
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2021) 

 

Οι φετινές τουριστικές ροές στην Τουρκία είναι σαφώς βελτιωμένες σε σχέση με το 2020, ανακτώντας 

ένα μέρος από το χαμένο έδαφος, συγκριτικά με τις εντυπωσιακές επιδόσεις του τουρισμού το 2019. Η 

θετική πορεία του κλάδου φαίνεται να επιβραδύνθηκε, μερικώς, λόγω των πυρκαγιών που ξέσπασαν 

κοντά σε παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές της Τουρκίας τον Ιούλιο, ενώ ταυτόχρονα διαψεύσθηκαν 

οι προσδοκίες για επανάκαμψη των αφίξεων Βρετανών τουριστών, καθώς το Ην. Βασίλειο διατήρησε και 

τον Αύγουστο την Τουρκία στην «κόκκινη λίστα» χωρών όσον αφορά την εκτίμηση του επιδημιολογικού 

κινδύνου.   

Σύμφωνα με την Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TUIK), οι συνολικές αφίξεις στην Τουρκία (αλλοδαπών 

και Τούρκων κατοίκων εξωτερικού), κατά το Α΄ εξάμηνο 2021, ανήλθαν σε 6,6 εκατ., αυξημένες κατά 18% 

σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019, παραμένοντας ωστόσο σε αρκετά χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση 

με το 2019 (19,4 εκατ. επισκέπτες). Αντίστοιχα, τα έσοδα από τον τουρισμό την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 

$5,5 δισεκ., αυξημένα κατά 33% σε σχέση με το 2020 και σχεδόν στο ήμισυ των επιδόσεων του 2019 

($12,6 δισεκ.).  

 Έτος 2019 Έτος 2020 
%Μεταβολή 

2020/2019 
6μηνο 2019 6μηνο 2020 6μηνο 2021 

%Μεταβολή 
6μηνου 

Αφίξεις 51,8 εκατ.  15,8 εκατ. -69,5% 19,4 εκατ. 5,6 εκατ. 6,6 εκατ. 18,2% 

Έσοδα ($) 34,5   δισ. 12,0   δισ. -65,0% 12,6   δισ. 4,1   δισ. 5,5   δισ. 33,0% 

Πηγή: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TUIK) 

Οι αλλοδαποί επισκέπτες τους πρώτους έξι μήνες ανήλθαν σε 5,8 εκατ.,  αυξημένοι κατά 27%. Οι 

σημαντικότερες χώρες προέλευσης ήταν: Ουκρανία (14%), Ρωσία (13%), Γερμανία (9%), Ιράν και 

Βουλγαρία. Οι αφίξεις από τις εν λόγω χώρες σε συνδυασμό με τους επισκέπτες από αραβικές χώρες 

(Ιορδανία, Κουβέιτ, Κατάρ) και τους εγχώριους τουρίστες, καλύπτουν μόνο μερικώς τις απώλειες από την 

απουσία των Βρετανών τουριστών, λόγω της απόφασης του Ην.Βασιλείου (5/8) να παραμείνει για 

επιπλέον τρεις εβδομάδες η Τουρκία στην «κόκκινη λίστα» χωρών. Περίπου 2,5 εκατ. Βρετανοί τουρίστες 

επισκέφθηκαν τη χώρα το 2019, ενώ μόνο στην περιοχή της Μούγλας (Αλικαρνασσός, Μαρμαρίδα κ.ά.) 

οι αφίξεις από το Ην. Βασίλειο ανέρχονταν τις προηγούμενες χρονιές, σε περίπου 1,5 εκατ. /έτος. 

Πρόκειται, σημειωτέον, για τις περιοχές με τις περισσότερες ακυρώσεις κρατήσεων λόγω των πυρκαγιών 

του Ιουλίου. Πλέον οι επαγγελματίες του κλάδου της φιλοξενίας προσδοκούν ότι η χώρα θα βγει από την 

«κόκκινη λίστα» στην επόμενη αναθεώρησή της και οι αφίξεις Βρετανών θα επανακάμψουν μετά το 

Σεπτέμβριο.   

Οι σημαντικότερες πόλεις προορισμοί των αλλοδαπών επισκεπτών στην Τουρκία παρέμειναν, 

παραδοσιακά, η Κωνσταντινούπολη με ποσοστό 47,5% (2,8 εκατ. αφίξεις), ενώ ακολουθούν η Αττάλεια 

(1,5 εκατ.) και η Αδριανούπολη (611 χιλ.).  

Ως προς τις εκτιμήσεις για τις επιδόσεις του τουρισμού τον Ιούλιο και τις προσδοκίες για το επόμενο 

διάστημα, ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Mehmet Nuri Ersoy, μετά από συνάντησή του 

με επαγγελματίες του κλάδου στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, ανέφερε ότι - 

συνυπολογίζοντας τους επισκέπτες του Ιουλίου - συνολικά οι αφίξεις από την αρχή του έτους ανήλθαν 

σε 12,5 εκατ. Επισήμανε δε ότι εξακολουθούν να ισχύουν για το 2021 οι στοχεύσεις για 25 εκατ. 

επισκέπτες έως τα τέλη του έτους, φτάνοντας το ήμισυ των αφίξεων του 2019 (52 εκατ. αφίξεις) και 

έσοδα ύψους $20 δισεκ.  

Άγκυρα, 12 Αυγούστου 2021 


