
UÇAKTA İNTERNET BAĞLANTISI: 
GÖKYÜZÜNE ÖZGÜRLÜK 
GETİRİYOR

UÇAKTA İNTERNET BAĞLANTISI 
(IFC) HAVA YOLU ŞİRKETİ SEÇİMİNİ 
VE SADAKATİ BELİRLİYOR

IFC, yolcuların uçuş sırasında küresel uydu ağı 
üzerinden sorunsuz iletişim kurmasını sağlıyor

Avrupa’da IFC olanağını kullanmış yolcular arasında:

IFC, YOLCULARA ÖZGÜRLÜK VE IFE’DEN 
DAHA FAZLA SEÇENEK SUNUYOR

%61
IFC’yi kabin içi 
eğlenceden (IFE) 
daha önemli 
bulanların oranı

   

  

  

Uçakta kaliteli internet bağlantısı müşteri 
sadakatini belirliyor

%30
Uçakta yüksek kaliteli 
Wi-Fi bağlantısı kullanmış 
ve IFC’yi hava yolu 
seçiminde en önemli 3 
nedenden biri olarak 
sıralayan yolcuların oranı

%39
Uçakta yüksek kaliteli 
Wi-Fi bağlantısı kullanmış 
olup, düşük kaliteli IFC 
sunması durumunda hava 
yolu şirketi tercihini 
değiştireceğini söyleyen 
Avrupalı yolcuların oranı

Yolcular istedikleri cihazda kendi içeriklerini oynatabilir

%49
Son bir yılda en az bir 
uçuş sırasında birden 
fazla cihaza bağlanan 
IFC kullanıcılarının oranı

Bulutların üzerinde 
bağlantınız kopmasın

%49
Çocuklarla seyahat 
ederken uçakta Wi-Fi 
bağlantısının hayat 
kurtardığını söyleyen 
ailelerin oranı

%35
Wi-Fi bağlantısının 
uçuş kaygısını 
rahatlattığını söyleyen 
yolcuların oranı

1  Fiyat

2  Tarife

3  IFC

Inmarsat’ın yıllık olarak gerçekleştirdiği Uçakta İnternet Bağlantısı (Inflight 
Connectivity) Anketi, dünyanın en büyük yolcu fikirleri anketidir. Pazar 
araştırması şirketi GfK aracılığıyla bu yıl üçüncüsü yapılan bu anket, sektörün 
nabzını tutan bir araç haline gelmiştir. Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve 
Kuzey ile Güney Amerika’da 18 ülkeden 9.000’i aşkın kişiyle konuştuk.

Daha önce bağlantı kurmuş yolcular arasında yüksek bant genişliğinin artan 
kullanımını izliyoruz:
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Düşük bant genişliği: İnternet’e göz atma gibi birkaç düşük bant genişliği 
aktivitesi

Orta bant genişliği: Basit e-posta işlemleri, sosyal ağ gibi birkaç orta bant 
genişliği aktivitesi veya veya çok sayıda düşük bant genişliği aktivitesi

Yüksek bant genişliği: video yayını izleme, film indirme yüksek bant genişliği 
aktiviteleri veya çok sayıda düşük/orta bant genişliği aktiviteleri

  %43 İtalya

          %39 Fransa

  %38 Türkiye

  %33 Birleşik Krallık

      %30 Almanya

  %15 Norveç

AVRUPA

2016 küresel

2017 küresel

Anahtar:

%46
Uçuş sırasında alışveriş 
yapıp varış sonrasında 
ürünleri teslim alma 
avantajından 
yararlanmak isteyen 
yolcuların oranı

%60
Uçakta Wi-Fi bağlantısının 
lüks değil gereklilik 
olduğuna inanan küresel 
ölçekteki yolcuların oranı


