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 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ στη ΤΟΥΡΚΙΑ 

Αύγουστος 2016
Σκοπός της παρούσης συνοπτικής έρευνας είναι η παρουσίαση της οργάνωσης, προώθησης και εφαρμογής του ιατρικού τουρισμού στην Τουρκίa.  
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
1.1 Ορισμοί   
Ως ιατρικός τουρισμός μπορεί να ορισθεί η διαδικασία κατά την 

οποία ένα άτομο επιλέγει να ταξιδέψει εκτός της χώρας μόνιμης διαμονής 
του προκειμένου να λάβει ειδική ιατρική φροντίδα είτε για κάποιο 
πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει είτε για καλλωπιστικές επεμβάσεις. Τα 
τελευταία χρόνια η συμβολή του ιατρικού τουρισμού στην τουριστική 
ανάπτυξη συγκεκριμένων χωρών είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς τα έσοδα 
από τον ιατρικό τουρισμό αυξάνονται επηρεάζοντας θετικά και την πορεία 
του ΑΕΠ. 

  
 Αρχικά ο όρος έτεινε να χαρακτηρίζει ασθενείς προερχόμενους από 

αναπτυσσόμενες χώρες κατευθυνόμενους προς αναπτυγμένες, οι οποίοι 
ταξίδευαν στο εξωτερικό προκειμένου να λάβουν συγκεκριμένες θεραπείες 
μη διαθέσιμες στις χώρες τους. Τις τελευταίες δεκαετίες ωστόσο 
παρατηρούνται τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές αλλαγές στη κινητικότητα 
των ασθενών διεθνώς. Πιο σημαντική από αυτές τις αλλαγές είναι η 
αντιστροφή των μέχρι τώρα δεδομένων καθώς ασθενείς από εύρωστες 
οικονομικά κοινωνίες ταξιδεύουν προς αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου 
να λάβουν μια συγκεκριμένη θεραπεία που είτε δεν είναι διαθέσιμη στη 
χώρα τους είτε υφίσταται αλλά ή υπολείπεται σημαντικά από τις αντίστοιχες 
ιατρικές υπηρεσίες της χώρας προορισμού ή είναι πολύ ακριβότερη.  

 
Η αλλαγή αυτή των δεδομένων συνέβη κυρίως λόγω της 

διαθεσιμότητας οικονομικότερων θεραπειών στις φιλοξενούσες χώρες 
καθώς επίσης και στη διαθεσιμότητα πτήσεων χαμηλού κόστους. 
Σημαντικός παράγοντας προώθησης του ιατρικού τουρισμού είναι η ύπαρξη 
διαδικτυακών πληροφοριών για τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την 
τιμολογιακή πολιτική των συγκεκριμένων θεραπειών. 



 
Τurnacıbaşı Sokağı No: 22 ,TR-34433 Galatasaray - Beyoglu, İstanbul 

Tel: +90-212-292 71 18-19 / +90-212-3938290 Fax +90-212-252 13 65 
e-mail: ecocom-istanbul@mfa.gr  Url: www.agora.mfa.gr   ~ 3 ~  

 Εικόνα 1: Μερίδιο αγοράς ιατρικού τουρισμού ανά περιοχή, πηγή: Turkish Ministry of Health 
 
Το στοιχείο που χαρακτηρίζει τον εν λόγω κλάδο ως «τουρισμό» 

συνίσταται στο ότι οι επισκέπτες - ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να μείνουν 
ένα χρονικό διάστημα στη χώρα μετά το πέρας της επέμβασης. Με αυτό τον 
τρόπο μπορούν να συνδυάσουν την επίσκεψη για ιατρικούς λόγους με 
παραδοσιακές μορφές τουρισμού.  
 

1.2 Η Τουρκία ως διεθνής προορισμός ιατρικού τουρισμού  
Ο ιατρικός τουρισμός στην Τουρκία αποτελεί έναν κλάδο που κατέχει 

εξέχουσα θέση ως εξαγώγιμο προϊόν παροχής υπηρεσιών. Λόγω της 
σημαντικής συμβολής του στην οικονομία ο ιατρικός τουρισμός 
αντιμετωπίζεται ως ένας τομέας στρατηγικής σημασίας. 

Ιστορικά, η Τουρκία κατάφερε να γίνει ένας σημαντικός παίκτης στην 
αγορά  του παραδοσιακού τουρισμού τη δεκαετία του 1980 με μια σειρά 
πρωτοβουλιών και πολιτικών τουριστικής ανάπτυξης. Ως φυσικό 
επακόλουθο της τουριστικής ανάπτυξης αλλά και της αύξησης των δαπανών 
στο δημόσιο και των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα των υπηρεσιών 
υγείας, ο ιατρικός τουρισμός απέκτησε σημαντικό μερίδιο στην τουρκική 
οικονομία από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ειδικότερα τα δέκα 
τελευταία χρόνια η Τουρκία έχει κάνει σημαντικά βήματα στο χώρο γεγονός 
που συνέβαλλε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, 
καταλαμβάνοντας πλέον δεσπόζουσα θέση στις παγκόσμιες κατατάξεις, 
ανταγωνιζόμενη με χώρες όπως η Ινδία, η Μαλαισία, η Ταϋλάνδη και η 
Ουγγαρία οι οποίες κατέχουν τα πρωτεία στον κλάδο του ιατρικού 
τουρισμού.  
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 Εικόνα 2: Αριθμός ξένων υπηκόων που έλαβαν ιατρική περίθαλψη στην Τουρκία, πηγή: Turkish Ministry of Health 
Η Τουρκία φιλοδοξεί να γίνει μια χώρα πρωτοπόρος στον τομέα του 

ιατρικού τουρισμού. Ο αριθμός των αφίξεων τουριστών (για ιατρικούς 
λόγους) στην Τουρκία αυξήθηκε από 109.000 το 2010 σε 600.000 το 2014, 
Δεδομένου ότι η παγκόσμια αγορά ιατρικού τουρισμού αφορά 30.000.000 
ασθενών οι οποίοι δαπανούν περίπου 150 δις USD, τα περιθώρια ανάπτυξης 
του κλάδου παρουσιάζουν εξαιρετικές προοπτικές.  
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ  

2.1 Γενικά ευρήματα   
 Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την κατανομή αλλοδαπών ασθενών 
στην Τουρκία για μια σειρά ετών (2008-2011).  

 Εικόνα 3: κατανομή επισκεπτών για ιατρικούς λόγους, πηγή: Turkish Ministry of Health 
 Ενώ οι ασθενείς από άλλες χώρες που επισκέπτονταν δημόσια 
νοσοκομεία ήταν 17.817 το 2008, ο αριθμός τους έφτασε τις 43.904 το 2012 
με αυξητική τάση. Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στην κατηγορία των 
ιδιωτικών νοσοκομειακών ιδρυμάτων με 218.095 ασθενείς το 2012 από 
μόλις 56.276 το 2008. Ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών του κλάδου 
του ιατρικού τουρισμού έφτασε τις 261.999 άτομα το 2012.  

2.2 Κατανομή ανά κατηγορία νοσοκομείων   
 Ο αριθμός των υπαρχόντων νοσοκομειακών ιδρυμάτων σήμερα στην 
Τουρκία ανέρχεται σε 899 συνολικά. Περιλαμβάνει 499 ιδιωτικά 
νοσοκομεία, 308 δημόσια, 66 ερευνητικά και 26 πανεπιστημιακά. Οι 
αλλοδαποί ασθενείς οι οποίοι επισκέφθηκαν την Τουρκία την τελευταία 
πενταετία (2011 –  2015) έλαβαν νοσοκομειακή φροντίδα σε 899 από τα 
προαναφερθέντα νοσοκομειακά ιδρύματα.  

 Εικόνα 4: κατανομή ασθενών με βάση το ιδιοκτησιακό καθεστώς, πηγή: Turkish Ministry of Health 
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  Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα η μεγάλη πλειοψηφία των 
ασθενών δείχνει να προτιμά τα ιδιωτικά νοσοκομεία μολονότι ο αριθμός 
των δημοσίων είναι σχεδόν διπλάσιος. Τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία 
καταλαμβάνουν την τελευταία θέση στις προτιμήσεις των  ιατρικών 
τουριστών. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι ασθενείς τείνουν να 
προτιμούν τα ιδιωτικά ιδρύματα. Κατ’ αρχάς, το φαινόμενο αυτό δύναται να 
εξηγηθεί λαμβάνοντας υπόψη πως στις αξιολογήσεις των νοσοκομειακών 
ιδρυμάτων, τα ιδιωτικά τείνουν να λαμβάνουν καλύτερες κατατάξεις. 
Σημαντικός λόγος είναι επίσης ότι τα ιδιωτικά νοσοκομεία απολαμβάνουν 
μεγαλύτερης διαφήμισης από όλα τα υπόλοιπα. Η διαφήμιση των υπηρεσιών 
υγείας στον κλάδο του ιατρικού τουρισμού αποτελεί σημείο κλειδί για την 
προσέλκυση ασθενών. 
 Όσον αφορά τον τόπο προέλευσης των ασθενών σε σχέση με τις 
προτιμήσεις δημοσίων ή ιδιωτικών νοσοκομειακών ιδρυμάτων παρατηρείται 
ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς προερχόμενοι από χώρες με τις οποίες η 
Τουρκία έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες προτιμούν πανεπιστημιακά και 
ερευνητικά νοσοκομεία. Οι διμερείς αυτές συμβάσεις συνάπτονται από το 
Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας και δεν καλύπτουν περίθαλψη σε ιδιωτικά 
νοσοκομεία γεγονός που οδηγεί στις ανωτέρω προτιμήσεις. Αντίθετα, η 
μεγάλη πλειοψηφία των τουριστών που επισκέπτονται τις ιατρικές 
εγκαταστάσεις της Τουρκίας υπό καθεστώς δικής τους κοινωνικής 
ασφάλισης (social security institution) προτιμούν σε συντριπτική 
πλειοψηφία τα ιδιωτικά νοσοκομεία για την νοσηλεία τους.  

 Εικόνα 5: κατανομή ασθενών συναρτήσει του ταξιδιωτικού καθεστώτος, πηγή: Turkish Ministry of Health 
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2.3 Γεωγραφική κατανομή   
 Εξετάζοντας τη γεωγραφική κατανομή των ιατρικών επισκεπτών στην 
Τουρκία, όπως φαίνεται στην Εικόνα 6, παρατηρούμε ότι το ιδιωτικό 
νοσοκομείο Anadolu Health Center Hospital, στο Kocaeli Gebze, είναι 
πρώτο σε αριθμό νοσηλειών. Βλέποντας ωστόσο τη γενικότερη εικόνα από 
τη λίστα των πρώτων δέκα σε τουριστικές νοσηλείες νοσοκομειακών 
ιδρυμάτων παρατηρούμε ότι τα περισσότερα εξ’ αυτών βρίσκονται σε 
κοντινή απόσταση από την Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και την 
Αττάλεια, όπου η νοσηλεία συνδυάζεται με παραδοσιακές μορφές 
τουρισμού.  

 Εικόνα 6: 10 πρώτα νοσοκομεία σε αφίξεις ιατρ. Τουρισμού στην Τουρκία, πηγή: Turkish Ministry of Health 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επισκέπτες από χώρες που έχουν 

υπογράψει σχετικές διμερείς συμφωνίες με την Τουρκία, μπορούν να 
επισκεφθούν ιατρικές εγκαταστάσεις της Κωνσταντινούπολης και της 
Άγκυρας. Εξ’ αυτών, μια μεγάλη πλειοψηφία (σταθερά περί το 70% κατά 
μέσο όρο) την τελευταία πενταετία δείχνει να προτιμά την 
Κωνσταντινούπολη. H Κωνσταντινούπολη, η Αττάλεια και άλλες 
παραδοσιακά τουριστικές περιοχές συνεχίζουν να κρατούν τα πρωτεία σε 
αριθμό επισκεπτών. 
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 Εικόνα 7: Πόλεις με μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων ιατρ. Τουρισμού – καθεστώς social security institution, πηγή: Turkish Ministry of Health 
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι ο συνδυασμός νοσοκομειακής 

επάρκειας και παραδοσιακού τουριστικού προϊόντος αποτελεί 
πολλαπλασιαστικό παράγοντα στις αφίξεις ιατρικού τουρισμού. 
Καθοριστικό ρόλο παίζει επίσης η ύπαρξη απ’ ευθείας διεθνών πτήσεων από 
και προς τα αεροδρόμια των προαναφερθέντων πόλεων, πράγμα που τις 
καθιστά ευκολότερα  προσβάσιμες σε διεθνείς επισκέπτες.  

 Εικόνα 8: Ένταση αφίξεων ιατρικού τουρισμού τουρισμού στην Τουρκία, πηγή:  Turkish Ministry of Health 
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 2.4 Κατανομή ανά κλινική  

 Εικόνα 9: κατανομή αφίξεων ανά τομέα κλινικών, 2012, πηγή: Turkish Ministry of Health 
 Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, οι οφθαλμολογικές 
κλινικές καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη μερίδα όσον αφορά τις αφίξεις 
ιατρικού τουρισμού στην Τουρκία. Γενικότερα, ο οφθαλμολογικός κλάδος 
έχει κερδίσει μια μεγάλη φήμη στη χώρα ως αποτέλεσμα  των μεγάλων 
επενδύσεων που έχουν γίνει σε οφθαλμολογικά νοσοκομειακά ιδρύματα 
(δημόσια και ιδιωτικά) και τη χρήση υψηλής τεχνολογίας. Άλλοι 
αναπτυγμένοι κλάδοι είναι η αισθητική χειρουργική καθώς επίσης και οι 
καρδιαγγειακές κλινικές. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ιατρικών τουριστών, 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία από χώρες της Μέσης Ανατολής και του 
Κόλπου, επισκέπτονται την Τουρκία για εμφύτευση μαλλιών 
(περιλαμβάνονται στην κατηγορία other, στον ανωτέρω πίνακα). 



 
Τurnacıbaşı Sokağı No: 22 ,TR-34433 Galatasaray - Beyoglu, İstanbul 

Tel: +90-212-292 71 18-19 / +90-212-3938290 Fax +90-212-252 13 65 
e-mail: ecocom-istanbul@mfa.gr  Url: www.agora.mfa.gr   ~ 10 ~  

 

 Εικόνα 10: αριθμός επισκεπτών ανά κλινική συναρτήσει ταξιδιωτικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος, 2012, πηγή: Turkish Ministry of Health 
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