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Α. ΓΕΝΙΚΑ
Ο τουριςμόσ ςυνιςτά ζναν από τουσ πιο ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ
οικονομίασ ςτθν Τουρκία και μία βαςικότατθ πθγι εςόδων, αφοφ πάνω από το 1/10
των χρθμάτων που ειςρζουν ςτα ταμεία τθσ πλζον ετθςίωσ προζρχονται από τον
τουριςμό. Θ Τουρκία αποτελεί ζναν προοριςμό, ο οποίοσ μπορεί να ςυνδυάςει
πολλζσ μορφζσ τουριςμοφ: κερινό-χειμερινό, πολιτιςτικό, κρθςκευτικό,
γαςτρονομικό, ιατρικό, εναλλακτικό. Οι φυςικζσ δυνατότθτζσ τθσ ςε ςυνδυαςμό με
εκτεταμζνθ διαφθμιςτικι καμπάνια τα τελευταία χρόνια και με τισ χαμθλζσ τιμζσ
υπθρεςιϊν που παρζχει, τθν ζχουν φζρει ςτισ πρϊτεσ κζςεισ παγκοςμίωσ τόςο ςε
επίπεδο αφίξεων, όςο και εςόδων.
Θ Τουρκία κατατάςςεται ςτθν 6θ κζςθ παγκοςμίωσ ςε επίπεδο αφίξεων
τουριςτϊν και ςτθ 10θ παγκοςμίωσ ςε επίπεδο εςόδων.
Βαςικά μεγζθη τουριςμοφ ςτην Τουρκία:

Διεκνείσ αφίξεισ:
36,8
εκατ.τουρίςτεσ
(2014)

Συμμετοχι ςτθν
απαςχόλθςθ:

Συμμετοχι ςτο
ΑΕΡ:

11,5% ΑΕΡ

10,3%

Ζςοδα από
τουριςμό:
34 δις δολάρια
(2014)
Ξενοδοχειακό
δυναμικό χϊρασ
(2013):

Αφίξεισ ςε
Κων/πολθ
(2014):

979.836 κλίνεσ
463.039
δωμάτια

Τουρκία:

11,8 εκατ.

-> 6θ κζςθ
παγκοςμίωσ ςε
επίπεδο
αφίξεων, 4θ
ςτθν Ευρϊπθ
-> 10θ κζςθ ςε
επίπεδο εςόδων

Πηγή: Turkstat

To 2014 ιταν μια ακόμθ καλι χρονιά για τθν Τουρκία ςτον τομζα του
τουριςμοφ, κακϊσ ςφμφωνα με τθν Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία τθσ Τουρκίασ, τα
ζςοδα τθσ χϊρασ από τον τουριςμό αυξικθκαν κατά 6,2% ςε ςχζςθ με το
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προθγοφμενο ζτοσ και ζφταςαν τα 34 δις. δολάρια. Το 81% των εςόδων προιλκε
από ξζνουσ τουρίςτεσ, ενϊ το 19% από Τοφρκουσ διαμζνοντεσ ςτο εξωτερικό που
επιςκζφτθκαν τθν Τουρκία.Ο αρικμόσ Τοφρκων τουριςτϊν που ταξίδεψε ςτο
εξωτερικό αυξικθκε κατά 2,1% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ φτάνοντασ τα 8,3
εκ
Στο διάγραμμα απεικονίηεται θ εξζλιξθ των αφίξεων τθν τελευταία δεκαετία:
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(Πηγή: ΤurkStat, Επεξεργαςία: Γρ.ΟΕΥ Αγκυρασ)

Οι αφίξεισ ςτθν Τουρκία από τθ δεκαετία του ’80 μζχρι ςιμερα αυξικθκαν
κατά 260%, ενϊ το διάςτθμα 2002-2014 υπερδιπλαςιάςτθκαν. Με εξαίρεςθ το
2006, που παρουςίαςαν μια πτϊςθ τθσ τάξεωσ του 9,7% ςε ςχζςθ με τθν
προθγοφμενθ και τα ζτθ 2009 και 2010, όπου παρατθρικθκε μικρι κακίηθςθ λόγω
τθσ εξάπλωςθσ τθσ χρονιζσ εκείνεσ τθσ παγκόςμιασ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ, όλεσ
τισ
υπόλοιπεσ
παρουςιάηουν
ςτακερά
ανοδικι
τάςθ.
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Χάρθ ςτθν εκτεταμζνθ διαφιμιςθ των τουρκικϊν τουριςτικϊν προοριςμϊν
τθν τελευταία πενταετία και ςτθν καλλιζργεια καλϊν ςχζςεων τόςο με τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όςο και με γειτονικζσ τθσ χϊρεσ, θ Τουρκία κατάφερε να
κατατάςςεται ςτθν πρϊτθ δεκάδα παγκοςμίωσ τόςο ςε επίπεδο εςόδων, όςο και
ςε επίπεδο αφίξεων, μετά από τουριςτικοφσ κολοςςοφσ όπωσ θ Γαλλία, οι ΘΡΑ, θ
Κίνα, θ Ιςπανία και θ Ιταλία.
Παγκόςμια κατάταξη ςε επίπεδο αφίξεων
ΧΩΕΣ

Αρικμόσ αφίξεων κατά το 2013

1

Γαλλία

84.7 εκατ.

υκμόσ μεταβολισ
2013/2012
+2%

2

ΘΡΑ

69.8 εκατ.

+4,7%

3
4
5
6
7
8
9
10

Ιςπανία
Κίνα
Ιταλία
Τουρκία
Γερμανία
Θν.Βαςίλειο
ωςία
Ταχλάνδθ

60.7 εκατ.
55.7 εκατ.
47.7εκατ.
38.7 εκατ.
31.4 εκατ.
31.2 εκατ.
28.4 εκατ.
26.5 εκατ.
Πηγή: UNWTO World Barometer 20141

+5,6%
-3,5%
+2,9%
+5,9%
+3,7%
+6,4%
+10,2%
+18,8%

1

Τα ςτοιχεία που διατίκενται από τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Τουριςμοφ είναι για το 2013 και είναι
ενδεικτικζσ τθσ παγκόςμιασ κατάταξθσ. Δεν ςυμπίπτουν με αυτά του τουρκικοφ Ινςτιτοφτου
Στατιςτικισ, το οποίο για το 2013 για τθν Τουρκία π.χ ζδινε αρικμό αφίξεων 35,7 εκατ.
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Ραγκόςμια κατάταξθ ςε επίπεδο εςόδων
Χώρα

Ζιςπράξεισ
(2013)

Μεταβολή
(2013/2012)

1

ΘΡΑ

$136,6 δις.

+10,6%

2

Ιςπανία

$60,4 δις.

-7,4%

3

Γαλλία

$56,1 δις.

-2,2%

4

Κίνα

$51.7δις.

+3.3%

5

Ιταλία

$43.9 δις.

+6,6%

6

Ταχλάνδθ

$42,1 δις.

+24,4%

7

Γερμανία

$41,2 δις

+8,1%

8

Θν.Βαςίλειο

$40,6 δις.

+12,1%

Χονγκ Κονγκ

$38,9 δις.

+17,7%

9

Αυςτραλία

$30.9 δις.

-2,8%

10

Tουρκία

$27.9δις.

+6,8%

Πηγή: UNWTO World Barometer 2013
Καταγραφι αναχωριςεων Τοφρκων - αφίξεων αλλοδαπϊν τουριςτϊν

Πηγή: Turkstat
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Β. ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ
Β1. ΧΩΕΣ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ ΤΟΥΙΣΤΩΝ ΣΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ
Οι χϊρεσ από τισ οποίεσ αφικνοφνται οι περιςςότεροι τουρίςτεσ ςτθν
Τουρκία παρουςιάηουν γεωγραφικι ποικιλία, κακϊσ προζρχονται από τθν Ευρϊπθ
(Γερμανία, Θνωμζνο Βαςίλειο), από γειτονικζσ χϊρεσ ΚΑΚ (ωςία, Γεωργία,
Ουκρανία) και από τθ Μζςθ Ανατολι (Ιράκ, Ιςραιλ)

Χώρεσ προζλευςησ τουριςτών ςτην
Σουρκία (χιλιάδεσ αφίξεισ)
ΘΡΑ
Γερμανία
Αυςτραλία
Αηερμπαϊτηάν
Βζλγιο
657
131

Βουλγαρία

881
830,8

202,5

785

Δανία
Γαλλία

5250
4479

512
657,7

190

660

697,3

2600

394

1755

667,5
284

Ολλανδία
ΘΒ

170,5

188,6

Γεωργία

857

1303,7

1693
408,3
1037

Ιράk
Ιςπανία
Ιςραιλ
Σουθδία
Ελβετία
Ιταϋλία
Ιαπωνία
Καναδάσ
ωςία
Συρία
Ουκρανία

Θ πιο ςθμαντικι χϊρα προζλευςθσ τουριςτϊν για τθν Τουρκία είναι παραδοςιακά θ
Γερμανία, όπου εξάλλου διαβιοφν και πολλοί Τοφρκοι.

7

Αφίξεισ ανά χώρα
προζλευςησ (2014)
5,25 εκατ.
4,48 εκατ.
2,6 εκατ.
1,75 εκατ.
1,69 εκατ.

Γερμανία
Ρωςία
Θνωμζνο Βαςίλειο
Γεωργία
Βουλγαρία

Μερίδιο
(2014)
14,4%
12,5%
7,2%
4,9%
4,7%

Μεταβολι 2006-2012 των αφίξεων από τισ 5 κυριότερεσ αγορζσ προζλευςθσ
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Β2. ΡΟΦΙΛ ΕΡΙΣΚΕΡΤΘ ΣΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ
Ο ταξιδιϊτθσ που ςυγκαταλζγει τθν Τουρκία ςτισ επιλογζσ του ςυνικωσ
αναηθτά υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ ςε χαμθλζσ τιμζσ. Ενδιαφζρεται για all
inclusive κζρετρα κυρίωσ που να ςυνδυάηουν χαλαρζσ διακοπζσ και κοντινζσ
επιςκζψεισ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. Κυρίωσ είναι επιςκζπτθσ μεςαίων
ειςοδθματικϊν ςτρωμάτων που ςτακμίηει τον οικονομικό παράγοντα (cost-benefit
analysis) ςτθν επιλογι των διακοπϊν του και προτιμά μεγάλθσ διάρκειασ (κερινζσ
ςυνικωσ) διακοπζσ με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ.
Οι πόλεισ τθσ Τουρκίασ με τθν πιο μεγάλθ επιςκεψιμότθτα είναι θ Κων/πολθ,
θ Αττάλεια, θ Αδριανοφπολθ, το Τςανάκκαλε, θ Σμφρνθ, θ Άγκυρα, θ Ρροφςα, το
Ικόνιο, θ Τραπεηοφντα, θ Αμάςρα, το Γκαηίαντεπ, θ Μαρντιν, θ Σανλίουρφα, το Βαν.
Μεγάλθ επιςκεψιμότθτα ζχουν και τα προςτατευόμενα από τθν UNESCO
μνθμεία, όπωσ θ Κοιλάδα του Göreme ςτθν Καππαδοκία, το Βυηαντινό τμιμα τθσ
Κων/πολθσ, θ Ιεράπολθ-Pamukkale ςτο Denizli, ο αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ Τροίασ
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ςτο Canakkale, το όροσ Nemrut ςτο Adiaman, θ πόλθ Safranbolu ςτο Karabuk, το Τηαμί
του Σελίμ ςτθν Αδριανοφπολθ, αρχαιολογικοί χϊροι Αττάλειασ και Μοφγλα και ο νεολικικόσ
οικιςμόσ Çatalhöyük ςτο Ικόνιο.

Β3. ΕΙΔΙΚΟΤΕΕΣ ΜΟΦΕΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΣΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ
1. Ιατρικόσ Τουριςμόσ
Με τον όρο «ιατρικόσ τουριςμόσ» νοοφμενο ωσ το ςφνολο των επιςκεπτϊν
μιασ χϊρασ για λόγουσ είτε ιατρικϊν επεμβάςεων, είτε κεραπευτικϊν/ιαματικϊν
διακοπϊν, είτε ςυνδυαςμοφ φροντίδασ και διακοπϊν θλικιωμζνων, θ Τουρκία
αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ προοριςμοφσ ιατρικοφ τουριςμοφ
παγκοςμίωσ, ςυγκαταλεγόμενθ ςτισ δζκα πρϊτεσ κζςεισ διεκνϊσ, ανάμεςα ςτον
Ραναμά, τθ Βραηιλία, τθ Μαλαιςία, τθν Κοςτα ίκα, τθν Ινδία και τισ ΘΡΑ τα
τελευταία δζκα χρόνια. Δζχεται τα τελευταία τρία χρόνια κατά μζςο όρο ετθςίωσ
άνω των 150.000 διεκνϊν τουριςτϊν για λόγουσ ιατρικοφσ, ενϊ ςυγκριτικό τθσ
πλεονζκτθμα είναι οι χαμθλζσ τιμζσ ειδικότερα ςε επεμβάςεισ bypass ($ 11.00015.000, τθν ίδια ςτιγμι που ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο το αντίςτοιχο κόςτοσ είναι
27.700$ και ςτισ ΘΡΑ 129.750$), ςτθν υποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι (κόςτοσ IVF
ςτθν Τουρκία 3.000 $, ενϊ ςτισ ΘΡΑ 20.000 $), ςε επεμβάςεισ αποκατάςταςθσ
ιςχίου (10.750 $ ζναντι 45.000$ ςτισ ΘΡΑ) και ςτισ αιμοκακάρςεισ.
Κατά 91,3% προτιμϊνται ιδιωτικά νοςοκομεία και κλινικζσ από τουσ ξζνουσ
επιςκζπτεσ-αςκενείσ, τα περιςςότερα από τα οποία βρίςκονται ςτθν Κων/πολθ και
ςτθν Άγκυρα, κατά 4,9% κρατικά νοςοκομεία, κατά 2,7% νοςοκομεία-ερευνθτικά
κζντρα και κατά 1,1% κρατικά πανεπιςτθμιακά νοςοκομεία.
Συνολικά οι επιλογζσ των ξζνων τουριςτϊν/αςκενϊν ιταν οι ακόλουκεσ:

Κρατικά νοςοκομεία

Αρικμόσ
Αρικμόσ
νοςοκομείων αςκενϊν
308
27.335

Κρατικά πανεπιςτθμιακά
νοςοκομεία
και
ερευνθτικά κζντρα
Αρικμόσ
Αρικμόσ
νοςοκομείων αςκενϊν
87
15.797

Ιδιωτικά νοςοκομεία

Αρικμόσ
Αρικμόσ
νοςοκομείων αςκενϊν
499
218.095

Πηγή:Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ

Τα κρατικά νοςοκομεία που προτιμϊνται περιςςότερο από ξζνουσ αςκενείσ
και που απεικονίηονται ςτο παρακάτω διάγραμμα (ςτοιχεία του 2012), είναι τόςο
από Κων/πολθ και Άγκυρα όςο και από άλλεσ περιφερειακζσ πόλεισ τθσ Τουρκίασ
που τυγχάνει να είναι και τουριςτικοί προοριςμοί (Αττάλεια, Μοφγλα, Αίδίνιο,
Ικόνιο, Μερςίνα, Σανλίουρφα). Τοφτο εξθγείται τόςο από ςυγκυριακζσ
παραμζτρουσ, λόγω δθλαδι του ότι κατά τθ διάρκεια διακοπϊν χρειάςτθκε ςε
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κάποιουσ επιςκζπτεσ νοςθλία ςε τουρκικά νοςοκομεία, όςο και ςτθν επιλογι του
ςυνδυαςμοφ διακοπϊν με λιψθ ςυγκεκριμζνθσ κεραπείασ.
Οι χϊρεσ προζλευςθσ αςκενϊν-τουριςτϊν ςτθν Τουρκία είναι κυρίωσ θ
Γερμανία, Λιβφθ, Ιράκ, Αηερμπαϊτηάν, ωςία.

Οι δζκα ςημαντικότεροι προοριςμοίνοςοκομεία ξζνων αςθενών
Antalya Manavgat state…
Antalya Kemer State Hospital
Mugla Marmaris State Hospital
Konya Dr.Faruk Sukan…
Istanbul Erenkoy Physiotherapy

Οι δζκα ςθμαντικότεροι
προοριςμοί-νοςοκομεία
ξζνων αςκενϊν

Aydin Kusadasi State hospital
Cannakkale State Hospital
Mersin Maternity and…
Sanliurfa Haran State Hospital
Istanbul Kartal Yavuz Selim…
0
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Πηγή: Υπουργείο Υγείασ Τουρκίασ
2. Θρθςκευτικόσ Τουριςμόσ
Θ Τουρκία αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ προοριςμοφσ
κρθςκευτικοφ τουριςμοφ, κακϊσ ςτθ χϊρα βρίςκονται αρκετά κρθςκευτικά μνθμεία
που προςελκφουν τουρίςτεσ διαφόρων κρθςκευμάτων, με κυριότερα από αυτά τθν
Αγ.Σοφία ςτθν Κων/πολθ, τθν Ραναγία Σουμελά ςτον Ρόντο, τθν Αγ.Σοφία
Τραπεηοφντασ, το Σπίτι τθσ Ραναγίασ ςτθν Ζφεςο, τουσ λικόκτιςτουσ ναοφσ τθσ
Καππαδοκίασ, τθν Εκκλθςία του Ακνταμάρ, το Μπλε Τηαμί και το Τηαμί του
Μπεγιαηίτ, το Τηαμί Αλλαντίν ςτο Ικόνιο, τθ Συναγωγι τθσ Εφζςου κ.α.
3. Γαςτρονομικόσ Τουριςμόσ
Τθν τελευταία 15ετία καταβάλλονται μεγάλεσ προςπάκειεσ από μζρουσ τόςο
των κρατικϊν (κεντρικϊν και περιφερειακϊν) όςο και ιδιωτικϊν τουριςτικϊν
φορζων να προβλθκεί θ Τουρκία ωσ προοριςμόσ, που ςυνδυάηει διακοπζσ με
ιδιαίτερθ κουηίνα. Οι γαςτρονομικζσ επιλογζσ ςτα πολυάρικμα εςτιατόρια τθσ
χϊρασ περιλαμβάνουν από ιχκθρά και καλαςςινά ωσ το περίφθμο κεμπάμπ και από
φροφτα και λαχανικά ωσ τυριά με επωνυμία προζλευςθσ. Μεγάλθ διάδοςθ ζχουν
τθν τελευταία τριετία και τα λεγόμενα ‘culinary trips’ ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ
Τουρκίασ που είναι διάςθμεσ για τθν παραγωγι ςυγκεκριμζνων προϊόντων και οι
οποίεσ ζχουν δϊςει το όνομά τουσ ςε αυτά, κακιςτϊντασ τα διεκνοφσ φιμθσ, π.χ
Adana Kebab, Antep Baklavasi, Kayseri pastirmasi κλπ
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Γ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤΡΚΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ
Γ1. ΡΟΦΙΛ ΤΟΥΚΟΥ ΡΕΙΘΓΘΤΘ
Το προφίλ του Τοφρκου περιθγθτι ζχει υποςτεί ςθμαντικζσ αλλαγζσ τθν
τελευταία δεκαετία, οι οποίεσ οφείλονται ςτθ μεταβολι του βιοτικοφ επιπζδου
μεγάλθσ μερίδασ του πλθκυςμοφ και τθν ενίςχυςθ τθσ μεςαίασ τάξθσ, ςτθν άνοδο
του μορφωτικοφ επιπζδου, ςτθν αςτικοποίθςθ που θ οικονομικι ανάπτυξθ επζφερε
και ςτθ βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ του Τοφρκου με το Διαδίκτυο. Ζτςι, ενϊ παραδοςιακά
οι Τοφρκοι πολφ δφςκολα εγκατζλειπαν τθ χϊρα τουσ για διακοπζσ, διαφαίνεται
τελευταία μια τάςθ να γνωρίςουν νζεσ χϊρεσ. Ραράλλθλα λοιπόν με τον
παραδοςιακό Τοφρκο περιθγθτι-περιγραφι που χαρακτθρίηει ακόμθ μεγάλθ
μερίδα του εξερχόμενου από τθν Τουρκία τουριςμοφ και που προτιμά ολιγοιμερεσ
διακοπζσ ςε οικεία μζρθ (ςυνθκζςτερα τόπο καταγωγισ του) εντόσ τθσ Τουρκίασ,
διαμορφϊνεται ςταδιακά ζνασ νζοσ τφποσ Τοφρκου τουρίςτα που παρουςιάηει τα
εξισ χαρακτθριςτικά:
 Ρροτιμά να οργανϊνει μόνοσ του τισ διακοπζσ και τα ταξίδια του
(ςυνικωσ μζςω Internet)
 Ρροτιμά να πθγαίνει περιςςότερα ταξίδια για μικρότερο χρονικό
διάςτθμα παρά διακοπζσ μεγάλθσ διάρκειασ άπαξ ςτο ζτοσ
 Επθρεάηεται από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ
 Εκτιμά τισ value for money διακοπζσ (χαρακτθριςτικό είναι ότι το
μζςο κόςτοσ διακοπϊν τουΤοφρκου τουρίςτα είναι 698 δολάρια)
 Ζνα 10% οικονομικά εφρωςτων Τοφρκων ξοδεφει αρκετά χριματα με
βάςθ τισ επιταγζσ τθσ μόδασ, επιδιϊκοντασ άνεςθ και πολυτζλεια
 Αναηθτά νζεσ εμπειρίεσ (γαςτρονομία, δραςτθριότθτεσ, τοπία)
 Είναι των άμεςων αποφάςεων και των κρατιςεων τελευταίασ
ςτιγμισ
 Ρροτιμά να ςυνδυάηει τισ διακοπζσ με χαλάρωςθ (ςυνθκζςτερα ςε
παραλιακοφσ τόπουσ διακοπϊν)
 Οι πιο ευκατάςτατοι προτιμοφν κοντινά ταξίδια ςτο Αιγαίο το
καλοκαίρι με καλαμθγοφσ
 Μία ςθμαντικι μερίδα επιδιϊκει ταξίδια ςε προοριςμοφσ με
ιςλαμικά μνθμεία.
Γ2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τθν τελευταία δεκαετία ζχει ςχεδόν διπλαςιαςτεί ο αρικμόσ των Τοφρκων
που ταξιδεφουν ςτο εξωτερικό. Το 2014 αυξικθκε ο εν λόγω αρικμόσ κατά 6,1%
ςε ςχζςθ με το 2013.

2004
2005

Τούπκοι πολίηερ πος ηαξιδεύοςν ζηο εξωηεπικό
(εκαη.)
4
4,06
11

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

4,023
4,96
4,96
5,2
5,3
5,6
5,8
7,5
7,98

Εξερχόμενοσ τουριςμόσ από Σουρκία
(εκατ.Σοφρκων τουριςτών)
9
8
7
6
5

Εξερχόμενοσ τουριςμόσ
από Τουρκία
(εκατ.Τοφρκων τουριςτϊν)

4
3
2
1
0

Πηγή:Turkstat-Επεξεργαςία Γρ.ΟΕΥ Αγκφρασ
Γ3. ΧΩΕΣ ΡΟΤΙΜΘΣΘΣ ΤΟΥΚΩΝ ΡΕΙΘΓΘΤΩΝ (ςτοιχεία Τurkstat 2013)

Οι χϊρεσ, τισ οποίεσ οι Τοφρκοι τουρίςτεσ προτιμοφν να επιςκζπτονται είναι
θ Γεωργία (1,17 εκατ.), θ Βουλγαρία (0,76 εκατ.), θ Ελλάδα (0,73 εκατ.), το
Αηερμπαϊτηάν (0,37 εκατ.), θ Γερμανία (0,32 εκατ.), οι ΘΡΑ (0,31 εκατ.), θ ωςία
(0,28 εκατ.), το Θνωμζνο Βαςίλειο και θ Γαλλία. Θ Γεωργία μόλισ τα τελευταία τρία
χρόνια άρχιςε να αποτελεί ιδίατερα δθμοφιλι κοντινό προοριςμό (το 2010 μόλισ
100.000 Τοφρκοι τθν επιςκζφκθκαν), λόγω πικανότατα του χαμθλοφ κόςτουσ
διαςκζδαςθσ. Και οι τουριςτικζσ ροζσ από Τουρκία προσ Ελλάδα ζχουν τα τελευταία
τρία χρόνια αυξθκεί ςθμαντικά λόγω και του πιλοτικοφ προγράμματοσ κεωριςεων,
αλλά και γιατί οι Τοφρκοι, όχι μόνο των παραλίων αλλά και τθσ Ανατολίασ πλζον
κεωροφν τθν Ελλάδα ωσ οικείο, κοντινό και ευχάριςτο τουριςτικό προοριςμό. Οι
λόγοι που επιλζγονται, τζλοσ, από τουσ Τοφρκουσ ευρωπαϊκοί προοριςμοί, όπωσ θ
Γερμανία και θ Βουλγαρία είναι προφανείσ κι ζχουν να κάνουν με το ζντονο
τουρκικό ςτοιχείο που διαβιοί ςε αυτζσ. Χαρακτθριςτικό είναι ότι μεγάλο ποςοςτό
Τοφρκων που ταξιδεφει προσ τισ δφο αυτζσ χϊρεσ ςυνικωσ φιλοξενείται από
ςυγγενείσ.
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Χώρεσ επιλογήσ Σοφρκων περιηγητών για
διακοπζσ-Μερίδιο (%) επί του ςυνολικοφ
εξερχόμενου τουριςμοφ
Γεωργία
Βουλγαρία
Ελλάδα
Αηερμπαϊτηάν
Γερμανία
ΘΡΑ
Θνωμζνο Βαςίλειο
Γαλλία
Λοιποί προοριςμοί

(Πηγή: Τurkstat, επεξεργαςία Γρ.ΟΕΥ Αγκφρασ)
Δ.ΔΙΜΕΡΕΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΡΟΕ

Δ1. ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΩΝ ΔΙΜΕΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΚΙΑΣ
- Στισ 20.1.2000 υπεγράφθ υμφωνία Σουριςτικήσ υνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ
και Σουρκίασ (προβλζπει ανταλλαγι τεχνογνωςίασ, πλθροφοριϊν, τουριςτικοφ
διαφθμιςτικοφ υλικοφ, ςυνεργαςία ςε τομζα επενδφςεων, επαγγ.εκπαίδευςθσ,
κατάρτιςθσ, ανάπτυξθσ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, ενκάρρυνςθ επαφϊν
επαγγελματικϊν οργανϊςεων, περιοδικι ςφγκλθςθ Μικτισ Επιτροπισ,
Ν.2897/2001, ΦΕΚ 69/Αϋ/6.4.2011)
- 1η φνοδοσ Μικτήσ Ελληνοτουρκικήσ Επιτροπήσ Σουριςμοφ (Αθήνα, 2003):
ζμφαςθ ςτθν ανάγκθ προβολισ κοινϊν προϊόντων ςε κζματα ιςτορικισ,
πολιτιςτικισ και φυςικισ ομορφιάσ υπό τθ μορφι κοινϊν τουριςτικϊν πακζτων ςε
υπερπόντιεσ αγορζσ-προβολι καλάςςιου, κρθςκευτικοφ τουριςμοφ και κακιζρωςθ
πολιτιςτικϊν διαδρομϊν-πρόταςθ για κατοπλοϊκι ςφνδεςθ Σμφρνθσ με Ρειραιά,
Βόλο, Θεσ/νίκθ και ελλθνικά νθςιά.
- 6ο Ελληνοτουρκικό forum για τον Σουριςμό (άμοσ, Κουςάνταςι, 2005): Κοινι
διακιρυξθ για ςτενότερθ ςυνεργαςία ςε κρθςκευτικό/πολιτιςτικό/καλάςςιο
τουριςμό/κρουαηιζρεσ
- 2η φνοδοσ Μικτήσ Ελληνοτουρκικήσ Επιτροπήσ Σουριςμοφ και 7ο
Ελληνοτουρκικό forum για τον Σουριςμό (Αττάλεια, 2006): Ζμφαςθ ςτθ ςτενότερθ
ςυνεργαςία μεταξφ των ενϊςεων τουριςτικϊν πρακτόρων των δφο χωρϊνανταλλαγι επιςκζψεων ςε τουριςτικζσ εκκζςεισ και ςυνζδρια, ανταλλαγι
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ςπουδαςτϊν τουριςτικϊν ςχολϊν, επίςκεψθ ςε ςεμινάριο ςτθν Κων/πολθ 9
Ελλινων κακθγθτϊν μαγειρικισ-Κοινι διακιρυξθ Υπουργϊν Τουριςμοφ,
ςυνεργαςία ςε επιμορφωτικά προγράμματαμ ςθμαςία ςφςταςθσ Ομάδασ Εργαςίασ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ
- 1η φνοδοσ Ανωτάτου υμβουλίου υνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ-Σουρκίασ:
υπογραφι από δφο Υπουργοφσ Τουριςμοφ & Ρολιτιςμοφ Κοινήσ Ελληνοτουρκικήσ
Διακήρυξησ για ςυνεργαςία ςτον τομζα του τουριςμοφ.
- 8ο Ελληνοτουρκικό forum για τον Σουριςμό και 3η φνοδοσ Μικτήσ
Ελληνοτουρκικήσ Επιτροπήσ Σουριςμοφ (Αθήνα, Οκτώβριοσ 2011): ζμφαςθ ςτθ
ςυνδυαςτικι δυναμικι των δφο χωρϊν με ςτόχο τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν από
αναδυόμενεσ αγορζσ (Κίνα, Ινδία)-κοινι παρουςία Ελλάδασ-Τουρκίασ ςε διεκνείσ
τουριςτικζσ εκκζςεισ – Υπογραφι Ρρωτοκόλλου
- 2ο SeaTrade Winter Cruising Forum (Κων/πολη 2011):Ανακοίνωςθ από
Υφυπουργό Ρολιτιςμοφ &Τουριςμοφ για άρςθ του καμποτάη και απελευκζρωςθ τθσ
κρουαηιζρασ-Συνεργαςία δφο χωρϊν εντόσ του UNWTO, ΟΟΣΑ, European Travel
Committee, ΟΣΕΡ, Συνεργαςία χωρϊν ΝΑ Ευρϊπθσ
-Μάρτιοσ 2013: Κοινι Διακιρυξθ τθσ Υπουργοφ Τουριςμοφ τθσ Ελλθνικισ
Δθμοκρατίασ και του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ
Τουρκίασ για ςυνεργαςία ςτον τομζα του Τουριςμοφ ςτο πλαίςιο του Ανωτάτου
Συμβουλίου Συνεργαςίασ (5.3.2013)
-Εξελίξεισ εντόσ 2012-2014 : πιλοτικό πρόγραμμα διευκόλυνςθσ visa για 15 θμζρεσ
ςτα ςυνοριακά ςθμεία 7 νθςιϊν Αν.Αγαίου (Λζςβοσ, Χίοσ, Σάμοσ, Σφμθ, όδοσ, Κωσ,
Καςτελλόριηο)

Δ2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

Αθίξειρ Τοςπκων
ηοςπιζηών ζηην
Ελλάδα
2011
2012
2013
2014 (Ιαν.-Αςγ)
% μεηαβολή 2012/2011
% μεηαβολή 2013/2012
% μεηαβολή 8μηνο
2013/8μηνο 2014

552.090
602.306
831.113
711.467
+9,1%
+38%
+17,92%

Αθίξειρ
Ελλήνων
ηοςπιζηών ζηην
Τοςπκία
500.500
533.485
524.128
459.820
+6,6%
-1.75%
+36,71%

(Πηγή:Ελληνική Στατιςτική Υπηρεςία)
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Ραρατίκενται και αντίςτοιχα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ τουρκικισ ςτατιςτικισ
υπθρεςίασ για τα ζτθ 2013-2014
Αθίξειρ Τοςπκων
Αθίξειρ
ηοςπιζηών ζηην
Ελλήνων
Ελλάδα
ηοςπιζηών ζηην
Τοςπκία
2014
992.879
830.841
2013
598.908
703.168
Οι διαφορζσ αυτζσ ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία μεταξφ των δφο χωρϊν
πικανότατα οφείλονται ςτον διαφορετικό τρόπο μζτρθςθσ των τουριςτϊν που
περνοφν τα ςφνορα προσ τθ μία ι άλλθ χϊρα. Για παράδειγμα, θ τουρκικι
ςτατιςτικι υπθρεςία δίνει μεγαλφτερα μεγζκθ ςτισ αφίξεισ Τοφρκων τουριςτϊν
ςτθν Ελλάδα, γιατί καταγράφει κάκε ζξοδο τουριςτϊν (ακόμα και για ϊρεσ, πράγμα
το οποίο είναι πολφ ςφνθκεσ ςτα νθςιά), ενϊ θ Ελλθνικι Στατιςτικι Υπθρεςία
υπολογίηει τον αρικμό κεωριςεων ειςόδου που εκδίδονται από τισ ελλθνικζσ αρχζσ.

Ε. ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΕΙ
Θ Ελλάδα και θ Τουρκία είναι μεν χϊρεσ ανταγωνιςτικζσ ςτον τομζα του
τουριςμοφ, με μεγάλθ διαφορά επιδόςεων ωςτόςο. Συγκεκριμζνα θ Ελλάδα
κατατάςςεται ςτθν 16θ κζςθ και θ Τουρκία ςτθν 6θ ςτον διεκνι πίνακα αφίξεων τθσ
Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τουριςμοφ. Είναι γεγονόσ ότι θ πολυμορφία και το φυςικό
κάλλοσ των περιςςότερων περιοχϊν τθσ Ελλάδασ και Τουρκίασ προςφζρουν ςτουσ
ξζνουσ επιςκζπτεσ εξαιρετικζσ ευκαιρίεσ για παραδοςιακό ι εναλλακτικό τουριςμό.
Αυτό όμωσ που διαφοροποιεί τισ δφο χϊρεσ ςτθν προςζγγιςθ τουριςτϊν από άλλεσ
χϊρεσ είναι αφ’ενόσ οι οργανωμζνεσ διαφθμιςτικζσ διεκνείσ εκςτρατείεσ τθσ
Τουρκίασ, οι οποίεσ τθν προβάλλουν ςτακερά ωσ ιςτορικό προοριςμό με ςφγχρονεσ
παροχζσ υπθρεςιϊν και αφ’ετζρου το χαμθλό κόςτοσ ολοκλθρωμζνων πακζτων
τουριςμοφ (all inclusive μεγάλεσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ με υψθλισ ποιότθτασ
υπθρεςίεσ ςε χαμθλό κόςτοσ και διοργάνωςθ δραςτθριοτιτων ςε περιοχζσ με
φυςικι ομορφιά). Λαμβάνοντασ όμωσ υπόψιν ότι θ Τουρκία δζχεται χιλιάδεσ
επιςκεπτϊν τόςο από τθν Ευρϊπθ, όςο και από τισ γειτονικζσ χϊρεσ ΚΑΚ και τθ
Μζςθ Ανατολι και προκειμζνου να απαλειφκοφν οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του
ανταγωνιςμοφ αυτοφ και να μετριαςτεί το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ Τουρκίασ ωσ
προσ το κόςτοσ, ενδεχόμενεσ προτάςεισ κα ιταν, αφ’ενόσ να επιδιωχκεί όςο το
δυνατόν μεγαλφτερθ προβολι τθσ Ελλάδασ ωσ τουριςτικοφ πρποοριςμοφ υψθλισ
ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν, τόςο ςτθν Τουρκία όςο και ςε χϊρεσ-ςτόχουσ
άντλθςθσ τουριςτϊν και αφ’ετζρου, να δθμιουργθκοφν ςυνζργειεσ μεταξφ των
κρατικϊν και ιδιωτικϊν φορζων Ελλάδασ και Τουρκίασ που αςχολοφνται ςτον τομζα
του τουριςμοφ.
Με βάςθ τα ανωτζρω δεδομζνα οι προτάςεισ μασ κα μποροφςαν λοιπόν να
ςυνοψιςκοφν ςτισ κάτωκι:
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Ι. Διοργάνωςη εκδηλώςεων προβολήσ τησ Ελλάδασ ωσ τουριςτικοφ
προοριςμοφ
Διοργάνωςθ είτε από μζρουσ τθσ Ελλάδασ είτε από κοινοφ εκδθλϊςεων
τουριςτικισ προβολισ ςε ςυνδυαςμό με γαςτρονομία ςε τουρκικζσ πόλεισ
περιοχισ Αιγαίου με γνωςτά και χαρακτθριςτικά τοπικά προϊόντα, όπωσ πχ.
Σμφρνθ, Αττάλεια, Μπόντρουμ κλπ
Διοργάνωςθ πολυκεματικϊν εβδομάδων εκδθλϊςεων ελλθνικοφ πολιτιςμοφ
ςε πολυτελι ξενοδοχεία τθσ Τουρκίασ (Κων/πολθ, Σμφρνθ, Άγκυρα) που κα
περιλαμβάνουν εκκζςεισ ηωγραφικισ, φωτογραφίασ και μουςικϊν
εκδθλϊςεων, ςε ςυνδυαςμό με επίδειξθ ελλθνικισ κουηίνασ.
Ρρόςκλθςθ ςε αρκρογράφουσ τουριςτικϊν περιοδικϊν, τουριςτικοφσ
πράκτορεσ και ξενοδόχουσ για διαμονι και ξενάγθςθ ςε τουριςτικοφσ
προοριςμοφσ ςτθν Ελλάδα
Δθμιουργία μζςω Γραφείων Τφπου, ΟΕΥ, ΕΟΤ επαφϊν με μζςα ενθμζρωςθσ
ςτθν Τουρκία με ςκοπό τθν αρκρογραφία, τθν προβολι, τα διαφθμιςτικά
spots και εκτεταμζνα αφιερϊματα ςε τουριςτικοφσ προοριςμοφσ ςτθ χϊρα
μασ.
Οργάνωςθ κοινϊν πολιτιςτικϊν/ακλθτικϊν εκδθλϊςεων (π.χ Ροςειδόνια,
Aegean Festival κλπ)
ΙΙ. Προςφορζσ ελληνικών τουριςτικών πρακτορείων και ςυμφωνίεσ με
αντίςτοιχα τουρκικά για προςζλκυςη τουριςτών τόςο από Σουρκία όςο και
από τρίτεσ χώρεσ
Σφναψθ ςυμφωνιϊν μεταξφ ιδιωτικϊν φορζων για κοινά πακζτα ςε
τουρίςτεσ μακρινϊν προοριςμϊν (πχ. από Αμερικι και από αναδυόμενεσ
χϊρεσ τθσ Αςίασ), τα οποία κα μποροφςαν να ςυνδυάςουν δφο μεςογειακζσ
χϊρεσ ςε ενιαίο πακζτο διακοπϊν, με αλλθλοςυμπλθροφμενα
χαρακτθριςτικά.
Διερεφνθςθ από μζρουσ των ελλθνικϊν τουριςτικϊν πρακτορείων
δυνατοτιτων ςυνεργαςίασ με τουρκικά πρακτορεία ςε πόλεισ εκτόσ
Κων/πολθσ και Σμφρνθσ
Συμφωνίεσ ελλθνικϊν και τουρκικϊν πρακτορείων για κοινά πακζτα
ιαματικοφ, εναλλακτικοφ (ακλθτικοφ, αγροτουριςμοφ) και κρθςκευτικοφ
τουριςμοφ. Ππωσ ςτθν Τουρκία, ομοίωσ και ςτθν Ελλάδα, το κόςτοσ
ιατρικοοφ τουριςμοφ είναι αρκετά χαμθλό, ςυγκρινόμενο με αυτό των
χωρϊν τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ και των ΘΡΑ (χαμθλό κόςτοσ επεμβάςεων,
αιμοκακάρςεων κλπ), αλλά και ςτον τουριςμό τρίτθσ θλικίασ, κακϊσ
υπάρχουν κερμά και ιαματικά λουτρά ςε προςβάςιμεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ
μασ και με ςφγχρονεσ και προςιτζσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ.
Ρρόςκλθςθ προζδρων μεγάλων επιχειριςεων, δθμοςιογράφων, τουριςτικϊν
φορζων και μεγάλων tour operators και ξενοδόχων ςε οργανωμζνεσ
κρουαηιζρεσ ςτο Αιγαίο, όπου κα δίνεται ευκαιρία γαςτρονομικισ και
πολιτιςτικισ προβολισ τθσ χϊρασ μασ.
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 Επιπλζον, ςτοχεφοντασ ςτο 10% των πιο εφπορων Τοφρκων, τα μεγάλα
ξενοδοχεία ςτθν Ελλάδα κα μποροφςαν να επιδιϊξουν μεγαλφτερθ προβολι
τουσ ςτθν Τουρκία και να προςφζρουν πακζτα γνωριμίασ, ϊςτε να
ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ ςυνικεισ προοριςμοφσ των πιο εφπορων Τοφρκων.
 Ρροσ αξιοποίθςθ είναι επίςθσ και το ςτοιχείο τθσ τάςθσ του ςυνεδριακοφ
αλλά και εταιρικοφ τουριςμοφ ςτθν Τουρκία, κακϊσ κα μποροφςαν να
προςφζρονται ελκυςτικά πακζτα ςε εργαηομζνουσ εταιριϊν και ςφνεδρουσ,
προκειμζνου να επιςκεφτοφν τθ χϊρα μασ και να διεξάγουν τισ εκδθλϊςεισ
τουσ ςε αυτιν.
 Χειμερινζσ προςφορζσ εκ μζρουσ ελλθνικϊν τουριςτικϊν πρακτορείων
ειδικά για Τοφρκουσ τουρίςτεσ
 Ρροςζγγιςθ μεγάλων τουρκικϊν επιχειριςεων-προςφορά τουριςτικϊν
πακζτων για εργαηομζνουσ –διευκόλυνςθ ςτθ χοριγθςθ visa (Ολλανδικό
μοντζλο)
ΙΙΙ. Διευκολφνςεισ ςε γραφειοκρατικό και θεςμικό επίπεδο-Διοργάνωςη
Workshops
 Επζκταςθ του προγράμματοσ διευκόλυνςθσ 15θμερθσ-ι και μεγαλφτερου
διαςτιματοσ- κεϊρθςθσ visa και ςε άλλα νθςιά (π.χ Λζροσ, Λιμνοσ, Κριτθ)
δεδομζνου ότι θ Τουρκία, λόγω τθσ ανόδου του βιοτικοφ επιπζδου, του
χαμθλοφ μζςου όρου θλικίασ, τθσ διάδοςθσ του διαδικτφου και τθσ
δθμιουργίασ ωρίμου κεςμικοφ πλαιςίου μεταξφ των δφο χωρϊν αποτελεί
ςθμαντικότατθ αγορά άντλθςθσ τουριςτϊν.
 Δθμιουργία περιςςότερων αεροπορικϊν slots μεταξφ Ελλάδασ και Τουρκίασ
και ςε προοριςμοφσ ιδιαίτερου τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ για Τουρκουσ
τουρίςτεσ (π.χ νθςιά Ανατ.Αιγαίου, Χαλκιδικι, Κριτθ)
 Διευκόλυνςθ επαφϊν μεταξφ ελλθνικϊν και τουρκικϊν Ρεριφερειϊν,
αμοιβαία προβολι ςε τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ, δθμιουργία Workshops,
αδελφοποιιςεισ, ςφναψθ ςχετικϊν ςυμφωνιϊν.
 Κοινζσ τθλεοπτικζσ παραγωγζσ με προβολι ιςτορικϊν προςϊπων και
διαδρομϊν τουσ και ςτισ δφο χϊρεσ (π.χ Απόςτολοσ Ραφλοσ, Μ.Αλζξανδροσ)
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Η. ΧΘΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘ ΣΟΤΡΚΙΑ
KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI

Atatürk Bulvarı No: 29 06050 Opera / Ankara
İsmet İnönü Bulvarı No:5 06100 Emek / Ankara
Tel:
+90 312) 309 08 50, (+90 312) 212 83 00
ΕΝΩΘ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΟΤΡΚΙΑ
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
Esentepe Mh. Villa Cd. No:7
Şişli/İstanbul
Tel:(0212) 259 84 04 Fax:(0212) 259 06 56 / 236 39 78
tursab@tursab.org.tr
ALO TÜRSAB HATTI 0212 356 59 79
ACENTA SİCİL DEPARTMANI:acentasicil@tursab.org.tr
KURUMSAL İLİŞKİLERforeignrelations@tursab.org.tr
DEPARTMANI:intrelations@tursab.org.tr
DIŞ İLİŞKİLER DEPARTMANI:foreignaffairs@tursab.org.tr
HUKUK SERVİSİ:hukuk@tursab.org.tr
HAC DEPARTMANI:hac@tursab.org.tr
TÜRSAB AB İLİŞKİLERİ:tursabab@tursab.org.tr
TÜKETİCİ SERVİSİ tuketici@tursab.org.tr
ΕΝΩΘ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΣΟΤΡΚΙΑ (TURKIYE OTELLERI BIRLIGI)
Cumhuriyet Cad. Pak Apt.No: 30 Kat 6 D: 12 Harbiye (Divan Oteli Yanı) 34437 Şişli - İstanbul
Tel : 0 212 296 08 80 (pbx)
Faks : 0 212 343 84 36
Başkan / President
president@turob.com
Genel Müdür / General Director
gm@turob.com
Dış İlişkiler / Foreign Relations
foreignrelations@turob.com
info@turob.com
Genel / General
info@turob.com

ΠΘΓΕ:
http://www.turkstat.gov.tr
http://www.kultur.gov.tr
http://www.tursab.org.tr/tr
http://www.goturkey.com
www.statistics.gr
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_392_en.pdf
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