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Abstract 
In today's world where competition is increasing day by day, companies attach 

importance to marketing activities as much as production in order to maintain 

their efficiency in the market and to enter new markets. For this reason, the issue 

of brand and brand value, which is one of the building blocks of marketing 

activities, is very important. The aim of this study is to measure the brand value 

of Arçelik, Vestel, Tofaş and Ford Otosan companies with the Hirose method, 

which was introduced to the literature by the Japanese Ministry of Commerce as 

one of the brand value measurement methods, and to examine the relationship 

between it and company value. 

While calculating the brand value with the Hirose method, prestige variable, 

loyalty variable and expansion variable parameters were used. While calculating 

the value of the company, the market based valuation approach was chosen and 

the ratios of Price / Earnings, Price / EBITDA, Price / Net Sales, Market Value / 

Book Value were used. 

Research findings showed that while the brand value of Arçelik, Ford Otosan and 

Tofaş companies decreased over the years, the brand value of Vestel increased. It 

has been observed that all four companies in the study have increased company 

values over the years. As of 2020, brand values of Arçelik and Vestel were above 

company values, while the brand values of Ford Otosan and Tofaş remained 

below company values. 

In order to examine the effect of brand value on company value, individual 

regression analysis was performed for each brand. According to the results, the 

effect of brand value on company value was not revealed for other brands except 

Arçelik brand. 
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Özet 

Rekabetin gün geçtikçe arttığı günümüz dünyasında şirketler piyasadaki 
etkinliklerini koruyabilmek ve yeni piyasalara girebilmek için en az üretim 
kadar pazarlama faaliyetlerine de önem vermektedirler. Pazarlama 
faaliyetlerinin yapı taşlarından biri olan marka ve marka değeri konusu da bu 
sebeple oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı marka değeri ölçüm 
yöntemlerinden biri olarak Japonya ticaret bakanlığı tarafından literatüre 
kazandırılan Hirose yöntemi ile Arçelik, Vestel, Tofaş ve Ford Otosan 
şirketlerinin marka değerlerini ölçmek ve şirket değeri ile arasındaki ilişkiyi 
incelemektir.  
Hirose yöntemi ile marka değeri hesaplanırken prestij değişkeni, sadakat 
değişkeni ve genişleme değişkeni parametreleri kullanılmıştır.  Şirket değeri 
hesaplanırken ise piyasa bazlı değerleme yaklaşımı seçilerek Fiyat/Kazanç, 
Fiyat/FAVÖK, Fiyat/Net Satışlar, Piyasa Değeri/Defter Değeri rasyoları 
kullanılmıştır.  
Araştırma bulgularında yıllar içinde Arçelik , Ford Otosan ve Tofaş 
şirketlerinin marka değeri azalırken Vestel ‘in marka değerinin arttığı 
görülmüştür. Çalışmadaki dört şirketin de yıllar içinde şirket değerlerini 
arttırdığı gözlemlenmiştir. 2020 yılı itibariyle Arçelik ve Vestel’in marka 
değerleri şirket değerlerinin üzerindeyken Ford Otosan ve Tofaş’ın marka 
değerleri şirket değerlerinin altında kalmıştır. 
Marka değerinin şirket değeri üzerindeki etkisini incelemek için her bir 
markaya ayrı ayrı regresyon analizi yapılmış, çıkan sonuçlara göre marka 
değerinin şirket değeri üzerindeki etkisi Arçelik markası hariç diğer 
markalarda ortaya çıkmamıştır.  

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 

29 Mayıs 2021 
Kabul Tarihi 

30 Haziran 2021 

1. Giriş 

Gün geçtikçe daha da artan globalleşme sonucu şirketler ürettikleri ürünleri 
hemen hemen dünyanın bütün ülkelerine satabilme olanağına sahip olmuşlardır. 
Gelişen uluslararası ticaret imkanları beraberinde yeni pazarlara girme arzusu 
doğurmuştur. Şirketler doğdukları ülkelerin dışında farklı ülkelerin pazarlarına 
girme konusunda istekli oldukça o ülkenin şirketleri de kendilerini korumaya 
çalışmış ve hatta karşı ataklarda bulunmuşlardır. Tüm bu süreçlerin sonucunda 
yüksek bir rekabet ortamı oluşmuştur. Şirketler bu rekabet ortamında varlıklarını 
koruyabilmek ve avantajlar elde edebilmek adına birçok girişimde bulunmuşlardır. 
Şirketler rakiplerinden farklılaşmak ve pazardaki müşterileri kendilerine 
çekebilmek için daha kaliteli, daha ucuz, daha cezbedici ve benzersiz ürünler 
üretmeye çalışmışlardır. Ancak günümüz teknolojisi, tüm bu farklılaşma çabalarını 
kısa sürede kopyalayabilme veya benzerlerini ortaya çıkarabilme kabiliyeti 
sunmaktadır. Bu durumda şirketler, ürettikleri ürünlerle farklılaşmalarının çok zor 
olduğunu anlayarak, kendilerini rakiplerinden ayıracak ve bu ayrışmayı kalıcı 
kılacak markalara ihtiyaç duymuşlardır.  

Endüstriyel anlamda ilk örneklerinde yalnızca ürünleri ayırt edebilmek ve 
farklılaşmak adına kullanılan marka, zamanla çok daha fonksiyonel hale gelmiştir. 
Markanın gücü, şirketler için benzersiz fırsatlar yaratabilir hale gelmiştir. Kimi 
üreticilerin ürünleri özelliklerine bakılmaksızın yalnızca markası sebebiyle tercih 
edilmektedir. Yüzbinlerce üreticinin var olduğu dünya pazarında, pazarlık gücü 
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tüketicideyken güçlü markalarda bu durum tersine dönmüş böylece üreticiler 
istedikleri fiyatı ve şartları belirler olmuşlardır. Hem rakiplere hem de tüketicilere 
karşı büyük bir korunma kalkanı oluşturan marka, şirketler için vazgeçilmez ve 
ikinci plana atılamaz durumda olmalıdır. Öyle ki günümüzde marka kimliğini 
oturtabilmiş şirketlerin satın alma ve birleşmeleri sırasında sahip oldukları marka, 
şirketin tüm maddi duran varlıklarından çok daha fazla değer yaratmaktadır.  

Soyut bir kavram olmasına karşın yarattığı değerin çok büyük olması nedeniyle 
marka ve marka değeri, yalnızca iş dünyasının değil pazarlama biliminin de önemli 
bir konusudur. Bu değerin hesaplanabilmesi için literatürde pek çok yöntem 
olmasına karşın görüş birliği yapılmış kesin bir yöntemin var olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Ancak marka değerinin hesaplanabilmesi ve şirketin toplam 
değerine nasıl bir katkıda bulunduğunun ortaya çıkarılması, şirketlerin uzun vadeli 
strateji, yatırım ve bütçe planlamaları açısından oldukça önemlidir.  

Geçmişte var olup bugün adı dahi hatırlanmayan birçok şirket ve marka olduğu 
gibi yüzlerce yıldır mevcudiyetini koruyan şirketler ve markalarda vardır. Piyasa, 
dönemin ve şartların gerekliliklerini yerine getiremeyenleri acımasızca 
cezalandırarak yok etmektedir. Çağın gerisinde kalmak istemeyen şirketlerin 
daima araştırma, geliştirme ve yenilenme döngüsü içinde yer alması 
gerekmektedir. Bu döngünün içinde olarak farkındalığı arttırmanın ve dünyada 
neler olup bittiğini anlamanın bir yolu da bilimsel çalışmaların takip edilmesinden 
geçer. 

2. Kavramsal Tanımlar 

1.1. Marka 

Marka kavramı hakkında gerek öğretide gerekse mevzuatlarda birçok tanımlama 
yapılmıştır. Marka için yapılan tarifler ana hatları ile aynı çerçeveye sahiptir.  
Buna göre marka, bir teşebbüse (işletmeye) ait mal veya hizmetleri başka 
teşebbüslere ait mal veya hizmetlerden ayırt etmeye yarayan her türlü işarettir. 
(Ünal, 2005: 24-25; Kasapoğlu, 2009: 11; Eldeniz, 2009: 11). 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere marka bir işarettir ancak herhangi bir işaret, 
marka olarak değerlendirilemeyecektir. İşaretin en belirgin vasfı, ayırt edici 
özelliklere sahip olmasıdır. (Markalar Kanunu, Resmî Gazete, tarih: 12.3.1965, 
Sayı: 11951). 

Tekinalp de markayı, “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün 
mal veya hizmetlerinden ayıran her türlü işarettir” ifadeleriyle tanımlamıştır 
(Tekinalp, 2004: 339). 

1.2. Marka Değeri 

Marka değeri kavramı hakkında Feldwick’in tanımı şu şekildedir: Marka 
satıldığında veya bilançoda yer aldığında, ayrı bir varlık olarak temsil ettiği toplam 
değer, marka değerini ifade etmektedir. Marka değeri, bir yandan tüketicinin 
markaya olan bağlılığın gücünü ortaya koyan bir ölçüt iken diğer yandan 
tüketicinin marka hakkındaki çağrışım ve inançlarının bütünüdür (Özdemir ve 
Öncül 2016: 205-224). 
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Marka değerine atfedilen iki temel anlam ve yaklaşım bulunmaktadır. Marka 
değerinin ifade ettiği anlamlardan ilki onun ekonomik anlamdaki finansal temelli 
değeridir. Diğer yaklaşım ise tüketici temelli marka değeridir. Yani tüketicinin 
gözündeki marka algısı, marka sadakati ve marka farkındalığı gibi unsurlardır. 
Feldwick ise marka değeri kavramının üç farklı anlamı olduğunu ifade etmektedir. 
Buna göre, markanın varlıksal değerlerinin toplamı olarak marka değerleme, 
tüketicinin markaya olan bağlılığını ifade eden marka sadakati ve marka 
çağrışımlarının tüketici nezdindeki etkisini ifade eden marka imajı, marka 
değerinin ifade ettiği anlamlardır (Tayşi, 2013: 42). 

1.3. Marka Değerleme 

Marka değerlemesi, şirket bünyesinde stratejik marka yönetimini 
gerçekleştirmenin ve bu amaçla pazarlama ve muhasebe bölümlerini birbirine 
yaklaştırmanın en etkili aracıdır (Çelik, 2006: 197).   

Marka değerlemesi, gerek iş dünyası gerekse pazarlama bilimi ile ilgilenen 
uzmanlar tarafından sıklıkla yapılmaktadır. Birçok danışmanlık şirketi bu 
kapsamda hizmetler vermekte ve çeşitli değerleme yöntemlerini aktif olarak 
kullanmaktadırlar. Hatta bazı değerleme yöntemleri onları ilk uygulayan 
şirketlerin isimleri ile anılmaktadır (Kasapoğlu, 2009: 51). 

1.4. Marka Değerleme Yöntemleri 

Marka değerleme yöntemleri; finansal yöntemler, davranışsal yöntemler ve karma 
yöntemler olarak üç temel kategoride incelenmektedir. Bu yöntemlerden finansal 
yöntemler ile karma yöntemler markanın parasal anlamda değerini hesaplamaya 
çalışan ve sayısal değerlerle ilgilenen yöntemlerdir. Davranışsal yöntemler ise 
markanın toplum üzerindeki psikolojik etkilerini ortaya çıkarmak istemektedir. 
Ortaya çıkarılan bu etkiler doğrultusunda markanın ne kadar değerli olduğu tespit 
edilir (Yılmaz, 2020: 20). 

1.4.1. Hirose Yöntemi 

Japonya Ekonomi ve Ticaret bakanlığının desteklediği bir organizasyonda Dr. 
Yoshikuni Hirose liderliğinde hazırlanan bir marka değerleme yöntemidir. 
Yönteme göre şirketlerin yıllık faaliyetleri sonucunda oluşan finansal verileri 
kullanılarak tarafsız bir hesaplama oluşturulabilmektedir (Palta, 2017: 43). 

Yönteme göre marka değeri aşağıda sıralanan temel bileşenlerden elde edilen 
sonuçlarla hesaplanabilmektedir (Başçı, 2009: 74). 

 MD = f(PD, SD, GD, rf) ,  

 MD : Marka Değeri ,  

 PD : Prestij Değişkeni ,  

 SD : Sadakat Değişkeni ,  

 GD : Genişleme Değişkeni ,  

 rf : Risksiz Faiz Oranı 
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Marka değeri (MD), yukarıda yer alan PD, SD, GD ve rf değişkenlerine bağlı olarak 
aşağıda yer alan formüldeki gibi hesaplanabilmektedir. 

𝑀𝐷 =  
𝑃𝐷 𝑥 𝑆𝐷 𝑥 𝐺𝐷

𝑟𝑓
 

Yöntemdeki temel faktörler, sektörde yüksek fiyatla satış yapabilme avantajının 
kullanıldığı prestij değişkeni, markanın yaptığı satışların uzun bir müddet kalıcı 
olarak devam ettirebilme ve tüketici bağlılığının ölçüldüğü sadakat değişkeni, ve 
son olarak markanın küresel piyasalarda genişleme potansiyelinin ölçüldüğü 
genişleme değişkenidir (Bozkaya, 2019: 37). 

 Prestij Değişkeninin (PD) Hesaplanması: 

Prestij değişkeni, işletmenin marka kaynaklı fiyat avantajını göstermektedir. 
Burada markadan kaynaklanan fiyat farkı üstünlüğü nakit akımları dikkate 
alınarak hesaplanmaktadır. (Başçı, 2009: 74). 

𝑃𝐷 =
1

5
∑ [(

𝑆𝑖

𝑆𝑀𝑀𝑖
−  

𝑆𝑖
∗

𝑆𝑀𝑀𝑖
∗) 𝑥

𝑃𝐺𝑖

𝐺𝑌𝐺𝑖
] 𝑥

0

𝑖=−4

 𝑆𝑀𝑀0 

𝑆𝑖          : İşletmenin i dönemki satışları 

𝑆𝑖
∗         : Kıyaslanacak işletmenin i dönemki satışları 

𝑆𝑀𝑀𝑖   :  İşletmenin i dönemki satışların maliyeti 

𝑆𝑀𝑀𝑖
∗   : Kıyaslanacak işletmenin i dönemki satışların maliyeti 

𝑃𝐺𝑖       : İşletmenin i dönemki pazarlama giderleri 

𝐺𝑌𝐺𝑖     : İşletmenin i dönemki genel yönetim giderleri 

𝑆𝑀𝑀0   : İşletmenin cari dönem satışların maliyeti (Yılmaz, 2007: 29) 

 Sadakat Değişkeninin (SD) Hesaplanması: 

Sadakat değişkeni, markanın elde etmiş olduğu sadık müşterilerine bağlı olarak 
uzun bir ticari yaşam boyunca istikrarlı bir şekilde satış yapabilme kabiliyetinin bir 
unsurudur. Bu değişken, markanın elinde tuttuğu sabit müşterilerin getirilerine 
yönelik hesaplanan bir değişkendir (Bozkaya, 2019: 6). 

𝑆𝐷 =  
𝜇𝑐 − 𝜎𝑐

𝜇𝑐
  

𝜇𝑐 :  Satılan malın maliyetinin ortalaması (5 yıllık) 

𝜎𝑐   :  Satılan malın maliyetinin standart sapması 

 Genişleme Değişkeninin (GD) Hesaplanması: 

Genişleme değişkeni, markanın bilinirliği üzerine odaklanır. Markanın içinde 
bulunduğu pazarı dışında benzer veya farklı sektörlerde ve farklı coğrafyalardaki 
etkinliğini ölçmeye çalışmaktadır (Tayşi, 2013: 67). 

Genişleme değişkeni şu şekilde hesaplanmaktadır. (Başçı, 2009: 76). 
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𝐺𝐷 =  
1

2
[
1

2
∑ (

𝐼𝐻𝑅𝑖  − 𝐼𝐻𝑅𝑖−1

𝐼𝐻𝑅𝑖−1
+ 1) +  

1

2

0

𝑖=−1

∑ (
𝑋𝑆𝑖 − 𝑋𝑆𝑖−1

𝑋𝑆𝑖−1
+ 1)

0

𝑖=−1

] 

IHR =  İhracat rakamları. 
XS  = Firmanın ana faaliyet konusu dışındaki gelirleri. 

Hirose yöntemi , diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında kullanılan verilerin kolay 
bir şekilde bulunabilmesi ve hesaplanabilmesiyle birlikte markanın sahip olduğu 
değeri tutar cinsinden ortaya çıkarılabilmesi sayesinde birçok ülkede ve 
araştırmada tercih edilmektedir  (Demir 2016: 48). Tüm bu nedenlerden dolayı 
Türkiye ölçeğinde de hesaplanabilmesi uygundur (Başçı, 2009: 76). 

1.5. Şirket Değeri 

Değerleme, bir varlığın (firma, marka) değerini belirlemeye yönelik yapılan ve 
ekonomik - matematiksel analizler içeren işlem ve uygulamalar sürecidir (Tayşi, 
2013: 36). 
Şirket değerlemesi kavramını açıklayan başka bir tanım şöyledir: “Bir finansal 
varlığın değeri, söz konusu varlığın gelecekte sağlayacağı nakit akımlarının belirli 
bir iskonto oranıyla bugüne indirgenmesiyle bulunan değerdir.” Şirket 
değerlemesinin, risk, kârlılık ve işletme değeri çerçevesinde incelenmesi gereklidir. 
Bir işletmenin değerinin hesaplanmasında o işletmenin gelecekteki potansiyel gelir 
akışı ve risk durumu son derece önemlidir (Küçükaraba, 2012: 12.). 
Şirket değerinin belirlenmesinde birtakım objektif ve subjektif parametreler 
kullanılmaktadır. Objektif parametreler kategorisine, firmanın sahip olduğu hazır 
değerler (nakitler ve nakde eşdeğer varlıklar) örnek gösterilebilir. Subjektif 
değerlere ise pazar payı, patentler ve marka değeri gibi parametreler örnek 
gösterilebilir (Özkara, 2018: 6). 

Şirket değerlemesi, ilgili firma açısından gerçekçi bir fiyat politikası 
belirlenmesinde pay sahibi olduğu gibi şirketin halihazırdaki değerinin tespitinde 
ve mevcut değerin nasıl artırılacağı sorusuna cevap bulmada etkin bir rol 
oynamaktadır. Şirket değerlemesi, yatırımcılar açısından da oldukça önemlidir. 
Zira yatırımcı, gerçeğe uygun şekilde değerlemesi yapılmış firma ve markalara 
yönelecektir. Yatırımcı, değerlemesi yapılmış bir firma ile pazardaki diğer firmaları 
karşılaştırma imkanı bulacaktır (Oğuz, 2017: 12). 

1.6. Şirket Değerleme Yöntemleri 

Şirket değerlemesi literatürde ve uygulamalarda, kolay yöntemlerden başlayarak 
karmaşık yöntemlere varana kadar çeşitli değerleme modelleri bulunmakta ve 
uygulanmaktadır. Bu modellerin (yöntem) birbirinden farklı özellikleri olmakla 
birlikte bazılarının ortak özellikleri bulunmakta ve bir arada sınıflandırılmaktadır. 
İşte bu sınıflandırma, değerleme yaklaşımlarını ortaya çıkarmaktadır. Yazar 
tarafından literatürde yapılan araştırmalar sonrası değerleme yaklaşımlarının üç 
temel sınıfa ayrıldığı görülmüştür (Akgözlü, 2020: 29; Yılmaz ve Güzel, 2012: 145; 
Fırat ve Badem, 2008: 213). Bunlar; 

 Varlık temelli değerleme yaklaşımı  

 Gelir temelli değerleme yaklaşımı  
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 Piyasa temelli (göreceli) değerleme yaklaşımı 

Varlık temelli değerleme yaklaşımını savunanlara göre; varlık ya da kaynakların 
defter değerini baz alan muhasebe bazlı şirket değeri tahminleri, geleceğe yönelik 
şüpheli varsayımlara dayandırılan diğer değerleme modellerine kıyasla daha 
uygun sonuçlar vermektedir.  Gelir temelli değerleme yaklaşımına göre; bir şirket 
ancak gelir oluşturabildiği sürece değer yaratabilecektir. Buradan hareketle bir 
şirketin güncel değerine ulaşmak için o şirketin gelecekteki potansiyel nakit 
akımlarının şimdiki değeri ele alınmalıdır. Piyasa temelli (göreceli) değerleme 
yaklaşımına göre; bir varlığın ya da şirketin değeri, onunla karşılaştırılabilir olan 
diğer varlık ya da şirketlerin kazançlarına, defter değerine, nakit akımlarına yahut 
da satışlarına bakılarak tahmin edilebilir (Erdem, 2015: 29). 

1.6.1. Piyasa Bazlı Değerleme 

Piyasa bazlı değerleme yaklaşımı, bir varlığın değerinin belirlenme sürecinde 
benzer varlıkların piyasadaki fiyatları göz önüne bulundurularak piyasaya göre 
değerinin belirlenmesidir. Buna göre, bir şirketin değeri piyasada işlem gören 
benzer şirketlerle karşılaştırılmak suretiyle belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu 
yaklaşım referans olarak doğrudan piyasayı aldığı için, finans literatüründe 
göreceli piyasa yaklaşımı, değerleme yaklaşımı, piyasaya odaklı değerleme piyasa 
çarpanlarıyla değerleme gibi farklı isimlerle ifade edilmektedir (Şahin 2017: 85).  
Piyasa bazlı değerleme yönteminde en çok kullanılan ölçü, kazanç çarpanlarıdır 
(Erdem, 2015:68). Çalışmada kullanılan çarpanlar; Fiyat/Kazanç Oranı, 
Fiyat/FAVÖK, Fiyat/Net satışlar,  Piyasa değeri/Defter değeri olarak belirlenmiştir. 
Hesaplanma formülleri ise şu şekildedir (Şahin, 2017: 115-117); 

 F/K =  Fiyat / (Dönem Karı / Ödenmiş Sermaye) 
Şirketin Değeri:  Sektör F/K oranı ortalaması x Şirketin Dönem Karı 

 F/FAVÖK = Fiyat / (FAVÖK / Ödenmiş Sermaye) 
Şirketin Değeri  =  Sektör F/FAVÖK oranı ortalaması x Şirket FAVÖK 

 F/NS = Fiyat / (Net Satışlar / Ödenmiş Sermaye) 
Şirketin Değeri =  Sektör F/Net Satışlar oranı ortalaması x Şirket Net 
Satışlar 

 PD/DD =  Fiyat x (Ödenmiş Sermaye / Defter Değeri) 
Şirketin Değeri  =  Sektör PD/DD oranı ortalaması × Şirket defter değeri 

2. Konu İle İlgili Yapılmış Çalışmalar 

Günümüz finans literatüründe şirketlerin amacı, şirket değerinin maksimize 
edilmesi olarak öngörülmektedir. Bu amaç değer maksimizasyonu olarak 
nitelendirilmektedir. Değer maksimizasyonu ise, şirket değerleme yaklaşımlarını 
ön plana çıkarmıştır. Bu bağlamda şirket değerleme yöntemleri ile şirket değerini 
artıran faktörler yıllar içinde değişim ve dönüşüme uğramıştır. Şirket değeri 
1980’li yıllara değin maddi duran varlıklarla ilişkilendirilirken 1980’lerden sonra 
bilançolarda yer almayan ve maddi varlıklar kategorisine dahil olmayan (marka 
gibi) unsurlar ile ilişkilendirilmiştir. Şu halde marka ya da diğer maddi olmayan 
unsurların geleneksel değerleme yöntemleri ile değerlendirilmesinde sorunlar 
yaşanmış; buna çözüm olarak yeni yöntemler geliştirilmiş ve değerleme 
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yöntemlerinin sayısı artmıştır. Gerek eski yöntemlerden gerekse yeni 
yöntemlerden herhangi birinin şirket değerlemesi açısından tek başına geçerli bir 
yöntem olmadığı görülmektedir. Zira literatürde üzerinde uzlaşılmış tek bir 
yöntem bulunmamaktadır (Ceren Tayşi, 2013: 110). 

Güven (2019)’in “Türk Hukukunda Marka Değerleme” isimli çalışmasında 
halihazırda yaygın biçimde kullanılmakta olan ve kabul gören marka değerleme 
metotlarının niçin birçok parametreden yararlandığı ve farklı farklı sonuçlar 
ortaya çıkardığı sorusuna cevap aranmış ve her bir yöntemin diğer yöntemleri 
hatalı veya yetersiz görmesinin sorunun kaynağı olduğu saptanmıştır. Yine bu 
çalışmada esasen marka değerleme yöntemlerinin benzer sorunlara sahip olduğu 
ve bu sorunların genel kabul görecek bir marka değerlemesinin ortaya çıkmasını 
engellediği öngörüsünde bulunulmuştur. Marka değerleme yöntemlerinin taşıdığı 
sorunlardan kaynaklanan en aza indirilebilmesi için de tüm bileşenlerin bir arada 
değerlendirildiği ortak bir değerleme yönteminin oluşturulması gerekliliği 
üzerinde durulmuştur (Güven, 2019). 

Yılmaz ve Güzel (2012)’in “Marka Değerleme ve Önemi: Telif Ücretinden Arındırma 
Yöntemiyle Bir İnceleme” isimli çalışmasına göre; bir markanın değeri ancak el 
değiştirdiğinde somut olarak tespit edilebilmektedir. Diğer taraftan değeri 
bilinmeyen markanın yönetilemeyeceği varsayımı da dikkate alınarak şirketlerin 
sahip oldukları markaları belli aralıklarla değerlemeye tabi tutmaları ve 
yatırımlarını bu değerleme sonuçlarına göre şekillendirmeleri faydalı olacaktır. 
Yılmaz ve Güzel’e göre marka değerleme yöntemleri arasında en fazla tercih 
edileni, telif ücretinden arındırma yöntemidir (Yılmaz ve Güzel, 2012). 

Özdemir ve Öncül (2016)’ün “Marka Değerleme” isimli çalışmasına göre; marka 
değerleme sürecinde esas yapılması gereken, en doğru tahminlerin yapılabileceği 
koşulları meydana getirmektir. Yazarlara göre marka değerlemenin temelinde üç 
fonksiyon yatmaktadır: büyüme, kârlılık ve risk. Yazarlar, anlatılanlar çerçevesinde 
marka değerleme sürecinin yönetiminde tek bir çözüm yolu (değerleme yöntemi) 
önermemekte; bunun yerine, birkaç farklı metodun ya da varsayımın 
uygulanmasını öngörmektedir. Ayrıca marka değerlemesi sürecinde şirketteki 
muhasebe, finans ve pazarlama birimlerinin yanı sıra ilgili personel ve birimlerin 
sürece aktif katılımının sağlanması da marka değerinin doğru tespiti açısından 
faydalı görülmektedir (Özdemir ve Öncül, 2016). 

Sağmanlı (1996)’nın “Şirket Değerleme ve Bir Uygulama Örneği” isimli eserinde 
varılan sonuçlara bakıldığında ve finans literatüründe, şirket değerlemesinde bir 
tek yönteme bağlı kalınmaması ve birçok yöntemin sonuçlarından yararlanılması 
gerektiği görüşü hakimdir. Yine ağırlıklı görüşe göre her yöntemin kendi 
bünyesinde avantaj ve dezavantajları bulunmakta ve her yöntem şirket değerini 
tespit edebilmektedir. Ancak değerleme yöntemlerinin uygulanmasında önemli 
olan doğru ve geçerli verileri elde edebilmektir (Sağmanlı, 1996). 

Küçükaraba (2012)’nın “Firma Değerlemesi ve Bir İMKB Uygulaması” isimli 
çalışmasında üç farklı şirketin üç farklı değerleme yaklaşımı ile değerlemesi 
yapılmış; her üç yöntemde de şirket değerlemesinin birbirinden farklı sonuçlar 
verdiği ortaya çıkmıştır. Bu da göstermektedir ki, şirket değerlemesinde tek bir 
yöntemin kullanılması gerçeğe uzak sonuçlar verebileceği gibi ihmal edilen 
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yöntemlerin de şirket değerlemesi açısından önemli bilgiler barındırması 
mümkündür. Şirket değerlemesinde değerleme konusu şirkete uygun olan tüm 
yöntemlerin kullanılmasının ve ortaya çıkan sonuçların ortalamasının alınarak bir 
sonuca varılmasının değerlemenin gerçeğe yakınlığı açısından önemli olduğu 
değerlendirilmektedir (Küçükaraba, 2012: 225).  

Oğuz (2017)’un “Makroekonomik Faktörlerin Firma Değeri Tespitine Etkisi: 
BİST’te Bir Uygulama” isimli çalışmasında makroekonomik faktörlerin borsada 
işlem gören bir şirketin hisse senetlerine ve şirket değerlemesine olan etkisi 
incelenmektedir. Çalışma kapsamında yürütülen uygulamada şirket değerlemesi 
yapılırken baz alınan hisse senedi fiyatının makroekonomik faktörlerden 
etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Haricen şirketin kâr yapısındaki değişiklikler ile 
değerleme için seçilen sektördeki şirketlerin kârlılık durumlarının da şirket 
değerlemesini etkilediği ortaya konulmuştur. Çalışmanın detaylarında, her bir 
makroekonomik faktörün hisse senedi fiyatları ile yakın ilişki içinde olduğu; ancak 
faktörlerin etkisinin azalma eğiliminde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 
şirketin geçmiş döneme ait finansal verileri ile gelir tablosu verilerinin ve 
bilançosunun yapılacak bir değerlemede incelenebilecek argümanlardır ve 
değerlemenin gerçeğe uyarlılığı açısından sektördeki diğer şirketler ile 
karşılaştırılmalıdır. Çalışmada, kolay ve basit hesaplanabilir nitelikte olması 
nedeniyle Fiyat / Kazanç (F/K) oranı yönteminin yatırımcılar tarafından sıklıkla 
tercih edildiği; buna karşın tahminlere dayalı olması nedeniyle kesin sonuçlar 
vermediği öne sürülmektedir (Oğuz, 2017: 112-113). 

Karakoca (2011)’nın “Farklı Değerleme Yöntemleri İle Firma Değerlemesi ve İMKB 
Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama” isimli çalışmasında İMKB’de işlem gören bir 
A.Ş.’nin değerleme yaklaşımları (varlık-gelir-piyasa) vasıtasıyla şirket değerlemesi 
yapılmıştır. Yapılan değerlemeler neticesinde elde edilen şirket değeri bulguları 
arasından ciddi farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle indirgenmiş nakit 
akışları analizi ile net defter değeri yöntemleri arasında çok ciddi farklılıklar göze 
çarpmaktadır. Karşılaştırılabilir firma değeri yöntemleri ise görece birbirine daha 
yakındır. Şu halde Küçükaraba (2012)’nın çalışmasında elde edilen sonuçlarla 
Karakoca (2011)’nın çalışmasında elde edilen sonuçların benzer olduğu 
görülmüştür (Küçükaraba, 2012; Karakoca, 2011). 

3. Araştırma Metodolojisi 

3.1. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Hirose yöntemi ile belirlenen marka değeri ile piyasa bazla 
değerleme yöntemiyle belirlenen şirket değeri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

3.2. Çalışmanın Önemi 

İhracat ile ilgilenen şirketlerin sağladıkları döviz girdisi, katma değerli üretim ve 
istihdam sebebiyle her geçen gün daha da ön plana çıktığı görülmektedir. 
Ürettikleri ürünlerle ülkemizi global dünya pazarlarında temsil eden ve 
ekonomimiz için oldukça önemli bir görevi ifa eden şirketlerin bu kabiliyetlerini 
sürdürmeleri ve hatta arttırmaları ülkemizin büyümesi ve refahı adına oldukça 
önemlidir. Bu kabiliyetleri arttırmanın yolu şüphesiz ki öncelikle şirketlerin kendi 
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kapasitelerini ve değerlerini anlayabilmeleriyle ve hangi etmenlerin bu değer 
üzerinde rol oynadığını bilmeleriyle gerçekleşebilir.  

Günümüzde var olan yüksek rekabet koşullarında pazarlama faaliyetlerinin yapı 
taşı olan markanın değerinin bilinmesi, korunması ve zamanla arttırılması 
gereklilikten öte ayakta kalma adına zorunluluktur. Bunun için öncelikle bu 
değerin tam ve doğru bir biçimde hesaplanması gerekmektedir.  Hesaplanan bu 
marka değerlerinin yanında şirket değerleri de hesaplanarak ikisi arasındaki 
ilişkinin belirlenmesi ise şirketlerin uzun vadeli yatırım, planlama ve bütçe 
stratejilerinde yol gösterici olabilecektir. 

Bu çalışma ülkemizin gözbebeği konumunda olan ihracat şampiyonu 
şirketlerimizin gelecek planlarını daha sağlam temellere kurabilmesine bir katkı 
sunabilmek adına hazırlanmıştır. 

3.3. Veri Toplama Süreci 

Çalışmada yer alan şirketler halka açık olmaları sebebiyle yılda dört kez olmak 
üzere her 3 ayda bir bilançolarını kamuoyu ile paylaşmaktadırlar. Kamuyu 
Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden bu verileri elde etmek 
mümkündür. Çalışma 2016-2020 yıllarını kapsamaktadır ancak Hirose yönteminde 
yer alan sadakat değişkeni hesaplamasında satılan malın maliyetinin son 5 yıllık 
ortalaması alınmaktadır. Bu nedenle 2016 yılı hesaplamasında  2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 yılları verilerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece çalışmada 2012 - 
2020 yılları verileri kullanılmıştır. Yayınlanan veriler Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları (UFRS) usullerine uygun olarak düzenlenmektedir. Bu 
standartların amacı, dahil olan tüm şirketlerin mali tablolarının 
karşılaştırılabilmesine olanak tanımaktır.  

3.4. Çalışmanın Yöntemi 

Bu çalışmada şirketlerin bilançolarından elde edilen veriler ışığında marka değeri 
hesaplaması için Hirose yöntemi, Şirket değeri hesaplaması için ise piyasa bazlı 
değerleme yöntemi kullanılmıştır. 

4. Analiz Süreci 

4.1. Marka Değerinin Belirlenmesi 

Marka değerinin belirlenmesi sürecinde Hirose modelinin ilk değişkeni olan prestij 
değişkeni hesaplamasıyla başlanmıştır. Bu değişkene göre değerlemesi yapılacak 
şirketin satışları ve satışlarının maliyeti, bulunduğu sektördeki satışlar/satışların 
maliyeti oranı en düşük şirket ile karşılaştırılmaktadır. Öncelikle bu oranın 
hesaplanabilmesi için çalışmaya dahil edilen şirketlerin içinde bulunduğu BIST 
Metal Eşya ve Makine sektöründeki şirketler incelenmiştir. Yıllara göre en düşük 
S/SMM verisine sahip şirketler o yılın karşılaştırılacak şirketi seçilmiştir. Ardından 
diğer değerler bilançolardan alınarak formül hesaplanmıştır. Hesaplamalar 2016,  
2017,  2018,  2019, 2020 yılları için yapılmıştır. Modelin ikinci değişkeni olan 
sadakat değişkeni satılan malın maliyetinin 5 yıllık ortalaması ve satılan malın 
maliyetinin standart sapması verileri ile hesaplanmaktadır. Hesaplamalar formüle 
uygun şekilde 2016,  2017,  2018,  2019, 2020 yılları için hesaplanmıştır. Modelin 
son değişkeni olan genişleme değişkeni hesaplamasında şirketlerin ihracat 
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rakamları kullanılmıştır. Hesaplamalar formüle uygun olarak 2016,  2017,  2018,  
2019,  2020 yılları için hesaplanmıştır. Modelin son formülünde belirtildiği gibi, 
hesaplanan bu üç değişkenin sonuçları birbirleri ile çarpılarak faiz oranına 
bölünmesiyle şirketlerin marka değerleri 2016,  2017, 2018,  2019, 2020 yılları 
için tek tek ortaya çıkarılmıştır. 

4.2. Şirket Değerinin Belirlenmesi 

Şirketlerin değerini hesaplayabilmek için piyasa bazlı değerleme yöntemi 
seçilmiştir. Bu değerlemede sıklıkla kullanılan kazanç çarpanları modeli 
kullanılmıştır. Seçilen çarpanlar; Fiyat/Kazanç Oranı, Fiyat/FAVÖK, Fiyat/Net 
satışlar,  Piyasa değeri/Defter değeri olarak belirlenmiştir. Sektördeki benzer 
şirketler baz alınarak çeşitli çarpanlar üzerinden yapılan bu değerleme de BIST 
Metal Eşya ve Makine sektöründe yer alan toplam 31 şirket hesaplamaya dahil 
edilmiştir. Sektörde bulunan şirketlerin son 5 yıllık Fiyat/Kazanç Oranı, 
Fiyat/FAVÖK, Fiyat/Net satışlar,  Piyasa değeri/Defter değeri oranı ortalaması 
Microsoft Excel aracılığıyla hesaplanmıştır.  Elde edilen sonuçlar, çarpanların 
formüllerine uygun olarak yerlerine konarak hesaplanmış ve şirket değerleri 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 yılları için tek tek ortaya çıkarılmıştır. 

5. Bulgular 

Seçilen yöntemler ışığında ilgili şirketlerin 2016-2020 yılları arası her yıla ait ayrı 
ayrı marka değerleri ve şirket değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 
Arçelik ile Vestel ve Ford Otosan ile Tofaş şirketleri karşılaştırılmıştır. 
Karşılaştırma sonuçlarına göre 2016-2020 yılları boyunca; 

 Arçelik marka değerini düşürürken Vestel marka değerini arttırmıştır. 

 İki şirkette şirket değerlerini arttırırken Vestel’deki artış Arçelik’i geride 
bırakmıştır.  

 Ford Otosan ve Tofaş şirketlerinin marka değerlerinde düşüş yaşanırken 
Ford Otosan’da yaşanan düşüş Tofaş’tan daha fazla olmuştur. 

 İki şirketinde şirket değerlerinde artış görülürken Ford Otosan da yaşanan 
artış Tofaş’a göre daha fazla olmuştur.  

 2020 yılı itibariyle Arçelik ve Vestel’in marka değerleri şirket değerlerinden 
daha fazla olmuştur.  

 2020 yılı itibariyle Ford Otosan ve Tofaş’ın marka değerleri şirket 
değerlerinin altında kalmıştır. 

Analizin devamında ise marka değeri ile şirket değeri arasındaki ilişkinin 
belirlenebilmesi için regresyon analizi yapılmıştır.  Yapılan regresyon analizinde 
her bir şirket için marka değeri ile şirket değeri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. 

ARÇELİK 

Tablo 1: ARÇELİK Marka Değeri ve Şirket Değeri İlişkisi 
 Marka Değeri Şirket Değeri 

Marka 
Değeri 

Pearson Korelasyon 1 -,934* 
Sig. (2-tailed)  ,020 

N 5 5 
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Şirket  
Değeri 

Pearson Korelasyon -,934* 1 
Sig. (2-tailed) ,020  

N 5 5 

*. Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır (2 tailed). 

Korelasyon analizi iki veya daha fazla değişken arasında bir ilişkinin olup olmadığı 
şayet ilişki varsa bu ilişkinin şiddetini ortaya koyan bir istatistiki analizdir. 
Korelasyon katsayısı -1 ile +1 (-1 ≤ r ≤ +1) arasında değişen değerler almakla 
birlikte, korelasyon kat sayılarında 0,00 ile 0,25 arası değerin ‘çok zayıf’, 0,26 ile 
0,49 arası değerin ‘zayıf’, 0,50 ile 0,69 arası değerin ‘orta’, 0,70 ile 0,89 arası 
değerin ‘yüksek’, 0,90 ile 1,00 arası değerin  ise ‘çok yüksek’ olduğu ifade edilir 
(www.spssistatistik.net, 2021). Sig (p) değerinin 0.05’ten küçük olması nedeniyle 
ilişkinin anlamlı olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 2. Arçelik Marka Değerinin Şirket Değerine Etkisi Regresyon Analizi Sonuçları 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 
Std. Tahmin 

Hatası 

1 ,934a ,873 ,831 6542586273,44324 

Model Karelerin Toplamı df Ortalama Kare F Sig. 

1 

Regresyon 
88459505939103 

0900000,000 
1 

8845950593910 
30900000,000 

20,665 ,020b 

Artık 
12841630543634 

3760000,000 
3 

4280543514544 
7920000,000 

  

Total 
10130113648273 

74700000,000 
4    

a. Bağımlı Değişken: Şirket Değeri  
b. Tahmin ediciler: (Sabit), Marka Değeri 

Regresyon analizinde R2 değeri bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki 
değişimlerin ne kadarını açıkladığını göstermektedir (Sağlam, 2020:143). 
Düzeltilmiş R2 değerine göre marka değeri, şirket değeri üzerindeki değişimlerin 
%83,1’ini açıklamaktadır. Regresyon analizinde elde edilen Anova testi sig(p) 
değeri 0,05’ten küçük ise model anlamlıdır (Sağlam, 2020:143). Anova test değeri 
sig(p) değerinin 0,05 ten küçük olması modelin anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3: Arçelik Regresyon Analizi Beta Katsayıları 

Model 

                              Standartlaşmamış  
                           Katsayılar 

Standartlaştırılmış 
Katsayılar t Sig. 

B Std. Hata Beta 

1 
(Constant) 151351185620,238 28711686339,933  5,271 ,013 

Marka 
Değeri 

-,495 ,109 -,934 -4,546 ,020 

a. Bağımlı Değişken: Şirket Değeri 

Regresyon analizinde elde edilen standart beta katsayıları p 0,05’ten küçük olmak 
şartıyla, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etki derecesini 
göstermektedir. Coefficients değerlerine göre Beta = 0,934 oranında negatif yönde 
etkisi olduğu belirlenmiştir. T testi sig(p) değerinin 0,05’ten küçük olması 
nedeniyle katsayının anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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VESTEL 

Tablo 4: VESTEL Marka Değeri ve Şirket Değeri İlişkisi 
 Marka Değeri Şirket Değeri 

Marka 
Değeri 

Pearson Korelasyon 1 ,296 

Sig. (2-tailed)  ,629 

N 5 5 

Şirket  
Değeri 

Pearson Korelasyon ,296 1 

Sig. (2-tailed) ,629  

N 5 5 

Sig (p) değerinin 0.05’ten büyük olması nedeniyle ilişkinin anlamsız olduğu 
belirlenmiştir. 

Tablo 5: VESTEL Marka değerinin Şirket Değerine Etkisi Regresyon Analizi Sonuçları 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Std. Tahmin Hatası 

1 ,296a ,087 -,217 10197469970,46541 

Model 
Karelerin 
Toplamı 

df 
Ortalama 

Kare 
F Sig. 

1 

Regresyon 
2990507299811

4984000,000 
1 

299050729981
14984000,000 

,288 ,629b 

Artık 
3119651813956

31340000,000 
3 

103988393798
543790000,000 

  

Total 
3418702543937

46300000,000 
4    

a. Bağımlı Değişken: Şirket Değeri 
b. Tahmin ediciler: (Sabit), Marka Değeri 

Anova testi sig değerinin 0,05’ten büyük olması nedeniyle marka değerinin şirket 
değeri üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik model anlamsız çıkmış ve katsayı 
yorumlanamamıştır. 

Tablo 6: VESTEL Regresyon Analizi Beta Katsayıları 

Model 

                      Standartlaşmamış  
                              Katsayılar 

Standartlaştırılmış 
Katsayılar t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -9377029037,9 35716514047,3  -,263 ,810 

Marka 
Değeri 

,181 ,338 ,296 ,536 ,629 

a. Bağımlı Değişken: Şirket Değeri 
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FORD OTOSAN 

Tablo 7: FORD OTOSAN Marka Değeri ve Şirket Değeri İlişkisi 

 Marka Değeri Şirket Değeri 

Marka 
Değeri 

Pearson Correlation 1 -,685 

Sig. (2-tailed)  ,202 

N 5 5 

Şirket 
Değeri 

Pearson Correlation -,685 1 

Sig. (2-tailed) ,202  

N 5 5 

Sig (p) değerinin 0.05’ten büyük olması nedeniyle ilişkinin anlamsız olduğu 
belirlenmiştir.                                                     

    Tablo 8: FORD OTOSAN Marka Değerinin Şirket Değerine Etkisi Regresyon Analizi 
Sonuçları 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Std. Tahmin Hatası 

1 ,685a ,470 ,293 13479638253,28845 

Model 
Karelerin 
Toplamı 

df Ortalama Kare F Sig. 

1 

Regresyon 
4828452837419

22400000,000 
1 

48284528374192
2400000,000 

2,657 ,202b 

Artık 
5451019423185

52100000,000 
3 

18170064743951
7400000,000 

  

Total 
1027947226060
474500000,000 

4    

a. Bağımlı Değişken: Şirket Değeri  
b. Tahmin ediciler: (Sabit), Marka Değeri 

Anova testi sig değerinin 0,05’ten büyük olması nedeniyle marka değerinin şirket 
değeri üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik model anlamsız çıkmış ve katsayı 
yorumlanamamıştır. 

Tablo 9: FORD OTOSAN Regresyon Analizi Beta Katsayıları 

Model 
                          Standartlaştırılmış  

                               Katsayılar 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Hata Beta 

1 
(Constant) 64548093181,502 27312246273,784  2,363 ,099 

Marka 
Değeri 

-2,726 1,672 -,685 
-

1,630 
,202 

a. Bağımlı Değişken: Şirket Değeri 
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TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL 

Tablo 10: TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL Marka Değeri ve Şirket Değeri İlişkisi 

 Marka Değeri Şirket Değeri 

Marka 
Değeri 

Pearson Korelasyon 1 -,608 

Sig. (2-tailed)  ,276 

N 5 5 

Şirket  
Değeri 

Pearson Korelasyon -,608 1 

Sig. (2-tailed) ,276  

N 5 5 

Sig (p) değerinin 0.05’ten büyük olması nedeniyle ilişkinin anlamsız olduğu 
belirlenmiştir.            

Tablo 11: TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL Marka Değerinin Şirket Değerine Etkisi Regresyon 
Analizi Sonuçları 

Mode
l 

R R2 Düzeltilmiş R2 
Std. Tahmin 

Hatası 

1 ,608a ,370 ,160 
5774482444,027

93 
Model Karelerin Toplamı df Ortalama Kare F Sig. 

1 

Regresyo
n 

58811306100602110000,0
00 

1 
58811306100602110000,

000 
1,764 ,276b 

Artık 
100033942489160220000,

000 
3 

33344647496386740000,
000 

  

Total 
158845248589762330000,

000 
4    

a. Bağımlı Değişken: Şirket Değeri  
b. Tahmin ediciler: (Sabit), Marka Değeri 

Anova testi sig değerinin 0,05’ten büyük olması nedeniyle marka değerinin şirket 
değeri üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik model anlamsız çıkmış ve katsayı 
yorumlanamamıştır. 

Tablo 12: TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL Regresyon Analizi Beta Katsayıları 

Model 
Standartlaşmamış                                    

Katsayılar 
Standartlaştırılmış 

Katsayılar t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 

23851599222,61
6 

8729820016,074  2,732 ,072 

Marka 
Değeri 

-,206 ,155 -,608 
-

1,328 
,276 

a. Bağımlı Değişken: Şirket Değeri 

Bu analizlerin sonucunda yalnızca Arçelik şirketinde anlamlı bir ilişki ortaya 
çıkmış diğer şirketlerde ilişki bulunamamıştır.  

İkinci regresyon analizinde ise marka değeri ile şirket değeri arasındaki ilişkiyi 
incelemek adına dört şirket için genel bir analiz yapılmıştır.  
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Tablo 13: Şirketlerin Marka Değerleri İle Şirket Değerli Arasındaki İlişki 
 Marka Değeri Şirket Değeri 

Marka 
Değeri 

Pearson Korelasyon 1 ,085 

Sig. (2-tailed)  ,721 

N 20 20 

Şirket 
Değeri 

Pearson Korelasyon ,085 1 

Sig. (2-tailed) ,721  

N 20 20 

Sig (p) değerinin 0.05’ten büyük olması nedeniyle ilişkinin anlamsız olduğu 
belirlenmiştir. 

Tablo 14. Şirketlerin Marka Değerlerinin Şirket Değerlerine Etkisi Regresyon Analizi 
Sonuçları 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 
Std. Tahmin 

Hatası 

1 ,085a ,007 -,048 
13031068101,29

809 
Model Karelerin Toplamı df Ortalama Kare F Sig. 

1 

Regresyon 
22281809771127374000,

000 
1 

222818097711273740
00,000 

,131 ,721b 

Artık 
30565572454920356000

00,000 
18 

169808735860668630
000,000 

  

Total 
30788390552631630000

00,000 
19    

 
 

a. Bağımlı Değişken: Şirket Değeri  
b. Tahmin ediciler: (Sabit), Marka Değeri 

Anova testi sig değerinin 0,05’ten büyük olması nedeniyle marka değerinin şirket 
değeri üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik model anlamsız çıkmış ve katsayı 
yorumlanamamıştır. 

Tablo 15. Şirketlerin Regresyon Analizi Beta Katsayıları 

Model 

Standartlaştırılmış 
 Katsayılar 

Standartlaştırılmış  
Katsayılar t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 15048712230,848 4429654699,144  3,397 ,003 

Marka 
Değeri 

,011 ,031 ,085 ,362 ,721 

a. Bağımlı Değişken: Şirket Değeri  

Analiz sonucu marka değeri ile şirket değeri arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

6. Sonuç 

Analizlerden elde edilen sonuçlara bakıldığında, Şirketlerin marka değerleri ile 
şirket değerleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır. Bu durum 
bizlere marka değerinin büyük ölçüde şirket değerinden bağımsız olarak kendi 
dinamiklerine göre hareket ettiğini ortaya koymaktadır. Marka değerini ortaya 
koyan dinamiklere çalışmada çokça yer verilmiştir.  
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Elde edilen sonuçlara göre başarılı bilançolara ve gelir tablolarına sahip olmanın 
aynı zamanda başarılı bir markaya da sahip olmak anlamına gelmediği 
görülmüştür. Bu sebeple şirketlerin bu iki değer arasındaki farklı anlayarak 
stratejilerini belirlemeleri gereklidir. 

Marka kimliğini ve imajını doğru şekilde tüketiciye yansıtabilmiş ve marka 
olmanın gerekliliklerini yerine getirebilmiş şirketlerin marka değerleri, şirket 
değerlerinden çok daha fazla olabilmektedir. Buradan yola çıkarak markanın 
yalnızca bir pazarlama faaliyeti olarak görülmeyip şirket için diğer tüm 
faaliyetlerden daha fazla maddi değer yaratabileceği bilinmelidir.  

Çalışmanın baz aldığı yıllar boyunca şirketlerin değerlerindeki yükselişin 
sebeplerinden biri olarak ortaya koydukları yüksek ihracat performansları 
gösterilebilir. Bu sayede elde ettikleri döviz girdileri şirketlerin gelir tablolarına 
olumlu yansımıştır. Ancak şirket değerlerinde yaşanan artışa rağmen Vestel 
dışında diğer şirketlerin marka değeri performansları düzenli bir yükseliş 
kaydedememiştir. Bu durumun sebeplerinin iyice araştırılarak incelenmesi 
şirketler açısından faydalı olacaktır. 

Çalışmada marka değeri konusunda dikkat çeken bir başka husus ise Arçelik ve 
Vestel’in marka değerlerinin şirket değerlerinden çok daha fazla olmasıdır. Bu 
duruma, sağlamış oldukları güçlü marka kimlikleri ile tüketicilerde yarattıkları 
imaj etkili olmuş olabilir. Ancak bu durumun tam tersinin yaşandığı Ford Otosan ve 
Tofaş’ta marka değerleri şirket değerlerinin altında kalmıştır. Bu iki şirketin 
markalarını daha değerli bir noktaya taşıyacak çalışmalar yapmaları gerekebilir. 
Çalışmada nasıl güçlü bir marka yaratılacağı anlatılmıştır. 
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