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streszczenie

Celem opracowania jest analiza przyjazdowego ruchu turystycznego 
do Turcji w ostatnich latach oraz uzależnienie jego wielkości od niestabilnej 
sytuacji polityczno-gospodarczej kraju, a także od występujących ataków ter-
rorystycznych. W opracowaniu przyjęto założenie, że decyzje młodych Polaków 
o wyjeździe do Turcji uzależnione są od częstości występowania konfliktów 
społeczno-politycznych i przejawów terroryzmu w tym kraju. Badania przepro-
wadzono za pomocą sondażu diagnostycznego wykorzystując ankietę. 

Analiza danych pokazuje, że po kryzysowym spadku ruchu turystycznego 
w 2016 roku sytuacja powoli wraca do normy. Turcję odwiedziło już o 27% 
turystów zagranicznych więcej. Wyniki przeprowadzonych badań ankieto-
wych wskazują natomiast, że młodzi ludzie, mimo że odważni, spontaniczni 
i lubiący poczuć adrenalinę, podczas wyboru miejsca wypoczynku zwracają 
dużą uwagę na ryzyko zagrożenia terrorystycznego. Badani postrzegają Turcję 
jako kraj bardzo atrakcyjny turystycznie, o którego atrakcyjności decydują 
przede wszystkim sprzyjający wypoczynkowi klimat oraz odpowiednie 
walory turystyczne. Co ważne, podczas pobytu w Turcji respondenci czuli 
się bezpiecznie, między innymi ze względu na wzmożone i widoczne patrole 
odpowiednich służb, jednak duża grupa respondentów zrezygnowałaby z po-
nownego wyjazdu do tego kraju w  czasie niepewnej i  niestabilnej sytuacji 
politycznej, nawet kosztem bardzo atrakcyjnej cenowo oferty.

Słowa kluczowe: Turcja, ruch turystyczny, zagrożenie terrorystyczne.
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wstęp
Turcja od lat stanowi jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych, 

również wśród polskich turystów. Tym, co przyciąga tłumy są przede wszyst-
kim naturalne warunki – wypoczynek na wspaniałych plażach, niepowtarzalne 
krajobrazy oraz słoneczna pogoda prawie przez wszystkie miesiące w  roku. 
Atrakcyjność turystyczna Turcji związana jest także z  bogatymi walorami 

1 Badania przeprowadzono w ramach projektu badawczego Akademii Wychowania Fizycznego w War-
szawie DS-302 pt. Wpływ terroryzmu na podejmowanie decyzji wyjazdowych polskich turystów.
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kulturowymi, możliwościami uprawiania różnych form turystyki aktywnej, 
a  także z  zagospodarowaniem turystycznym na odpowiednim poziomie. 
Jednocześnie ceny za wypoczynek w Turcji są niezwykle konkurencyjne w po-
równaniu z innymi popularnymi kierunkami, takimi jak Włochy, Hiszpania 
czy Grecja. Turyści mogą więc wypoczywać w  warunkach o  dobrej jakości 
w naprawdę przyzwoitych cenach. 

Jak wiadomo, rozwój ruchu turystycznego bardzo silnie uzależniony jest od 
stabilności politycznej kraju. Turyści udający się na wypoczynek preferują kraje 
ustabilizowane politycznie i gospodarczo, w których ich poczucie bezpieczeństwa 
nie będzie niczym zachwiane (Sala 2012). To właśnie ze względu na obecną, trud-
ną sytuację polityczną, nie można mówić już o fenomenie Turcji, tak jak to miało 
miejsce jeszcze kilka lat temu. Coraz większa liczba polskich turystów decydują-
cych się na wakacje za granicą, rezygnuje z tego kraju jako głównego kierunku. 
Turcja, bowiem od dekad zmaga się z  aktywnością radykalnych ugrupowań 
kurdyjskich, a w ostatnim czasie znajduje się również w konflikcie z Państwem 
Islamskim. Połączenie terroryzmu kurdyjskiego i fanatyków islamskich spowo-
dowało gwałtowny wzrost liczby krwawych zamachów wymierzonych w cywilów 
i obcokrajowców. W 2016 roku było ich około siedemnastu, przy czym tylko 
jeden obył się bez ofiar śmiertelnych. W rankingach światowych, mimo że Turcja 
uważana jest za kraj niezwykle atrakcyjny ze względu na swoją różnorodność 
i walory, traci na znaczeniu właśnie w kwestii bezpieczeństwa. W publikowanym 
co roku przez Word Economic Forum rankingu konkurencyjności turystycznej 
w 2017 roku Turcja zajęła 44. miejsce, uzyskując najniższe noty za bezpieczeństwo 
– pod tym względem uplasowała się na 116. miejscu wśród 136 analizowanych 
krajów świata (na dalszych miejscach znalazły się m.in. Tajlandia, RPA, Ukraina, 
Egipt, Wenezuela, Jemen czy Kolumbia) (The Travel & Tourism Competitiveness 
Report 2017).

Celem opracowania jest analiza przyjazdowego zagranicznego ruchu tu-
rystycznego do Turcji w ostatnich latach oraz uzależnienie jego wielkości od 
niestabilnej sytuacji polityczno-gospodarczej kraju, a także od występujących 
ataków terrorystycznych. W opracowaniu przyjęto założenie, że decyzje mło-
dych Polaków o wyjeździe do Turcji uzależnione są od częstości występowania 
konfliktów społeczno-politycznych i  przejawów terroryzmu w  tym kraju. 
Badania przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego stosując an-
kietę. W badaniach skoncentrowano się na grupie młodych Polaków, ponieważ, 
jak się wydaje, młodzi ludzie są grupą znacznie odważniejszą, podejmującą 
spontaniczne decyzje i  nie myślącą zbytnio o  późniejszych konsekwencjach 
tych decyzji. Są to w większości ludzie nieposiadający jeszcze własnych rodzin, 
nie będący odpowiedzialnymi za dzieci, a tym samym podejmujący decyzje, 
w których nie muszą myśleć o bezpieczeństwie innych, a więc decyzje o wiele 
śmielsze niż turyści decydujący się na wypoczynek z rodziną. Z tego też wzglę-
du grupa ta bardzo często obiera jako kierunki wyjazdów turystycznych kraje, 
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w których sytuacja nie jest idealna, chcąc przeżyć przygodę, a równocześnie 
chcąc skorzystać z atrakcyjnych cenowo ofert wyjazdowych.

Sytuacja polityczno-gospodarcza w turcji
Aktualna sytuacja polityczno-gospodarcza w  Turcji jest bardzo skom-

plikowana. Niewątpliwie przyczynia się do tego wzrost zagrożenia atakami 
terrorystycznymi, a także wojskowy zamach stanu z czerwca 2016 roku, który 
miał miejsce w Stambule i Ankarze, a którego konsekwencje widoczne są do 
dnia dzisiejszego. Skutkiem kryzysu wewnętrznego jest z kolei silne, negatywne 
oddziaływanie na gospodarkę państwa, szczególnie w sferze turystyki, eksportu 
i liczby prywatnych inwestycji (www8).

W celu dokonania analizy sytuacji polityczno-gospodarczej należy przyj-
rzeć się bliżej następstwom nieudanego puczu, który miał miejsce w nocy z 15 
na 16 lipca 2016 roku, a jego sprawcą były Tureckie Siły Zbrojne. Główną przy-
czyną zamachu stanu były plany zmiany konstytucji przez prezydenta Recepa 
Tayyipa Erdoğana. Kręgosłupem zmian miało być umożliwienie sprawującemu 
urząd prezydentowi członkostwa w  partiach politycznych, co zapewniałoby 
Erdoğanowi łączenie funkcji głowy państwa z funkcją lidera partii rządzącej, 
a w efekcie dawałoby pełną władzę w państwie. Prócz tego, znacznemu posze-
rzeniu uległby zakres kompetencji wykonawczych przysługujących urzędowi 
prezydenckiemu, w tym przekazanie pełnej kontroli nad armią (www1). 

Według tureckich władz sygnał do rozpoczęcia puczu miał dać o godzinie 
21:00 gen. Mehmet Disli, brat jednego z posłów rządzącej Partii Sprawiedliwości 
i  Rozwoju (AKP). Prezydent Erdoğan przebywał w  tym czasie w  kurorcie 
Marmaris, a po opuszczeniu przez niego hotelu wkroczyły do niego dwa tuziny 
żołnierzy, by go pojmać (www17). Tuż po wylądowaniu w Stambule prezydent 
oskarżył o próbę zamachu stanu imama F. Gülena, od 15 lat mieszkającego 
na emigracji w USA, który zdecydowanie odciął się i potępił spisek (www9; 
www10). Pucz został zdławiony do rana, a w starciach pomiędzy puczystami 
a ludnością cywilną zginęło około 300 osób.

Klęska puczu rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę czystki w  armii 
(aresztowano blisko 3 tys. oficerów i żołnierzy, w tym generałów i dowódców 
armii; zawieszono 7 tys. policjantów) oraz w aparacie państwowym (www5). 
W szkolnictwie zwolniono ponad 20 tys. nauczycieli, zamknięto ponad 2 tys. 
placówek oświatowych (szkoły średnie i uniwersytety) (Chudziak 2016). Biorąc 
pod uwagę powyższe, nie ulega wątpliwości, że wojskowy zamach stanu dopro-
wadził do zaostrzenia kryzysu wewnętrznego w Turcji – przyspieszył bowiem 
reformę ustrojową, mówiącą o zmianach w ustawie zasadniczej kraju.

W styczniu 2017 roku parlament turecki przegłosował pakiet kontrower-
syjnych poprawek do konstytucji. Po ich zatwierdzeniu w  ogólnokrajowym 
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referendum, które odbyło sie w  kwietniu 2017 roku, dotychczasowy parla-
mentarny ustrój państwa zmieniony został na prezydencki, a  tym samym 
prezydent uzyskał władzę niemal absolutną (www.6). Wydarzenia, które miały 
miejsce w lipcu 2016 roku w znaczącym stopniu skomplikowały także relacje 
Turcji z Zachodem. Bezpośrednio po puczu, przedstawiciele wielu europejskich 
państw wyrazili swoje obiekcje, dotyczące włączenia kraju do Unii Europejskiej.

W tureckiej gospodarce rządząca od 2002 roku partia AKP odniosła sukces. 
Zapoczątkowała prywatyzację nieopłacalnych przedsiębiorstw państwowych, 
co spowodowało napływ inwestycji zagranicznych. Rząd AKP przeprowadził 
także reformę systemu bankowego, dzięki czemu skutki kryzysu finansowego 
na świecie nie były dla Turcji dotkliwe – wartość liry tureckiej (TRY) w dal-
szym ciągu pozostawała na tym samym poziomie. Turecki rynek czerpał też 
zyski ze sprzyjającego położenia geograficznego, tj. (poza dobrze prosperującą 
od wielu lat turystyką) bliskości innych rynków UE oraz rosnącej w  kraju 
liczbie ludności (Jarosiewicz 2013). 

Wzrost PKB, a w jeszcze większym stopniu wzrost siły nabywczej ludności 
(PKB per capita w parytecie siły nabywczej wzrósł z 8,8 tys. dolarów międzyna-
rodowych w 2002 roku do ponad 18 tys. w 2012 roku) oraz przekonanie społe-
czeństwa o znacznej poprawie sytuacji gospodarczej stały się bazą popularności 
AKP, a  także podstawą ambitnej polityki zagranicznej prowadzonej przez 
Ankarę (Jarosiewicz 2013). Jednak wydarzenia polityczne w Turcji mają bardzo 
niekorzystny wpływ na perspektywy gospodarcze kraju. Zawsze silny rynek 
turystyczny przeżywa kryzys – w 2016 roku zanotowano największy spadek 
ruchu turystycznego od 17 lat (jednak w  2017 roku zanotowano ponowny 
wzrost przyjazdów turystów zagranicznych), a wartość liry gwałtownie spada, 
notując najniższe kursy w historii.

Tydzień po zamachu stanu analitycy finansowi ocenili, że spadek wartości 
liry w relacji do euro czy dolara nie powinien przekraczać 10% w stosunku 
rocznym, pomijając szok z pierwszego tygodnia, który już sprowadził turec-
ką walutę w  relacji do amerykańskiej do najniższych poziomów w  historii. 
W praktyce jednak spadek notowań tureckiej waluty wymknął się spod kontro-
li. Za dolara trzeba było zapłacić 3.67 liry, z kolei za euro 3.91 liry. Szczególnie 
silnie odczuli to obywatele tureccy, którzy zaciągnęli pożyczki w  bankach 
w  wyżej wspomnianych walutach (wiele uczelni tureckich również oferuje 
kredyty studenckie, które trzeba spłacać właśnie w dolarach) (www2). 

ważniejsze ataki terrorystyczne w turcji
Kryzys na tureckim rynku turystycznym zapoczątkował m.in. incydent, 

podczas którego doszło do zestrzelenia rosyjskiego samolotu przez tureckie 
siły powietrzne. W  listopadzie 2015 r. tureckie lotnictwo zestrzeliło rosyj-
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ski bombowiec, który Ankara oskarżyła o  naruszenie tureckiej przestrzeni 
powietrznej, co w  drastyczny sposób wpłynęło na spadek liczby rosyjskich 
turystów w Turcji – o blisko 80% (www8). 

Załamanie w branży turystycznej nie jest uzależnione jedynie od rosyjskich 
turystów, ważną przyczynę stanowiły także spory wewnętrzne w  państwie. 
Jednak najpoważniejszym problemem są ataki terrorystyczne, do których 
dochodziło systematycznie w 2016 roku, których ofiarami byli cywile i cudzo-
ziemcy, a głównymi sprawcami Kurdowie i dżihadyści z Państwa Islamskiego. 
Za cel brano głównie stolicę kraju – Ankarę oraz największe i najludniejsze 
miasto – Stambuł. Wiele ataków miało miejsce w  południowo-wschodniej 
części kraju, a  główne kurorty wakacyjne w  południowo-zachodniej Turcji 
pozostały bezpieczne, mimo to wielu turystów zrezygnowało z wykupionych 
wcześniej wycieczek.

Krwawą serię rozpoczął zamach samobójczy w  styczniu 2016 roku 
w  Stambule, w  którym zginęło 11 osób, głównie niemieckich turystów po-
dziwiających Haga Sofia i  Meczet Błękitny. Nikt formalnie nie przyznał się 
do ataku, lecz tureckie władze zdecydowanie wskazały na Państwo Islamskie. 
Już miesiąc później, w  lutym, miał miejsce zamach bombowy w  Ankarze 
zorganizowany przez Kurdów. Ich celem, teoretycznie, były autobusy wiozące 
wojskowych, jednak eksplozje zabiły również wielu przechodniów na ruchliwej 
ulicy – łącznie w zamachu zginęło 28 osób. Kurdowie zaatakowali ponownie 
w marcu 2016 r., organizując zamach w tym samym mieście, tym razem po 
prostu celując w cywilów. Seria eksplozji bomb zabiła 37 osób, a ponad 100 
raniła (www11). 

Kilka dni później zaatakowali dżihadyści – zamachowiec samobójca wysa-
dził się na pełnej turystów alei Isitklal w centrum Stambułu, zabijając 4 osoby, 
a kilkadziesiąt raniąc. Ofiarami byli w zdecydowanej większości Izraelczycy. 
W kwietniu samobójczyni wysadziła się w powietrze w Bursie – na placu przed 
Wielkim Meczetem. Nie zginął nikt poza nią, ale kilkanaście osób zostało 
rannych. Początkowo sugerowano winę dżihadystów, lecz później odpowie-
dzialność za zamach wzięli Kurdowie (www11).

W czerwcu doszło do kolejnego ataku zorganizowanego przez Kurdów – 
w wybuchu samochodu pułapki w centrum Stambułu zginęło 11 osób, a 36 zo-
stało rannych. Zaledwie dobę po tym zamachu doszło do kolejnego aktu agresji. 
W mieście Midyat, na granicy z Syrią, wybuchł samochód pułapka, zabijając 
3 osoby, a  około 30 raniąc. Do ataku nie przyznała się żadna z  organizacji 
(www13; www14; www15). W tym samym miesiącu miał miejsce zamach na 
lotnisku w Stambule, w którym zginęło 45 osób, a około 230 zostało rannych. 
Wśród zabitych było 26 Turków i 19 cudzoziemców, a za organizatora zamachu 
uważa się Czeczena Ahmeda Czatajewa, który w przeszłości służył jako jeden 
z najwyższych rangą dowódców Państwa Islamskiego (www16).
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Szczyt zamachów nastąpił w  sierpniu 2016 roku, kiedy między 15 a  20 
sierpnia doszło aż do pięciu ataków w południowo-wschodniej części kraju. 
Podczas pierwszego (15 sierpnia), niedaleko miasta Diyarbakir eksplodował 
samochód pułapka zabijając 6 osób, a 25 raniąc. Dnia 17 sierpnia miał miejsce 
kolejny incydent przy użyciu samochodu pułapki, który eksplodował przed 
komisariatem policji w prowincji Wan, niedaleko irańskiej granicy. W zamachu 
tym zginęły 3 osoby, a rannych zostało, według różnych źródeł, od 40 do około 
70 osób. Rankiem 18 sierpnia w mieście Elazig eksplodował przed policyjnym 
budynkiem kolejny samochód pułapka, zabijając 3 policjantów i  raniąc 217 
osób. Tego samego dnia w prowincji Bitlis zginęło 3 tureckich żołnierzy, a 6 
odniosło obrażenia w  eksplozji przydrożnej bomby. Odpowiedzialnością za 
wszystkie powyższe zamachy Ankara obarczyła kurdyjskich rebeliantów. 
Do pierwszego ataku doszło bowiem w  rocznicę wybuchu powstania Partii 
Pracujących Kurdystanu (PKK) przeciwko Turcji. Dnia 20 sierpnia w zama-
chu podczas wesela w miejscowości Gaziantep zginęło 51 osób, w większości 
Kurdów, a zamachowcem okazał się 12 letni chłopiec. Po tym zdarzeniu prezy-
dent Erdoğan wydał komunikat, w którym oznajmił, że za atakiem w Gaziantep 
może stać Państwo Islamskie, oskarżane w  przeszłości o  liczne akty agresji 
w stosunku do Kurdów (www4).

Kolejne ataki miały miejsc w grudniu 2016 roku, kiedy doszło do dwóch 
eksplozji, w  wyniku których zginęło 38 osób. Zamach miał miejsce przed 
stadionem Vodafone Arena, klubu piłkarskiego Besiktas Stambuł. Pierwszy 
wybuchł samochód pułapka znajdujący się tuż obok samochodu policyjnego, 
a drugiego wybuchu dokonał zamachowiec samobójca wysadzając się w po-
bliskim parku Macka. Oba wydarzenia miały miejsce tuż po zakończonym 
meczu piłkarskim najwyższej dywizji. Do przeprowadzenia ataku przyznała 
się kurdyjska grupa bojownicza Sokoły Wolności Kurdystanu (www18).

Do jednego z  ostatnich tragicznych zamachów doszło w  styczniu 2017 
roku po europejskiej stronie Stambułu, w klubie Reina. Napastnik zaatakował 
w  nocy, gdy w  klubie nadejście Nowego Roku świętowało co najmniej pół 
tysiąca osób. Terrorysta z bronią wszedł do klubu wcześniej zabijając policjanta 
i  cywila. Otworzył ogień do bezbronnych ludzi, którzy przyszli świętować 
i zabił 39 osób, a 69 ranił. Co ważne, większość ofiar stanowili obcokrajow-
cy. W  połowie stycznia zatrzymano zamachowca, a  do ataku przyznało się 
Państwo Islamskie, które skrytykowało Turcję za interwencję w Syrii i udział 
w dowodzonej przez USA koalicji zwalczającej tą grupę dżihadystyczną w Syrii 
i Iraku.

W kwietniu 2017 roku kilka dni przed krajowym referendum wzmożono 
wszelkie kontrole i  czujność, w  efekcie zatrzymano 19 członków Państwa 
Islamskiego, którzy, jak podają media, przygotowywali się do spektakularnego 
zamachu (www9). 
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W październiku 2017 r. doszło do ataku bombowego w Mersin na południu 
kraju, którego celem był radiowóz policyjny. W  wyniku eksplozji rannych 
zostało 17 policjantów i cywil, zamach został przeprowadzony prawdopodobnie 
przez Partię Pracujących Kurdystanu (www7).

Bilans ataków terrorystycznych obejmujących w  latach 2016 i  2017 jest 
tragiczny – nie wszystkie zamachy zostały ujęte w niniejszym opracowaniu. 
W wyniku licznych aktów agresji zginęło ponad 300 osób, a  tysiące zostało 
rannych. Bez wątpienia nie wszystkie ataki były nagłaśniane przez media, przez 
co łączne zestawienie liczby ofiar jest prawdopodobnie wyższe. Za większość 
tragicznych zdarzeń odpowiedzialni są Kurdowie, jednak to dżihadyści organi-
zowali ataki w dużych skupiskach ludzi, również turystów (okolice Hagii Sofii, 
lotnisko i klub Reina w Stambule). Miastem, w którym doszło do największej 
liczby zamachów terrorystycznych był Stambuł. Niewątpliwie przyczynił się 
do tego fakt, iż jest to najludniejsze miasto w Turcji, zamieszkane przez ludzi 
różnych narodowości. Ponadto, lotnisko Ataturka, na którym doszło do ataku 
to trzeci największy port lotniczy w Europie pod względem liczby obsługiwa-
nych pasażerów (zaraz po londyńskim Heathrow i paryskim lotnisku Charlesa 
de Gaulle›a). Niebezpieczna jest również południowo-wschodnia część kraju 
oraz stołeczna Ankara.

przyjazdowy ruch turystyczny do turcji
Począwszy od 2005 roku Turcja znajdowała się w pierwszej dziesiątce ran-

kingu najliczniej odwiedzanych krajów świata prowadzonego przez Światową 
Organizację Turystyki (UNWTO). Przez pięć lat (2011 – 2015) kraj znajdował 
się na szóstej pozycji przyjmując corocznie około 37-39 mln turystów zagra-
nicznych, zajmując miejsce zaraz za liderami rankingu, do których od lat 
zaliczają się: Francja, USA, Hiszpania, Włochy czy Chiny. Rekordowe pod 
względem zanotowanego zagranicznego ruchu turystycznego w Turcji były lata 
2014 i 2015, kiedy do kraju przyjechało blisko 40 mln turystów. 

Jednak w  2016 roku turystykę przyjazdową do Turcji dotknął wyraź-
ny kryzys, a  spadek liczby turystów w  porównaniu z  2015 rokiem wyniósł 
30%. Największy spadek zanotowano w czerwcu, kiedy wyniósł prawie 41% 
(w pozostałych miesiącach sezonu letniego czyli w lipcu i sierpniu wartości te 
oscylowały wokół 37%) (www3). W związku z tym w rankingu UNWTO z 2016 
r. Turcja spadła o cztery miejsca, nie opuszczając jednak pierwszej dziesiątki 
najliczniej odwiedzanych krajów świata i zajmując miejsce dziesiąte.

Począwszy od 2006 roku, kiedy Turcję odwiedziło prawie 19 mln turystów 
zagranicznych, ruch turystyczny sukcesywnie wzrastał do przeszło 25 mln 
przyjezdnych w  2009 roku. Rok 2010 okazał się przełomowy, ponieważ to 
właśnie wtedy kraj przyjął po raz pierwszy ponad 30 mln turystów (dokładnie 
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31,364 mln), a  wartość ta sukcesywnie wzrastała, aby w  2014 roku wynieść 
39,811 mln przyjezdnych. W  kolejnym, 2015 roku, ruch turystyczny zmalał 
o prawie 3,5 mln i był to wstęp do ogromnego spadku zanotowanego w 2016 
roku, kiedy Turcję odwiedziło niewiele ponad 25 mln turystów zagranicznych. 

Wykres 1. Przyjazdy turystów zagranicznych do Turcji w latach 2005-2017 (w mln)

Źródło: (www3); (www12).

Jak wynika z danych opublikowanych przez tureckie Ministerstwo Kultury 
i Turystyki, w 2017 roku odnotowano ponowny wzrost zagranicznego ruchu 
przyjazdowego – kraj odwiedziło ponad 32 mln turystów, a tym samym za-
notowano wzrost ruchu turystycznego aż o 27% w porównaniu z 2016 rokiem 
(www3). 

Sezon turystyczny w Turcji trwa od maja do września i to właśnie w tych 
miesiącach przypada szczyt przyjazdów turystów zagranicznych. W ostatnich 
latach największa liczba turystów przyjeżdżała w lipcu i było to 5 mln w 2017 
roku w porównaniu z lipcem 2016 roku, kiedy Turcję odwiedziło niecałe 3,5 
mln turystów zagranicznych (Number of arriving-departing visitors, foreigners 
and citizens 2018).

Najczęściej wybieranymi przez turystów zagranicznych prowincjami 
w sezonie letnim od lat w pierwszej piątce znajdują się niezmiennie: Stambuł, 
Antalya, Edirne, Artvin i Muğla. Od lat najpopularniejszą prowincją wśród tu-
rystów zagranicznych jest oczywiście Stambuł, który skupia co roku ponad 30% 
przyjazdowego ruchu turystycznego. Na drugim miejscu znajduje się prowincja 
Antalya położona na Riwierze Tureckiej na południowym wybrzeżu Morza 
Śródziemnego z takimi znanymi kurortami wypoczynkowymi, jak Antalya, 
Alanya, Kemer czy Demre – w prowincji skupia się około 29-31% zagranicznego 
ruchu turystycznego (wyjątkiem był 2016 rok, kiedy prowincję odwiedziło 23% 
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turystów zagranicznych). Kolejne miejsca w pierwszej piątce zajmują prowincje 
odwiedzane przez około 11-15% turystów zagranicznych, a zaliczają się do nich 
Edirne – prowincja położona w Tracji przy granicy z Grecją i Bułgarią; Artvin 
znajdująca się w północno-wschodniej część kraju nad Morzem Czarnym, przy 
granicy z Gruzją oraz Mugla położona na południowym-zachodzie kraju, nad 
Morzem Śródziemnym ze znanymi kurortami turystycznymi, jak np. Fethiye.

Tabela 1. Prowincje najliczniej odwiedzane przez turystów zagranicznych w latach 
2014-2017

Prowincja

2014 2015 2016 2017
Liczba 

turystów 
(w mln)

%
Liczba 

turystów 
(w mln)

%
Liczba 

turystów 
(w mln)

%
Liczba 

turystów 
(w mln)

%

Stambuł 11 820 32 12 428 34 9 217 36 10 730 33
Antalya 11 498 31 10 874 30 5 952 23 9 482 29
Edirne 3 151 8 3 162 8,5 2 845 11 3 165 9
Artvin 3 090 8 2 918 8 2 353 9 2 666 8
Muğla 1 873 5 2 018 5,5 1 657 6 1 982 6

Źródło: Number of arriving-departing visitors, foreigners and citizens, (2017, 2018); (www3).

Należy zwrócić uwagę, że spadek przyjazdowego ruchu turystycznego do 
Turcji w 2015 roku odbił się nie tylko na większych miastach kraju (w których 
dochodziło do ataków i zamieszek), ale przede wszystkim na kurortach wy-
poczynkowych, w których sytuacja polityczna była i jest stabilna, i w których 
nie doszło do żadnych ataków terrorystycznych. Widać to szczególnie na 
przykładzie prowincji Antalya, która w 2015 roku wiodła prym, jeśli chodzi 
o miejscowości wypoczynkowe w Turcji, a w której zaledwie rok później liczba 
odwiedzających spadła aż o połowę.

Wśród krajów wysyłających największą liczbę turystów do Turcji od lat 
pierwsze miejsce zajmowały Niemcy – liczba turystów wahała się pomiędzy 5 
a 5,5 mln turystów rocznie. W 2016 roku do kraju przyjechało przeszło 27% 
niemieckich turystów mniej, a w 2017 roku również zanotowano prawie 8% 
spadek, w efekcie czego w ubiegłym roku Turcję odwiedziło nieco ponad 3,5 
mln turystów z Niemiec. Po 2015 roku nastąpił bardzo duży spadek przyjazdów 
turystów z różnych krajów, w tym z Rosji, która zajmowała od lat drugie miej-
sce, zaraz za Niemcami, a zanotowała największy spadek ruchu turystycznego 
do Turcji, bo aż o  76% (w  2015 roku po zestrzeleniu rosyjskiego samolotu 
obywatele Rosji nie byli wpuszczani do Turcji). Jednocześnie należy zwrócić 
uwagę, że Rosja jest krajem, który zanotował największy wzrost – w 2017 roku 
do Turcji przyjechało aż o 444% turystów rosyjskich więcej niż w 2016 roku, co 
sprawiło, że aktualnie to Rosja jest krajem wysyłającym do Turcji największą 
liczbę turystów (ponad 4,7 mln). Można jednocześnie zauważyć, że nie wszyst-
kie kraje zanotowały spadek wyjazdów do Turcji w 2016 r. – największy wzrost 



127Wpływ zagrożenia terrorystycznego na ruch turystyczny w Turcji

w  tamtym okresie zanotowały Ukraina (prawie 48%), Izrael (31%), Arabia 
Saudyjska (17%) i Gruzja (15%).

Polscy turyści przez lata chętnie i tłumnie odwiedzali Turcję, plasując się 
w pierwszej piętnastce z przeszło 500 tys. wyjeżdżających do tego. W 2016 roku 
nastąpił wyraźny spadek wyjazdów Polaków do Turcji (o prawie 60%), jednak 
już w 2017 roku polscy turyści zaczęli powracać do tureckich kurortów (wzrost 
wyjazdów o prawie 44%).

Tabela 2. Narodowość turystów zagranicznych najliczniej odwiedzających Turcję w latach 
2014-2017 (w mln)

Lp. Państwo 2014 2015 2016 2017 % 
16/15

%
17/16

1 Rosja 4 479 049 3 649 003 866 256 4 715 438 -76,3 444,3
2 Niemcy 5 250 036 5 580 792 3 890 084 3 584 653 -27,6 -7,8
3 Iran 1 590 664 1 700 385 1 665 160 2 501 948 -2,1 50,2
4 Gruzja 1 755 289 1 911 832 2 206 266 2 438 730 15,4 10,5
5 Bułgaria 1 693 591 1 821 480 1 690 766 1 852 867 -7,2 9,6
6 Ukraina 657 051 706 551 1 045 043 1 284 735 47,9 22,9
7 Wielka Brytania 2 600 360 1 802 629 1 246 490 1 658 715 -30,8 -3,1
8 Irak 857 246 1 094 144 420 831 896 876 -61,5 113,1
9 Holandia 1 303 730 933 516 704 354 799 006 -24,5 -11,8

10 Azerbejdżan 657 684 602 488 606 223 765 514 0,6 26,3
11 Arabia Saudyjska 341 786 450 674 530 410 651 170 17,7 22,8
12 Grecja 830 841 755 414 593 150 623 705 -21,4 5,1
13 Francja 1 037 152 847 256 555 151 578 524 -34,4 4,2
14 Rumunia 426 585 441 097 357 473 423 868 -18,9 18,6
15 Belgia 660 857 617 406 413 614 419 998 -33,1 1,5
16 Kazachstan 437 971 423 744 240 188 402 830 -43,3 67,7
17 Izrael 188 608 224 568 293 988 380 415 30,9 29,4
18 USA 784 917 798 787 459 493 329 257 -42,5 -28,3
19 Polska 510 569 500 779 205 701 296 120 -58,9 43,9
20 Szwecja 667 551 624 649 320 580 289 134 -48,7 -9,8

Źródło: jak w tabeli 1.

Turystyka w Turcji stanowi ważny dział gospodarki przynoszący co rocznie 
kilkanaście miliardów dolarów zysku. W 2011 r. wpływy z  turystyki zagra-
nicznej przekroczyły po raz pierwszy 20 mld dolarów, a w 2014 roku osiągnęły 
rekordową wartość przeszło 27 mld dolarów. Jednak po tym czasie nastąpił 
spadek przyjazdów turystycznych do Turcja, a tym samym zmalały wpływy 
z turystyki zagranicznej do prawie 16 mld dolarów w 2016 roku. Należy jednak 
zauważyć, że wraz ze wzrostem ruchu turystycznego w poprzednim sezonie 
wzrosły wpływy z turystyki zagranicznej wracając po poziomu na jakim kształ-
towały się w poprzedniej dekadzie – do 20 mld dolarów. 
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Tabela 3. Wpływy z turystyki zagranicznej w latach 2004-2017

Rok Wpływy 
(w mld USD) Liczba turystów Średnie wydatki 

(w USD)
2004  13 061 118  17 202 996 759
2005  15 725 813  20 522 621 766
2006  13 918 757  19 275 948 722
2007  15 936 347  23 017 081 692
2008  19 612 296  26 431 124 742
2009  19 063 702  27 347 977 697
2010  19 110 003  28 510 852 670
2011  22 222 454  31 324 528 709
2012  22 410 364  31 342 464 715
2013  25 322 291  33 827 474 749
2014  27 778 026  35 850 286 775
2015  25 438 923  35 592 160 715
2016  15 991 381  25 265 406 633
2017  20 222 971  32 079 527 630

Źródło: (www3).

Jak pokazują dane, w 2017 roku przeciętny zagraniczny turysta zostawił 
w Turcji około 630 dolarów, co daje o 3 dolary mniej niż w 2016 roku. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, iż mimo mniejszej liczby przyjazdów w latach 2011-
2012, w porównaniu do 2017 r. turyści wydali w tamy okresie więcej – średnio 
709-711 dolarów na osobę.

materiał i metody
Główną zastosowaną metodą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem 

ankiety. Badania ankietowe przeprowadzono na grupie 100 osób młodych, 
do 30. roku życia, którzy choć raz odwiedzili Turcję w celach turystycznych. 
Zdecydowaną większość respondentów stanowiły kobiety (82%). Połowę 
badanych tworzyły osoby w  wieku od 19 do 22 lat. Na kolejnych miejscach 
znaleźli się badani z  przedziałów wiekowych 23-25 lat (30%) oraz 26-30 lat 
(20%). Większość respondentów pochodziła z  dużych miast (powyżej 500 
tys. mieszkańców) i było to 70% badanych. Pozostali respondenci pochodzili 
z  mniejszych miast do 50 tys. mieszkańców (14%) oraz ze średnich (50-200 
tys. mieszkańców) – 12%. Najmniejsza grupa to respondenci pochodzący ze 
wsi (4%).

Ponieważ w badaniach skupiono się na ludziach młodych, połowa posiadała 
wykształcenie wyższe, a  48% to osoby studiujące i  posiadające wykształce-
nie średnie. Jedynie 2% respondentów posiadało wykształcenie zawodowe. 
Większość respondentów (76%) uważa swoją sytuację finansową za zadowala-
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jącą, a taki sam odsetek, po 12%, postrzega ją jako bardzo dobrą, oraz poniżej 
przeciętnej.

Przygotowany kwestionariusz ankiety podzielony był na dwie części: 
pierwsza dotyczyła ogólnych kwestii związanych m.in. z  częstotliwością 
zagranicznych wyjazdów turystycznych respondentów, postrzeganiem ich 
poczucia bezpieczeństwa; natomiast druga część związana była z wyjazdami 
turystycznymi badanych do Turcji.

wyniki badań
 Spośród przebadanych dokładnie połowa była w celach turystycznych za 

granicą w zeszłym roku. Pozostałe 28% badanych odbyło podróż zagraniczną 
kilka lat temu, natomiast 22% wypoczywało poza granicami kraju w tym roku. 
Podczas wyboru miejsca wypoczynku 42% badanych zwraca uwagę na ryzyko 
wystąpienia zagrożenia zamachem terrorystycznym oraz na ogólną sytuację 
społeczno-polityczną panującą w kraju, do którego się wybierają, jednak nie 
jest to kwestia najważniejsza (por. wykres 2). Zagadnienie to było najistotniejszą 
kwestią dla 28% respondentów, natomiast 24% nie przywiązuje do tego dużego 
znaczenia. Jedynie 6% badanych uznało, że nie zwraca zupełnie uwagi na 
możliwość wystąpienia zagrożenia przy wyborze miejsca wypoczynku.

Wykres 2. Zwracanie uwagi na ryzyko zagrożeniem terrorystycznym podczas wyboru 
miejsca wyjazdu turystycznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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Wśród krajów narażonych na największe ryzyko wystąpienia zamachów 
terrorystycznych, respondenci w pierwszej kolejności wymieniali Turcję, Egipt 
oraz Tunezję. Następnie wskazywali na Izrael, Francję oraz Arabię Saudyjską.

Na wiadomość o  wystąpieniu ataku terrorystycznego w  miejscu, w  któ-
rym wypoczywają, 56% respondentów zdecydowałoby się na natychmiastowy 
powrót do kraju. Z drugiej strony, również duża grupa badanych, 36%, pozo-
stałaby na miejscu nie przerywając wypoczynku z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności. Pozostałe 8% podjęłoby decyzję pozostaniu w regionie 
i  kontynuowaniu wypoczynku uwzględniając jednak zmianę miejscowości 
pobytu.

Zdaniem 92% respondentów konflikty polityczne w  Turcji mają wpływ 
na bezpieczeństwo w  kraju, w  tym 56% uważa, że mimo niebezpieczeństw 
i niepewnej sytuacji kurorty turystyczne są jednak bezpieczne, a 32% uważa, 
iż sytuacja ma wpływ zdecydowanie na cały kraj. Jedynie 8% przebadanych 
jest zdania, że obecne polityczne problemy w Turcji i niepewna sytuacja pod 
względem terroryzmu ma niewielki wpływ na bezpieczeństwo kraju i przeby-
wających w nim turystów.

Postanowiono także zbadać, jak respondenci oceniają wybrane elementy 
związane z  turystyką w  Turcji. I  tak, najwyższą ocenę, bo aż 4,63, badani 
przyznali klimatowi podzwrotnikowemu panującemu w  kraju, a  dokładniej 
jego śródziemnomorskiej odmianie panującej na wybrzeżach, która gwarantuje 
idealną pogodę na wypoczynek. Jak można zauważyć, pozostałe elementy były 
już znacznie niżej oceniane – oceny powyżej 4,0 uzyskały walory turystyczne, 
z których najbardziej doceniono walory wypoczynkowe, następnie przyrod-
nicze i kulturowe. Najniżej badani oceniali takie elementy, jak dostępność ko-
munikacyjną, informację turystyczną oraz bezpieczeństwo w miejscowościach, 
które odwiedzili – wszystkie te elementy oceniono poniżej 3,5.

Tabela 4. Ocena wybranych elementów związanych z turystyką w Turcji

Oceniany element Średnia ocen
Pogoda 4,63
Walory wypoczynkowe (wybrzeża, plaże itp.) 4,16
Walory przyrodnicze 4,15
Walory kulturowe (obiekty, architektura itp.) 4,08
Jakość zakwaterowania 4,00
Cena pobytu 4,00
Kuchnia 4,00
Ceny usług i produktów 3,60
Stosunek mieszkańców do turystów 3,50
Dostępność komunikacyjna 3,36
Informacja turystyczna 3,30
Bezpieczeństwo w miejscowościach i obiektach turystycznych 3,27

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.



131Wpływ zagrożenia terrorystycznego na ruch turystyczny w Turcji

 Podczas pobytu w  Turcji większość respondentów miała poczucie bez-
pieczeństwa. Wśród nich największy odsetek, 35%, nie czuł się zagrożony, 
ponieważ uważa, iż w kurortach turystycznych, położonych z dala od dużych 
aglomeracji miejskich, jest bezpiecznie, a ryzyko wystąpienia zamachu terro-
rystycznego jest niewielkie. Wśród pozostałych badanych 28% miało względne 
poczucie bezpieczeństwa, a 14% czuło się bezpiecznie dzięki widocznej i wzmo-
żonej czujności służb. Jednocześnie po 6% respondentów deklarowało, że czuli 
się niepewnie, między innymi z  powodu braku widoczności wzmożonych 
patroli służb.

Wykres 3. Odczucia badanych dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu w Turcji 

Źródło: jak w wykresie 2.

Mimo ogólnego poczucia bezpieczeństwa i  opinii, że tureckie kurorty 
turystyczne nie są objęte ryzykiem wystąpienia zamachu terrorystycznego, 
jedynie 28% respondentów zdecydowałoby się na ponowny wyjazd do tego 
kraju wiedząc, że sytuacja polityczna nie jest stabilna. Spośród badanych 42% 
nie odbyłoby takiej podróży nawet, gdyby pojawiły się bardzo korzystne ce-
nowo oferty.
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Wykres 4. Decyzja o ponownym wyjeździe do Turcji w czasie niestabilnej sytuacji 
politycznej

Źródło: jak w wykresie 2.

podsumowanie
Terroryzm jest obecnie zjawiskiem występującym w  wielu częściach 

świata – ataki terrorystów pojawiają się w  krajach będących atrakcyjnymi 
kierunkami wyjazdów turystycznych, również polskich turystów. Nowy wy-
miar zagrożeniom terrorystycznym nadaje motywacja religijna, co szczególnie 
widoczne jest w działalności Państwa Islamskiego, dążącego do zjednoczenia 
krajów arabskich. Przykładem takiego kraju jest niewątpliwie Turcja, która 
od lat zmaga się z wewnętrznymi zawirowaniami – Państwo Islamskie wraz 
z Partią Pracujących Kurdystanu, walczącą o autonomię dla Kurdów, znajdują 
się w konflikcie z Turcją i stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa tego 
kraju. Natomiast brak poczucia bezpieczeństwa oraz stabilności przekłada się 
natychmiast na spadek ruchu turystycznego.

W efekcie krwawych zamachów terrorystycznych, których szczyt przypadł 
w Turcji na 2016 rok kraj doświadczył drastycznego spadku liczby przyjazdów 
turystycznych – był to największy kryzys w tureckiej turystyce od blisko 17 
lat. Widoczny spadek liczby turystów w 2016 roku był zauważalny nie tylko 
w miastach, które doświadczyły aktów przemocy – Stambule czy Ankarze, ale 
w całym kraju. W szczególności odczuły to, bezpieczne co należy zaznaczyć, 
kurorty nadmorskie, w których w trakcie sezonu letniego liczba odwiedzają-
cych spadła o ponad 40% w porównaniu z 2015 rokiem. Spadek liczby turystów 
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w całym kraju w skali roku wyniósł 30%, dokładnie tyle, ile spadek dochodów 
Turcji z turystyki zagranicznej. Należy jednak zaznaczyć, że w 2017 roku sytu-
acja nieco się ustabilizowała, doszło do zdecydowanie mniejszej liczby ataków 
terrorystycznych niż w  latach ubiegłych, a  tym samych wzrósł przyjazdowy 
ruch turystyczny, osiągając mniej więcej poziom sprzed feralnego 2016 roku, 
co dla kraju, w którym turystyka stanowi ważną gałąź gospodarki jest bardzo 
istotną kwestią.

Przeprowadzone badania ankietowe pokazały, iż Turcja, wraz z Egiptem 
i  Tunezją, są postrzegane jako kraje najbardziej narażone na ataki terrory-
styczne, a konflikty polityczne w Turcji w sposób znaczący wpływają na kształt 
i rozmiary ruchu turystycznego w tym kraju. Ankietowani postrzegają Turcję 
jako kraj atrakcyjny pod względem turystycznym, szczególnie biorąc pod 
uwagę klimat i walory (przede wszystkim wypoczynkowe). 

W  czasie pobytu w  Turcji respondenci czuli się bezpiecznie, głównie za 
sprawą wzmożonych i widocznych patroli. Jednak mimo wszystko duża grupa 
badanych nie zdecydowałaby się na ponowny wyjazd do Turcji wiedząc, że 
panuje tam niestabilna sytuacja polityczna związana z możliwością wystąpienia 
ponownych ataków terrorystycznych. Co więcej, młodzi przebadani Polacy 
nie podjęliby decyzji o  wyjeździe w  zagrożony region nawet mając okazję 
skorzystania z niezwykle atrakcyjnej oferty cenowej. Tym samym zauważyć 
można, że wybrana do badania grupa młodych ludzi, odważnych, poszuku-
jących wrażeń i adrenaliny, podejmująca spontaniczne decyzje, nie decyduje 
się na lekceważenie informacji o zagrożeniach terrorystycznych. Atrakcyjna 
cenowo oferta nie będzie miała znaczenia w przypadku zagrożenia własnego 
życia.
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impact of terrorism threat on tourist attendance 
in turkey

Summary

The aim of the paper is to analyse the incoming tourist traffic to Turkey 
in recent years as well as dependence of its volume on the unstable political 
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and economic situation of the country and on the occurring terrorist attacks. 
In her paper, the author assumed that young Poles’ decisions on a trip to 
Turkey depend on the frequency of occurrence of socio-political conflicts and 
symptoms of terrorism in this country. The research was carried out by the 
method of a sample diagnostic survey with the use of a questionnaire. 

 The data analysis shows that after the crisis decline in tourism in 2016, 
the situation slowly returns to normal. Turkey has been visited already by 
27% of foreign tourists more. On the other hand, the survey findings indicate 
that young people, despite they are daring, spontaneous and liking feeling 
adrenaline, while choosing the place for rest, pay a great deal of attention 
to the risk of terrorist threat. The respondents perceive Turkey as a country 
very attractive in tourism terms whose attractiveness is decided mainly by 
the climate conducive to rest and adequate tourist values. More importantly, 
during their stay in Turkey, the respondents felt secure, inter alia, owing to the 
more intense and apparent patrols of relevant services; however, a large group 
of respondents would have resigned from a repeated trip to this country at the 
time of uncertain and unstable political situation, even at the expense of a very 
attractive in price offer.
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