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HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN FİNANSAL STRATEJİLERİ VE 

SORUNLARI 

ÖZET 

Günümüzde rekabetin yoğun olduğu, sürekli değişimlerin ve belirsizliklerin yaşandığı 

ortamda bir işletmenin sürdürülebilirliğini sağlayabilmesi için finans yönetimi 

kavramı oldukça önem kazanmaya başladı. Son yıllarda, havacılık teknolojisinin hızla 

gelişmesi ve dünya ticaret hacmindeki artışla beraber havayolu işletmelerinin finans 

yönetim stratejileri de büyük oranda değişime uğramıştır. Bu değişim ile birlikte 

havayolu şirketlerinin bu konuya verdiği önem ve bu konu ile ilgili çalışmalara olan 

ihtiyaç artmıştır. Havayolu şirketleri eskiden sadece belirli olan finansal sorunlara 

karşı finansal stratejiler geliştirir ve rekabetin düşük olduğu rahat bir ortamda 

şirketlerinin karlılığını koruyabilirlerdi. Zaman içerisinde değişime uğrayan yasalar, 

artan rekabet, gelişen teknoloji ve olağanüstü durumlar ile birlikte karlılığını korumak 

isteyen her şirketin finansal sorunlarını iyi analiz ederek özgün finansal stratejiler 

geliştirmesi gerekmiştir. Bu tezin asıl amacı finansal sorun ve finansal strateji 

kavramının havayolu işletmelerinin iş modelindeki rolünü araştırmaktır. Ayrıca, bu tez 

havayolu işletmelerinin yaşadığı finansal sorunlar ve kullandıkları strateji türleri 

hakkında kapsamlı bir görüş sunar. Farklı bir noktadan bakıldığında bu tez çalışması, 

bir havayolu şirketinin başarılı bir finans yönetiminin arkasındaki finansal sorun ve 

stratejilerin neler olduğunu anlamamıza yardımcı olur.  

Bu tez hem İngilizce hem de Türkçe yazılmış bir özetle başlar. Bunu, çalışmanın 

amacını açıklayan ve daha detaylı bilgi veren birinci bölüm takip eder. İkinci bölümde, 

konunun daha iyi anlaşılabilmesi ve çalışmanın devamı hakkında genel bir bakış açısı 

elde edilebilmesi için literatür taraması; havacılık sektörü, finansal sorun kavramı ve 

finansal strateji kavramı alanlarında yapılmıştır. Üçüncü bölümde, havayolu 

işletmelerinin geçmişten günümüze karşılaşmış oldukları finansal sorunlar; 

maliyetleme sorunları, politik sorunlar, vergi sorunları, kur değişim problemleri ve 

küresel sorunlar başlıkları adı altında incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise başarılı bir 
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finansal model oluşturabilmek için havayolu işletmelerinin kullandıkları finansal 

stratejiler; kaynak stratejileri, maliyet ve bütçeleme stratejileri, stratejik risk yönetimi, 

ve pazarlama ve fiyatlandırma stratejileri başlıkları adı altında incelenmiştir. Beşinci 

bölümde ise bu tez çalışmasının genel değerlendirmesi yapılmış ve bu değerlendirme 

sonucundaki önerilerde bulunulmuştur. Son kısım olan altıncı bölümde ise bu tez 

çalışmasının sonucu yer almaktadır. 
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FINANCIAL STRATEGIES AND PROBLEMS OF AIRLINE COMPANİES 

SUMMARY 

In our current world where competition is intense, continuous changes and 

uncertainties are experienced, the concept of financial management has become very 

important for the sustainability of a business. In recent years, with the rapid 

development of aviation technology and the increase in world trade volume, the 

financial management strategies of airline companies have also evolved 

significantly. With this change, the attention given by airline companies to this issue 

and the need for studies related to aviation finance have increased. Airline companies 

used to develop financial strategies against only certain financial problems and could 

maintain their companies' profitability in a relaxed environment with low 

competition. Over decades laws have changed, competition became more fierce, 

technologies developed rapidly and extraordinary situations became common. Every 

company that wants to maintain its profitability needs to analyze its financial 

problems and develop unique financial strategies in line with changing industry. 

Investigating the role of financial problems and strategies, in the business model of 

airline companies is the main purpose of this thesis.  

In addition, this thesis provides a comprehensive view of the financial problems 

experienced by airlines and the types of strategies they use against those problems.  

From a different point of view, this thesis study helps us understand what are the 

financial problems and strategies behind a successful airline's financial management.  

 

This thesis begins with a summary written in both English and Turkish. This is 

followed by the first part, which explains the purpose of the study and gives more 

detailed information. In the second part, the literature review for a better 

understanding of the subjects aviation industry, financial problem concept and 

financial strategy concept is given. 

In the third part, financial problems that airline companies have faced from past to 

present; costing problems, political problems, tax problems, exchange rate problems 
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and global problems were examined under the titles. In the fourth part, the financial 

strategies used by the airline companies to create a successful financial model; 

Resource Strategies, Cost and Budgeting Strategies, Strategic Risk Management, and 

Marketing and Pricing Strategies is analyzed. In the fifth part, a general evaluation of 

this thesis study has been made and suggestions have been made as a result of this 

evaluation. The last section, the sixth part, is the conclusion of this thesis. 
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 GİRİŞ 

Finansal strateji işletmeler için oldukça önemli bir kavramdır. Finansal stratejinin ana 

odağı, stratejik kararların finansal boyutlarıdır. Doğru bir finansal strateji, en iyi 

kurumsal ve rekabetçi stratejiler gibi, işletmedeki tüm iç ve dış finansal sorunları 

dikkate almalıdır. Bu konu havayolu işletmeleri için de oldukça önemlidir. 

İşletmeler Bu tez çalışmasının amacı, havayolu şirketinin karşılaştıkları finansal 

sorunların ve uyguladıkları finansal stratejilerin incelenmesi ve geniş bir şekilde 

anlaşılmasını sağlamaktır. Finansal yönetim ve kurumsal finansman konularında çok 

sayıda araştırma ve kitap olsa da havayolu şirketlerinin finansal sorunları ve 

stratejileri hakkında detaylı bilgi sunulmamaktadır.  

Bu tez çalışmasında ilk olarak konunun daha iyi anlaşılması ve çalışmanın devamına 

ışık tutması amacıyla literatür taraması yapılmıştır. Sonrasında finansal sorunlar 6 

başlıkta sınıflandırılmış ve her başlıkta ilgili finansal sorununu nedeni ve etkileri 

incelenmiştir.    

Üçüncü olarak ise finansal strateji kavramının havayolu işletmesindeki önemi 

açıklanarak sektörde kullanılan 4 ana finansal strateji açıklanmıştır. Bu çalışmalar 

doğrultusunda hayavayolu işletmelerinin yaşadığı finansal sorun ve finansal 

stratejiler hakkında genel değerlendirme yapılarak öneriler sunulmuştur. Sonuç 

bölümü ile bu tez çalışmasını tamamlayarak konunun geniş bir şekilde anlaşılması 

amaçlanmıştır. 
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 LİTERATÜR ÖZETİ 

2.1. Havacılık Sektörü 

Havacılık sektörü, ulaşım endüstrisinin önemli bir alt sektörüdür ve çeşitli global ve 

ulusal yasalar ile düzenlenmiştir. Günümüz dünyasındaki hızlı değişim ile birlikte, 

ekonomik dalgalanmalar, ve yenilikçilikçi teknoloji ile karakterize edilen bir 

sektördür. (Lazar 2003). Havacılık sektörü son derece dinamik ve değişken bir ticari 

yapıda işletilmektedir bu nedenle, sürekli değişkenliğe sahip fırsat ve risklerden 

dolayı bir havayolu şirketi yönetme dünyanın en karmaşık işi olabilir (Yılmaz 2008, 

s.304317). 

2000 yılından günümüze kadar, sivil havacılık sektörü tarihinin en radikal 

değişikliklerine maruz kalmıştır ve bu değişim önümüzdeki yıllarda da devam 

edecektir. Havacılık hizmetlerinin serbestleştirilmesi, iletişim teknolojisinin 

gelişmesi, pazarların globalleşmesi, uluslararası anlaşmlar, havayollarının, 

havaalanlarının ve hava trafik kontrol merkezlerinin özelleştirilmesi havacılık 

sektöründeki değişimi başlatan faktörlerdir (Flouris ve Oswald 2006, s.141). 

Havacılık sektöründeki iş modelleri dört ana başlıkta tanımlanabilir: Ağ havayolları, 

düşük maliyetli havayolları, charter(kiralama) havayolları ve bölgesel havayolları 

(Bieger ve Agosti 2005, s.50-54).  

Havacılık sektörü müşterileri ise tatil için yolculuk yapan ve iş için yolculuk yapan 

müşteri olarak ikiye ayrılır. Havacılık sektöründe gerçekleşen yolculukların büyük 

çoğunluğu bu iki kategoriden birine girmektedir (Shaw 2007, s.54). İş seyahati 

kategorisinde olan müşteriler, esnek fiyat tercihleri nedeniyle havayolu şirketleri için 

uzun yıllardır en önemli müşteri segmenti olmuştur (Hanlon, 2007, s.35). Yıl 

boyunca seyahat etme olasılıkları daha yüksek olan bu müşteri grubu, havayolu 

şirketleri için de daha yüksek kar marjı elde edebilecekleri birinci sınıf biletleri satın 

alma eğilimindedirler. Ek olarak, bu müşteri kategorisindeki kişilerin çoğunluğunun 

ücret değişimi karşılığında hizmet ve esnekliklerden ödün vererek hizmet yerine fiyat 

tercih ettiğini görüyoruz (Mason ve Alamdari 2007, s.302). Diğer bir yandan, tatil 
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amaçlı seyahat eden müşterilerin bu premium hizmetleri tercih etmek yerine 

genellikle fiyat konusuna daha çok önem verdiğini görmekteyiz. Ekonomik kaynaklı 

veya farklı sebeblerden doğan kriz dönemlerinde  artan belirsizlik ile birlikte tatil 

amaçlı seyahat edenlerin sayısının azalması beklenmektedir. 

Havayolu endüstrisi yakıt, işçilik ve borçlanma maliyetlerine son derece duyarlıdır. 

2003 yılından bu yana petrol ve jet yakıtı fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle, 

maliyetin düşürülmesi için acil bir ihtiyaç söz konusudur. Ortalama ham petrol fiyatı 

2003 yılında varil başına 31 $ 'dan 2008 yılında varil başına 120 $' a yükselmiştir ve 

petrol her zaman sektör için en büyük zorluk ve belirsizlik olmuştur. 

Havayolu büyümesi ve rekabetçi stratejiler sadece maliyet düşürme önlemlerini ve 

daha iyi gelir yönetimi araçlarını değil aynı zamanda diğer havayolları ile stratejik 

ittifakları da içerir. Havayolları, küresel ağlara erişim sağlamak, uçak temin etmeden 

yeni pazarlarda erişim sağlamak ve kimlikler oluşturmak ve tek başına işletilmesi 

durumunda kârsız olacak hizmetler sunmak için ittifaklar kuruyor. Ayrıca, ittifaklar 

ortak pazarlama, bakım, yer hizmetleri, eğitim, bilgisayar rezervasyon sistemleri ve 

operasyonda tekrarlama ve yedekliliğin ortadan kaldırılması yoluyla maliyetleri 

düşürmektedir (Oum ve ark. 1996, s.187-202; Borenstein ve Rose 1995). 

Hava taşımacılığı, ekonomik ilerleme, sosyal kalkınma ve çevresel sorumluluk 

arasında optimum dengeyi koruyarak müşterilerinin artan talebini sürdürülebilir bir 

şekilde karşılamayı taahhüt eder (Yılmaz 2008, s.304-317). 

Havacılık sektörü seyahat etmek isteyen insanlar için gün geçtikçe daha erişilebilir 

hale gelmeye başlamıştır ve oldukça rekabetçi bir pazara sahiptir. Günümüzün 

havayolu şirketleri, ürün ve hizmet farklılaşmasının zorlaştığı, rakip firmaların 

sayısının arttığı ve müşterilerin istek ve beklentilerinin arttığı yoğun rekabet 

ortamında çeşitli pazarlama yöntemleri ve stratejileri kullanmaya başlamıştır (Atalık 

2009, s.1- 7). Başarılı bir havayolu şirketi, maliyetlerini iyi yöneten ve dinamik bir 

biçimde ürünlerini geliştirmeye devam ederek global havacılık endüstrisinde güçlü 

bir varlık elde eden havayolu şirketidir (Stanford University 2008). 
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2.2. Şirketler İçin Finansal Strateji Kavramı 

Finansal strateji kavramının şirketler tarafından önemini anlayabilmek için öncelikle 

strateji kavramının tanımı ile başlanmalıdır. Strateji kavramının çeşitli tanımları 

vardır. Kökeni Yunanca olan ‘Strateji’ kavramı Yunanca’da savaş sanatı konusu ile 

bağlantı olan lider, şef, komutan kelimelerinin karşılığı olarak kullanılır. Stratejinin ilk 

tanımlarından biri, 'Strateji, faaliyetlerin genel yönlerine karşılık gelen uzun vadeli 

organizasyon hedeflerini ifade eder ve belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için 

gerekli kaynakların tahsisini sunar.’ (A.D. Chandler, 1962) AD Chandler tarafından 

yönetim bilimleri dalında kullanıldı. Strateji, bir organizasyonun yönetimi sırasında 

karar verme organizasyonunun çeşitli ilkelerinden biridir (H.I. Ansoff, 1965). Şirket 

operasyonlarının yürütülmesinde rakiplerin önleyici faaliyetlerine rağmen piyasada 

rekabet avantajı sağlayan iyi düşünülmüş, genel eylem kavramıdır (K. Obłój, 1994). 

Strateji geleceğe yönelik bir plan, yön veya eylem tarzıdır, başlangıç ve bitiş noktası 

arasındaki bir yoldur. (H. Mintzberg 1994). Strateji kavramı bu tanımlar ile birlikte 

farklı sektörlerde kullanılmaya başladı ve önemi arttı. Bu kapsamda şirketlerin dikkat 

etmesi gereken önemli bir terim olan ‘Finansal Strateji’ kavramı gelişti. Finansal 

strateji zaman içinde değişen müşteri tercihlerini daha iyi veya daha kazançlı olarak 

karşılamak için ve kıt kaynakları daha verimli bir şekilde tahsis edebilmek için 

kullanılan disiplinler arası bir metodoloji olarak tanımlanabilir ( J.Calandro Jr, 2007). 

Şirketler için finansal stratejilerin ana noktası,  piyasada meydana gelen fırsatlar ve 
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tehditlere yönelik faaliyetlerin güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesi ile uygun 

bir finansman seçeneğinin belirlenmesidir (G.Łukasik, 1998). Finansal strateji, 

yöneticilerin şirketin misyonlarını yerine getirmek için gösterdiği çabanın bir 

karşılığıdır, bu çaba ile birlikte şirketin müşteriler ve dış çevre tarafından olumlu bir 

görünümü oluşur (D.Wędzki, 2002). Finansal strateji, yöneticilerin mevcut ve 

planlanan faaliyetleri için kaynak edinimi ve bu kaynakların kullanım alanları ve 

yöntemlerinin belirlenmesi ile ilgili karar alma sırasında kullandığı şirketin stratejik 

gelişim hedefine ulaşmaya tabi olan bir dizi kriter ve prosedür. Mevcut fırsatlar, 

sınırlamalar, kaynaklar ve şirket ortamındaki ilişkiler göz önünde bulundurulur 

(A.Tokarski, 2006). 

Şirketin amacının hisse değerini en üst düzeye çıkarmak olduğunu düşünürsek, şirket 

birbirine bağımlı olan ilişkili stratejilerin optimal bir kombinasyonu için çaba 

göstermelidir ( J. C.Van Horne, 1992). 
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 HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN FİNANSAL SORUNLARI 

Son 45 yılda ticaret, teknoloji ve ekonomik alanda yaşadığımız gelişmelerle birlikte, 

insanların refah düzeyinin arttığı bir küreselleşme çağı yarattık, böylece şirketler ve 

uluslar daha da birbirine bağlı hale geldi. Bu dönemde sivil havacılık yoğun bir şekilde 

düzenlenmiş, ulusal ve uluslararası havayolu şirketleri, çeşitli düzenleyici rejimler 

altında çok daha büyük ve daha rekabetçi küresel sistemde rekabet etmektedir.  

Hava taşımacılığının sürdürülebilir kalkınma için bir katalizör olduğu, turizm ve 

ticareti etkilediği kanıtlanmıştır. Havayolu şirketleri, iş imkanı yaratarak ve hava 

bağlantısını artırarak yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yardımcı olan sosyo-

ekonomik faydalar üretir. Küresel ekonomik etkisi, dünya gayri safi yurtiçi hasılasının 

(GSYİH) %3,5'ine eşdeğer 2.7 trilyon dolar (Morrell, 2013) olduğu tahmin edilen bu 

sektörde, finans alanında çeşitli sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu bölümde, 

havayolu işletmelerinin karşılaştığı temel finansal sorunları; maliyet sorunları, yasal 

sorunlar, kaynaksal sorunlar ve kur değişim sorunları, global sorunlar başlıkları altında 

incelenmiştir. 

 

 

3.1. Maaliyet Sorunları 

 

Havayolu işletmelerini finansal olarak incelediğimizde, yüksek operasyonel işlemler 

nedeniyle, süreçler maliyet veya gelirlerdeki küçük değişikliklere karşı oldukça hassas 

bir yapıya sahip olduğunu görürüz.  

Havayolu şirketlerinin giderlerini kapsayan, aşağıda listelenen maliyet kategorileri, 

geleneksel geniş ekonomik kategorilerin alt kümeleridir ve şirketlerin değerini 

etkileyen ölçütlerdir. 
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• Seçilen uçak tipi ve belirlenen rota için kullanılan yakıt, galon jet yakıt ve yağ 

miktarı ve tutarı 

• Uçuş ekibinde yer alan çalışanların çalışma saatlerine dayalı ücretler (pilotlar, 

copilotlar ve uçuş mühendisleri vb.) 

• Yolcu hizmet servisi ve uçuş görevlilerinin çalışma saatlerine bağlı 

ücretler 

• Uçak trafiği ve servis hizmeti - uçağa hizmet veren ve kapı, bagaj ve 

kargodaki işlerinden sorumlu yer personelinin çalışma saatleri 

• Satış faaliyetleri ve promosyonlar - öncelikle satış acentelerinin çalışma 

saatleri, ek olarak reklam ve tanıtımdan görevli ilgili personel ücretleri 

• Bakım ve onarım hizmetleri - uçuş ve yer ekipmanlarının bakımıyla 

ilgili çalışma saatlerine dayalı işçilik ücretleri ve uçak bakımı, motor ve 

teçhizatların değişimi parça maliyetleri 

• Amortisman tutarı – kullanım ömrüne dayalı (uçuş teçhizatı ve yer 

ekipmanları) amortisman tutarı  

• Sigorta – uçuş ekibi, çalışanlar ve yolcular için sigorta primleri 

• Zemin mülkiyeti ve teçhizatı – havaalanı ve hangar kullanımı 

• Temizlik Giderleri 

• İkram hizmetleri – uçakiçi yolcu sayısına göre tüketilen malzemelerin 

maliyeti 

• Finansmana Giderleri 

 

Maliyetler genel olarak incelendiğinde, personel ödemeleri, uçak kiraları ya da 

amortismanı, eğitim giderleri, bakım giderleri, sigorta giderleri sabit maliyetler 

kategorisine girerken, operasyonel maliyetler ve ikram giderleri değişken maliyetler 

olarak sınıflandırılır. (Öncü ve diğ., 2010). İşletmenin kârlılığını arttırmasında, 
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maliyetlerin azaltılmasının oldukça önemli bir etken olduğu savunulsa da operasyonal 

işlemlerin ve maliyet kalemlerinin fazlalığı bunu pek mümkün kılmamaktadır. Bu 

süreçte karlılığı arttırabilmek adına, satış gelirlerini artırmanın rekabet şartlarına bağlı 

olarak zor olması nedeniyle işletmeler ekstra hizmetlerden ücret talep edilerek gelir 

sağlamaya yönelmektedir. Yukarıda verilen maliyet kalemleri işletmeden işletmeye 

değiştiği için bunların yönetiminin yapılması ve uygun stratejilerle optimize edilmesi 

yaşanabilecek maliyet sorunlarını minimize etmeye yardımcı olur. Bu doğrultuda, 

işletmelerin mevcut çözüm ve stratejilerini gözden geçirerek şirket içerisindeki tüm 

sistemi bir bütün olarak değerlendirdikleri bir stratejik modele ihtiyaç vardır. 

3.2. Politik Sorunlar 

Havayolu şirketlerini etkileyen politik sorunlar, işletmelerin faaliyetlerini 

genişleterek finansal kazançlarını arttırabilecek veya faaliyetlerine engel olarak 

kazançlarını düşürebilecek çeşitli politik müdahaleleri ifade eder. Havayolu 

işletmelerinin faaliyette bulundukları alanların genişliği göz önüne alındığında bu 

faaliyetler genellik politik faktörler ile denetlenir.  Bu faktörler, havacılık 

sektöründeki yolcuların ve uçuş güvenliğinin sağlanabilmesi için oldukça gereklidir. 

Bir havayolu şirketinin finansal sürekliliğini sağlayabilmesi için politik faktörlerin de 

elverişli olması gerekmektedir. Temel politik faktörler mevcut pazara göre 

değişkenlik gösterir ve her faktör doğrudan işletmeyi finansal açıdan etkilemeyebilir 

ancak, havayolu şirketlerinin operasyonları ve finansal stratejileri üzerinde etkileri 

olabilecek ana faktörlerden bazıları şunlardır. 

Uluslararası Ticaret 

Havacılık sektörü, yolcu taşıma ve kargo taşıma faaliyetleri ile global ekonominin 

büyümesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu büyüme belirli bölgelerde hükümet 

kısıtlamaları nedeniyle sınırlandırılmış ve havayolu taşımacılığının kullanımının 

yaygınlaşmasına engel olunmuştur. Havayolu işletmelerinin bulundukları ülkelerin 

ticari ortağı olmayan ülkeler ile iş yapması sınırlnadırılmıştır. Örneğin Amerika ve 

Kuzey Kore arasında bir ticari ortaklık bulunmadığı takdirde bir Kuzey Kore şirketi 

faaliyetlerini Amerika güzergahında genişletemez. 
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Uluslararası ticaret yasaları havayolu taşımacılığı ilgili maddeleri de 

içerebilir bu durumda ilgili havayolu şirketi bu bölgede faaliyet 

göstermek istiyorsa maddelerdeki hükümleri yerine getirmek zorundadır. 

Bu anlaşmalar yalnızca havacılık sektörünü değil buna bağlı olarak tüm 

sektörleri etkileyebilmektedir. 

Vergi politikası 

Bir havayolu işletmesi faaliyet gösterdiği ülkelerdeki farklı vergi 

oranlarından sorumludur. Bu vergi oranları bazen işletme için ekstra gider 

kalemi olarak mali tabloya negatif etki ettiği gibi bazende bu politikaların 

sağladığı teşvikler ile işletmenin karlılığını arttırır. 

Savaş, Terörizm, hastalık salgınları 

Savaş, terör ve Covid-19 gibi hastalıkların ortaya çıkması havayolu 

taşımacılığını önemli ölçüde etkileyebilecek ana faktörlerden bazılarıdır. 

Bu gibi durumlarda uçuş faaliyetleri tamamen durduğu gibi belirli 

kısıtlamalar doğrultusunda devam da edebilir ancak bu kısıtlamaların ne 

zaman son bulacağı şirketin operasyonel ve finansal stratejilerini 

belirleyebilmesi için oldukça önemlidir. Bu gibi olağanüstü durumlarda 

politik kararlar sürecin gidişatını belirler bazı durumlarda büyük havayolu 

şirketlerinin terör riski nedeniyle faaliyetlerine son verdikleri ülkeler 

vardır. 

Covid-19 krizi ile birlikte de pekçok ülkede havayolu işletmeleri 

faaliyetlerini askıya aldı veya durdurdu. Bu karar her zaman yolcuların ve 

havayolu şirketlerinin yararına olmuştur. Bu durumlara ek olarak 

politikacıların söylediği sözler de bazı durumlarda sektöre büyük zarar 

vermiştir. 
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Rekabet 

Son 20 yılda havacılık sektörünün gelişimi ile birlikte işletme sayısının artışı ile 

beraber rekabet de arttı. Sektördeki bu rekabet yasaları çıkaran politikacılar 

tarafından kontrol edilebilirdir. Örnek olarak, 1978 Serbestleşme Yasası ile birlikte 

uçuş rotaları ve bilet fiyatları ile ilgili tüm yasaklar kaldırıldı. Bu yasa ile birlikte 

sektöre birçok yeni işletme girdi ve rekabet seviyesi yükseldi. Rekabetin artışı ile 

beraber daha düşük maaliyetli uçaklar faaliyet göstermeye başladı ve bilet fiyatları 

düştü. Bu fiyat düşüşü müşteriler için olumlu olsa da artan operasyonel maaliyetler 

ile birlikte işletmeler için kabus olmuştur. 

Sonuç 

Havacılık sektörünü etkileyen politik faktörler arasında havayolu şirketleri tarafından 

uygulanan ve uygulanmayan birçok faktör vardır. Bu poiltik faktörler bölgeden 

bölgeye değişiklik göstermektedir. Havayolu şirketlerinin hayatta kalabilmesi ve 

politik faktörlere uyabilmesi için ulusalararası daha fazla görüşmeye ihtiyaç vardır. 

 

3.3. Vergi Sorunları 

Havacılık endüstrisindeki vergilendirme son 25 yılda önemli ölçüde gelişmiştir. 

Havayolu şirketleri, mal ve insan taşımada önemli rol oynamasına rağmen, bu 

sektörde vergilendirmenin etkisi de oldukça fazladır. Yolcuların ve taşıyıcıların 

vergilere ve hükümet ücretlerine nasıl tepki verdiğini anlamak, hükümet gelirlerini 

etkili bir şekilde artırmak için çok önemlidir. 

Yapılan işlem vergi kaldıraçlı olmasa bile, herhangi bir finansal işlemde vergi 

oldukça önemli bir konudur. Bu kapsam çoğu finansman işleminde vergi uzmanına 

gerek duyulmaktadır. Vergi konusunda kiraya veren lehine kiralayan tarafından bir 

takım ödemeler hem finansal kiralama ve faaliyet kiralaması için geçerlidir. Bu 

ödemeler damga vergisi ve dökümanlara ilişkin vergiler kapsamaktadır. Bu 

doğrultuda, aynı zamanda uçağın sahipliğinin değişimi veya satışı ile ortaya 

vergilendirmeler çıkarken işletmelerde yer alan uçağın faaliyette kullanılması 
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kapsamında da katma değer vergisi ortaya çıkmaktadır. Finansman işlemlerinde 

vergileme sistemi, bir veya daha fazla kişi için bir veya daha fazla ülke kanunlarında 

vergi avantajı sağlama amaçlı olabilir ve bu söz konusu avantajlar gelir vergisi 

kapsamındadır. 

Vergilendirme çok çeşitli davranışları etkiler. Örneğin, havacılık endüstrisindeki 

vergiler bir yolcunun ücretini, bir taşıyıcının bir rotada işlettiği uçağın büyüklüğünü 

ve bir havaalanından kalkış sayısını etkileyebilir. Vergilerin yolcular, taşıyıcılar veya 

havaalanları üzerindeki etkisini anlamak, hükümet finansmanının katılımcılara aşırı 

yük getirmeden verimli bir şekilde artırılmasını sağlamada değerlidir. Havacılık 

sektöründeki vergiler oldukça çeşitli ve fazladır. Toplam vergi ve ücretlerin yolcu 

ücretine bölünmesiyle tanımlanan ortalama efektif vergi oranı, 2015 yılında yaklaşık 

%15'tir (White ve diğ. 2019). Ayrıca, hükümetin havacılık endüstrisinde fon yaratma 

ve dağıtımını son 25 yılda önemli ölçüde değiştirdi. Bu değişikliğe rağmen, nispeten 

az sayıda araştırma vergilendirmenin kapsamını incelemekte veya fiyat gibi 

ekonomik değişkenler üzerindeki etkisini analiz etmektedir. Havacılık sektöründe 

vergilerin tüketicilere aşırı kaydırıldığını görülmektedir, örneğin vergilerde 1 dolarlık 

bir artış, tüketici için vergiye dâhil ücrette 1 dolardan fazla bir artışla 

sonuçlanmaktadır. 

Bu kısımda vergi sorunlarını detaylı inceleyip, benzer rotalarda ve zaman içinde 

vergilerdeki değişimi göz önünde bulundurarak vergilere cevaben denge ücretlerinin 

nasıl değiştiğini tahmin etmek için bir model geliştirilebilir. 

3.4. Kur Değişim Problemleri 

 

Para birimi, belirli bir şekilde kabul edilen ve yasallaşan döviz birimidir. A 

ülkesindeki para birimi B ülkesinde kullanılamaz, belirli bir ülkenin para birimini 

başka bir ülkede kullanılamaz hale getiren faktörlerden biri, paranın değerindeki 

farktır, paranın değerindeki fark, ulusal üretim, ithalat, ihracat, devlet geliri, siyasi 

durum veya devlet güvenliği, ülkenin döviz rezervleri, yatırım vb. birçok şey 

tarafından belirlenebilir. 
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Döviz kuru, havayolu işletmeleri için önemli bir rol oynamaktadır, maliyetler söz 

konusu olduğunda döviz kuru önemli rol oynamaktadır, çünkü doların döviz kuru 

artarsa, hemen hemen tüm maliyetler dolar olarak ödendiğinden bu yönde artarken, 

gelirlerin çoğu yerel para birimindedir. Bu da şirket karlılığı bakımından 

düşünüldüğünde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Maliyetler artıp doların döviz kuru 

düştüğünde, maliyet, etki döviz değişimi de dolar döviz kuru artarsa, Türkiye için 

artışın etkisi yerel para biriminin değerine bağlıdır. Bu doğrultuda, birçok havayolu 

şirketi değişen koşullara, özellikle döviz kurlarındaki değişikliklerin neden olduğu 

değişikliklere şirketin hayatta kalabilmesi için uyum sağlayamak zorundadır. 

Döviz kuruna bağlı maliyet artışları için havayolu şirketleri iş stratejisilerini yeniden 

değerlendirip fiyat optimizasyonları yaparak bu değişime bağlı oluşan maliyet 

artışlarının üstesinden gelmelidir.  Bu doğrultuda, fiyat optimizasyonu yapılırken 

yeni bilet fiyatını belirlemek için birçok faktör düşünülmelidir çünkü her rotada, her 

mevsimde farklı pazar payı ve segmentasyonu vardır, ayrıca zaman, uçak kapasitesi, 

uçak performansı, mesafe, rakip ve diğer etkenler de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu kapsamda, yönetimsel geliştirmeler dışında, maliyet oluşumuna neden olacak 

uçağın yetenekleri ve performansı da değerlendirmeye katılır. Kurda yaşanacak her 

bir dalgalanma maliyetleri de etkileneceğinden, her bir uçağın yolcu kapasitesi, yük, 

uçuş dayanıklılığı, yakıt tüketimi, mürettebat üyesi, bakım gibi farklı yetenekleri ve 

performansları da iyileştirilip geliştirilmelidir. Bu sayede hem kur değişimi hem de 

operasyon açısından uygun olmayan uçakların kullanılması engellenerek havayolu 

şirketinin verimli operasyon süreçlerine sahip olması sağlanarak kur 

dalgalanmalarının etkisi en aza indirgenir.  

 

3.5. Global Sorunlar 

Küresel olarak havacılık sektörü için varolan hassas dengeyi petrol fiyatlarından 

ekstrem olaylara kadar, birçok dış faktörler tehdit ettiği için şirketler kar ve gelir 

sıkıntılarıyla karşı karşıyadır. Havayolu endüstrisi, sürekli olarak denge dışı 

bırakmakla tehdit eden iç faktörler ve dış faktör arasında kar marjlarını koruma 
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güçlükleri ile başa çıkmak zorundadır.  Bu düzende, artan rekabet ve tüketici 

taleplerinden, işgücü açıklarına, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara kadar birçok 

faktör için havayolu şirketlerinin stratejilerini sürekli olarak ayarlamaları, maliyetleri 

aşmak ve geliri artırmak için yeni yollar bulmaları gerekiyor. Bu süreçte işletmeler, 

karlılıklarını etkileyen bir dizi dış faktörle karşı karşıyadır ve son zamanlarda sektöre 

en büyük olumsuz etkiyi de, Aralık 2019'da Çin'de açığa çıkan COVID-19 virüsü 

yapmıştır. 

Tüm dünyayı beklenmedik bir şekilde felç eden koronavirüs pandemisi, havacılık ve 

turizm endüstrisine büyük ölçüde zarar verdi ve ardından neredeyse tüm sektörleri 

etkileyerek küresel ekonomide eşi görülmemiş bir daralmaya yol açtı. Bu süreçte, 

havacılık ve turizm endüstrisi şüphesiz krizden en çok etkilenen sektörlendendir. Bu 

kapsamda, havayolu işletmeleri stratejilerini gözden geçirerek krizin bu yaz başında 

aşılacağı varsayımıyla mevcut durumlarını ve insan kaynaklarını korumak için azami 

gayret gösteriyorlar. Ancak asıl mesele, kriz uzarsa benimsenecek stratejidir. Elbette, 

endüstri dinamiklerinin merkezinde bulunan havayolu şirketlerinin stratejileri tüm 

sektörü etkileyecektir. Ayrıca, devletlerin ve finansal çevrelerin havayolu şirketlerini 

ne şekilde ve ne ölçüde destekleyeceği de kilit bir konudur.  

Salgınla ilişkili krizden sonra iyileşme ve gelişme birkaç önemli kritere bağlıdır. 

Sektörün geleceği için aşağıdaki ana konulardaki sorunlara çözüm bulunması 

gerekmektedir: 

 Krizin ne kadar süre devam edeceğinin kestirilememesi (kısa, orta veya uzun 

vadeli) 

 Yeni normal ile yaşamın virüsle belirli bir süre daha devam edeceği 

 Devletlerin sanayilerine verdiği desteklerin kapsamının yetersiz oluşu 

 Finansal çevrelerin sektöre yaklaşımı ve duruşu, 

 Sektördeki havayolu şirketlerinin finansal yapıları ve borçları, 

 Virüsün etkilerinin bölgesel olarak farklı olup olmaması 
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Virüsle mücadelenin orta ve uzun vadede sürdüğü bir ülkenin havacılık sektörünün 

büyük bir kısmının, devlet ve finansal çevrelerden yeterli destek sağlanamamasıyla 

birlikte artık var olmayacağını söylemek yanlış olmaz. Havacılığın tüm alt sektörleri 

havayolu şirketlerinin faaliyetlerinin hacmi ve verimliliğinden oluşmaktadır. Bu 

nedenle, sanayi krizin üstesinden gelmek için kritik faktör, yukarıda belirtildiği gibi 

havayolu şirketlerinin hayatta kalması ile doğru orantılıdır. 

Havayolu şirketlerinin sabit ücretleri yüksektir ve uçuşların yapılıp yapılmadığı, 

kiralama sözleşmeleri, personel maaşları, teknik ve sigorta masrafları (uçak, 

mürettebat, bakım, sigorta) için ödemeler aylık olarak yapılmalıdır. Modele ve tipine 

bağlı olarak değişmekle birlikte orta büyüklükteki bir uçağın aylık ortalama sabit 

maliyeti 500.000-600.000 ABD Doları olurken bu miktar geniş gövdeli bir uçak için 

700.000-1.000.000 ABD Doları civarındadır. Örneğin, 10 orta büyüklükte uçağı olan 

bir havayolu şirketinin aylık maliyetinin en az 5 milyon ABD doları olacağını 

düşünürsek, üç ay boyunca uçuşların askıya alınması muhtemelen 15 milyon ABD 

doları zarara yol açar. Tabii ki, kiralama şirketleri veya alacaklılara kiralama için 

kısmi veya hiç ödeme yapılmaması ve mücbir sebep nedeniyle yüksek maaşlı 

mürettebatların maaşlarının düşürülmesi, bu kaybın bir kısmını en aza indirebilir. 

Fakat bu maliyet azaltımı doğrudan havayolunun süreci yönetmedeki başarısı ile 

ilgilidir.  

Havayolu şirketleri aynı zamanda uçuş operasyonlarına ilişkin önceki giderlere 

ilişkin yükümlülüklerini de yönetmelidir. Uçuş yaptıkları havalimanlarında alınan 

taşıma hizmetleri, yakıt, uçuş vergileri vb. gibi operasyonel giderler nedeniyle 

tedarikçilere ve havaalanlarına ertelenmiş borçlar da iyi yönetilmelidir. Sabit 

maliyetlere ve ertelenmiş borçlara ek olarak, kredi geri ödemesi ertelenmeli veya 

yeniden yapılandırılmalıdır. Ayrıca, döviz kuru riski ve yakıt fiyatı artış riskine karşı 

türev işlemler nedeniyle oluşabilecek zararları telafi etmek için bir model 

geliştirilebilir. Örneğin, bir havayolu şirketinin, vadesi geldiğinde yüksek bir fiyattan 

korunan yakıt fiyatları kaybını karşılaması zordur. Görüldüğü gibi, havayolu 

şirketlerinin virüsle ilişkili krizden kaynaklanan kaybı tek başına finansal olarak 
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telafi etmesinin bir yolu yoktur. Ancak havayolu şirketinin etkin ve uygun kriz 

yönetimi, devletin teşvik paketi, finansal sponsorların yaklaşımı, personel tarafından 

gösterilecek anlayış ve hoşgörü ve tedarikçilerin esnekliği krizi aşmak için oldukça 

önemlidir. 

Krizin sona erdiği andan itibaren, faaliyetlere başlamak için iyi yapılandırılmış bir 

plana da ihtiyaç vardır. Kriz sırasında destek sistemlerinin sağlanması ve uçuşların 

yeniden başlamasından sonra şirketlerin zararlarının telafisi için yatılı tazminat, 

karbon emisyonu vergileri vb. uygulamalar belirli bir süre için askıya alınabilir. Uçak 

OEM'leri üretimi durdurduğundan veya yavaşlattığından, krizden sonra arzın 

sektördeki talebi karşılayamayacağı, kapasite sorunlarının ortaya çıkacağı ve uçak 

fiyatlarının artacağı öngörülmektedir. Şirketler, kriz sonrasında uygulanacak 

planlarının bir parçası olarak ortaya çıkabilecek ek talebi ele alan çalışmalar 

yapmalıdır ve bu sayede krizin daha olumlu bir şekilde üstesinden gelinmesini 

sağlayacaklardır. Krizin etkileri bölgesel olarak bittikten sonra, krizden hızla 

toparlanan bölgeler ve ülkeler daha avantajlı olacaktır. Bu kapsamda, şirketler 

arasında kapasite transferleri olabilir. Örneğin, hem filoların hem de uçuş 

mürettebatının çok sayıda uçuşu olan bölgelere aktarılması muhtemeldir. Çin'in 

krizin etkilerini erkenden geride bırakması, (şu anda dünyadaki uçakların yaklaşık 

%40'ına sahiptir) Doğu Asya ve Güneydoğu Asya havacılık endüstrisi için büyük bir 

fırsat olabilir. 

Ekonominin birçok alanında olduğu gibi, havacılık endüstrisinin de krizden sonra 

yeniden şekilleneceği açıktır. Sektöre baktığımız perspektiften bağımsız olarak, 

havacılık endüstrisi ülkelerin ekonomik büyümesinde ve küresel etkinliklerinde kilit 

bir rol oynamaktadır. Bu virüs krizinden kısa sürede çıkış yapmayı başarabilen ve 

havacılık endüstrisinin arkasında duran ülkeler, bu krizi havacılık açısından bir 

fırsata dönüştürebilecek ve küresel ekonomi açısından büyük bir ekonomik avantaj 

elde edecektir. 
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 HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN FİNANSAL STRATEJİLERİ 

İşletmenizi büyütmek ve kar oranını arttırmak istiyorsanız, uzun vadeli hedeflerinize 

dayalı güçlü bir finansal stratejiye ihtiyacınız vardır. Bu stratejiler hedeflerinize 

ulaşabilmek için ne kadar paraya ihtiyacanız olduğunu ve bu parayı ne zaman nerde 

ne şekilde kullanacağınız konusunda size rehberlik eder. İşletmeler mevcut durumu 

ve karşılaşabileceği muhtemel finansal sorunlar karşısında çeşitli finansal strateji 

seçenekleri oluşturur. Oluşturulan strateji işletme türüne göre farklılık gösterir. 

Strateji seçimi genel hedeflerinizden, ilgili durumdan ve görev beyanınızdan 

etkilenir.  

Misyonunuza ve vizyonunuza bağlı olarak finansal stratejiler değişecektir. Finansal 

strateji seçimi, belirli bir zaman aralığı için belirlediğiniz hedeflere ulaşmak, yatırım 

getirisi hedeflerini karşılamak ve yatırımcıları ve müşterilerinizi tatmin etmek için 

tercihi gerçekleştirmekle ilgilidir. Bu bölümde, havayolu işletmelerinin kullandıkları 

finansal stratejiler; kaynaksal stratejiler, maliyet ve bütçeleme stratejileri, stratejik 

risk yönetimi, pazarlama ve fiyatlandırma stratejileri başlıkları altında incelenmiştir. 

. 

4.1. Kaynaksal Stratejiler 

 

Havayolu işletmelerinin finansal kaynakları, işletmenin mevcut değerini koruyacak 

ve sağlanan kaynak ile işletmenin gereksinim duyguğu gelecek değerini maksimize 

edecek kaynaklardır. Finansal kaynak kullanım stratejilerinin amacı doğru kararlar 

ile işletmenin hisse senedi değerini yükseltmektir. Bu doğrultuda en önemli nokta da 

finansal kaynaklara ulaşımdır. Finansal kaynakları iç kaynaklar ve dış kaynaklar 

olmak üzere iki başlığa ayırabiliriz.  Havayolu işletmelerinin finansal kaynaklara 

ulaşımı karlılık oranının kısa vadede düşük olmasına rağmen hükümetin doğrudan 

veya dolaylı olarak destekleri ve bununla birlikte bankaların sağladığı kredi 

garantileri ile diğer pek çok sektöre göre kolay bir şekilde sağlanır.  
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Ancak hükümetin desteklemediği özel sektöre ait havayolu şirketleri de finansal 

varlığını yeniden bulundurabilmesi ve satılması stratejisi ile finansal kaynağa ulaşım 

konusunda sıkıntı yaşamamışlardır. Finansal kaynak stratejilerinin belirlenmesindeki 

en önemli parametreler: ihtiyaç duyulan kaynak miktarı, borçlanma, likitide, risk ve 

karlılık oranıdır. Her sektörde olduğu gibi havacılık sektöründe de finansal kaynağın 

kökeni bireysel ve kurumsal tasarruflar olmuştur. Bireylerden gelen nakit akışı 

bankalar, sigorta şirketleri, yatırım fonları, emeklilik fonları ve benzer işletmeler 

tarafından kontrol edilmektedir. Bu işletmeler de gelen nakit akışını, havayollarına 

kredi vermek, havayolu şirketi hisse ya da tahvil alımı, kiralama seçenekleri için 

arabuluculuk yaparak havayolu işletmelerine finansal kaynak sağlar.  

Kiralama operasyonları kapsamında incelemede bulunursak uçak kiralama 

ihalelerine katılmak isteyen şirketler bankalara fazladan fon koyabilir ya da doğrudan 

kiralama işlemini gerçekleştirebilirler. veya doğrudan uçak kiralamalarına 

katılabilirler. Havayolu işletmeleri kiralama operasyonu için talep ettiği finansal 

kaynağı yalnızca işletmelerden değil yüksek miktarda vergi ödeyen bireylerden 

sağlayabilirler.  Uçak kiralama operasyonları için direk ve doğru veri elde etmek 

oldukça zordur bunun nedeni yıllık veri raporlaması yapılmamasıdır. Aşağıdaki 

tablodaki değerlere baktığımızda ICAO, amortisman öncesi ve faiz / vergi 

ödemelerinden sonra havayolu işletmelerinin yaklaşık nakit borcunun16 milyar dolar 

olduğunu gösteriyor böylece, nakit akışından yapılan teslimatların sadece yüzde 28'i 

bankalar ve finansal kiralama şirketleri tarafından finanse edilirken 42 milyar dolar 

daha bırakmış olacaklardı, İhracat kredisi destekli banka kredileri (bazı işletme 

kiracıları dahil) toplamda 15 milyar dolar, işletme kiracıları ise 10 milyar dolar, 

desteklenmeyen krediler, yeni özsermaye ve finans kiralamaları için fazladan 17 

milyar dolar kalıyor.(Peter S. Morrell, 2013) Aşağıdaki tabloda, ICAO tarafından 

havayolu şirketlerinin uzun dönemli finansal verileri verilmektedir. 
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Tablo 4.1 Şirketlerin Finansal Verileri 1 

 

Yukarıdaki tablodaki rakamları incelediğimizde operasyonel kiralamaların ne kadar 

yüksek bir paya sahip olduğunu görmekteyiz. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi finansal kaynak stratejilerinin bağlı olduğu birçok 

parametre vardır. Finansal kaynak stratejileri, işletmeden işletmeyeye göre farklılık 

göstermekle beraber ekonomik politikalar, yasal düzenlemeler, yönetim kurulu, 

likitide, karlılık ve risk parametrerlerinin optimizasyonu ile belirlenmelidir. 

4.2. Maliyet ve Bütçeleme Stratejileri 

 

Bütçe, işletme yönetimin kısa vadeli stratejilerinin uygulanabilirliğinin resmi 

ölçütüdür. Yöneticileri işletmenin geleceği için düşünmeye, değişen koşullar için 

stretejiler hazırlamaya zorlar. Bütçe genellikle ilgili mali yıl için, aya ya da çeyreğe 

göre hazırlanır. Bütçeleme strateji raporları yaşanılan sorunların sıklığına göre daha 

erken veya geç hazırlanabilir. Havayolu işletmeleri için maliyetler aylık olarak 

raporlanırken gelirler, günlük olarak (yolcu ve kargo rezervasyonları ve yoğunluk 

seviyeleri) ve muhasebe sistemlerinin getirilere izin verdiği sıklıkta incelenmektedir. 

Yıllık bütçe raporları 12 aylık bir projeksiyona sahiptir ve sonradan oluşturulan bütçe 

raporları ay sonunda yıllık rapora eklenerek 12 aylık projeksiyon sürekli korunur. 

Bütçeleme ve maaliyet stratejilerinin formatı genel olarak uzun vadeli şirket planına 

benzerdir. Bütçeleme ve maaliyet raporları işletmeden işletmeye değişmekle beraber 
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genellikle finans departmanı tarafından oluşturulur, ancak bu raporların hazırlanması 

için departmanlar arasında işbirliği gerekir: 

Yolcu ve pazar payı tahminleri (Pazarlama). Kargo tahminleri (Kargo). Getiri ve 

gelir tahminleri (Pazarlama / Finans). Zaman planlaması (Pazarlama, Operasyonlar, 

Mühendislik). Kaynak ve insan gücü planlaması (tüm bölümler). Maliyet tahminleri 

(tüm departmanlar). Bütçe Finansmanı (Finans). 

Bir havayolu işletmesi için kapasite planlaması, genellikle gelecek yaz veya kış 

sezonu gerçekleştirilir. Bu planlama, yolcu ve kargo trafiği ışığında pazarlama ve 

finans departmanları tarafından belirlenir ve oluşturulur. Bütçeler farklı formatlarda 

ve farklı parametreler doğrultusunda oluşturulabilir. Bir bütün olarak baktığımızda 

havayolu işletmesine, departmana veya rotaya göre olabilir. Örneğin aşağıdaki 

tabloda bir rota analizi ve buna bağlı maaliyet parametreleri bulunmaktadır. 
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Tablo 4.2 Rota Maaliyet Kalemleri 1 

                                                                 

 

Bir yolcunun gelirleri birden fazla rota ile paylaşılır ve benzer şekilde, bir uçağın 

sahip olma maliyetlerinin bir dizi güzergâha yayılması gerekir bu da farklı 

parametrelerin tabloya eklenmesini gerekli kılar. Karlılık oranı düşük veya zarar 

getiren bir rotanın kaldırılması genel olarak kârlılığı artırıyor gibi görünür ancak bu 

şekilde sonuçlanmayabilir: gelirler, iptal edilen rotadan beslenen diğer rotalardan 

düşüldükten sonra, kâr düşebilir. Benzer şekilde, tek bir güzergahın 

çalıştırılmamasıyla elde edilen uçağın sabit maliyetlerinin rota üzerinden yeniden 

tahsis edilmesi gerekebilir, bu da bu güzergahlarda daha düşük karlılığa yol açar. 

Bütçe ve maaliyetleme stratejileri aylık bütçelerde yer alan gelir ve maaliyet 

tahminlerinin, elde edilen reel gelirler ve karşılanan maliyetlerle karşılaştırılmasına 
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bağlı olarak oluşturulur.  Stratejiler / tahminler ve reel veri arasındaki farklar 

belinmelidir. Bu farklıların neden ve hangi parametrelere bağlı olarak oluştuğu ilgili 

departmanlarca kontrol edilerek stratejiler yeniden belirlenmelidir. 

 

4.3. Stratejik Risk Yönetimi 

 

Havayolu işletmeleri operasyon merkezlerinin olmadığı birçok farklı ülkede ve para 

biriminde de bilet satışı yapmaktadır. Bu duruma ek olarak ABD, Fransa, Almanya 

gibi havacılık teknolojisi ihraç eden ülkelerden ekipman satın alarak işletme 

giderlerine farklı para biriminde bir kalem eklerler. Döviz gelir ve giderlerinin hem 

miktarlarında hem de zamanlamasında mükemmel bir eşleşme olması imkânsızdır bu 

durum da finansal risklere neden olur. Bir havayolu şirketi tüm gelir-gider ve 

muhasebe işlemlerini belirlediği para biriminde gerçekleştirse de finansal zarar 

oluşur. Bu durumu çözmek isteyen işletmeler belirli bir para biriminde borçlanma ve 

borç verme yoluyla risk yönetimi yaparak zararı minimize edebilir. Bir havayolu 

işletmesinin sermayesi, hem yerel hem de yabancı para birimlerinde gelirleri, 

giderleri, varlıkları ve borçları yöneterek yüksek miktarda para hareketlerine maruz 

kalma risklerini en aza indirmekle görevlidir. 1960'ların sonlarından günümüze 

kadar, döviz kurları, ekonomik ve nakit akış hedeflerinin doğrultsunda, merkez 

bankasının müdahalesine bağlı olan diğer büyük para birimleri ile ilişkilendirilmiştir. 

Para birimlerinin bazıları ABD doları ve euro gibi birçok ülkede kullanılan para 

birimlerine veya büyük ticari ortakların para birimlerine bağlıdır. Avrupa birliği 

tarafından alınan karar ile birlikte 2000 yılında 12 AB ülkesinin ortak para birimi 

euro olarak kabul edildi ve bu döviz kuru mekanizması ile para birimleri arasındaki 

değişim riskleri sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Bu değişiklik ile birlikte, Avrupa'daki 

havayolu işletmelerinin kur riskleri ve işlem maaliyetleri azalırken şirketlerin 

büyüme hızları yükseldi. Para biriminlerinin arz-talep oranına göre paranın değerinde 

değişimler meydana gelir. Arz-talep oranındaki değişime etki eden en büyük faktör 

ihracat ve ithalattır. İhracatçılar kazançlarını arttırma umuduyla değer kaybedeceğini 
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düşündükleri bir para biriminde faturalamayı geciktirirken, ithalatçılar bunun tersini 

yapar. Bu 'olası satışlar ve gecikmeler' para birimi üzerindeki aşağı yönlü baskıyı 

daha da artıracaktır. Burada ihracatçılar ve ithalatçılar,  gelecekteki para birimi 

hareketleri üzerinde bir pozisyon almaktadır. Diğer bir faktör ise, başkaları için döviz 

emirleri yerine getirirken, kendi para birimlerindeki ve faiz oranlarındaki hareketleri 

tahmin ederek kendi hesaplarını korumaya çalışırlar. Döviz kurlarının değişimine 

etki eden ana faktörler yukarıdaki gibidir ancak kurdaki dalgalanmalar yalnızca bu 

parametrelere bağlı değildir bundan dolayı risk oranı yüksektir. Aşağıdak tabloda 

1983-2005 yılları arasında doların diğer büyük para birimleri karşısında değişim 

görülmektedir. 

 

Tablo 4.3 1983-2005 USD Kur Değişimi 1 

 

Tabloda görüldüğü gibi yaklaşık %60’lık bir değişim var. Bu değişim oranı 20 yılı 

kapsadığı için yüksek görünmesede havacılık sektörü gibi yatırım ve uzun vadeli 

kiralama işlemlerinin olduğu bir sektör için oldukça önemli. Bir havayolu şirketi 
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döviz kurundaki değişimleri göz ardı ederek bir finansal strateji uygularsa zarar 

etmesi olasıdır. Şirketler bu zararı minimize etmek için yukarıda bahsettiğimiz 

stratijiler kullanırlar. 

 

 

4.4. Pazarlama ve Fiyatlandırma Stratejileri 

 

Havacılık sektörü yalnızca teknik olarak değil ticari olarak da oldukça karmaşık ve 

etkileyici bir pazardır. Rekabetin yüksek olduğu ve sürekli büyüyen bir sektördür.  

Bir havayolu işletmesi için başarılı bir pazarlama stratejisi oluşturmak şirketin 

sürdürülebilirliğini koruması için mühendislik kadar önemlidir. Pazarlama 

stratejilerinin önemli bir kısmını fiyatlandırma stratejileri oluşturmaktadır. Bir ürünü 

piyasaya sürmek ve istenilen geliri sağlayabilmek için doğru fiyatlandırma 

stratejisine sahip olmak oldukça önemlidir. 

Fiyatlandırmada stratejileri havacılık endüstrisinde sürekli olarak takip ederek 

gereken bir içindir. Havacılık sektörü diğer sektörlerde mevcuttur en dinamik 

fiyatlandırma stratejilerinden birine sahiptir. Havayolu işletmelerinin yaygın olarak 

kullandığı finansal stratejilerinden biri talebe dayalı fiyatlandırmadır. Tatil 

dönemilerinde veya diğer yüksek talep dönemlerinde bilet fiyatları genellikle en 

yüksek fiyata ulaşılır sezon dışı renklerde, aynı biletler çok daha düşük fiyatlarda 

satılır. Bu stratejinin dışında işletmelerinin kullandığı 4 ana strateji mevcuttur: 

rekabetçi fiyatlandırma, marka imajı, müşteri profili, genel sınıflandırma. 

Rekabetçi fiyatlandırma 

Girdiler içine daha karmaşık ve güçlü bir rekabetin içine girdim. Havayolu 

işletmelerinin uçuş ağlarının genişlemesi, tüm teknoloji ile birlikte maaliyetlerin 

düşmesi, gelir yönetimi ve diğer birçok konu ile birlikte fiyatlandırma stratejileri ön 

plana çıkmıştır. Havayolu şirketleri Beklenen Marjinal Koltuk Geliri (EMSR) gibi 
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fiyatlandırma stratejilerini kullanarak bazı nedenlerden optimize edilebilirler. Bu 

fiyatlandırma stratejisi sadece belirli bir rotada değil, tüm özellikler için karlılığı 

arttırmaktadır. 

Genel Sınıflandırma 

Havacılık sektöründeki fiyatlandırma stratejisinin başlangıçı koltukların 

sınıflandırılmasına dayanmaktadır. Havayolu işletmeleri uçaktaki her ücret sınıfına 

ayrı bir alan tahsis eder. Çoğu havayolunda 4 kabin sınıfı vardır: ekonomi, birinci 

sınıf ekonomi, işletme ve birinci sınıf. Her sınıflandırma için standartlar farklıdır: 

uçuş öncesi hizmet, yemek ve içecek servisi, koltuk türü, koltuk boyutu, koltuk 

aralığı. Standartların her sınıf için farklı olması ile beraber bilet fiyatları da her sınıf 

için farklıdır. Havacılık sektöründeki işletmeler, sınıflandırılmış fiyatlandırın 

müşterilerin ilgisini çekebilmesi için sadakat programları sunmaktadır. 

Müşteri profili oluşturma 

Havayolu işletmeleri belirli bir rotada hizmet vermeye başlamadan önce bu rotadaki 

müşteri grubunun personasını oluşturarak bu persona doğrultusunda belirli bir 

varsayım yaparak fiyatlandırma stratejisini oluşturur. İşletmenin bu rotada hizmet 

vermeye başlaması ile beraber hedef müşterinin gerçek fiyat tercihleri ve buna bağlı 

parametreler analiz edilir ve önceki varsayımlar ile karşılaştırılarak fiyatlandırma 

stratejisi optimize edilir.  Mevcut rotalarda ise önceki dönemlerdeki verilere de 

dayanarak tatil yerlerine olacak talebin arttığı dönem tespit edilir ve talebin yüksek 

olduğu dönemde bu rotadaki biletler nispeten yüksek fiyatlandırılır. Sonrasında 

pazarın bu duruma verdiği tepkiğe dayanarak fiyat değiştirilir. 

Marka imajı 

Havacılık endüstrisindeki artan rekabet ile birlikte bilet fiyatlarını düşük tutmak 

oldukça önemli bir hale geldi ancak bilet fiyatlarının belli bir değerin altına 

düşürmek marka imajına zarar verebilir. Bir havayolu şirketinin marka imajı verilen 

hizmetler ve fiyatlandırma stratejisine bağlıdır. Örneğin bir havayolu şirketi, 

gerçekleştireceği uçuş öncesi uçakta hala boş koltuk varsa fiyatları agresif bir şekilde 
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düşürme eğilimindedir, ancak bu sürekli olarak tekrarlanırsa yüksek değerli 

yolcuların işletmeye olan bağlılığı azalırken ilk kez bilet alacak müşteriler de uçuş 

tarihine yakın zamanda bilet alma eğiliminde bulunur bu durum da marka imajına 

ciddi bir zarar verebilir. 

 

 GENEL DEĞERLENDİRME ve ÖNERİLER 

Havayolu işletmeleri kapsamında oluşturulan bu çalışmada ilgili şirketlerin finansal 

sorunları ve uyguladıkları finansal stratejiler incelenmiştir. İlk olarak finansal strateji 

ve finansal sorun kavramı detaylı olarak açıklanmış sonrasında sektördeki firmaların 

yaşadığı finansal sorunlar ve finansal stratejiler belirli başlıklarda sınıflandırılarak 

değerlendirilmiştir. 

Bu tez çalışmasının literatür kısmı incelendiğinde havacılık sektörünün dinamik ve 

değişken yapıya sahip sürekli gelişmekte olan bir sektör olduğu buna bağlı olarak da 

finansal planlamasının da dinamik olduğu görülmektedir. Finansal sorun kavramının 

net bir tanımının olmadığı özelliikle son yıllarda önemi artan bir kavram olduğu 

görülmektedir. Finansal strateji kavramı ise en iyi şu şekilde açıklanmıştır: Şirketler 

için finansal stratejilerin ana noktası,  piyasada meydana gelen fırsatlar ve tehditlere 

yönelik faaliyetlerin güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesi ile uygun bir 

finansman seçeneğinin belirlenmesidir ( G. Łukasik, 1998). 

Uygulama tarafına baktığımızda finansal sorunların havacılık sektöründeki 

işletmeleri derinden etkilediğini görmekteyiz. Covid-19 pandemisi ile beraber 2020 

yılının ilk yarısında havacılık sektöründeki bazı şriketler iflas ederken bazıları da 

küçülmeye gitti. Bu noktada işletmelerin mevcut finansal stratejilerinin yetersiz 

olduğu görülmektedir. Pandemi sorunu ile birlikte şirketler tarafından finansal 

strateji kavramına verilen önem armakta ve yeni stratjiler geliştirilmektedir. Covid-

19 ve benzeri sorunlar yıllardır şirketlerin önemli finasal sorunları arasında yer 

almaktadır ve almaya devam edecektir bu sorunlara karşı geliştirilen finansal 
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stratejilerin yetersiz kalmaması için önem verilmesi gerken en önemli kavram 

sürdürülebilir finansal modeldir. Bu çalışma kapsamında değerlendirmiş olduğumuz 

dört ana finansal strateji olan: kaynaksal stratejiler, maliyet ve bütçeleme stratejileri, 

stratejik risk yönetimi,  pazarlama ve fiyatlandırma stratejileri başlıklarının ortak 

özelliği de sorunları çözerek finansal sürdürülebilirlik sağlayabilmektir. Finansal 

strateji zaman içinde değişen müşteri tercihlerini daha iyi veya daha kazançlı olarak 

karşılamak için ve kıt kaynakları daha verimli bir şekilde tahsis edebilmek için 

kullanılan disiplinler arası bir metodoloji olarak tanımlanabilir.( J.Calandro, 2007) 

Literatür bölümünde de kullanmış olduğumuz bu tanımı günümüz şartları ve 

çalışmamız kapsamında şu şekilde güncellemek isterim: Finansal strateji zaman 

içinde değişen risk dinamikleri ve müşteri tercihlerini yönetebilecek ve şirket 

karlılığını koruyacak disiplinler arası bir metodolojidir. Bu tanım, havayolu 

şirketlerini finansal stratejilerini belirlemeden önce tüm olasıkları projeksiyon etmesi 

gerektiğini göstermiştir.  

Ayrıca bu çalışma doğrultusunda havayolu şirketlerinin finansal sorunları hakkında 

detaylı bilgi edinilmiştir. Bu sorunların çözülememesindeki en önemli neden her 

havayolu şirketinin kendine özgü pazara ve iç dinamiklere sahip olmasıdır. Bu 

değişken dinamikler karşılaşılan finansal sorunlarda neden-sonuç ilişkisinin doğru 

kurulamaması, sorunlar arası ilişki düzeyi ve sorunların doğru 

öncekliklendirilmemesine sebeb olur. Bu noktada firmalar finansal sorunlarını 

DEMATEL yöntemi ile analiz etmelidir. DEMATEL yöntemi, karmaşık ve iç içe 

yapıya sahip problem gruplarını ayrıştırmak ve çözmek için kullanılan bir analiz 

yöntemidir. Bu nedenle, havayolu işletmelerinin karmaşık bir sistemdeki finansal 

sorunları arasındaki karşılıklı ilişkileri analiz etmek ve bunları uzun vadeli stratejik 

karar alma ve iyileştirme kapsamlarını belirtmek için sıralamak için uygulanabilir bir 

analiz yöntemidir. Havayolu işletmeleri DEMATEL yöntemini kullanarak şirket için 

dinamikleri ve faaliyet bölgesi doğrultusunda önceden yaşadığı sorunları ve olası 

sorunları bu yöntem ile analiz ederek ayrıştırabilir. Sorunların ayrışması 

önceklendirebilmemiz için oldukça önemlidir. Önceklendirilen sorunlar DEMATEL 
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yöntemi ile formüle edilerek kolayca analiz edilebilir ve uzun vadeli finansal 

stratejiler oluşturulabilir. 

Havayolu işletmeleri DEMATEL yöntemini kullanarak finansal sorunların getirdiği 

riskleri minimize ederken kar oranlarını arttırarak rekabet avantajı elde edebilir. 

Ekonominin birçok alanında olduğu gibi, havacılık endüstrisinin de her krizden sonra 

yeniden şekilleneceği açıktır. Sektöre baktığımız perspektiften bağımsız olarak, 

havacılık endüstrisi ülkelerin ekonomik büyümesinde ve küresel etkinliklerinde kilit 

bir rol oynamaktadır. Karşılaştıkları finansal sorunun gölgesinden kısa sürede çıkış 

yapmayı başarabilen ve bu sorunları analiz ederek doğru finansal stratejiler geliştiren 

şirketler, bu sorunları finansal açıdan bir fırsata dönüştürebilecek ve büyük bir 

rekabet avantaj elde edecektir. 
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