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ÖZET 

2020 yılında en çok konuşulan ve yaşamın neredeyse her alanına etki eden COVID-19 (SARS-CoV-2)’un küresel ölçekte 

yayılımını etkileyen en önemli etkenlerden biri havayolu yolcu taşımacılığı olduğu dikkat çekmektedir. 2019 yılında dünyada yolcu 

sayısı 4,54 milyar olarak kayıtlara geçmiştir (Statista, 2020). 2019 yılında Türkiye’de ise toplam iç hat yolcu sayısı 99.946.572 

iken, toplam dış hat yolcusu 208.373.696 olarak bildirilmiştir (DHMİ, 2020). Virüs yayılımının uluslararası yolcu hareketliliğinin 

hızı ile birleştiğinde Türkiye ve dünyada alınan tedbirlerin başında yurtdışı uçuşlarının ve sınırların kapatılması alınan ilk 

tedbirlerdendir. Tedbirlere bağlı olarak Türkiye’de 2020 yılının ilk 9 aylık döneminde, iç hat yolcu sayısı 22.890.831’e düşerken, 

aynı dönemde dış hat yolcu sayısı 8.121.697 olmuştur (DHMİ, 2020). 2019 yılı ilk 9 aylık verilere göre iç hat yolcu sayısı %55 

oranında düşüş yaşarken, dış hatta %82,8 düşüş görülmüştür. Devletlerin aldığı tedbirlerin sayısal yansımasına ek olarak, pandemi 

sonrasında yurt içi ve yurt dışı havayolu kullanıcı davranışlarının orta vadede değiştiği görülmektedir. Bu nedenle, 2020 yılının ilk 

9 ayında iç hat ve dış hat havayolu istatistiklerinin yanı sıra, yolcuların 2021 yılındaki eğilimlerine de odaklanmaktadır. 

Araştırmanın sonucunda, pandemi sonrasında havayolu ulaşımı yerine seyahat etmemeyi ya da ulaşım türünde değişikliğe gider 

özel araçlara (kendi, şirket, aile araçları ya da araç kiralamaya) yöneldikleri görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, havayolu yolcu taşımacılığı, kullanıcı davranışları, hareketlilik, Türkiye. 

ABSTRACT 

The air passenger transport has affected the spread of COVID-19 (SARS-CoV-2) in the global aspect. In 2019, the total number of 

air passengers in the world was 4,54 billion (Statista, 2020). In Turkey, the total number of domestic passengers was 99,946,572 

and international passengers was 208,373,696 in 2019 (DHMİ, 2020). One of the first measures taken was the closure of the 

borders to slow down the speed of propagation of the virus. Due to the measures, the number of domestic passengers in the first 9 

months of 2020 decreased to 22,890,831 and international passengers decreased to 8,121,697. According to the data for the first 9 

months of 2019, the number of domestic passengers decreased by 55%, while the number of international passengers decreased by 

82.8% in 2020. In addition to the reflection of the measures taken by the states, the domestic and international airline users’ 

behaviours have changed in the medium-term forecasts of future trends in civil aviation after the pandemic. For this reason, this 

research focuses on the domestic and international airline statistics in the first 9 months of 2020, as well as the trends of passengers 

in 2021. This research shows that the air transport users have preferred not to travel or change the type of transportation to private 

vehicles (own, company, family vehicles or renting a car) after and during the pandemic. 

Keywords: COVID-19, air passenger transport, user behaviour, mobility, Turkey. 

1. GİRİŞ 

Tarih boyunca insanların mekânsal yer değiştirmesi hastalıkların dağılmasında etkili olduğu bilinmektedir 

(Wilson, 2004). Günümüzde ise en çok konuşulan ve araştırılan COVID-19 (SARS-CoV-2) salgını, Çin 

Halk Cumhuriyeti’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) 31 Aralık 2020 tarihinde bildirmesinin ardından 

insan hareketliliğinin etkisiyle, virüs Çin Halk Cumhuriyeti’nden Avrupa’ya ve tüm dünyaya yayılmıştır 

(DSÖ, 2020a). Virüsün, DSÖ tarafından 11 Mart 2020’de pandemi olarak tanımlanmasıyla tüm dünyada ve 

her alanda etkileri hızlı bir şekilde görülmeye başlanmıştır (DSÖ, 2020b). Pandeminin yayılma sürecinde, 

havayolu yolcu taşımacılığının çok önemli bir etkisi olduğu bilinmektedir (Gössling et al., 2020, IATA, 

2020). Tarihteki örneklerden feyz alınarak, 2020 yılı içerisinde COVID-19 yayılım artışını kontrol etmeye 
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dair alınan tedbirler küresel hareketlilikle doğrudan ilişkilendirilmiştir (Iacus ve ark., 2020). Bu nedenle, 

hükümetler yurt içi ve küresel hareketliliği en aza indirmeye yönelik farklı tedbirler almışlardır (BBC, 

2020). 

COVID-19 ve havayolu taşımacılığına dair mevcut araştırmalar incelendiğinde, bu çalışmanın yapıldığı 

süreçte vakaların görülmeye devam etmesi nedeniyle havayolu yolcu hareketliliğine dair çalışmalar kısıtlı 

kapsamda ve sayıda kaldığı dikkat çekmektedir. Ancak, 65 yaş üstü kullanıcı davranışlarındaki değişimlere 

dair araştırmanın olduğu görülmüştür (Graham ve ark., 2020). Bu araştırmanın gelecekteki ulaşım 

eğilimlerini dair bazı soruları değiştirilerek bu çalışmaya adapte edilmiştir. Ancak, bu çalışma Türkiye 

özelinde tedbirlerin ve kullanıcı eğilimlerinin COVID-19 pandemisinin havayolu yolcu ulaşımını orta 

vadede nasıl etkileyeceğine odaklanmaktadır. Yakın zamanda gerçekleşmiş salgın hastalık olan SARS’ın 

uluslararası havayolu yolcu taşımacılığına etkileri incelendiğinde, yolcu taşımacılığına olumsuz etkisinin 

çok güçlü olduğu ve salgın öncesi sayılara dönmesinin 9 ay sürdüğü görülmektedir (IATA, 2020). Buna 

paralel olarak, COVID-19 salgınının küresel ve yurt içi hareketliliğin kısıtlanmanın sonucu olarak havayolu 

yolcu taşımacılığı büyük bir sekteye uğrattığını sayısal veriler ortaya koymaktadır (ICAO, 2020; Suau-

Sanchez ve ark, 2020) ve bu etkinin devam edeceği öngörülmektedir. Kullanıcı davranışları salgın 

sonrasında stratejik planlama için önem teşkil etmektedir ve gelecekte alınacak tedbirler için önemli bir 

noktada yer almaktadırlar (Tuchen ve ark., 2020). 

Bu nedenle, COVID-19’un yayılım hızının fazla olması ve kontrol altına alınmasının daha uzun sürmesi 

nedeniyle yurt içi ve yurt dışı havayolu taşımacılığına etkisinin hangi ölçüde olacağını Türkiye’deki üç 

büyükşehirde (İstanbul, Ankara ve İzmir) yer alan havalimanları üzerinden irdelenmesi araştırılmaya değer 

görülmüştür. Mevcut etkisine ek olarak, orta vadede (12 aylık bir dönemde) kullanıcı dinamiklerinin 

eğilimi ve bu eğilimi neler etkileyeceğine dair veriler sunmaktadır. 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 yayılımın azaltılması için Türkiye’nin aldığı önlemler ve Türkiye çıkışlı 

yolculara karantina uygulayan ülkelerin tedbirlerine bağlı olarak Türkiye’deki havalimanlarının iç ve dış 

hat yolcu trafiğinin nasıl etkilendiğini ve havayolu kullanıcı davranışlarının 12 aylık bir dönemde nasıl bir 

eğilim göstereceğini ortaya koymaktır. 

Şekil 1 Çalışmanın Yöntemi (Yazar, 2020) 

Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de görüldüğü üzere, bu araştırmada, nitel ve nicel araştırma 

yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem tercih edilmiştir. Araştırma, 1) COVID-19 öncesi 

dönem, 2) COVID-19 vakalarının yoğun olarak görüldüğü Mart-Nisan-Mayıs 2020 dönem ve 3) 1 Haziran 

2020 ile başlayan normalleşme dönemi olmak üzere 3 ayrı zaman dilimi içerisinde planlanmıştır. 

Araştırmanın ilk kısmını oluşturan COVID-19 öncesi dönem DHMİ (2020)’den elde edilen istatistiki 

veriler üzerinden kurgulanmıştır. DHMİ’den elde edilen istatistik veriler ile, yolcu trafiğindeki etkinin 

boyutunun anlaşılması amacıyla geçmiş yıllardaki iç ve dış hat yolcu sayıları karşılaştırılmaktadır. Bu 

nedenle 2018-2019 dönemi ile 2020 yılının ilk 9 aylık iç ve dış hat yolcu sayıları karşılaştırılmaktadır. 

Çalışmanın ikinci zaman dilimine odaklanan kısmı ise Cumhurbaşkanlığı/İçişleri genelgeleri ve Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) elde edilen sınırların kapatılması, uçuşların iptal edilmesi, 

seyahat kısıtlamalarına dair veriler üzerinden kurgulanmıştır. Araştırmanın son kısmı ise, kullanıcı davranış 

anketlerine odaklanmaktadır.  

Birincil veri kaynağı olan anketler çevrimiçi yöntem ile yapılmıştır. COVID-19’un etkilerin dönemsel 

olarak farklılaşsa da 3 büyükşehir; İstanbul, Ankara ve İzmir, en çok etkilenen şehirler olduğu 
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görülmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2020). Bu nedenle, örneklem 18 yaş üstü, İstanbul, Ankara veya İzmir’de 

yaşayan, 2019 yılında en az 1 kez Türkiye’de yurt içi uçuş ve/veya Türkiye kalkışlı dış hat uçuşu yapmış 

kişileri olarak daraltılmıştır. İstanbul, Ankara veya İzmir’de ikamet eden toplam 105 katılımcı ile anket 

yapılmıştır. Anketlerde kartopu örnekleme tekniği kullanılıştır. Her bir ilden, ilk iki katılımcı kişisel 

bağlantılar ile bulunmuştur ve bu kişilerin bağlantılarıyla örneklem büyütülmüştür. 

Anket 4 kısımdan ve 20 sorudan oluşmaktadır. Birinci kısım, yaş, meslek, eğitim seviyesi, araç 

sahipliliğine dair sorular ile katılımcıların profilini çıkarmayı hedeflemektedir. İkinci kısım, 2019 yılında 

yurt içi ve yurt dışı uçuş sayıları ve hangi amaçla havayolu ile seyahat ettiklerine dair sorular ile COVID-

19 öncesi havayolu ulaşım davranışlarına odaklanmaktadır. Üçüncü kısım 1 Haziran itibari ile COVID-19 

nedeni ile havayolu ulaşım davranışlarında ne tür değişiklikler yaptıklarına dair soruları kapsamaktadır. 

Son kısım ise, önümüzdeki orta vadede (12 aylık) süreçteki eğilimlerini nelerin etkileyeceğine 

odaklanmaktadır. 

Katılımcılara yöneltilen sorular ile pandemi öncesi ve sonrasında kullanıcı davranışlarını etkileyen 

etmenlere ulaşılması amaçlanmış ve katılımcıların hangi koşullarda pandemi öncesindeki ulaşım 

davranışlarına döneceklerine dair verilerin ortaya konması hedeflenmiştir. Bu nedenle gelecekte havayolu 

kullanmalarını etkileyecek faktörlere dair sorular yöneltilmiştir. Katılımcıların profilleri isimsel ölçek, 

havayolu kullanım eğilimleri ise aralıklı ve sırasal ölçek ile değerlendirilmiştir. 

3. BULGULAR 

Bu araştırma kapsamında bulgular üç ana yönden irdelenmiştir. Bunlar 1) hükümet tarafından havayolu 

yolculuğuna dair alından tedbirler, 2) DHMİ’lerinin havayolu yolcu istatistikleri ve 3) katılımcıların 

havayolu kullanıcı davranışları ve orta vadedeki eğilimleridir. 

3.1. Havayolu Yolculuğuna dair Alınan Tedbirler 

2020 yılı Mart ayı itibari ile 100’ün üzerinde ülke COVID-19 yayılım hızının azaltmak için vatandaşlarının 

hareketliliğimi kısıtlamak için tedbirler almışlardır (BBC, 2020). Virüsün Türkiye’ye ulaşmasına 

engellemek için alınan tedbirler kapsamında 3 Şubat 2020 tarihinde ilk olarak Çin Halk Cumhuriyeti ile 

yapılan uçuşlar karşılıklı olarak durdurulmuştur (DHMİ, 2020). Türkiye’deki ilk vaka ise 11 Mart 2020 

tarihinde görülmüştür. Bu tarihten itibaren virüsün yayılımını engellemek içi tedbirler artırılmıştır. Şubat ve 

Mart aylarında kademeli olarak tüm dış hat uçuşları durdurulmuştur (SHGM, 2020). Tablo 1’de Çin Halk 

Cumhuriyeti ile başlayan uçuş kısıtlamalarının nasıl devam ettiği ayrıntılı bir şekilde listelenmiştir. 

Tablo 1 2020 yılında gerçekleşen havayolu yolcu taşımacılığı kısıtlamaları (SHGM, 2020) 

31/12/2019 Çin Halk Cumhuriyeti’nin COVID-19 Salgınını DSÖ’nün Yerel Ofisine bildirilmesi  

03/02/2020 Çin Halk Cumhuriyeti ile uçuşların karşılıklı durdurulması 

23/02/2020 İran ile uçuşların karşılıklı durdurulması 

29/02/2020 Irak, İtalya ve Güney Kore ile uçuşların karşılıklı durdurulması 

09/03/2020 Suudi Arabistan ile uçuşların karşılıklı durdurulması 

11/03/2020 Türkiye’de ilk vakanın görülmesi 

11/03/2020 DSÖ’nün COVID-19 virüsünü pandemi olarak ilan etmesi 

12/03/2020 Guatemala ile uçuşların karşılıklı durdurulması 

14/03/2020 Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Kuveyt, Polonya, 

İspanya, İsveç, Norveç ile uçuşların karşılıklı durdurulması 

15/03/2020 Cibuti, Panama ile uçuşların karşılıklı durdurulması 

16/03/2020 Bangladeş, Çekya, Ekvator, Ekvador Ginesi, Kanada, Kolombiya, Kazakistan, Kosova, Libya, 

Moğolistan, Faz, Peru, Sudan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Özbekistan ile uçuşların 

karşılıklı durdurulması 

17/03/2020 Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Cezayir, Filipinler, İrlanda, İsviçre, Karadağ, Kenya, 

Letonya, Mısır, Moldova, Moritanya, Slovenya, Umman, Ürdün ile uçuşların karşılıklı durdurulması 

18/03/2020 Dominik, Hindistan, Lübnan, Kamerun, Kuzey Makedonya, Rusya, Tunus, Katar ile uçuşların 

karşılıklı durdurulması 

19/03/2020 Çad, Finlandiya, Portekiz, Sri Lanka, Tayvan ile uçuşların karşılıklı durdurulması 

20/03/2020 Angola, Gürcistan, Nepal, Nijer ile uçuşların karşılıklı durdurulması 

21/03/2020 Fildişi Sahili ile uçuşların karşılıklı durdurulması 

22/03/2020 Macaristan ile uçuşların karşılıklı durdurulması  

27/03/2020 Bütün uçuşların durdurulması 

01/06/2020 Normalleşme sürecinin başlaması 

01/06/2020 Sayılı yurt içi uçuşların başlaması 
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11/06/2020 Sayılı yurt dışı uçuşların başlaması 

Tablo 1’de görüldüğü üzere havayolu yolcu taşımacılığındaki kısıtlamalar Çin Halk Cumhuriyeti ile 

uçuşların karşılıklı durdurulması ile 3 Şubat 2020’de başlamıştır. Bu süreç, vaka sayılarının en çok 

görüldüğü ve vaka sayılarının artışının hızla devam ettiği İran, Irak, İtalya ve Güney Kore ile devam 

etmiştir. 11 Mart 2020’de Sağlık Bakanlığı tarafından ilk vakanın görüldüğü bilgisinin paylaşılmasının 

ardından tedbirler kapsamında kademeli olarak uçuş kısıtlamaları devam etmiştir. Tablo 1’de görüldüğü 

üzere 27 Mart itibari ile bütün yolcu uçuşları durdurulmuştur1.  

1 Haziran’dan itibaren ise normalleşme sürecinin başlamasıyla COVID-19 yayılımını azaltmaya yönelim 

tüm kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılmaya başlanmış ve bu süreçte iç hat uçuşları başlamıştır. Dış hat 

uçuşları ise ülkeler arası ikili anlaşmalar ve vaka sayılarına bağlı olarak 11 Haziran’dan itibaren kademeli 

olarak hizmet vermeye başlamıştır. 

Havayolu taşımacılığına dair alınan tedbirlerin yanı sıra hükümetin vergi indirimi açıklanması dikkat 

çekmektedir. 18 Mart 2020 tarihinde COVID-19 kapsamında hükümet tarafından açıklanan 19 maddelik 

tedbirlerden biri, ‘iç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e 

indirilmesi’ olduğu dikkat çekmektedir (GİB, 2020). Ancak yurtiçi uçuşlarının kısıtlanmış olmasına ek 

olarak 3 Nisan itibari ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak 

tüm giriş/çıkışların 15 gün süre ile durdurulması kararı ve bu kararın belirli büyükşehirler için 1 Haziran 

2020’ye kadar 15 günlük süreler ile uzatılması nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir çıkışlı ya da varışlı 

hareketliliği artırdığı söylenemez. 

Alınan bütün tedbirlere büyük çerçeveden bakıldığında, bireylerin mekânsal hareketliliği salgınları 

tetiklediğine dair yapılan araştırmalar ışığında (Wilson, 2004), yurt dışı kısıtlamalarına ek olarak yurt 

içinde de seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalara gidilerek mevcut vakaların kontrol altına alınmak istendiği 

ve yayılım hızın azaltılmak istendiği söylenebilir. Alınan bu tedbirlerin havayolu yolcu taşımacılığı 

sektörüne etkileri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 

3.2. Havayolu Yolcu İstatistikleri 

COVID-19 döneminde havayolu taşımacılığına dair alınan tedbirler kapsamında elde edilen verilere ek 

olarak, havayolu yolcu istatistikleri ile hareketliliğin hangi seviyede olduğuna bakmak artı veri sunacaktır. 

Havayolu yolcularına dair aylık ve yıllık değişim daha iyi anlamak için veriler COVID-19 öncesi 15 aylık 

dönem için genişletilmiştir. Bu kapsamda, DHMİ’nin 2018 Ocak’tan 2020 Eylül’e kadar yayınladığı 

istatistiki veriler incelenmiştir. Bu çalışma COVID-19’un en yoğun etkisini gösterdiği 3 büyükşehire 

odaklandığı için, Şekil 2’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de yer alan havalimanlarına odaklanılmıştır. 

Sırasıyla, iç hat ve dış hat yolcu sayıları incelenmiştir.  

 

Şekil 2 2018-2020 Yılları arası İç Hat Toplam Yolcu Sayıları (DHMİ, 2020) 

 
1 Ülke dışında yaşayan ya da turistik amaç ile yurt dışında bulunan vatandaşların ülkeye getirilmesi için dış temsilcilikler tarafından 

sayılı uçuş organize edilmiştir. 
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Şekil 2’de görüldüğü üzere 2018 yılı Ocak ayı ve 2020 Eylül ayları arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de 

yer alan havalimanlarının aylara göre iç hat toplam yolcu sayıları görülmektedir. Aylara göre yolcu 

sayılarındaki değişime odaklanıldığında, 2018 ve 2019 yıllarında Mayıs-Ekim dönemlerinde artış görülmüş 

olsa da genel olarak eşit bir dağılım görülmektedir. Ancak, en dikkat çekici nokta, daha önce de belirtildiği 

gibi alınan tedbirlerin yansıması olan 2020 Mart-Haziran arasındaki yolcu sayılarıdır. Bu 3 aylık dönemde, 

uçuş sayıları neredeyse sıfırlanmışlardır. 1 Haziran itibari ile yurt içi uçuşlarda hızlı bir yükseliş görülmüş 

olsa da Ağustos ve Eylül aylarında aynı eğilim görülmemiştir. Bunun nedeni, seyahat yasağının 

kaldırılmasıyla ani bir yolcu hareketliliğini beraberinde getirmesi olduğu söylenebilir. 

Tablo 2 2019-2020 Yılları Arası İç Hat Toplam Yolcu Sayı Değişimi (DHMİ, 2020)  
2019-2020 Yılları Arası Değişimi  

Haziran Ayı 

Değişim 

Temmuz Ayı 

Değişim 

Ağustos Ayı 

Değişim 

Eylül Ayı 

Değişimi 

İstanbul Atatürk/İstanbul -71.44 -47.98 -43.98 -55.67 

İstanbul Sabiha Gökçen -75.96 -51.05 -30.77 -26.17 

Ankara Esenboğa -83.02 -67.88 -58.80 -61.81 

İzmir Adnan Menderes -72.88 -46.00 -31.52 -39.49 

Yolcu sayılarındaki değişime dair daha detaylı bilgiye ulaşmak için 2020 yılı Haziran-Eylül verileri, 2019 

yılı verileri ile karşılaştırıldığında, 4 aylık süreçte Haziran ayında değişimin en fazla olduğu görülmektedir. 

Karşılaştırılmanın yapıldığı dönem kapsamında en fazla etkilenen havalimanın ise Ankara Esenboğa 

Havalimanı olduğu dikkat çekmektedir. İç hat yolcu hareketliliğindeki artış sadece seyahat kısıtlamalarının 

kaldırılması ile ilişkilendirilmemelidir. Türkiye’de yaz turizminin en yoğun olduğu dönemin Mayıs-Ekim 

ayları arasında olmasına ek olarak ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin uzaktan eğitime devam 

etmesi yurt içi hareketliliğin etmenlerinden olarak görülebilir. Tablo 2’de görüldüğü üzere Temmuz ve 

Ağustos aylarında 2019 yılına göre yaşanan düşüş Haziran ve Eylül aylarına göre daha düşüktür. Ancak 

Mart öncesi dönem ile karşılaştırıldığında, artışın COVID-19 pandemi öncesi döneme erişemediği dikkat 

çekmektedir. Bunun nedeni, havayolu kullanıcıları ile yapılan anketlerin sonuçlarıyla bir sonraki bölümde 

ilişkilendirilmektedir. 

 
Şekil 3 2018-2020 yılları arası Dış Hat Toplam Yolcu Sayıları (DHMI, 2020) 

2018-2020 yılları arasında dış hat toplam yolcu sayıları irdelenirken, yurt içi uçuşlardaki gibi Türkiye’de 3 

büyük şehirde yer alan 4 havalimanına odaklanılmıştır2. İstanbul Atatürk/İstanbul Havalimanı 2018 Ocak-

2020 Eylül dönemleri arasında dış hat toplam yolcu sayılarında en üst sırada yer almaktadır. Şekil 3’de 

görüldüğü üzere ise, hükümetin aldığı tedbirlere paralel olarak yurt dışı uçuşlarında Nisan ve Mayıs 

 
2 İstanbul Havalimanı resmi olarak 29 Ekim 2018 tarihinde açılmış ancak 6 Nisan 2019 itibari ile İstanbul ana havalimanı olarak 

hizmet vermeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren, Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapatılmıştır. Bu nedenle, bu çalışma 

kapsamında 2018 ve 2019 yılına dair veriler İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı toplam yolcu sayıları üzerinden 

değerlendirilmiştir. 
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aylarında ani düşüş olduğu görülmektedir3. Haziran-Eylül arasında yurt dışı yolcu artışının yurt içine göre 

daha az olmasının en büyük etkisi farklı ülkelerin farklı kısıtlamalar uygulaması olduğu söylenebilir. Bu 

kısıtlamalar içerisinde, belirli ülkelerin sadece vatandaş ve oturum hakkına sahip kişilerin ülkeye girişine 

izin verilmesi ve turist vizelerini işleme almaması da belirtilmelidir. 

Dış hat uçuşlarında ikili anlaşmalara ek olarak ülkelerin kendi tedbirleri kapsamında virüsün yayılımının 

devam ettiği ülkelerden dönen vatandaşları için zorunlu olarak 14 gün karantina uygulaması ya da zorunlu 

PCR testi yapılması gibi örnekler görülmüştür. Örneğin, Birleşik Krallık 3 Ekim 2020 tarihinde 

Türkiye’den gelen kişiler için 14 gün karantina uygulamasına başlamıştır (EuroNews, 2020). Almanya ise 

zorunlu PCR testi uygulamasını tedbir amaçlı kullanmaktadır. En fazla uçağa binmeden 48 saat önce 

yapılması gereken testin sonucu negatif olmadığı durumlarda, yolcular uçağa kabul edilmemektedir (DW, 

2020a). Buna bağlı olarak, uluslararası hareketlilik belirli oranlarda kalmıştır.  

Bunlara ek olarak, bazı ülkeler sadece kendi vatandaşlarına ve oturum hakkına sahip olan kişilere ülkeye 

giriş izni vermeyi tercih etmişlerdir (DW, 2020b). Bahsi geçen farklı ülkelerin farklı tedbirleri nedeniyle 

turizm sektörü ve buna bağlı olarak havayolu yolcu taşımacılığı da etkilenmiştir. Bu kararlar nedeniyle 

kullanıcı davranışlarının etkileri öngörülmektedir. Bu nedenle, yolcu taşımacılığı kullanan katılımcıların 

eğilimleri kullanıcı davranışları bölümde ayrıntılı olarak irdelenmektedir. 

Tablo 3 2019-2020 Yılları Arası Dış Hat Toplam Yolcu Sayı Değişimi (DHMİ, 2020)  
2019-2020 Yılları Arası Değişimi  

Haziran Ayı 

Değişim 

Temmuz Ayı 

Değişim 

Ağustos Ayı 

Değişim 

Eylül Ayı 

Değişimi 

İstanbul Atatürk/İstanbul -96.50 -87.83 -79.38 -75.11 

İstanbul Sabiha Gökçen -94.90 -81.11 -69.73 -68.00 

Ankara Esenboğa -89.01 -74.22 -71.55 -78.46 

İzmir Adnan Menderes -90.35 -76.33 -63.51 -69.29 

Yolcu sayılarındaki değişimi daha iyi kavrayabilmek için ay bazında 2020 yılı normalleşmenin bağladığı 

Haziran ayından Eylül ayına kadar olan veriler 2019 yılı verileri ile karşılaştırılmıştır. Haziran ayında her 

bir ülke ile ikili anlaşmalara bağlı olarak kademeli şekilde yurt dışı uçuşların açılmaya başlaması nedeniyle 

en büyük değişimin haziran ayında olduğu görülmektedir. 11 Haziran 2020 tarihinde ilk yurtdışı uçuşu 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Londra’ya gerçekleştirilmiştir. Ardından, yurtdışı uçuşları 

Hollanda ve Almanya ile devam etmiştir (İSGH, 2020). Ancak, uçuşların başlamış olması önceki yıllardaki 

yurt dışı yolcu hareketliliğinin ulaşılmasını sağlamamıştır. 2020 Haziran-Eylül verileri incelediğinde, 2019 

yılına göre %96,5’e varan düşüşlerin olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum, bir sonraki bölümde havayolu 

kullanıcı davranışları ile açıklanmaya çalışılmıştır. 

3.3. Havayolu Kullanıcı Davranışları 

Havayolu kullanıcı davranışları 105 katılımcı ile çevrim içi yöntem ile yapılan anketlerin sonuçlarına 

dayanmaktadır. Tabloda görüldüğü üzere katılımcılar COVID-19 pandemisinin yoğun olarak görüldüğü 3 

büyükşehirde ikamet eden kişilerden oluşmaktadır. Katılımcıların %62,9’u İstanbul, %22’si Ankara ve 

%15,1’i İzmir’de ikamet etmektedir. Şehirlerin nüfusları tabaka olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle 

katılımcıları şehir nüfuslarına odaklanarak örneklenmiştir. Farklı yaş gruplarının temsillerine de önem 

verilmiştir. 

Tablo 4 Katılımcıların profili 

Yaş Katılımcıların % kaçı Katılımcıların İkameti Katılımcıların % kaçı 

18-29 %21 İstanbul %62,9 

30-39 %61 Ankara %22 

40-49 %11,4 İzmir %15,1 

50-59 %1,9   

60-65 %3,8 

65+ %1 

İlk olarak, 11 Mart-1 Haziran arasında pandemi nedeniyle yurt içi ve yurt dışı uçuşların kısıtlanması 

katılımcıları nasıl etkilediğine odaklanılmıştır. Katılımcıların %91,4’ünün seyahat planlarında değişikliğe 

gitmek zorunda kaldıkları dikkat çekmektedir.  

 
3 Bu süreçte, hükümetler tarafından organize edilen sayılı sayıda tahliye uçuşları gözlemlenmiştir. 
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Şekil 4 11 Mart-1 Haziran Arası Yolcuların Planlanmış Seyahatleri 

Katılımcıların yarısından fazlası uçuşunu iptal etmiş ya da erteleyerek kısıtlamaların ve tedbirlerin en 

yoğun olduğu dönemde seyahat etmemeyi tercih etmişlerdir. Mümkün olması durumunda da alternatif bir 

yöntem ile yurt içi hareketlilik devam etmiştir. Bunun yanı sıra ise, yurt dışında yer alan katılımcıların 

tahliye uçuşu ile Türkiye’ye dönmek zorunda oldukları dikkat çekmektedir. 

2019-2020 Yılı Havayolu Kullanıcı Davranışlarındaki Değişim 

Katılımcıların havayolu kullanım davranışlarındaki değişimi anlamak için 2019 ve 2020 yıllarında yurt içi 

ve yurt dışı uçuşlarına dair sorular yöneltilmiştir. İki yılın karşılaştırılması yapılarak salgının kullanıcı 

davranışlarını mevcut durumda nasıl değiştiği gözlemlenebilmektedir.  

 
Şekil 5 2019-2020 Yılı Yurt İçi Uçuş Sayıları Değişimi 

Şekil 5’te 2019 ve 2020 yıllarında yurt içinde havayolu taşımacılığını tercih etmiş katılımcıların havayolu 

kullanım sıklığını gösterilmektedir. 2020 yılında katılımcıların %65’i yurt içinde havayolu ile seyahat 

etmemeyi tercih etmişlerdir. 

 

Şekil 6 2019-2020 Yılı Yurt Dışı Uçuş Sayıları Değişimi 
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Normalleşmenin bir parçası olarak yurt dışı uçuşlarının başlaması ile 1 Haziran 2020’den anketlerin 

yapıldığı tarih olan Ekim ayın kadar havayolu kullanıcı tercih edilmelerine bakıldığında katılımcıların 

%86,6’sının havayolu kullanmadıkları dikkat çekmektedir. Kullanım sıklığında da düşüş olduğu dikkat 

çekmektedir. Yurt içi ve yurt dışı oranları karşılaştırıldığında ise yurt dışına seyahat oranlarının çok daha 

kısıtlı olduğu görülmektedir. 

Araç sahipliliği ve pandemi sonrası seyahat tercihleri 

Bir diğer önemli noktanın ise araç sahipliliği ve pandemi sonrası yurt içi havayolu kullanımı arasında ilişki 

olduğu söylenebilir. Araç sahibi olan 58 katılımcının havayolu yerine yurt içi hareketlilikte kendi araçlarını 

kullandıklarını ya da seyahat etmemeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu durum zorunluluk olmadıkça 

katılımcıların seyahatlerini tedbirlerin yoğun olduğu dönemde için ertelediklerini belirtmektedirler. 

 

Şekil 7 Araç Sahibi Olmayan Katılımcıların Seyahat Tercihleri 

Şekil 7’te görüldüğü üzere katılımcılarının araç sahipliliğinden bağımsız pandemi sonrasında seyahat 

etmeyi tercih etmedikleri en çok dikkat çeken noktadır. Araç sahibi olmayan katılımcıların havayolu tercih 

etmedikleri durumlarda hangi ulaşım türlerini kullandıklarına dair soru karşısında şehirler arası toplu 

ulaşım (otobüs veya tren) tercih edenlerin kısıtlı sayıda kaldığı görülmektedir. Zorunlu olmadıkça seyahat 

etmekten kaçındıklarını eğer seyahat etmeleri gerekiyor ise, ailelerinin sahip olduğu aracı kullanıldıklarını 

ya da araç kiraladıkları görülmektedir. Bu durum yurt içinde yapılan seyahatlerde ulaşım türleri arasında 

geçişlerin olduğu ve olacağını ancak şehirler arası toplu ulaşıma yönelimin olmadığı, kişisel araç ile 

seyahatin artış gösterdiği ve göstereceği söylenebilir. 

Havayolu Kullanıcı Davranışlarını Etkileyen Faktörler 

Mevcut durumu algıladıktan sonra katılımcılara gelecekteki 12 aylık süreçteki kullanıcı davranışlarını 

anlamak için Tablo 5’teki 3 soru yöneltilmiştir. 

Tablo 5 Kullanıcı Davranışlarının Eğilimleri 
 Ortalama Standart Sapma 

Önümüzdeki 12 aylık süreçte havayolu ile YURT İÇİ 

seyahat etmeyi düşünüyor musunuz? 
2.89 1.48 

Önümüzdeki 12 aylık süreçte havayolu ile YURT DIŞI 

seyahat etmeyi düşünüyor musunuz? 
2.80 1.53 

Uçağa binecek her yolcu için COVID-19 PCR testinin 

(kovid testi) zorunlu olarak yapılması, uçak ile seyahati 

tercih etmemizi sağlar mı? 

3.53 1.37 

Pandemi sonrasındaki 12 aylık dönemde katılımcıların yurt içi ve yurt dışı seyahat eğilimi ortalama ve 

standart sapmalara göre irdelendiğinde eğilimin yaklaşık olarak aynı değerlerde olduğu görülmektedir. 

Buradaki en dikkat çekici nokta ise, PCR testinin zorunlu olarak yapılması durumunda katılımcıların 

havayolu kullanım eğilimlerini olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir. Uçuş süresince bulaş riskinden 

korunmak yerine, PCR testi ile bulaş riskinin olmadığını bilmek havayolu yolcularının tercihleri için 

önemli bir etken olduğu net bir şekilde görülmektedir. 
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PCR testinin yanı sıra, kullanıcı davranışlarını etkileyen diğer faktörlerin de incelenmesi gerekir. COVID-

19 bulaş riski, kullanıcı davranışlarını etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle, katılımcılara pandemi sürecinde 

uçağı tercih etmelerini etkileyecek faktörlere dair sorular yöneltildi. Bu faktörler, hükümetlerin, havayolu 

şirketlerinin ya da yolcuların kendilerinin alabileceği farklı tedbirlerdir. 

Tablo 6 Kullanıcı Davranışlarının Etkileyen Faktörler ve Tedbirler  
Katılımcıların %si 

Varış noktanızda vakaların az olması 51.43 

Çıkış noktanızda vakaların az olması 27.62 

Virüs için aşının bulunması 62.86 

Varış noktasında COVID-19 PCR testini zorunlu olarak yapılıyor olması 35.24 

Çıkış noktasında COVID-19 PCR testini zorunlu olarak yapılıyor olması 60.00 

Varış noktanızda 14 gün karantina uygulanması 15.24 

Çıkış noktanızda 14 gün karantina uygulanması 20.00 

Maske kullanımının zorunlu olması 71.43 

Uçak içerisinde sosyal mesafenin korunması 84.76 

Uçakların her uçuş sonrası dezenfekte edilmesi 81.90 

Havayolu kullanıcılarının 1 Haziran 2020 itibari ile tekrar havayolu ile seyahat etmeleri için en gerekli 

gördükleri faktör, uçak içerisinde sosyal mesafenin korunması iken, bunu uçakların her uçuş sonrası 

dezenfekte edilmesi ve zorunlu maske kullanımı takip etmektedir. Bu her üç nokta da virüse yakalanma 

riskinin en aza indirilmesi içi Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen maske, mesafe ve hijyene paralel 

cevaplar olduğu dikkat çekmektedir. PCR testinin çıkış ve varış noktalarına dair verilen cevaplar bir diğer 

irdelenmesi gereken noktalardan biridir. Katılımcıları %60’ı çıkış noktasında yapılacak PCR testinin 

havayolu tercih etmelerini olumlu etkileyeceğini belirtirken, varış noktası için bu oran %35,24’e 

düşmektedir. Bu durum da katılımcıların seyahat başlamadan önce uçak içinde vakalar ile 

karşılaşmayacaklarından emin olmak istediklerini ortaya koymaktadır. Karantina uygulanması katılımcılar 

tarafın en az tercih edilen faktörlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni, iş ya da 

turistik amaçlı seyahatlerin 14 ya da 28 günlük karantina süreleri ile gerçekleştirilmesinin zor olması ve 

sürdürülebilir olmamasıdır. Katılımcıların cevaplarına bir bütün olarak bakıldığında, seyahat rutinlerine 

etki etmeyen faktörlere olumlu baktıkları ancak karantina gibi planlarını etkileyecek tedbirlere mesafeli 

oldukları dikkat çekmektedir. 

4. SONUÇ 

Bu araştırma sonuç olarak, Türkiye’nin COVID-19 virüsünün yayılımının azaltılmasına dair aldığı tedbirler 

ve diğer ülkelerin aldığı karantina kararları üzerinden yolcu trafiğinin 2020 yılının ilk 9 ayında nasıl 

etkilendiği ve anketlere katılanların kullanıcı davranışları eğilimlerine göre 2020’nin son çeyreğinde ve 

2021 yılında havayolu ulaşımına dair nasıl bir tutum sergileyecekleri ortaya koymayı amaçlamıştır. 

105 katılımcı ile yapılan anketlerden elde edilen veriler doğrultusunda, COVID-19 sonrası dönemde ani 

değişen kullanıcı davranışları havayolu sektörünü mevcutta etkilerini gördüğü dikkat çekmektedir. 2020 

yılının ilk verilerine göre, tedbirler dahilinde aylık bazda yurt içi uçuşlarda %83,02 ve yurt dışı uçuşlarda 

%96,5’e varan düşüşün yaşandığı dikkat çekmektedir. 11 Haziran 2020 itibari ile Türkiye Cumhuriyeti 

hükümeti tarafından yurt dışı seyahat kısıtlaması bulunmak iken, araştırmanın sonuç kısmının yazıldığı 

dönem olan Kasım 2020’de, Avrupa ülkelerinin farklı tedbirler alındığı ve kısıtlamalara geri döndüğü 

dikkat çekmektedir (Bknz. İngiltere, Almanya, Fransa). İngiltere ve Almanya’daki kısıtlamalar sadece 

günlük yaşam içerisindeki hareketliliği değil, bölgesel ve ülkeler arası hareketliliğin de azaltılmasını 

hedeflemektedir (BMI, 2020; GOV.UK, 2020). 

SARS salgını sonrasında havayolu ulaşımının salgın öncesi seviyelere gelmesi dönmesinin 9 ay sürmüştür 

(IATA, 2020). Ancak COVID-19 virüsün yayılımının devam etmesine ek olarak bu araştırmanının 

katılımlarının eğilimleriyle incelendiğinde, 12 aylık orta vadede COVID-19 öncesi seviyelere 

dönemeyeceği öngörülmektedir. Buna ek olarak, yurt içinde ulaşım türleri arasında geçiş olacağı ve 

havayolu taşımacılığı yerine bireysel ulaşım türlerine (kişisel ya da aile aracı, paylaşımlı araç, şirket aracı) 

yönelim olduğu ve bu eğilimin devam edeceği görülmektedir. Ancak, otobüs yolcu sayılarına ve özel araç 

ile seyahate dair resmi istatistiki verilerin bulunmaması nedeniyle istatistiki verileri ile 

desteklenememektedir. 
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Hükümetin havayolu ulaşımını ve şirketlerini desteklemek amacıyla yurtiçi hava yolcu taşımacılığı için 

vergi indirimi ilan etmesi etkili olamamıştır. Bunun nedeni, şehirler arası kısıtlamalarının ve hafta sonu 

sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi nedeniyle Nisan-Mayıs aylarında şehirler arası hareketliliğin 

sınırlandırılmasıdır. Bu nedenle vergi indiriminin yurt içi havayolu ulaşımına bir hareket sağlamadığı 

söylenebilir. 

Anketlerden elde edilen veriler ışığında ise, katılımcıların 2019 yılı havayolu ulaşım kullanım oranlarına 

geri dönüşümünün 12 aylık dönemde öngörülmemektedir. PCR testi, karantina, maske kullanımı, uçak içi 

sosyal mesafenin sağlanması ve uçağın dezenfekte edilmesi gibi alınacak ek önlemler ile hava yolu 

taşımacılığı kullanım oranlarının artabileceği öngörülse de pandemi öncesi yolcu sayılarına ulaşması zaman 

alacağı söylenebilir. Ancak, yaşanan bu krize karşın havayolu kullanıcılarının isteklerine dayanarak 

stratejiler geliştirilmesi durumunda, havayolu yolcu taşımacılığı sektörünün alacağı etkiler azaltılabilir. Bu 

nedenle, kullanıcı odaklı tedbirlerin sektörede önemli bir yer teşkil ettiği söylenebilir. 

Bu çalışma kapsamında ekonomik değerlendirme yapmak gerekirse, havayolu yolcu taşımacılığı 

sektörünün ve turizm odaklı ülke ekonomilerin etkilendiği ve etkilenmeye devam edeceği söylenebilir. Bu 

kapsamda, Türkiye ekonomisinin en önemli girdilerinden biri olan turizm sektörünün de 2021 yılında 

etkilerini görmesi olasıdır. 

Bu araştırma, COVID-19’a dair erken dönemdeki kullanıcı davranış eğilimlerini anlamak için sayılı 

çalışmalardan biri olmasın rağmen, araştırmanın en önemli limitlerinden birisi katılımcı sayısı ve 

katılımcıların ikamet adreslerdir. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ikamet eden ve bu illerdeki havalimanlarını 

kullanan farklı grupların yansıtılması kısıtlı bir zaman diliminde gerçekleşen bu çalışma için mümkün 

olamamıştır. Gelecekte bu konuda yapılacak çalışmalar, Türkiye geneline yayılarak ve örneklem sayısı 

artırılarak bu konudaki çalışmaların kapsamının genişletilmesi literatüre katkı sağlayacaktır.  

KAYNAKÇA 

BBC (2020). Coronavirus: The World in Lockdown in Maps and Charts. 27.10.2020 

https://www.bbc.com/news/world-52103747. 

BMI (2020). Travel restriction / border control. 06.11.2020. 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html 

DHMİ, (2020). İstatistikler. https://dhmi.gov.tr/Sayfalar/Istatistikler.aspx 

DSÖ (2020a). WHO timeline COVID-19. 01/06/2020, https://www. who.int/news-room/detail/08-04-2020-

who-timeline—covid-19 

DSÖ (2020b). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19- 11 March 

2020. 01.07.2020.  https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-

media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 

DW (2020a). Türkiye’den Almanya’ya yolculuk: Covid-19 testi. 20.10.2020. 

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyeden-almanyaya-yolculuk-covid-19-testi/a-54761075. 

DW (2020b). Almanya-Türkiye seyahatleri hakkında bilinmesi gerekenler. 20.10.2020. 

https://www.dw.com/tr/almanya-t%C3%BCrkiye-seyahatleri-hakk%C4%B1nda-bilinmesi-gerekenler/a-

54487937 

EuroNews (2020). İngiltere, 'vaka tanımlaması farklı olduğu için' Türkiye'yi güvenli ülkeler listesinden 

çıkardı. 25.10.2020. https://tr.euronews.com/2020/10/01/ingiltere-turkiye-yi-karantina-uygulanacak-

ulkeler-listesine-ald. 

GİB (2020). Vergi Sirküleri No: 2020/55. 

GOV.UK (2020). New National Restrictions from 5 November. 06.10.20202. 

https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november 

Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of 

COVID-19.  Journal of Sustainable Tourism, 1–20. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708. 

mailto:sssjournal.info@gmail.com
https://www.bbc.com/news/world-52103747
https://dhmi.gov.tr/Sayfalar/Istatistikler.aspx
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyeden-almanyaya-yolculuk-covid-19-testi/a-54761075
https://tr.euronews.com/2020/10/01/ingiltere-turkiye-yi-karantina-uygulanacak-ulkeler-listesine-ald
https://tr.euronews.com/2020/10/01/ingiltere-turkiye-yi-karantina-uygulanacak-ulkeler-listesine-ald
https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708


International Social Sciences Studies Journal 2021 Vol:7 Issue:76 pp:59-69 

 

sssjournal.com International Social Sciences Studies Journal  sssjournal.info@gmail.com 

69 

Graham, A., Kremarik, F. and Kruse, W. (2020). Attitudes of Ageing Passengers to Air Travel since the 

Coronavirus Pandemic. Journal of Air Transport Management. Vol. 87 Issue C. 

https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101865 

Iacus, S., Natale, F., Santamaria Serna, C., Spyratos, S. and Vespe, M., Estimating and Projecting Air 

Passenger Traffic during the COVID-19 Coronavirus Outbreak and its Socio-Economic Impact, SAFETY 

SCIENCE, ISSN 0925-7535 (online), 129, 2020, p. 104791, JRC120474. 

IATA, 2020. What can we learn from past pandemic episodes? https://www.iata.org/en/ 

iata-repository/publications/economic-reports/what-can-we-learn-from-pastpandemic- 

episodes/. 

ICAO, 2020. Effects of novel coronavirus (COVID-19) on Civil aviation: economic impact analysis. 

Available at. https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/I 

CAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf. assessed 22 May 2020. 

İSGH, İstanbul Sabiha Gökçe Havalimanı (2020). Dış Hat Giden Uçuşlar. 12.06.2020. 

https://www.sabihagokcen.aero/yolcu-ve-ziyaretciler/yolcu-rehberi/ucus-bilgi-ekrani 

Sağlık Bakanlığı (2020). COVID-19 Durum Raporu. 25.10.2020. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-

68444/gunluk-rapor--daily-report.html 

Statista (2020). Global air traffic - scheduled passengers 2004-2021. 25.10.2020. 

https://www.statista.com/statistics/564717/airline-industry-passenger-traffic-globally/ 

Suau-Sanchez, P., Voltes-Dorta, A., & Cugueró-Escofet, N. (2020) An early assessment of the impact of 

COVID-19 on air transport: Just another crisis or the end of aviation as we know it? Journal of Transport 

Geography, 2020; 86: 102749 DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2020.102749 

SHGM (2020) Uçuş Yasağı Bulunan Ülkeler. http://web.shgm.gov.tr/tr/covid-19-tedbirler/6330-ucus-

yasagi-bulunan-ulkeler. 

Tuchen, S., Arora, M., Blessing, L. (2020). Airport user experience unpacked: Conceptualizing its potential 

in the face of COVID-19, Journal of Air Transport Management, Volume 89, 101919. ISSN 0969-

6997.https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101919. 

Wilson M. E. (2010). Geography of infectious diseases. Infectious Diseases, 1055–1064. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-323-04579-7.00101-5 

 

 

mailto:sssjournal.info@gmail.com
https://www.sabihagokcen.aero/yolcu-ve-ziyaretciler/yolcu-rehberi/ucus-bilgi-ekrani
http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102749
http://web.shgm.gov.tr/tr/covid-19-tedbirler/6330-ucus-yasagi-bulunan-ulkeler
http://web.shgm.gov.tr/tr/covid-19-tedbirler/6330-ucus-yasagi-bulunan-ulkeler

