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Marka sermayesinin hesaplanmasında 
kullanılan finansal yaklaşımlara 
yönelik kavramsal bir perspektif

Çiğdem Şahin*
Hüseyin S. Kurtuldu**

Abstract . A conceptual framework for measuring brand equity on a financial 
basis
In recent years, the notion of brand equity has become increasingly important for  
companies as a result of intensive competition in the world markets. Because of 
their growing importance, researchers and practitioners have begun to develop 
methods to better measure and account for brand names. While there has been 
much research on “branding” and “brand equity”, relatively little has been 
published on  the “financial approaches for measuring brand equity”, particularly 
in Turkey. This paper reviews the financial approaches for measuring brand 
equity. The various financial methods available for brand equity are discussed and 
evaluated. Also, guidelines are provided for managers and a process for valuing 
brands is suggested. 
Keywords : Measuring Brand Equity, Financial Methods 

Özet
Gerek marka alım satımları sırasında ödenecek bedelin hesaplanmasına yö-

nelik olarak yaşanan zorluklar, gerekse işletmelerin finansal nitelik taşıyan bilan-
ço değerlerinin önemini göreceli olarak yitirmesiyle marka sermayesinin de temel 
finansal tablolarda yer alması gerektiğine yönelik olarak gelişen inanç, marka 
sermayesinin hesaplanmasına yönelik çeşitli yaklaşımların geliştirilmesine neden 
olmuştur. Bu doğrultuda, marka sermayesinin hesaplanmasına yönelik olarak, 
önce finansal sonra psikolojik ve son olarak da karma modeller geliştirilmiştir. 

Son yıllarda, “marka” ve “marka sermayesi” kavramlarına yönelik çok 
sayıda bilimsel araştırma yapılmışsa da, marka sermayesinin hesaplanmasına 
yönelik olarak, özellikle de ülkemizde göreceli olarak az sayıda çalışmaya rast-
lanmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, marka sermayesinin hesaplan-
masına yönelik olarak bugüne dek geliştirilmiş olan finansal yaklaşımlara ışık 
tutmak ve bu yaklaşımlara yönelik genel değerlendirmeler sunarak konu ile ilgili 
önerilerde bulunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Marka sermayesinin ölçümlenmesi, finansal yöntemler
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1. Giriş
Hayatta kalabilmek için global anlam-

da rekabet etmek durumunda olan bir çok 
işletme için marka artık “birincil sermaye” 
durumuna gelmiştir. Markanın, geleneksel 
varlık değerini aşan bir sermaye olduğu 
fikri, finans profesyonellerince geliştirilmiş 
ve kabul görmüş bir fikirdir (Tauber, 1998, 
p.26). Markaların firmaların bilançolarında 
soyut varlıklar kalemi altında tanınabilir/
kabul edilebilir bir kalem olarak yer alması 
1980’lerin sonunda ortaya çıkan ve giderek 
daha da yaygınlık kazanan bir uygulamadı-
r(Seetharaman, Nadzir and Gunalan, 2001). 
Çünkü, günümüzde başarılı bir markanın 
rekabetçi avantajı, markaya sahip olan 
firma için oldukça kıymetli bir varlıktır(-
Motameni&Shahrokhi, 1998, p. 285). Bu 
durum, marka veya marka portföyünün re-
kabetçi bir avantaj yaratmada avantaj teşkil 
ettiği firmalar için özelikle geçerlidir. Öyle 
ki, markanın firma için teşkil ettiği değer, 
firmanın bilanço değerinin çok daha üzerin-
de olabilmektedir. Procter and Gamble’ın, 
Richardson-Vicks’i bilanço değerinin 2,6 
katı bir fiyata satın alması, Nabisco’nun 
bilanço değerinin 3,2 katına ve General Fo-
od’un da bilanço değerinin 3,5 katına satıl-
ması konuyu açıklar nitelikteki örneklerdir 
(Business Week, 1995, p.108). Bütün bu 
stratejik öneminin yanı sıra, marka aslında 
karmaşık bir olgudur : “Sadece fiziksel an-
lamdaki ürün değil, ona sahip olan tüketici 
için, eşsiz bir üründür ve onu, ona oldukça 
benzer olan diğer ürünlerden anlamlı ve uy-
gun bir biçimde farklılaştıracak hem soyut 
hem de somut nitelikteki bir dizi değeri ve 
özelliği içinde barındıracak biçimde zaman 
içerisinde geliştirilmiştir”(Murphy, 1990, 
p.24). Marka sermayesi yönetiminin so-
nuçlarını değerlendirme yaklaşımının, yeni 
ekonomide soyut varlıklar için en önemli 
değerlendirme konularından bir tanesi 
olmasının ( Baldauf, Cravens, and Binder, 
2003, p. 220) nedeni de budur. Canada-Dry 
ve Colgate Palmolive , güçlü marka ko-
numlarını sürdürmek ve marka sermayele-
rini artırmak amacıyla, organizasyonlarında 

marka sermayesi yöneticisine yer veren bü-
yük firmalardan ikisidir (Yoyovich, 1988, 
p.18).Bu gelişmelere paralel olarak “marka 
sermayesi” kavramına yönelik bilimsel ilgi 
de artmıştır. 

Literatüre bakıldığında, marka ser-
mayesi kavramına genel olarak iki farklı 
perspektiften yaklaşıldığı gözlemlenebilir. 
Bunlardan birincisi, marka sermayesini 
stratejik marka yönetiminin bir unsuru 
olarak karar vermede kullanan pazarlama 
odaklı yaklaşımdır ki, bu yaklaşımda te-
mel olarak soyut bir kavram olan marka 
sermayesinin unsurları keşfedilmeye ve 
tüketicilerin markaya yönelik davranışları 
izlenmeye çalışılır. Tüketicilerin marka 
üzerindeki etkisi bir dizi bilişsel etkiyi 
içinde barındırdığından, pazarlama odaklı 
marka sermayesi çalışmalarında, tüketici 
davranışlarının belirlenmesi ve tüketici 
davranışlarının marka sermayesi üzerinde-
ki etkisi ön plandadır.

İkinci yaklaşım ise markanın muha-
sebeleştirilmesi, marka sahibi firmanın bir 
başka firmayla birleşmesi, marka sahibi 
olan firmanın bir başka firma tarafından 
satın alınması veya bir başka firmayı satın 
alması ve de franchising gibi durumlarda 
markanın finansal değerinin hesaplanması 
ya da tahmin edilmesi amacına yönelik 
olan ve muhasebeye hizmet veren finansal 
yaklaşımdır. Markanın değerlenmesine 
yönelik farklı finansal yaklaşımlar mev-
cuttur.Örneğin, Interbrand Group marka 
performansının yedi farklı boyutuna( lider-
lik, istikrar, piyasa istikrarı, global seviye, 
eğilim, destek ve koruma) dayalı bir çarpan 
kullanmışken, Grand Metropolitan, satın 
alınan markanın değerini, elde etme/satın 
alma fiyatı ile sabit değerler/varlıklar 
arasındaki farklılığı saptamak yoluyla 
saptamıştır(Keller, 1993, p.1). Finansal 
perspektiften yaklaşan bir başka tanıma 
göre, marka sermayesi, markalı bir ürünün 
gelirlerinden elde edilecek olan gelecekteki 
nakit akışlarının bugünkü değere indirgen-
miş hali ile aynı ürünün markalanmamış 
olması durumunda o ürünün gelirlerinden 

İn
di

re
n:

 [K
ar

ad
en

iz
 T

ek
ni

k 
Ü

ni
ve

rs
ite

si
], 

IP
: [

19
4.

27
.9

0.
22

6]
, T

ar
ih

: 0
1/

07
/2

01
3 

10
:3

7:
24

 +
03

00

B
 i 

l g
 e

 s
 e

 l

İn
di

re
n:

 [K
ar

ad
en

iz 
Te

kn
ik 

Ün
ive

rs
ite

si]
, IP

: [
19

4.2
7.9

0.2
26

], 
Ta

rih
: 0

1/0
7/2

01
3 1

0:
37

:2
4 +

03
00



20.yıl Temmuz 2005 124

İktisat İşletme ve Finans İnceleme- Araştırma

20.yıl Temmuz 2005 125

İktisat İşletme ve Finans İnceleme- Araştırma

elde edilecek olan gelecekteki nakit akış-
larının bugünkü değere indirgenmiş hali 
arasındaki olumlu farktır (Simon & Sulli-
van, 1993, p .29). Aslına bakılırsa, marka 
değerinin muhasebeleştirilmesi finansal ra-
porlamada yeni sayılabilecek bir tekniktir. 
1980’li yılların ortalarında, bir danışmanlık 
firması olan Interbrand Company’nin Rank 
Havis McDougal adlı bir firma için marka 
değerlendirmesi hizmeti vermesi ile başla-
mış ( Seetharaman, Nadzir and Gunalan, 
2001, p.244) ve o günden bu güne konu ile 
ilgili farklı çalışmalar yapılmıştır. Bunlara 
örnek olarak Simon & Sullivan, 1993; Eag-
le & Kitchen, 2000; Seetharaman & Nad-
zir and Gunalan, 2001 verilebilir. Finans 
odaklı yöntemlere ışık tutmayı amaçlayan 
bu çalışmanın devamında, marka sermaye-
sinin hesaplanmasına yönelik muhasebe ve 
finans odaklı yaklaşımları içeren genel bir 
sınıflandırmaya gidilecek, ardından her bir 
başlık altında yer alan yöntem ve modeller 
daha detaylı olarak sunulacak ve son olarak 
da, bu yaklaşımlara yönelik eleştirilerde 
bulunulacak ve böylece konunun geneline 
muhasebe ve finansman departmanları açı-
sından geçerlilik taşıyan kavramsal bir ışık 
tutulmuş olacaktır. 

2. Marka Sermayesinin Hesaplan-
masında Kullanılan Finansal Modeller

Finansal modeller, genel itibariyle, 
marka sermayesinin parasal değerinin 
hesaplanmasında kantitatif yöntemleri kul-
lanan modeller olup, genellikle şirket satı-
nalma, şirket birleşmesi, lisans verme veya 
finansal analiz gibi amaçlarla kullanılırlar. 
Ne var ki, bu modeller marka sermayesinin 
hesaplanmasında tüketici tercihlerini etkin 
bir faktör olarak pek fazla dikkate almazlar 
( Zimmermann and others, 2001, p.20). Ya-
pılmış olan literatür taraması doğrultusun-
da, finansal modeller başlığı altında, dört 
farklı yaklaşımdan söz edilebilir. 

2. 1. Marka Sermayesinin Maliyete 
Dayalı Olarak Hesaplanması

Maliyete dayalı yöntemler içerisinde 
en çok uygulananı tarihi maliyetler meto-
dudur. Tarihi maliyetler metodunun genel 

mantığı, bir markanın elde edilmesinde 
veya kurulmasında, geliştirilmesinde ve 
sürdürülmesinde yer alan tüm maliyetlerin 
toplanması, enflasyondan arındırılması ve 
uygun iskonto oranı kullanılarak bugünkü 
değere indirgenmesidir. Markaya yönelik 
maliyetlere örnek olarak, ürün konseptinin 
araştırılması ve geliştirilmesine yönelik, 
pazar testine yönelik, promosyon ve rek-
lama yönelik maliyetlerden bahsedilebilir. 
Muhasebeciler, bu türdeki bir marka he-
saplaması yaklaşımına sıcak bakmakta ve 
bu yaklaşımı marka değerlemesindeki en 
kabul edilebilir yaklaşım olarak kabul et-
mektedirler. Çünkü bu yaklaşım, standart 
muhasebe pratiği ile uyum gösteren bir 
değerleme tekniğidir(Cravens & Guilding, 
1999, p.58). Markayı değerinin üzerinde 
hesaplayan ve oldukça basit bir yöntem 
olan tarihi maliyet yöntemi, çeşitli neden-
lerle marka alıcılarınca sık kullanılan bir 
yöntemdir ( Chevron, 2000,p.24). 

Bununla birlikte, pazarlama depart-
manına sağlayacağı fayda açısından ba-
kıldığında, pazarlamacıların bu yöntemi 
oldukça başarısız buldukları görülmektedir. 
Çünkü bu yöntem, stratejik marka yönetimi 
aktiviteleri ve süreçleri için etkin bir biçim-
de uygulanmasıyla oluşan katmadeğeri göz 
önüne almamaktadır (Seetharaman, Nadzir 
and Gunalan. 2001, p.248). 

Yine bu yöntemle ilgili en önem-
li sorunlardan bir tanesi de, markaya 
ilişkin tüm harcamaların sağlıklı bir bi-
çimde saptanmasının güç oluşudur. Bu 
güçlüğün altında iki neden yatmaktadır 
ki bunlardan birincisi, özellikle köklü 
markalar için geçmişteki tüm harcamala-
rın saptanmasının zor oluşudur. 1899’da 
Kırım’da üretime başlayan ve Atatürk’ün 
ilk onayladığı şirketler arasında yer alan 
Hacı Şakir markası (www.dharma.com.tr/
dkm/article.php?sid=23) için bu metodun 
bu açıdan ne kadar zor olacağı açıkça 
ortadadır. İkinci neden ise, markaya ait 
maliyetlerin özel olarak saptanmasının 
güç oluşudur ( Tollington, 1995, p.58). 
Çünkü gerçekleştirilen bir çok maliyet 
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marka gelişimine dolaylı olarak katkıda 
bulunur. Örneğin teknolojik uzmanlık ve 
gelişim hizmetlerine yönelik olarak yapılan 
harcamalar marka ile ilişkilidir ve marka 
maliyetinin içinde yer almalıdır. Ancak bu 
harcamaların yarattığı faydaların da soyut 
oluşu nedeniyle, yarattığı değerin marka 
harcamalarının içinde yer alması oldukça 
zordur (Cravens & Guilding, 1999, p.58). 

Yine reklam harcamalarından yola 
çıkan bu yöntemde, Rolls-Royce gibi stra-
tejisi gereği reklam yapmayan markaların 
reklam harcamaları olmadığından, değerle-
rinin de düşük çıkması beklenir. 

Oldukça muhafazakar bir yaklaşım 
olan maliyet yaklaşımı, markanın satın alın-
dıktan sonra değerinin düşeceğini varsayar. 
Bu nedenle bu yöntem, karşılaştırmalı 
marka değerlemesinde faydalı olabilmekle 
birlikte, birincil kullanımı daha çok fiziksel 
varlıklar içindir. Çünkü soyut varlıkların 
değeri zaman geçtikçe azalmaz, aksine 
iyi kullanılırsa artar ( www.klminc.com/
brand_valuation/bvbasics.html. ). 

Marka yönetimi sürecinde çok faydalı 
bir veri niteliği teşkil eden gelecekteki ka-
zançlar bu yöntemde tümüyle dışlanmıştır. 

Sonuç olarak, muhasebeciler için 
oldukça kolay ve muhasebe ilkeleriyle 
uyumlu olan bu yaklaşım, pazarlama ve 
yönetim amaçlarına pek de fazla hitap et-
memektedir. 

Bu yaklaşımın bir takım sorunlarının 
üstesinden gelmek amacıyla yenileme 
maliyetlerinden yola çıkan bir yaklaşım 
geliştirilmiştir ki(Motameni&Shahrokhi,1-
998,p.280) , yenileme maliyetleri yaklaşımı 
olarak da bilinir. Ayrı bir başlıkta inceleme-
ye gerek olmamakla birlikte, bu yaklaşım-
daki temel amaç, varolan markaya benzer 
bir marka yaratmanın işletmeye ne kadara 
malolacağının hesaplanması ve marka de-
ğerinin buna göre hesaplanmasıdır. Aaker’-
in de iddia ettiği gibi (1991), yeni bir marka 
kurmanın maliyeti başarı olasılığının düşük 
olması nedeniyle daha düşük olacaktır. Bu 
yöntemin temel avantajı hesaplanmasının 
kolay oluşudur. Ancak bu yaklaşım varolan 

markaların başarısını göz önüne almaz ve 
bu da yöntemin temel dezavantajını teşkil 
eder. Bir markanın bugünkü değeri 100 
milyon $ olabilir.Bununla birlikte, kurulma 
maliyeti 5 milyon $ olan bir markanın %10 
başarı oranı sağlaması durumunda değeri 
50 milyon dolar olur. Bu şartlar altındaki 
bir firma, bir rakibin pazara girmesi du-
rumunda stratejik anlamda çok güçsüz bir 
durumda kalır. Yine bu yöntem pazara ilk 
giren firma olmanın faydalarını da göz önü-
ne almaz. Halbuki, bir ürün kategorisinde 
ilk olarak pazara giren bir firmanın elde 
ettiği doğal avantajlar vardır ve bu avantaj-
lar pazara giren son şirkete doğru giderek 
azalırlar (Abratt&Bick,2003,p. 6). 

2.2. Marka Sermayesinin Piyasaya 
Dayalı Olarak Hesaplanması

Marka yönetiminde dışsal odaklı sayı-
labilecek bir yaklaşım olan piyasaya dayalı 
marka değerleme, marka sermayesinin 
hesaplanmasında, markanın piyasada ne 
kadara satılabileceğini baz alır. Buradan 
da anlaşılabileceği gibi, bir markanın satın 
alınması veya satılması gibi amaçlara hiz-
met eden bir yaklaşımdır. 

Markanın piyasa değerinin bulunma-
sında, marka, o markaya benzer olan bir 
başka markanın piyasa değeri ile karşılaş-
tırılır ve buna göre firma kendi markasına 
bir değer biçer. 

Bu yaklaşım firmaya dışsal bir pers-
pektif sunmakla beraber, piyasada markaya 
eşdeğer yani karşılaştırma amacına yönelik 
bir markanın var olması (Cravens & Gu-
ilding, 1999, p.59) ve bu markanın yakın 
tarihte bir satım işlemine tabi tutulmuş 
olması ( Zimmermann and others, 2001, 
p.33) şartlarında geçerli olacaktır. Halbuki, 
bu türdeki durumlara nadiren rastlanır. Bir 
çok marka için gerçek bir pazarın olmaması 
nedeniyle, marka sermayesinin bu şekilde 
bulunması oldukça zordur. Yöneticilerin 
bir çoğu, markalarını aktüel satış fiyatlarına 
dayanarak değerleme konusunda çok sınırlı 
olanaklara sahiptirler(Seetharaman, Nadzir 
and Gunalan. 2001, p.249). Tollington’a 
göre, markanın faaliyette bulunduğu bir 
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piyasanın varlığı sözkonusu olsa bile, bu 
piyasa çok dar ya da çok uçucu olabilir. Ay-
rıca bu yöntemdeki maliyetler de oldukça 
subjektiftir (Tollington, 1995,p.58). Yine 
yönteme yöneltilen bir başka eleştiriye 
göre, piyasadaki her alıcının farklı fiyatla-
rının olması ve bu amaçlar doğrultusunda 
farklı fiyatlarının olması ve bu amaçlar 
doğrultusunda farklı fiyatları ödemeye razı 
olması nedeniyle herhangi bir alıcı tarafın-
dan markaya ödenen bedelin, diğer alıcılar 
için bir emsal oluşturması mümkün değil-
dir. Fiyatı piyasa değil, alıcının marka ile 
ilgili planları ve markayı ne kadar değerli 
algıladığı belirlemektedir ( Kapferer, 1992, 
p. 282). Eğer alıcı, satın aldığı markayı, 
ürünü üretecek tesislere sahipse, sinerji ya-
ratmasını sağlayacak iyi bir dağıtım kanalı 
veya aynı sektörde başka markaları varsa 
normal değerinden daha yüksek bir bedel 
ödeyebilir. Amerika ve Avrupa’da gerçek-
leşen şirket ele geçirmelerinde oluşan çok 
yüksek marka bedellerinin, ele geçirmeyi 
yapan şirketlerin güçlü organizasyonları 
sayesinde, satın aldıkları marka ile çok 
yüksek miktarda nakit akımı yaratabilecek-
leri yönündeki beklentilerinden kaynaklan-
dığı ifade edilmektedir ( Feldwick,1996, 
pp. 85-105). 

Ayrıca gerçekleşen alım satım işlem-
lerinin bir çoğunda marka şirketle beraber 
satılmaktadır. Bu durumda emsal alınacak 
markanın değerini tespit etmek mümkün ol-
mayacaktır ( Barwise and others, 1989, p. 55). 

Sander’a göre, bu yöntem gayrimen-
kuller için daha sağlıklı bir değerleme 
verisi sunmakta olup, marka değerlemesi 
için kullanılması ancak marka değerindeki 
trendi izlemek amacıyla sağlıklı olacaktır( 
Sander, 1994, pp. 100-101). Ve yine unut-
mamak gerekir ki, marka sermayesinin 
birincil değerlemesinin test edilmesinde 
de piyasa karşılaştırmaları faydalı olabilir 
(Haigh and Lecocq, 2003, p.3).

2.3. Marka Sermayesinin Sermaye 
Piyasalarına Dayalı Olarak Hesaplanması

Bu yaklaşım, Simon&Sullivan yak-
laşımı olarak da bilinir. Daha önce de 

bahsedildiği gibi, marka değeri, markanın 
gelecekte sağlayacağı karların bugünkü 
değere indirgenmesiyle bulunur. Yani, bu 
yaklaşım, firmanın markaya ilişkin olarak 
henüz elde edilmemiş gelecek kazançları-
nın olduğunu varsayar ( www.klminc.com/
brand_valuation/bvbasics.html). 

Simon&Sullivan’ın geliştirmiş ol-
dukları bu yaklaşımın üç temel varsayımı 
şunlardır: 

• Marka sermayesi, firmanın varlık-
larından bir tanesidir ve metodoloji marka 
sermayesini markanın diğer varlıklarından 
ayrı bir yere koyar. 

• Firmanın satılmış olan tahvilleri(ve 
bu türdeki diğer borç enstrümanları), gele-
cekteki nakit akışlarına yönelik tarafsız bir 
tahmini yansıttığı için, aynı mantıkla marka 
sermayesinin de geleceğe yönelik bir pers-
pektifle ölçülmesi mantıklıdır. 

• Piyasadaki herhangi bir bilgi deği-
şikliği, eşzamanlı olarak firmanın marka-
sının değerini de değiştirecektir (Simon & 
Sullivan, 1993, p.29). 

Buradan da anlaşılabileceği gibi, Ca-
rol Simon ve Marry W. Sullivan, sermaye 
piyasalarının etkin olduğunu ve şirketin 
piyasa değerinin, şirketin tüm maddi ve 
maddi olmayan varlıklarının gelecekte 
elde edeceği gelirleri yansıttığını ve mar-
ka sermayesi de firmanın maddi olmayan 
varlıklarından birisi olduğundan, marka 
sermayesinin şirketin piyasa değerinden 
ayrıştırılabileceğini varsaymaktadırlar. 

Simon & Sullivan, marka sermayesini 
şirketin piyasadaki değerinden ayrıştırırken 
şöyle bir yöntem izlemektedirler (Abratt& 
Bick,2003,p.7). 

1. Soyut varlıkların değeri, piyasa de-
ğerinden ( piyasa değeri = şirketin sermaye 
piyasasına açılmış olan sermaye tutarı artı 
borç ve bu türdeki diğer enstrümanlar) 
somut varlıkların yerine koyma maliyetleri 
çıkarılarak hesaplanır. 

2. Soyut varlıkların değeri kendi 
içinde üç unsura ayrıştırılır. Bu unsurlar: 
“marka sermayesi”, “şirketin rakiplerine 
göre maliyetlerini düşürmesini ve göreceli 
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rekabet avantajı kazanmasını sağlayan 
marka haricindeki maddi olmayan varlıklar 
( ar&ge eylemleri sonucunda oluşan know 
how, patent ile korunan buluş vs.)” ve “ 
endüstri çapındaki normal üzeri kara ola-
nak tanıyan düzenlemeler” ya da bir başka 
deyişle “endüstriyel çevre koşulları (örne-
ğin yasal düzenlemeler ve diğer şirketlerin 
pazara giriş zorluğu)”.

3. Marka sermayesi unsuru da kendi 
içinde iki faktöre ayrılır : “talebi geliştirici 
unsur”, “kurulan marka nedeniyle bölünen 
pazarlama harcamalarını sunan unsur”

4. Talebi geliştirici / genişletici unsur 
hesaplanırken artan pazar payı kullanılır. 
Pazar payı, “marka kaynaklı faktörler” 
ve “marka harici faktörler” olmak üzere 
iki faktöre ayrılır. Marka dışı pazar payı, 
firmanın patent ve ar&ge payına yönelik 
faktörleri içinde barındırır. Markaya ilişkin 
pazar payı ise giriş ve ilişkin reklam payı 
sırasının bir fonksiyonu olarak hesaplanır.

5. Azalan pazarlama maliyetleri, paza-
ra giriş ve markanın rakiplerine ilişkin rek-
lam harcaması sırasının bir faktörü olarak 
belirlenir.

Marka sermayesi firmanın piyasa 
değerinden ayrıştırılırken regresyon ana-
lizlerinin kullanıldığı bu yaklaşım, Mota-
meni&Shahrokhi tarafından mantıklı bir 
yaklaşım olarak değerlendirmiş ve gerekçe 
olarak da yöntemin objektif, ampirik, piya-
saya dayalı ölçütler kullanmasını göster-
mişlerdir. Bu nedenle bu yöntem şirketler 
arası ve zamana yönelik karşılaştırmalara 
izin veren bir yaklaşım olarak değerlendi-
rilmektedir ( Motameni & Shahrokhi, 1998, 
p. 280). 

Sadece sermayesi piyasalarına açılmış 
şirketler için kullanılabilen bu yöntem Tür-
kiye açısından uygulama sahası sınırlı olan 
bir yöntemdir. Yine sermaye piyasalarının 
çok etkin bir biçimde işlediği varsayımı da 
yine yöntemin yanıltıcı sonuç vermesine 
neden olabilir. Çünkü bu varsayıma göre, 
alınan her bilgi, anında firmanın hisse se-
nedi fiyatına yansımaktadır ki bu gerçek 
hayatta hiç de böyle değildir. Son olarak, 

Zimmerman’ın da ifade ettiği gibi, bün-
yesinde birden çok markayı barındıran bir 
firma için uygun bir yöntem değildir (Zim-
mermann and others, 2001, p.32). 

2.4. Marka Sermayesinin Gelire Da-
yalı Yaklaşımlarla Hesaplanması

Markanın ekonomik ömür süresince, 
işletme gelirlerine yönelik katkısını bul-
mayı ve markanın değerini böylece hesap-
lamaya odaklanan bu yaklaşımla, maliyete 
dayalı yaklaşımda yaşanan sorunlar ortadan 
kalkmış olur. 

Birazdan da gösterileceği gibi ken-
di içinde farklı uygulamaları barındıran 
bu yaklaşımdaki genel mantık, markalı 
ürünlerin satışından elde edilen gelirin ne 
kadarlık bir kısmının markadan kaynak-
landığını oransal olarak ölçmek ( Kaya, 
2002, s. 13) ve ardından bu oranı, markalı 
ürünün ekonomik ömrü boyunca – ki bu 
süre genellikle on yılla sınırlıdır (Chevron, 
2000, p. 25) – elde edileceği tahmin edilen 
gelirlere uygulayarak, markanın gelecekte 
marka kaynaklı olarak elde edecekleri 
geliri saptayarak bugünkü değere indirge-
mektir. Buradan da anlaşılabileceği gibi, bu 
yöntemde marka sermayesini, işletmenin o 
markaya ilişkin olarak bugün ve gelecek-
te elde edeceği gelirler oluşturmaktadır. 
Markaya ait gelirlerin ürüne ait gelirlerden 
ayrıştırılması için geliştirilmiş bir çok farklı 
yönteme rastlanır. 

Bu yöntemlere kısaca değinmeden 
hemen önce, belirtmek gerekir ki, genel 
anlamda karlarda markaya yönelik olan 
kısmı ayrıştırmaya dayanan bu yaklaşımla-
rın temel zorluğu, markanın kara sağladığı 
ilave artışın tahmin edilmesinin esasında 
çok güç oluşudur (Tollington, 1995, p.59). 
Çünkü burada, işletmenin soyut varlık-
larının tümünün işletme karlarına ya da 
gelirlerine sağladığı katkıyı bulmak yeterli 
olmayacak, markanın işletme gelirlerine 
sağladığı katkıyı, marka haricindeki diğer 
soyut varlıkların işletme gelirlerine sağla-
dığı katkıdan arındırmak gerekecektir ki, 
bu da konuya ait diğer bir problemdir. Yine 
işletmenin gelecek yıllara ait olarak tahmin 
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edilen gelirleri ve bu gelirlerin bugüne 
indirgenmesinde kullanılan iskonto oranla-
rının subjektif nitelik taşıyabileceği unutul-
mamalıdır. Ayrıca bu yöntemlerde bilanço 
kalemlerindeki bir takım sonuçlar da (artan 
işletme sermayesi gibi) göz ardı edilmekte 
ve bu da bu yöntemi başarısız hale getire-
bilmektedir (Abratt & Bick, 2003, p10).

2.4.1. Fiyat Primi Metodu
Markaya ait gelirlerin ürüne ait gelir-

lerden ayrıştırılmasında kullanılan yöntem-
lerden bir tanesi fiyat primi metodudur. Bu 
metodun temel varsayımı, markalı bir ürü-
nün jenerik bir üründen daha fazla fiyata 
satılabileceğidir (Abratt & Bick, 2003, p.9). 
Fiyat primi metodunda, markalı ürün, aynı 
nitelikteki markasız bir ürün ile işletmeye 
sağladığı gelir açısından karşılaştırılır. Kar-
şılaştırma yapılan markalı firma ile marka-
sız firmanın gelirlerindeki ve fiyatlarındaki 
farklar bulunduktan sonra, markalı ürünün 
yarattığı fiyat farkı oran olarak hesaplanır 
ve gelecek yıllara ilişkin olarak tahmin edi-
len gelirlerle çarpılır. Ardından bu tutarlar 
uygun bir iskonto oranı kullanılarak bugün-
kü değere indirgenerek marka sermayesi 
hesaplanmış olur. 

Bu yaklaşımın temel avantajı şeffaf 
ve anlaşılması kolay bir yöntem olmasıdır. 
Çünkü fiyat ile marka sermayesi arasındaki 
ilişki oldukça açık ve anlaşılabilirdir (Ab-
ratt & Bick, 2003, p.9). Bununla birlikte, 
gelire yönelik yaklaşımlara yapılmış olan 
genel eleştirilerin yanı sıra, bu yönteme 
özgü başka eleştiriler de sözkonusudur. 
Öncelikle, karşılaştırma yapacak jenerik 
bir ürün olmayabilir veya varolan jenerik 
ürün karşılaştırmaya uygun olmayabilir. 
İkincisi, yöntem sadece fiyata odaklan-
makta, markayı yaratmak ve desteklemek 
amacıyla yapılmış olan maliyetler ( Zim-
mermann and others, 2001, p.40) ve kitle-
sel üretim yaparak ölçek ekonomilerinden 
faydalanma ( Tollington, 1995, p.59) gibi 
maliyete ilişkin diğer faktörleri göz önüne 
almaktadır. Bu yöntem, satış hacmi küçük 
olup satış fiyatı yüksek olan markaları de-
ğerinin üstünde değerlerken, satış hacmi 

yüksek olup fiyatı düşük olan markaları 
da değerinin altında değerler ( Cravens & 
Guilding, 1999, p.59). Ayrıca, bu yöntem, 
sadece mevcut fiyat farkını dikkate almakta 
ve gelecekte doğabilecek farklılıkları hesa-
ba katmamaktadır ( Kaya, 2002, s.16). 

2.4.2. Conjoint Analiz Metodu
Gelire dayalı bir diğer yöntem Con-

joint Analiz Metodu olup, fiyat primi mo-
delinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak 
nitelendirilebilir. Temel felsefesi, markalı 
bir ürün için denen ücretin ne kadarlık bir 
kısmının marka için ödendiğinin oransal 
olarak belirlenmesidir. Conjoint analizi, 
bir bütün olarak tercih edilen ürünün han-
gi özelliklerinden dolayı tercih edildiği 
araştırılmakta, bu özelliklerin müşterilerin 
ürüne verdikleri toplam değere olan etkisi 
ölçülmektedir. Ölçümleri yapmak için an-
ket, mülakat ya da zorunlu seçim deneyleri 
( forced choice experiment) kullanılmak-
tadır. Müşterilerden markalı bir ürünü bir 
bütün olarak çeşitli niteliklerle açıklamaları 
istenmekte, daha sonra bu nitelikler toplu 
olarak değerlendirilerek her niteliğin müş-
teri tercihlerine etkisi ortaya konmaktadır. 
Conjoint analizi, tüm ürün için olan ödeme 
isteğinin her ürün özelliği için olan ödeme 
isteklerine bölünmesine imkan vermektedir 
( Kaya, 2002, ss.16,17). Böylece, fiyatın 
ne kadarlık bir kısmının markaya ödendi-
ği oransal olarak saptanır ve ardından bu 
oran tahmin edilen satış gelirlerine “Marka 
Sermayesinin Gelire Dayalı Yaklaşımlarla 
Hesaplanması” başlığı altında incelendiği 
biçimde uygulanır. 

Fiyat primine yönelik eleştiriler bu 
yöntem için de geçerlidir. Tabii, bunların 
yanı sıra, akıllara bir ürünün niteliklerinin 
markadan ne kadar ayrıştırılabileceği ( 
Zimmermann and others, 2001, p.40) soru-
su gelmektedir ki, bu özellikle de piyasada-
ki büyüme dönemindeki yenilikçi ürünlerin 
lider markaları için geçerli bir sorudur. 

2.4.3. Hedonik Metot 
Conjoint metoduna oldukça benzeyen 

Hedonik Metot, yine bir ürünün fiyatının 
içerisinde markaya ait payı bulmakta, ancak 
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bunu yaparken, ürün özellikleri – ki buna 
marka da dahildir – ile fiyat arasında fonk-
siyonel bir ilişki tanımlayan manova ana-
lizinden faydalanmaktadır ( Zimmermann 
and others, 2001, p.37). Verileri toplama 
sırasında müşterilerden faydalanmanın za-
man zaman yanıltıcı olabileceği veri iken, 
objektif verileri çoklu karşılaştırma yoluyla 
işleyen hedonik metodun, marka değerle-
mesi açısından conjoint analizinden daha 
sağlıklı sonuçlar vereceği iddia edilebilir. 

2.4.4. Marka Sermayesinin Ro-
yaltilerden Kurtulma Metoduna Göre 
Hesaplanması

Royaltilerden(hak bedellerinden) 
kurtulma (Relief from Royalties) metodu, 
uygulamada en popüler metotlardan birisi 
olarak bilinmektedir. Buradaki mantık, sa-
hip olunan bir markanın kullanım hakkının 
lisansla bir başka firmaya verilmesi duru-
munda, markaya sahip olan firmanın mar-
kanın kullanım hakkı olarak karşı firmadan 
satışlar üzerinden ne kadarlık bir yüzdeyi 
talep edeceğidir. Tabi burada, markayı 
kullanım hakkını alan firmanın gelecekteki 
yıllarda gerçekleştirilecek olan satışlarının 
tahmin edilmesi , bunun üzerinden alınacak 
yüzdenin de bugünkü tutara indirgenmesi 
ve bunların toplanması gerekmektedir ki 
bu işlemin sonunda markanın değeri hesap-
lanmış olur. 

Yöntemle ilgili temel zorluk, royalti 
oranının belirlenmesidir. Profesyoneller, 
uygun royalti oranını belirlemek için çok 
ciddi bir zaman ve çaba harcarlar. Uygun 
royalti oranının belirlenmesinde yapılacak 
olan ilk iş markanın ait olduğu ürün ve 
endüstriye yönelik olarak basılmış olan 
uluslararası royalti oranları veritabanların-
dan yararlanmaktır. Rehber niteliğindeki 
bu oran ortalama oran olarak kabul edilme-
li ve ardından da, markaya yönelik nitel ve 
nicel bir faktör bir araya getirilerek uygun 
değerleme yapılıp uygun royalti oranını bu 

şekilde saptanması gerekmektedir (Abrat-
t&Bick, 2003, p.9). 

Royalti oranının dolayısıyla da marka 
sermayesinin sektörel bazda hesaplanması 
oldukça sağlıklı ve dış çevre faktörlerini 
göz önüne alan ve böylece stratejik marka 
yönetimi amaçlarına katkıda bulunan bir 
yaklaşım olmakla birlikte, royaltilerden 
kurtulma metodunun bir takım dezavantaj-
larından bahsedilebilir. Kaya, royaltilerden 
kurtulma metodunun sakıncalarını aşağıda-
ki şekilde özetlemiştir.

Lisans anlaşmaları, kullanım süresi, 
kullanılacak ülke, bölge, kullanım hakla-
rındaki farklılıklar nedeniyle birbirinden 
ciddi farklılıklar gösterebilmektedir. Bu 
nedenle de emsal bulmak zorlaşabilmek-
tedir. Ayrıca, lisans anlaşmaları genellikle, 
sadece marka kullanımını içermemekte, 
hammadde ve know-how sağlanması, ürün 
kalitesini korumak amacıyla bazı hizmetle-
rin verilmesi gibi unsurları da kapsamakta-
dır. Bu nedenle, sadece marka için ödenme-
yen bir ücreti marka değerinin tespitinde 
esas almak markanın olduğundan yüksek 
değerlenmesine yol açacaktır. Yine, bütün 
sektörlerde royalti uygulaması bulunma-
dığından, bu metot ancak bazı sektörlere 
uygulanabilecektir. Bulunduğu sektörde 
emsal royalti tespit edilemeyen bir markayı 
değerlemek için başka sektörlerdeki royal-
tileri kullanmak firmayı yanlış sonuçlara 
götürecektir( Kaya, 2002, s.10). 

2.4.5.Sermaye/Satış Oranlarının 
Kullanılması

Marka değerinin hesaplanmasında ge-
lire dayalı verileri kullanan rasyolara baş-
vuran bu yöntem giderek daha da popüler 
olmaktadır. Bu yöntemde markanın değeri, 
markalı şirketle jenerik şirketin sermaye/
satışlar ya da fiyat/satışlar rasyoları ara-
sındaki farktan yola çıkılarak hesaplanır ( 
Abratt & Bick, 2003, p.9). Fernandez bu 
yaklaşıma göre markanın değerini şu şekilde 
formüle etmiştir ( Fernandez, 2001, p.7.):

MarkaDeğeri=[(Sermaye/Satışlar)Markalı Şirket-(Sermaye/Satışlar)Markasız Şirket]xSatışlarMarkalı Şirket
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Aswath Damoradan bu yöntemle Coca 
Cola ve Kellogg markalarının değerini he-
saplamıştır. Bu nedenle bu metot bazen 
Damodaran tekniği olarak da anılır. Fiyat, 
sermaye ve satış oranlarını kullanarak he-
saplamaya giden Damodaran’ın Kellogg 
ve Coca Cola için geliştirdiği formüller şu 
şekildedir ( Kaya, 2002, s.20):

Kellogg = [(Fiyat/Satışlar) Markalı Şirket-
(Fiyat/Satışlar) Markasız Şirket] x Satışlar Markalı Şirket

Coca-Cola=[(Sermaye/Satışlar)Markalı 

Şirket-(Sermaye/Satışlar)Markasız Şirket] x Satışlar 
Markalı Şirket

Yukarıdaki formüllerden de anlaşılabi-
leceği gibi, bu türdeki bir yaklaşımda marka 
değerlenirken ihtiyaç duyulan enformasyo-
nun tümü hazır durumdadır ve anlaşılması 
kolay bir yöntemdir. Ne var ki, piyasaya 
dayalı yaklaşımlarda geçerli olan zorluklar 
bu yöntem için de geçerli olup, firmanın 
gerçekten karşılaştırılabileceği jenerik bir 
firma bulmak oldukça zordur. Ve yine bu 
yöntem, markayı, soyut nitelikteki marka 
harici diğer varlıklardan ayıramamaktadır 
( Abratt&Bick, 2003, p.10).Ayrıca jenerik 
ürüne dair satış rakamlarına ulaşılması da 
şirketin izlediği politika gereği imkansız ya 
da çok güç olabilir. 

2.4.6. Crimmins Metodu
Markanın değerini müşteri odaklı 

bir yaklaşımla ve farklı bir metodoloji ile 
ölçmeyi amaçlayan ve bunu yaparken yine 
işletmenin elde ettiği gelirlere dayanan 
bir diğer yöntem de James J. Crimmins 
tarafından geliştirilmiştir. Crimmins mar-
kanın ürüne eklediği değerin, o markanın 
sermayesini oluşturacağını ifade etmiş ve 
markanın ürüne eklediği değerin tüketici 
açısından üç boyuttan ibaret olduğunu id-
dia etmiştir: Markanın bir ürün kategorisine 
eklediği değerin miktarı, markanın marka 
genişlemesine yönelik olarak sunabileceği 
değerin miktarı, bir başka deyişle markanın 
ürün grubuna sağlayabileceği değerin ge-
nişliği ve son olarak da, markanın eklediği 
değerin içeriği. Burada içerik kavramı ile 
kastedilen, kolaylık, güvenilirlik, köpüğünün 
bol oluşu veya ürünün erkeksi kişiliği 
türündeki satın alma anında görünmeyen 

özelliklerdir (Crimmins, 1992, p.16). Crim-
mins çalışmasında, 1975 yılından 1992 
yılına kadarki 18 yıl boyunca, ABD’den 
her yıl 3500-4000 kişilik bir örneklemle ça-
lışmış( Crimmins, 1992, pp.11-12) ve mar-
kasız ürünün fiyatı sabitken markalı ürünün 
fiyatını farklı alternatifler şeklinde sunarak 
tüketicilerin bu iki ürün(markalı-markasız) 
arasında tercihte bulunmasını istemiş, aldı-
ğı cevaplar doğrultusunda markalı ürünün 
markasız ürüne tercih edildiği fiyatı tespit 
etmiş ve bu iki ürün arasındaki fiyat far-
kından yola çıkarak marka sermayesini he-
saplama yoluna gitmiştir (Crimmins, 1992, 
pp. 16-17). Buradan sonraki prosedür diğer 
yöntemlerinki ile benzeşmekte olup, detaya 
inilmeyecektir. Uzun yıllara ve çoklu göz-
lemlere dayanması nedeniyle güvenilirliği 
yüksek bir yaklaşım olmakla birlikte, müş-
terilerin kasıtlı yanlış bilgi verme olasılığı-
nın her zaman bulunması ve çok uzun bir 
zaman periyoduna yaygın olması nedeniyle 
işletmelere kısa vadede hizmet etmekten 
uzak bir yaklaşımdır. Satın alma, finansal 
analiz gibi amaçlardan daha çok stratejik 
marka yönetimine hizmet eden bir yakla-
şım olarak değerlendirilebilir. 

2.4.7. Markaya Yönelik Arz ve Ta-
lep Etkilerini Gözönüne Alan Yaklaşım

Gelire dayalı yaklaşımlardan bir diğeri 
de, bir markanın gücünün belirlenmesinde 
markaya yönelik arz ve talep etkilerini 
gözönüne alan yaklaşımdır. Bu yaklaşımda 
tüketicilerin olduğu kadar perakendecilerin 
etkisi de gözönüne alınır ve bir ürüne yö-
nelik tüketici talebi, perakendecilerin ürün 
talebi ile karşılaştırılarak bulunur (Cravens 
& Guilding, 1999, p. 59). Bu metoda göre, 
bir rafta hepsi aynı fiyatta ve eşit raf payına 
sahip olan ürünler aynı miktarlarda sat-
mıyorsa, aradaki farkın nedeni ürünlerin 
taşıdığı markalardır. Markanın değeri işte 
bu noktadan hareketle hesaplanır ve marka-
nın değerini tespit edebilmek için markalı 
ürünlerin raflarda elde ettiği pazar payının 
markasız ürünü elde ettiği pazar payı ile 
karşılaştırılması gerekmektedir. Teorik ola-
rak mantıklı bir yaklaşım olsa da, veri top-
lanmasınn zorluğu nedeniyle, pratik anlamda 
uygulanması zor olan bir metottur(Kaya, 2002, 
s.19). Ancak başarılı bir şekilde hesaplanması 
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durumunda, işletmeye dışsal odaklı ve ka-
rılaştırmalı bir perspektif sunduğundan, 
stratejik marka yönetimi için oldukça etkili 
veriler sağlayabilir. 

3. Sonuç
Marka sermayesinin hesaplanmasında 

kullanılan temel yaklaşımların her birinin 
kendi içinde eleştirisi olmakla birlikte, 
gelire dayalı yaklaşımın, gerek yönetim, 
gerek pazarlama ve gerekse muhasebe & 
finansman departmanlarına hizmet verebil-
mesi açısından, diğer üç yaklaşımdan daha 
üstün olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak, iddia edilebilir ki, mar-
ka sermayesinin hesaplanmasında kullanı-
lan finansal yöntemlerin her birinin subjek-
tifliğine yönelik bilgiler veri iken, firmanın 
öncelikle maddi nitelikteki varlıklarını dikkatli 

bir şekilde gözden geçirdikten sonra, pazar 
payı ve pazar payı trendi gibi mikro ve 
sektörün geleceği, pazar / marka genişleme 
olanakları, yasal düzenlemeler gibi makro 
faktörleri de gözönüne alarak, markaya 
ilişkin değeri temsil edecek objektiflik 
düzeyine en yakın kriterleri belirlemeleri 
gerekmektedir. Genellikle şirket satınalma, 
şirket birleşmesi, lisans verme veya finansal 
analiz gibi amaçlarla kullanılan ve tüketici-
lerin markaya yönelik davranış faktörlerini 
marka sermayesinin hesaplanmasında hiç 
dikkate almayan gelire dayalı yöntemlerin 
kullanılması durumunda, gelecekteki gelir-
lerin tahmin edilmesinde, ancak ve ancak 
yukarıda bahsedilen türdeki düzenlemelere 
gidildikten sonra bu yaklaşım işletmeler 
için faydalı olabileceği unutulmamalıdır. 

KAYNAKÇA
Aaker, D. A., Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name, 1991, New York: Free Press. 
Abratt, R. And Bick, G., “Valuing Brands and Brand Equity: Methods and Processes”, Journal of Applied Management 

and Enterpreneurship, 2003 January, pp.1-17.
Baldauf, A., Cravens, K. S. and Binder, G., “Performance Concequences of Brand Equity Management: Evidence from 

Organizations in the Value Chain”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 12, No. 4, 2003, pp. 220-236. 
Barwise, P.H., Higson, C., Likierman, A. and Marsh, P , Accounting For Brands, The London Business School and The 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 1989, London. 
Business Week, “New? Improved? The Brand Name Mergers”, October 1995, pp. 108-10.
Chevron, J., “Valuing Brands on Paper and in Truth”, 01/17/2000, Vol. 41, Issue 3, pp. 24-26.
Cravens, K.S. and Guilding, C., “Strategic Brand Valuation: A Cross Functional Perspective, Business Horizons, July 

– August 1999, pp. 53 – 62. 
Crimmins, J. C. “Better Measurment and Management of Brand Value”, Journal of Advertising Research, July/August 1992, pp. 11-19.
Feldwick, P., “What is Brand Equity Anyway, and How Do You Measure It?”, Journal of the Market Research Society, 

1996, Vol.38, No. 2, pp. 85-105.
Fernandez, P., Valuation of Brands and Intellectual Capital, Working Paper, 2001, IESE Business School.
Haigh, D. and Lecocq, D., “Valuing and Protecting Your Brand in Times of Accounting Standard Change”, Franchising at 

Brand Finance, July/August 2003, pp. 1-4. 
Kapferer, J-N, Strategic Brand Management – New Approaches to Creating and Evaluating Brand Equity, New York: Free 

Press; Toronto, 1992, Maxwell Macmillan Canada. 
Kaya, Y. , Marka Değerleme Metotları ve Bu Metotların Kullanımında Sermaye Piyasası Mevzuatı Açısından Çıkabilecek 

Sorunlar, SPK Denetleme Dairesi, Yeterlilik Etüdü, İstanbul 2002. 
Keller, K. L., “Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity”, Journal of Marketing, Vol. 

57, January 1993, pp. 1-22. 
Motameni, R. and Shahrokhi, M, “Brand Equity Valuation: A Global Perspective”, Journal of Product & Brand 

Management, Vol. 7, No. 4, 1998, pp. 275-290.
Murphy, J., “Assessing the Value of Brands”, Long Range Planning, 1990, Vol 23, No.3, pp. 23-29.
Sander, M. “Die Bestimmung und Steuerung des Wertes von Marken : eine Analyse aus Sicht des Markeninhabers, 1994, 

Heidelberg: Physica-Verlag (English Translation by BBDO Group Germany )
Seetharaman, A. , Nadzir, Z. A. B. M. And Gunalan, S., “A Conceptual Study on Brand Valuation”, Journal of Product & 

Brand Management, Vol. 10, No.4, 2001, pp. 243-256.
Simon, C., J. And Sullivan, M. W., “The Measurement and Determinants of Brand Equity: A Financial Approach”, 

Marketing Science, Vol. 12, No. 1, Winter 1993, , pp. 28-52.
Tauber, E. M., “Brand Leverage: Strategy For Growth in a Cost-Control World”, Journal of Advertising Research, August-

September 1998, Vol. 28, pp. 26-30.
Tollington, A., “Brand Accounting and Marketing Interface”, Management Accounting : Magazine for Chartered 

Management Accountants, Jul/Aug 1995, Vol. 73, Issue 7, pp. 58-59.
Yoyovich, B.G., “What Is Your Brand Really Worth?”, Adweek, August 1988, pp. 18-21.
Zimmermann, R., Bölting, U., Sander, B., and Murad-Aga, T., Brand Equity Excellence, Volume 1, Brand Equity Review, 

November 2001. (www.bbdo-interone.de/de/home/studien.Par.0003.Link1Download.tmp/Brand_Equity2_engl.pdf )
www.klminc.com/brand_valuation/bvbasics.html. Brand Valuation Basics
www.dharma.com.tr/dkm/article.php?sid=23

İn
di

re
n:

 [K
ar

ad
en

iz
 T

ek
ni

k 
Ü

ni
ve

rs
ite

si
], 

IP
: [

19
4.

27
.9

0.
22

6]
, T

ar
ih

: 0
1/

07
/2

01
3 

10
:3

7:
24

 +
03

00

B
 i 

l g
 e

 s
 e

 l

İn
di

re
n:

 [K
ar

ad
en

iz 
Te

kn
ik 

Ün
ive

rs
ite

si]
, IP

: [
19

4.2
7.9

0.2
26

], 
Ta

rih
: 0

1/0
7/2

01
3 1

0:
37

:2
4 +

03
00


