunan Coral Travel’ın 
Rusya’nın 34 şehrinde, Ukrayna’nın 5 şehrinde, 
Varşova-Polonya’nın 8 şehrinde, Almanya’nın 
1 şehrinde, Tiflis-Gürcistan’da, Minsk-Beyaz 
Rusya’da ve İstanbul-Türkiye’de ofisleri 
bulunmaktadır.



Coral Travel Satış Acenteleri Zinciri
Faaliyetlerine 2001 yılında Rusya’da başlamıştır.

• Şirket, Rusya’da kendisine ait 20 ve franchise olarak 750 
satış ofisi ile faaliyet göstermektedir

• Ukrayna’da kendisine ait 8 ve 
franchise olarak 278 satış ofisi

• Türkiye’de kendisine ait 1 ve 
franchise olarak 43 satış ofisi

• Polonya’da kendisine ait 19 ve 
franchise olarak 116 satış ofisi

• Coral Travel Elite Satış Acenteleri aracılığıyla 
Rusya’da 22 satış ofisi ve Ukrayna’da 6 satış ofisi 

ile VIP ürünler sağlamaktadır
• Tüm markalar kapsamında, 

toplamda 1672 satış ofisi



2005 yılında kurulan şirket, 
ekonomik tur paketleriyle Moskova 
ve Rusya bölgelerinden turistler 
göndermektedir...

• Rusya’nın 43 şehrinden
60 destinasyona uçuşlar
• 457 franchise satış ofisi 



1999’da kurulmuş olup, Polonya 
pazarının tanınmış lider markasıdır… 

• 7 şehirden 25 ülkeye uçuşlar
• 2010 yılından beri ISO 9001:2008 Kalite 

Yönetim Sistemi sahibidir
• Capital Dergisi listesine göre yurt dışındaki 

 Türk şirketleri arasında en üst seviyedekilerden biridir
• Polonya’da kendisine ait 19 ve franchise olarak 

 116 satış ofisi



z

Odeon Holding Avrupa, OTI Holdingin 
Avrupa bölümüdür ve önceden Media 
Venture GmbH’nin sahibi olduğu ve 
Düsseldorf’ta bulunan FERIEN Touristik 
GmbH’nin yeni hissedarıdır. Hisselerin 
çoğunluğu Mart 2017 tarihinde Odeon 
Holding Europe Ltd. tarafından iktisap 
edildi. Ferien Touristik yılda yaklaşık 
150.000 misafire hizmet vermektedir. 
2000 yılında kurulan şirket, yaklaşık 100 
destinasyona paket tatiller sunmaktadır.



Kuruluşundan beri Türk turizminin 
öncüleri arasında yer almaktadır…

• 1992’de OTI Holding’in kurduğu ilk şirket olup, Türkiye, Mısır, 
Tayland, BAE, İspanya ve Yunanistan’da, 15’ten fazla ülkedeki 

tur operatörlerine kendi şirketleri aracılığıyla yer hizmetleri 
vermektedir
• Brand Finance 2012 raporuna göre “Türkiye’nin En 

Değerli Markaları” arasında 38. sırada yer almaktadır
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetim 

Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim 
Sistemi



Tüm süreçlerin merkezi yönetimi, tüm destinasyonlarda en yüksek 
kalite standartlarını garantiler ve korur…
• Türkiye, Mısır, Tayland, İspanya, Yunanistan ve BAE gibi ana 
faaliyet ülkelerine ek olarak, ODEON Tours, ürünler ve aracılık 
hizmetleri sağlayarak, portföyüne 20 destinasyon daha 
eklemiştir
• Destinasyonlar Yönetimi Merkezi, bu destinasyonlarda 
müşterilere en iyi ürünlerin ve üst düzey hizmetlerin 
sunulması için gerekli çalışmaları yapar, merkezi idare 
sağlar ve denetimler gerçekleştirir

ODEON Tours Destinasyonlar Yönetimi Merkezi



2014’te Rusya’da faaliyete geçmiştir…
• Uzun ve kısa menzilli olmak üzere 
 9 uçaklık bir filoya sahiptir
• 6 adet B757-200
• 2 adet B767-300  
• 1 adet B737-800
• Temmuz 2017 itibariyle, 1 adet B767-300’ün
 daha filoya katılması planlanmaktadır.



2011 yılında Dublin’de kurulmuş olup, uçak kiralama alanında faaliyet göstermektedir…

• 8 uçağını Rusya bayraklı havayolu şirketlerine kiralamıştır

• 2 Airbus 321-200 uçağı Ural Airlines tarafından işletilmektedir

• 6 Boeing 757-200 uçağı Royal Flight havayolu şirketi tarafından işletilmektedir



Belek’te High-class konseptinde, prestijli otel; 
OTI Holding’e 2014 yılında katıldı
• 420 oda, 2 ana restoran, 4 Alakart restoran, 
2 gün içi Atıştırmalık restoranı
• 5500 metrekarelik Fancyland Çocuk Kulübü
• Özel plaj, Kameriyeler, Toplantı Salonları 
Merkezi, Shang-Du Spa ve Sağlık Merkezi
• Deniz kenarında 150.000 m2 alan



z

Aile konsepti, çevre dostu işletim ve yüksek hizmet kalitesi 
tüm Otium otellerinde yaşanır.

• 2005’ten beri faaliyet göstermektedir

• Konaklama sektöründeki büyüme stratejisini sürdürmektedir

• Antalya, Türkiye’de 3 adet beş yıldızlı otele sahiptir

• Şarm El-Şeyh, Mısır’da 1 adet beş yıldızlı kiralık otel



z

• 2008’den beri sahibi olduğu Otium Eco Club (Side), Yeşil 

Yıldız Sertifikasına sahip olup, Akdeniz’deki en büyük çocuk 

kulüplerinden birini barındırmaktadır 

• Otium Hotel Life (Kemer) 2013’te satın alınmıştır

• Otium Hotel Seven Seas (Side) 2013’te satın alınmıştır

• Otium Hotel Amphoras (Şarm El-Şeyh) 2014’te kiralanmıştır



Türk müşterilere online satışlar sunan tatil portalı...

1999 yılında kurulan Holiday Market Service (HMS), 
faaliyetlerine 2009 yılından bu yana 

Türk müşteriler için online satış portalı olarak devam etmektedir. 
HMS, 2011 yılında tatil fırsatları sunan online seyahat web sitesi 

“www.gununtatili.com”u piyasaya sürdü. 

OTI Holding, her iki web sitesi vasıtasıyla yurt içi ve yurt 
dışı konaklama, uçak biletleri,  araba kiralama, yerel ve 

uluslararası tur hizmetleri vermektedir.



z

• 2005 yılında kurulmuş olan OGD, 
turizm işletmelerine, tatil köylerine, 
otellere, alışveriş merkezlerine, 
ticaret merkezlerine, festivallere, 
fuarlara, konserlere, sergilere ve 
organizasyonlara özel güvenlik 
ve danışmanlık hizmetleri 
vermektedir.

Yüksek kaliteli özel güvenlik 
ve danışmanlık hizmeti... 



z

Teşekkür Ederiz


