
239 

 

 

Havayolu Şirketlerinin Finansal Risk Düzeylerinin Bulanık Mantık Yöntemi İle 

Karşılaştırmalı Analizi (The Comparative Analysis of Financial Risk Level of Airlines 

Companies by Using Fuzzy Logic Method) 

Hakan TUNAHANa   Sinan ESENb  Davut TAKILc 

a Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, htunahan@sakarya.edu.tr 
b Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Kaynarca UBYO, sinanesen@sakarya.edu.tr 
c Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe 
Finansman Bilim Dalı, davutr@gmail.com    
 

Anahtar Kelimeler                       
Bulanık Mantık, Düşük 
Maliyetli Havayolu, 
Havayolu İttifakı, 
Finansal Risk. 
 
Jel Sınıflandırması 
D74, F65, G32. 
 
 
 
 
 
 
 

Özet                  
Sivil havacılık sektörü globalleşen dünyada hızlı bir gelişim sürecine 
girmiş ve artan rekabet, şirketleri farklı ittifaklara dahil olmaya itmiştir. 
Dahası doksanlı yıllardan itibaren ortaya çıkan düşük maliyetli havayolu 
şirketleri, sektörün yapısını değiştirmiş ve rekabet daha da zorlaşmıştır. 
Bu çetin rekabet şartlarının yanında uçuş güvenliği için asgari 
standartların ortaya çıkardığı maliyetler de, şirketlerin finansal 
risklerinin yönetilmesini zorlaştırmaktadır.  Bu çalışma, dünyanın en 
büyük üç küresel havayolu ittifakı olan; Star Alliance, One World ve Sky 
Team ile düşük maliyet stratejisi ile ucuz bilet satan havayolu 
şirketlerinin mali oranları üzerinden ölçülen finansal risk düzeylerinin, 
bulanık mantık yöntemi ile karşılaştırmalı olarak analizini 
amaçlamaktadır. İki farklı model ile iki farklı analiz gerçekleştirilmiştir. 
Birinci analiz sonuçları ittifaklar ve düşük maliyetli havayolu şirketleri 
arasında finansal risk düzeyleri açısından 2010-2014 dönemi için fark 
bulunmadığını göstermektedir. Ancak ikinci analiz sonuçları ittifaklar ve 
düşük maliyetli havayolu şirketleri arasında finansal risk düzeyi 
açısından fark olduğunu göstermiştir.  

Keywords 
Fuzzy Logic, Low Cost 
Airlines, Airline 
Alliances, Financial Risk. 
 
Jel Classification 
D74, F65, G32. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
Civil aviation sector has entered a rapid development process in the 
globalized world and increased competition has forced companies to be 
included in the different alliances. Furthermore, the low cost airline 
companies appeared in the nineties has changed the structure of the 
sector and the competition has become more difficult. The costs of 
minimum standards on flight safety as well as this tough competitive 
conditions make it difficult for companies to manage their financial risk. 
This study aims the comparative analysis of financial risk levels, 
measured over their financial ratios, of Star Alliance, One World and Sky 
Team; the world's three largest global airline alliances and the airlines 
that sell cheap tickets through low cost strategy by performing fuzzy logic 
method. Two different analysis are made using two different models. The 
first analysis results show that there is no difference between alliances 
and low-cost airlines in terms of financial risk levels for the period of 
2010-2014. However the second analysis results show that there is 
difference between alliaces and low-cost airlines in terms of financial risk 
levels.  
 


