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Çalışma bireylerin seyahat kısıtlarına neden olan en önemli olgulardan birisi olan uçuş
kaygılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada nicel araştırma
yöntemleri kullanılmış olup 498 katılımcı araştırmaya katkı sağlamıştır. Katılımcıların
ağırlıklı olarak genç yaşta olduğu ve ortalama 5001-7000 TL arasında gelire sahip olduğu
ortaya çıkmıştır. Yakınlarını ziyaret etme ve tatil amaçlı olarak bu ulaşım aracını tercih eden
katılımcıların ağırlıklı olduğu ve 1-5 defa seyahat ettiği aynı zamanda seyahat süresinin kısa
ve konforlu olması sebebiyle uçakla seyahati tercih ettikleri görülmektedir. Öte yandan uçak
seyahatlerinde bireylerin kaygılanma sebeplerinin en çok geç kalma, uçağın kalkışını
bekleme ve rötar gibi durumlarda meydana geldiği bu ve benzeri kaygıları aşabilmek için
ise uçakta uyumaya çalıştıkları veya yazılı medya araçlarıyla vakit geçirmekle beraber
sakinleştirici ilaç kullandıkları belirlenmiştir. Son olarak katılımcıların yaşadıkları kaygıdan
ve stresten kaynaklı olarak uçakla seyahat sonrasında bel ağrısı, mide ağrısı ve tansiyon gibi
rahatsızlıklar yaşadıkları saptanmıştır.

Kabul Tarihi:29.03.2021
Anahtar Kelimeler
Uçak kaygıları
Turistik seyahatler
Havayolu

Keywords

Abstract

Concerns

The study was carried out to determine flight anxiety, which is one of the most important
phenomena that cause travel restrictions of individuals. Quantitative research methods were
used in this study and 498 participants contributed to the research. It has been revealed that
the participants are predominantly young and have an average income of 5001-7000 TL. It
is seen that the participants who prefer this means of transportation for visiting their
relatives and for holiday purposes are predominant and they travel 1-5 times and also prefer
to travel by plane due to the short and comfortable travel time. On the other hand, it has
been determined that the reasons for anxiety of the individuals during plane travels mostly
occur in situations such as being late, waiting for the departure of the plane and delayed,
and they try to sleep on the plane or spend time with written media and use sedative drugs
to overcome these and similar concerns. Finally, it was determined that the participants
experienced discomfort such as low back pain, stomach pain and blood pressure after
traveling by plane due to the anxiety and stress they experienced.
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