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Bültenimizin İkinci Sayısının Teması 

“COVID-19’un Havacılık Sektörüne 

Etkisi ve Dönüşüm” 

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya 

çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel 

bir krize dönüşen COVID 19 salgını tüm 

yaşamımızı ve iş yapış biçimimizi etkiledi.  

Salgın, her alanda süreçlerin yönetiminde köklü 

değişiklikler yapılmasına neden oldu.  

COVID 19’un yaşamımıza girmesiyle birlikte her 

birimiz salgının ne kadar süreceğine; 

yaşamımızı nasıl ve ne ölçüde etkileyeceğine 

odaklandık. Havacılık sektöründe ise bu 

sorulara seyahat kısıtlamalarının ve bu 

kısıtlamalarla beraber durgunluğun ne kadar 

süreceği; havayolu şirketlerinin yeni duruma 

nasıl adapte olacağı ve sürdürülebilirliği nasıl 

sağlayacağı gibi konular eklendi.  

Tüm sektörleri derinden etkileyen pandemi, 

havacılık ekosistemini de büyük ölçüde etkiledi. 

Salgın; hava yolu şirketleri, havaalanları, 

güvenlik şirketleri, destek hizmetleri sağlayan 

kuruluşlar, yolcular gibi bu ekosistemde yer 

alan tüm paydaşlarda domino etkisi yarattı. 

Seyahat kısıtlamaları ile yaşanan uçuşların iptali 

ve biletlerin iadesi; pandemi öncesi verilen 

uçak siparişleri şirketleri finansal alanda 

zorladı. Yolcu taşımacılığında durgunluk 

yaşanırken gıda, medikal ürünler ve ilaçlar gibi 

temel ihtiyaçların taşınmaları ile kargo 

sektöründe hızla yükseliş gerçekleşti.  

Pandemi ile birlikte uzaktan erişime dayalı iş 

modelleri yaşamımızda büyük ölçüde yer aldı. 

Sektörde yaşanan dijitalleşme, pandemi ile hız 

kazandı ve dijital dönüşüm gerçekleşmiş oldu.  

Pandemi sonrasında yaşam normale 

döndüğünde, evden çalışma ve uzaktan erişim 

devam ettiğinde iş amaçlı seyahatlerin 

azalması, kişilerin bu amaçla seyahat 

alışkanlıklarını sorgulaması söz konusu olacak 

ve farklı müşteri davranışları gözlemlenecek. 

Yolcu taleplerini belirlemek ve yönetmek, 

finansal durumlarla mücadele etmek, yeni 

normali planlamak ve güvenli seyahat ortamını 

oluşturmak havacılık ekosistemindeki tüm 

paydaşların birlikte çalışması ile 

gerçekleşecektir. Şirketlerin yolcu talep ve 

beklentilerini anlaması, bu doğrultuda 

oluşturdukları stratejiler, operasyonel çeviklik 

ve esneklik ile bu süreç başarılı bir şekilde 

yönetilecektir.  

Bültenimizin ikinci sayısının teması “COVID-

19’un Havacılık Sektörüne Etkisi ve Dönüşüm”. 

Bültenimizde temamızla ilgili değerli sektör 

temsilcilerinin ve akademisyenlerimizin 

değerlendirmeleri yer almakta. Keyifli 

okumanız dileğimle. 
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The Theme of the Second Issue of 

Our Newsletter is “The Impacts of 

COVID-19 on the Aviation Industry 

and Transformation” 

The COVID-19 disease, which emerged in 

Wuhan, China in December 2019, turned into a 

global crisis and affected our daily lives and the 

way we do our business. The disease caused 

drastic changes in the management of 

processes in all areas.  

During the ongoing COVID-19 pandemic, each 

of us focused on the effect of disease in our 

lives and the duration of it. In the aviation 

sector, issues such as how long travel 

restrictions and recession will last, how airline 

companies will adapt to the new situation and 

how the ensure sustainability have been added 

to concerns.  

The pandemic, which deeply affected all 

sectors, has also significantly affected the 

aviation ecosystem. The disease; created a 

domino effect on all stakeholders in this 

ecosystem such as; airlines, airports, security 

organizations, service support organizations 

and passengers. Cancellation of flights and 

refund of tickets due to travel restrictions, 

aircraft orders placed before the pandemic 

forced the airline companies in the financial 

field.  While there was a recession in passenger 

transportation, the shipment of fundamental 

products such as food, medical goods, 

medicines increased the traffic in cargo sector.  

With the pandemic, remote access business 

models have taken a significant part in our 

lives. Digitalization in the sector gained speed 

with the pandemic and total digital 

transformation was realized.  

While life returns to normal after the pandemic 

and when working from home and remote 

access continues, business travels are going to 

decrease and people will question their travel 

habits as well as the changes in customer 

behaviors.  

Determining the passenger demands and 

managing them, competing with financial 

situations, planning the new normal and 

creating the safe travel environment; going to 

be ensured by the collaboration of aviation 

ecosystem’s participants. The process will be 

managed accurately with the understanding of 

the passenger demands and expectations of 

the companies, the strategies they have 

created in this direction, operational agility and 

flexibility.  

The theme of the second issue of our 

newsletter is “The Impacts of COVID-19 on the 

Aviation Industry and Transformation”. 

Our newsletter includes the evaluations of 

valuable sector representatives and 

academicians regarding the theme. I wish you 

a pleasant reading. 
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