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Uçaklarda internet ve 
cep telefonu dönemi 

Avrupa Sivil Havacılık Kurumu, 
uçaklardaki internet ve telefon 
yasağını kaldırıldı. Yolcular 
artık uçak seferleri sırasında 
cep telefonlarını ve tablet 
bilgisayarlarını kullanabiliyor. 

Avrupa Sivil Havacılık Kurumu (European 
Aviation Safety Agency-EASA), elektronik 
cihazların herhangi bir güvenlik riski 
oluşturmadıklarını ancak yine de havayolu 

şirketlerinin kendi güvenlik araştırmalarını yapıp, 
bu konuda kendi kurallarını uygulama hakları 
bulunduğunu duyurdu. 
Türk Hava Yolları (THY), Norvegian ve Air China, 
uçaklarda ücretsiz internet olanağı veriyor. 
Lufthansa ise bu hizmeti ücretli olarak sunuyor 
ancak birçok müşteri bağlantı kalitesini yetersiz 
buluyor. Uçaklarda cep telefonuyla konuşma 
konusunda ise yolcuların gürültü olacağı için 
bunu istemedikleri belirtiliyor. British Airways, 
Londra-Newyork seferlerinde business bölümünde 
sms ve internet imkanı sağlıyor ancak telefonla 
konuşmaya başka müşterilerin rahatsız olmaması 
için izin vermiyor. Alman Lufthansa Havayolları 

uçuşlar için daha fazla para ödüyor.
İnternet kullanımını serbest kılan diğer havayolu 
şirketlerinden bazıları şunlar: AirAsia , Air Canada 
, Air Tran, Alaska , American, British Airways, 
Delta, Egypt Air, Emirates, Libyan, Lufthansa , 
Malaysia, Oman, Qatar, Royal Jordan, Saudia, 
Southwest, TAM Mobil, TAP Mobil, United, US 
Airways, Virgin America, Wataniyia… 

Türkiye’de uçuşlarda internet kullanılıyor
Havayolu şirketleri, Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü’nden (SHGM) gerekli izinleri aldıktan 
sonra uçaklarında internet hizmeti verebiliyor. 
Geçtiğimiz dönemde Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK), bazı havayolu şirketlerine ait hava 
taşıtlarında deneme amacıyla sunulan internet 
hizmetlerinin ticari olarak sunumuna yönelik 
kuruma iletilen talepleri doğorlondirerek olumlu 
bir karar vermişti. 
Karara göre, havayolu şirketleri, SHGM’den 
gerekli izinleri almak koşuluyla, hava taşıtlarında 
intornot hizmeti vormok isteyen internet servis 
sağlayıcılar (İSS) aracılığıyla yolcularına internet 
hizmeti sunabiliyor. Hava taşıtlarında intornot 
hizmeti verecek İSS’lerin, BTK tarafından 
yetkilendirilmiş olmaları gerekiyor.  
Uçaklarda cep telefonu kullanımına ilişkin, 
SHGM’den gerekli izinleri alarak BTK’ya başvuran 
herhangi bir şirket bulunmadığı belirtilirken, 
dolayısıyla bu hizmetin Türkiyo Cumhuriyeti’ne 
kayıtlı hava taşıtlarında henüz başlamadığı ifade 
ediliyor.
  
Seyahatseverler havaalanlarında ücretsiz 
internet istiyor
Uluslararası seyahat arama motoru 
Skyscanner’ın son araştırmasına göre, Avrupalı 
seyahatseverlerin yüzde 96’sı havaalanlarının 
ücretsiz Wi-Fi (Kablosuz internet) hizmeti sunması 
gerektiğini düşünürken, Avrupa’nın en büyük 
havaalanlarından sadece yüzde 48’i sınırsız ve 
ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunuyor. Araştırmaya 
göre, yolculara en iyi Wi-Fi hizmeti sunan ülkeler 
arasında İtalya, Rusya, Türkiye ve Fransa yer 
alıyor. 
Skyscanner’ın hazırladığı Wi-Fi Hizmeti 
Rehberi’nde havaalanlarında sunulan internet 
olanakları karşılaştırmalı olarak yer alıyor. 
Aktarmalı uçuşlarda ya da uçakların rötar yaptığı 
durumlarda, seyahatseverlerin en yakın dostu 
çoğu zaman internet oluyor. İnternet sitesi ile 
olduğu kadar mobil uygulamalarıyla da dünyada 
seyahat etmek isteyenlerin hayatını kolaylaştıran 
ve en hesaplı alternatifleri sunan Skyscanner’ın 
son araştırması, Avrupa’nın en çok kullanılan 50 

2004’te Boeing’le ortak geliştirdiği Connexion 
olarak adlandırılan internet hizmetini uçaklarda 
başlattığında, gökyüzünde yeni bir çığır açılıyordu. 
Yolcular dizüstü bilgisayarlarını kullanarak 10 bin 
metrede internete girebiliyordu. Ancak, düşük 
bağlantı hızı ve ilklerin getirdiği yüksek maliyetler 
nedeniyle sistem yolcudan beklenen ilgiyi 
bulamadı. 
Bugün dizüstü bilgisayarlar, taşınabilir tabletler 
ve android özelliğe sahip cep telefonlarından 
kablosuz olarak uçakta internete girilebiliyor. 
Kişisel ekranlardan da internete giriş, cep 
telefonuna mesaj gönderme gibi hizmetler giderek 
yayılıyor. İnternete en büyük ilgi ABD ve Ortadoğu 
yolcularından geliyor. Yapılan bir araştırmaya göre, 
uçuşlarda Wi-Fi (kablosuz erişim noktası) olması 
yolcuların yüzde 66’sının uçuş seçimlerini etkiliyor. 
Hatta yolcuların yüzde 22’si Wi-Fi kullanılabilen 

havaalanında sunulan Wi-Fi hizmetlerini inceliyor.
Araştırmaya göre, Avrupa’da en iyi internet 
hizmeti sunan havaalanları İtalya, Rusya, Türkiye 
ve Fransa’da bulunuyor. Listenin başında 
yer alan İtalya ve Rusya’daki havaalanlarının 
çoğu kullanıcılara ücretsiz internet sağlarken, 
Türkiye’deki havaalanları da İtalya ve Rusya’yı 
aratmıyor.

Türkiye üst sıralarda yer alıyor 
Havalananında uçuşunuzu beklerken film 
indirmek, arkadaşlarınızla veya ailenizle iletişim 
kurmak ya da çektiğiniz fotoğrafları sosyal 
medyada paylaşmak isteyebilirsiniz. Skyscanner’ın 
son araştırmasına göre, Türkiye’deki bazı 
havaalanları Wi-Fi hizmetleri konusunda en 
üst sıralarda yer alarak Almanya, İngiltere ve 
İspanya’daki havaalanlarını geride bırakıyor. 
Ankara, Antalya, İzmir havaalanları ve İstanbul 
Atatürk Havaalanı seyahatseverlere ücretsiz 
Wi-Fi hizmeti sunarken, İstanbul Sabiha Gökçen 
Havaalanı ücretli internet hizmeti nedeniyle 
rehberde son sıralarda yer alıyor.

Rusya ve İtalya zirvede
Rusya ve İtalya’daki havaalanları, kullanıcılarına 
sağladıkları internet hizmetleri ile rehberde 
en dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor. Bu 
ülkelerdeki çoğu havaalanının ücretsiz Wi-Fi 
hizmeti sunması, havaalanlarında uzun süre 
beklemek durumunda kalan seyahatseverleri 
memnun ediyor. Dünyanın en yoğun 
havaalanlarından biri olan Londra Heathrow 
Havaalanı ise sadece 45 dakika ücretsiz internet 
hizmeti sunuyor ve ardından saat başı 4 Euro 
ücret uyguluyor.  Brüksel ve Lizbon havaalanları 
ise 30 dakikadan sonraki ilk 1 saatte 5 Euro’luk 
ücretiyle rehberdeki en pahalı havaalanları 
arasında yer alıyor. Berlin Tegel ve İstanbul Sabiha 
Gökçen havaalanlarında ise ücretsiz Wi-Fi hizmeti 
bulunmuyor.

Havaalanlarında interneti en çok zaman 
geçirmek için kullanıyoruz
Uçak bileti, otel ve araba kiralama fiyatlarını 
aynı platformda karşılaştıran Skyscanner’ın 
2500 uluslararası katılımcıyla gerçekleştirdiği 
havaalanlarındaki internet kullanımı anketine 
göre, Avrupalı seyahatseverlerin yüzde 96’sı 
havaalanlarının ücretsiz olarak internet hizmeti 
sunması gerektiğini düşünüyor. Seyahatseverlerin 
yüzde 30’u havaalanlarında interneti en çok vakit 
geçirmek için kullanırken, yüzde 22’si e-postalarını 
kontrol etmek, yüzde 10’u ise sosyal medya 
hesapları için interneti kullanıyor.
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