


Turizm İşletme & Yatırım Dergisi ile turizmisletmeyatirim.com, turizm profesyonellerinin
ilgi alanını oluşturan turizm yatırımları, tedarikçi-işletmeci ilişkileri, destinasyonlara yönelik 

gelişmeleri alternatif turizm türleri gibi konuları ele alarak, sektördeki son eğilimleri 
okuyucuyla buluşturmayı hedefler. Derginin her yeni sayısında Yatırımlar, Tedarikçiler, Oteller ve 

Acenteler bölümleri ayrı bir dosya konusu olarak ele alınır. Ayrıca yatırım teşviki alan firmalar, 
turizm istatistikleri ve güncel haberler de dergide ve haber portalında yayımlanır.

Turizm İşletme & Yatırım Dergisi; turizm yatırımcıları, işletmecileri ile sektöre ürün ve hizmet 
sağlayan tedarikçi firmalar ve tüm turizm profesyonelleri için bir başvuru kaynağı niteliğindedir…

Aylık olarak okuyucuyla buluşan Turizm İşletme & Yatırım Dergisi, 
Ercan Medya Yayıncılık tarafından yayınlanmakta olup, dergide turizm profesyonellerinin 

ilgi alanını oluşturan yatırımlar, tedarikçi-işletmeci ilişkileri vb. konular ele alınarak, 
sektörle ilgili araştırma, inceleme ve son eğilimlere yer verilir.

Haber portalı turizmisletmeyatirim.com ise güncel turizm haberlerinin yanı sıra röportaj ve 
makalelerin yayınlandığı, yatırım teşviki alan projelerin bilgilerinin paylaşıldığı bir platformdur. 

Her yeni sayıda yatırımlar, işletmeler ve tedarikçiler ile ilgili dosya haberlerin yanı sıra röportajlar, 
yatırım teşvikleri, turizm istatistikleri, ülkemizin önemli pazarları ve destinasyonlarındaki gelişmeler 

gibi spesifik konular da sektör profesyonellerinin dikkatine sunulur.

Aynı zamanda, yeni açılan otelleri her yönüyle tanıtmayı hedefleyen 
özel ekler de dergiyle birlikte yayımlanır.

Derginin ve haber portalının hedef kitlesini; turizm yatırımcıları, otel işletmecileri ve 
yöneticileri, tur operatörleri, acenteler, danışmanlar, mimarlar, tedarikçiler ile 

turizm ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları oluşturmaktadır.

Bu niteliğiyle Turizm İşletme & Yatırım Dergisi ile turizmisletmeyatirim.com, 
turizm profesyonelleri için buluşma noktası niteliğindedir.



YATIRIMLAR
• Yeni otel yatırımı kararı alan şirket ve gruplar,
• Projenin lokasyonu,
• Yatırımın maliyeti,
• Projenin büyüklüğü ve nitelikleri (oda, yatak sayısı, 

yeme-içme, toplantı olanakları vb.),
• Yatırım teşviki alan firmalara ilişkin detaylar,
• Açılışı kesinleşen yeni otellere yönelik detaylar 
 Yatırımlar bölümünde ele alınır...



TEDARİKÇİLER
• Konaklama işletmelerine ürün ve hizmet sunan tedarikçi firmaların 

yeni açılacak ve faaliyette olan otellere yönelik faaliyetleri, 
• Sektördeki gelişmelere göre farklılaşan ürün ve hizmetler,
• Otel işletmeleri açısından öne çıkan tekstil, mobilya, yazılım, 

iklimlendirme, temizlik gibi alanlarda uzmanlaşan firmaların yeni 
ürünlerine ilişkin haberlere, ayrıca sektör temsilcilerinin görüş ve 
değerlendirmelerine Tedarikçiler bölümünde yer verilir...



• Toplantı- kongre,
• Sağlık turizmi ve termal turizm,
• SPA-Wellness,
• Yeşil ve sürdürülebilir oteller vb.
• Konaklama işletmelerini kapsayan güncel konulara ilişkin haber 

dosyaları yayımlanan Oteller bölümünde tesis yöneticileri ile 
konuya ilişkin dernek ve diğer kurumların görüş ve 
değerlendirmelerine başvurulur...

OTELLER



• Ülkemiz turizmi için öne çıkan pazarlar,
• Türkiye’nin gözde destinasyonları ve az bilinen turizm değerleri,
• Doğa, kültür, kamp turizmi vb. alternatif turizm türleri gibi
• Seyahate ilişkin tüm konulara Acenteler bölümünde yer verilerek, 

sektör profesyonellerinin değerlendirmeleriyle dosyalarımız 
zenginleştirilir... 

ACENTELER 


