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Pazarlama Faaliyetlerinin Firma 
Değerine Kisa ve Uzun Dönem 
Etkilerinin İncelenmesi: İMKB Örneği

Özet

Firmalarin pazarlama faaliyetlerinin firma değerine kisa ve uzun dönemde etkisinin 
araştirildiği bu çalişmada, örneklem olarak 1996-2005 döneminde İMKB’de faaliyet 
gösteren 99 firmanin yillik verilerinden oluşan panel veri seti kullanilmiştir. Araştir-
ma metodu olarak En Küçük Kareler Yönteminin benimsendiği çalişmada, oluşturu-
lan model spesifikasyonlarinda Sabit Etkiler Modeli dikkate alinmiştir.

Araştirma sonucunda, kisa ve uzun dönemde, pazarlama faaliyetleri ile firma değe-
ri ilişkisinin ölçek ekonomisi özelliği gösterdiği, diğer bir ifade ile pazarlama harca-
malarindaki artişin firma değerini belirli bir noktaya kadar artirdiği, ancak bu nokta-
dan sonraki artişin firma değerini ters yönde etkilediği belirlenmiştir. Böylece pazar-
lama harcamalari ile firma değeri arasindaki ilişkinin konkav olduğu yönündeki lite-
ratür ile uyumlu sonuçlara ulaşilmiştir. 
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Short and Long Term Effects of Marketing 

Operations on Firm Value in ISE Listed Firms
Abstract

In this paper panel data set including annual data of 99 ISE firms operating in the 
period of 1996-2005 is used as a sample to show the short and the long term effects 
of marketing operations on firm value. As the research method of the study, OLS is 
preferred and Fixed Effects Model is considered in model specifications. 

As results of the research, the relationship between marketing operations and firm 
value in short and long term reveals the scale economies form. In other words, the 
rise in marketing expenditures increases firm value up to a certain point but then 
decreases the firm value. Thus, it is reached that relationship between marketing 
expenditures and firm value is concave in nature compatible with those results in li-
terature.    
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