Özet:
Kurum kimli¤i, bir kurumun hat›rlanabilir,
kiflisel, karakteristik özelliklerinin ve onu
di¤er kurumlardan ay›ran yeteneklerin
tasarlanmas›, yans›t›lmas›d›r. Kurum
kimli¤i, kurum kültürü ve kurum imaj› ile
etkileflim içindedir. Kurum kimli¤i, kurum
felsefesi, kurumsal iletiflim, kurumsal
davran›fl, kurumsal tasar›m ögelerinden
oluflan bir bütündür. Ürün tasar›m›, iletiflim
tasar›m› ve mimari/ iç mimari tasar›mdan
oluflan kurumsal tasar›m, bir kurumun
görsel kimli¤ini oluflturan en önemli
unsurdur. Kurumlar›n mimari ve iç mimari
tasar›mlar› oluflturulurken kurum kimli¤ini
net bir flekilde yans›tacak mekânlar
oluflturmak önem kazanmaktad›r.
Kurumlar›n görsel kimli¤inin
alg›lanmas›nda tasar›m elemanlar›ndan en
çok; renk, doku, malzeme ve form ön plana
ç›kmaktad›r.
Corporate identity is planning and reflecting
memorable, personal, characteristic
pecularities of an institution and the ability that
separates it from others. Corporate identity is
in interaction with the corporate culture and
corporate image. It is an entity formed by the
philosophy of the institution, institutional communication, behavior and planning.
Institutional planning formed by the planning
of production and communication and
architectural/ interior architectural planning,
is the most significant element that constitutes
the visual identity of an institution. While
forming architectural and interior architectural
planning of institutions, establishing places
that will clearly reflect the corporate identity
is gaining importance. In the perception of
visual identity of institutions, planning elements such as; colour, texture, material and
form are more significant than others.
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I-Kurum Kimli¤i
Kimlik, özde insana özgü bir kavramd›r.
Kimlik, insan› di¤er insanlardan ay›ran ve
onu de¤ifltirilemez, karfl›laflt›r›lamaz k›lan
bir özelliktir. Kimlik kavram›n›n birey,
grup, toplum için farkl› tan›mlar›
yap›lmaktad›r. Kimlik kavram›, kavramsal
olarak bireysel kimlik, kollektif kimlik ve
kurumsal kimlik olarak s›n›fland›r›labilir.

Bireyin, 'ben kimim?' sorusunun dayana¤›
olan "ben"in tan›nmas› ve tan›mlanmas›,
kimli¤in sosyal, psikolojik temelini iflaret
etmektedir. Buna bireyin varl›¤› ile ilgili
tüm anlamlar› içine alan öznel bir duygu
olarak, 'bireysel kimlik' denilebilir
(Güleç, 1992, 14). Kimlik, insan›n
'kendisini ne olarak /neye dayanarak
tan›mlad›¤›' ya da 'kendisini di¤erlerinden
ay›rt eden özelliklerin neler oldu¤u'
sorular›na dayanmaktad›r
(Ayd›n 1998, 13).
Kimlik, kiflilerin ve çeflitli büyüklük ve
nitelikteki toplumsal gruplar›n 'Kimsiniz,
kimlerdensiniz?' sorusuna verdikleri
cevaplard›r. Bu soruya muhatap olanlar›n
kendilerine sorduklar› 'ben kimim?'

sorusunun kayna¤›, ya bir hayat›
sorunsallaflt›rma biçimidir ya da bu soruyu
sorduracak etkilere maruz kal›nmas›d›r
yani toplumsald›r (Güvenç 1993, 3). Toplumsal
gruplar da yaflam süreci içinde kendilerine
ait kolektif kimlik oluflmaktad›r. Kolektif
kimlikte geçmifle dönük bir yan vard›r
çünkü kolektif kimlik bir tak›m semboller,
an›lar, töreler, al›flkanl›klar, de¤erler,
inançlar ve bilgilerle yüklü bir gelenekten,
geçmiflin miras›ndan, k›sacas› kollektif
bellekten hareketle infla edilmektedir.
Kolektif kimlik, belirli bir insan grubunun
kendi hakk›ndaki bilinci ve duygusu ile
iliflkilidir; toplulu¤un kendine özgü
niteliklere sahip oldu¤u ve bir teklik
tafl›d›¤› yönündeki bilinci ve aidiyet
duygusudur. Kolektif kimlik, belirli bir
alanda kök salm›fl bir tak›m gruplar›n
di¤er gruplardan farklar›n› ortaya koyma
ve vurgulama talebidir (Bilgin 1995,59-62).

Kurum kimli¤i kavram› ise, bireysel
kimlikten farkl› olarak ancak kolektif
kimli¤e benzer biçimde bir kuruluflun,
iflletmenin, organizasyonun kimli¤ini ifade
etmektedir. Her kurum kolektif bir kimlik
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gelifltirerek, kendine ait ortak norm ve
de¤erler oluflturmaktad›r. Bu flekilde her
kurum kendini di¤er kurumlardan ay›ran
bir tak›m farkl›l›klar yaratarak hem kurum
içi bütünleflme duygusu oluflturur hem de
hedef kitlelerin ak›llar›nda yer edinir.
Ortak bir amaç veya eylemi
gerçeklefltirmek için bir araya gelmifl
bireylerin oluflturdu¤u kurumlar›n
bireysel amaçlardan farkl›, onlar›n d›fl›nda
ve üstünde amaçlar› vard›r. Sistemin
amaçlar› olarak adland›r›lan bu amaçlar;
kurumsal yaflam› sürdürmek, kurumsal
etkinlik, ticari çevreyi kontrol alt›na alma
ve kurumsal büyümedir. Bir kurumun
yaflam›n› sürdürebilmesi için, toplumun
gereksinim duydu¤u mal, hizmet ve
düflüncenin bir kesimini üretmesi ve
topluma satabilmesi gerekmektedir.
Kurumun amaçlar›n› planlanan düzeyde
gerçeklefltirilmesi olarak tan›mlanan
kurumsal etkinlik, kurumun yaflam›n›
sürdürebilmesi için gereklidir. Kurumsal
etkinlik, kurumun içinde bulundu¤u çevre
ile karfl›l›kl› ve sürekli etkileflim içinde
olmas›n› sa¤lar. Kurumlar her zaman
çevreleri üzerinde olumlu ve güçlü bir etki
b›rakmak isterler. Böylece çevrelerini
ticari iletiflim aç›s›ndan kontrol alt›na
alarak büyümeye yönelirler.

Günümüzde kurumlar›n faaliyetlerini
etkileyen üç önemli güç bulunmaktad›r.
Bunlar; 'müflteri, rekabet ve de¤iflimdir'.
Kurumlar›n artan rekabet koflullar›nda
yaflamlar›n› sürdürebilmelerinin ölçütü
'müflteri doyumu' olgusudur. Rekabet
özellik ve koflullar›na uymayan kurumlar
faaliyetlerini devam ettirmekte zorlanmaktad›r. Yak›n zamana kadar kurumlar›n
sayg›nl›¤›n›, tan›nmas›n› ve güven
duyulma derecesini onlar›n kurucu veya
yöneticilerinin kiflisel özellikleri, kurumsal
etkinlikleri ve hareketleri belirlerken
günümüzde yaflanan teknolojik, ekonomik
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ve toplumsal de¤iflmeler kurumlar› kendi
kimli¤ini yaratmaya zorlamaktad›r. Bu
nedenle kurumlar varl›klar›n› güçlü bir
flekilde ifade etmek, tan›tma ve tan›nma
gibi iletiflimsel ifllevlerini yerine getirip,
farkl›l›klar›n› ortaya ç›kararak rakipleriyle
rekabet edebilme çabas› içine girmifllerdir.

Kurumlar›n sahip oldu¤u kimlik, kurumun
ticari çevresi ve hedef kitlesi üzerinde
olumlu veya olumsuz bir etkileme gücüne
sahiptir. Kapsaml› ve farkl› boyutlar› olan
kurum kimli¤i; bir kurumun hat›rlanabilir,
kiflisel, karakteristik özelliklerinin ve onu
di¤erlerinden ay›ran yeteneklerinin
tasarlanmas›, yans›t›lmas›, kurumun somut
kiflili¤inin ortaya konulmas› olarak
tan›mlanabilir.
Kurum kimli¤i, bir kurumun 'kim
oldu¤unu', 'ne yapt›¤›n›' ve 'nas›l
yapt›¤›n›' belirten bir gösterge olup,
kurumun ürünlerini ve hizmetlerini, iç
ve d›fl çevresini, iletiflim biçimini ve
davran›fllar›n› içeren bir yap›
oluflturmaktad›r (Olins 1990, 11).

Kurum kimli¤i, kendini, hedeflerini
tan›mlam›fl ça¤dafl bir kurum üzerine
kurgulanan, yaln›zca o kurumdan
kaynaklanan, kurmaca ve yan›lt›c›
olmayan, kurumun ay›r›c› özelliklerini
yans›tan, temel iflaretleri kapsayan,
de¤iflmez, kararl›, sürdürülebilir grafik
ve mekansal göstergeler sistemidir.
Bu anlamda kimlik ile kurum birbirini
karfl›l›kl› ve sürekli olarak etkiler.
Bafllang›çta kurumun
kendisinden kaynaklanan kimli¤in
süreklili¤i, sonuçta kurumsal ve bireysel
davran›fllar› da etkiler. Sürdürülebilir bir
kimlik sistemi oluflturmak için kurum
kimli¤i, tüm ça¤dafl iletiflim ve
göstergebilim yöntemlerini kullan›rken
mimarl›k ve iç mimarl›k ögelerinin ve
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dilin de bir iletiflim arac› oldu¤unu önerir.
Ayr›ca sosyo-psikolojik haf›zay› da kullan›r
(Karabey ve Erkmen 1999, 2).
Kurum kimli¤i; kurumun kimlik, kiflilik,
bilinç, felsefe, de¤er, inanç, hedef, rol
sistemleri düzleminde, gerçek, tutarl›
ve sürekli olan varl›¤›n›n, çal›flanlar›,
ortaklar›, rakipleri, kullan›c›lar›,
tüketicileri ve medya karfl›s›nda; davran›fl,
üretim, faaliyet, iliflkiler, iletiflim, çevre,
görünüm ve tasar›m araçlar› ile d›fla
yans›mas›d›r. Kurum kimli¤inin
düzenlenmesi kurumun içsel varolufl biçimi
ile uyumlu d›flsal yans›mas›n›n hedef
grubuna yönelik stratejik planlanmas› ve
uygulanmas› olarak tan›mlanmaktad›r
(Karabey 2000, 76). (fiekil 1)
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fiekil: 1

içindedir (fiekil 2). Kurum kültürü, bir
grubun üyeleri taraf›ndan paylafl›lan inanç,
varsay›m ve de¤erler sistemidir. Daha özel
bir tan›mla da, herhangi bir grubun içsel
bütünleflme ve d›flsal uyum sorunlar›n›
çözmek amac›yla ö¤renme süreci içinde
gelifltirilmifl oldu¤u temel varsay›m
örüntüsü olarak tan›mlanmaktad›r
(fiiflman, 1994, 59). Kurumlar iletmek istedikleri
kimlik ile uyumlu olarak kültürlerini de
belirlerler. Kurum kültürü, kurum kimli¤i
ögelerine göre flekillenen ve belirlenen bir
aland›r. Kurum kültürü, çal›flanlar›n
kurum ile bütünleflmesini sa¤lar. Ortak dil
ve kavram birli¤i sa¤lama ve grup bilinci
yaratma yolu ile çal›flanlar›n› düzenleme
ve flekillendirme ifllevini gerçeklefltirir.
Kurum kültürü, çal›flanlar› motive eder,
kurumla ilgili düflüncelerini olumlu etkiler
ve çal›flanlar aras›nda etkili bir iletiflim a¤›
oluflturur. Kurum imaj› ise, kurum
kimli¤inin çal›flanlar ve hedef kitleler
üzerinde oluflturdu¤u etkidir. Kurum
kimli¤inin amac› baflar›l› bir kurum imaj›
oluflturmakt›r. Kurum kimli¤i somut etkinlikleri tan›mlarken, kurum imaj›, hedef
gruplar›n kurum hakk›nda edinmifl oldu¤u
izlenimlerden oluflan zihinsel imgelem ve
soyut düflünceleri tan›mlar. Kurum imaj›,
kuruluflun alg›lan›fl biçimiyle, bir baflka
deyiflle kiflilerin kurulufl hakk›nda edinmifl
oldu¤u görüfl ve düflünceleri ile ilgilidir.
Say› 4, May›s 2006
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2.Kurum Kimli¤inin Ögeleri
Kurum için bir strateji ve hedef
konumunda olan kurum kimli¤i; kurum
felsefesi do¤rultusunda, kurumsal
tasar›m, kurumsal iletiflim ve kurumsal
davran›fl ögelerinden oluflmaktad›r (fiekil 3).
Kurum kimli¤i, kurum çekirde¤i olan
kurum felsefesine dayand›r›larak,
kurumsal davran›fl, içe ve d›fla yönelik
kurumsal iletiflim ve görünüm yani
kurumsal tasar›m›n kesin ve dengeli
karfl›l›kl› etkileflimidir (Okay 1999, 60-61).

2.1. Kurum Felsefesi
Kurum felsefesi, kurum kimli¤inin özünü
oluflturmaktad›r (fiekil 4). Di¤er kurum
kimli¤i ö¤eleri kurum felsefesi temeline
göre flekillenmektedir. Kurum felsefesi,
kurumun de¤er, tutum ve normlar›ndan,
amac›ndan ve tarihinden meydana
gelmektedir. Kurum felsefesi, kurumun
hedeflerini, stratejilerini, politikalar›n›,
faaliyet planlar›n› ve bunlar›n uygulanmas›n› belirleyici rol oynamaktad›r.

fiekil: 4

Kurum felsefesinin hareket noktas› ve ana
unsuru kurum vizyonunu oluflturmakt›r.
Kurum vizyonu, kurumun amac›n› ve
kurumun hedeflerini kendi çal›flanlar›na ve
tüm kamuoyuna anlatacak olan somut,
tasvirkâr bir düflüncedir.
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fiekil: 3

Kurum felsefesi kurum içindeki
davran›fllar› yönlendirerek, kurum
çal›flanlar›n›n nerede, ne flekilde
davranmalar› gerekti¤i konusunda katk›da
bulunur. Ayr›ca kurum ile çal›flanlar›
bütünlefltirir ve çal›flanlar›n kuruma güven
duymas›n› sa¤layarak, motivasyonlar›n›
art›r›r. Kurum felsefesi, kuruma kendisini
d›fl çevreye aç›klama imkan› sa¤lar.
Böylece hedef gruplar için önemli bir
karar ve seçim kriteri oluflturur. Hedef
gruplar›n mevcut alternatifleri
de¤erlendirmelerini ve beklentilerine
uygun kurumu seçmelerine yard›mc› olur.
2.2. Kurumsal ‹letiflim
‹letiflim, en basit tan›m›yla bir bilginin,
mesaj›n gönderilmesi ve al›c› taraf›ndan
de¤erlendirilmesidir. ‹letilmek istenilen
mesaj; söz, sembol, mimik, beden dili, rol
davran›fl›, giyim, tasar›m unsurlar›, renk
vb. fleylerle anlat›lan bir anlam olabilir.
Ortak semboller arac›l›¤› ile bilgi al›flverifli sa¤layan iletiflim üç ögeden
oluflmaktad›r. Bunlar, iletiyi gönderen
kaynak, al›c› ve bu ikisi aras›nda iletinin
gönderilmesinde kullan›lan bir iletiflim
kodlamas›d›r.
Günümüzde iletiflim bilimleri, dilbilim,
göstergebilim, anlambilim gibi dallara
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ayr›lmaktad›r. Örne¤in, do¤al dil,
insanlar›n iletiflim kurmas›n› sa¤layan
sesli ve yaz›l› göstergeler dizgesi olan
bir araçt›r. Sözsüz dil veya görsel dil
ise yapay bir dildir ve göstergebilimin
inceleme alan›na girer. Kurumsal iletiflim
ise bir kurumda iletiflim için gerçeklefltirilen
tüm aktivitelerin bütünüdür (fiekil 5).
Kurumsal iletiflim, kurum içindeki
insanlar aras›nda olabilece¤i gibi
kurum ile çevresi aras›nda oluflan, sözlü
veya sözsüz iletiflimin tüm türlerini
içermektedir. Bu anlamda kuruma ait
reklam, halkla iliflkiler, görsel kimlik
çal›flmalar› ve çal›flanlar aras›nda yap›lan
kurum içi iletiflim kurumsal iletiflim
kapsam› içindedir.

fiekil: 6

Reklam, bir kurumun üretti¤i mal ve
hizmete iliflkin tan›t›m çabas›d›r. Amaç,
kurumun üretti¤i mal ve hizmetle ilgili
bilgi vermek, hedef kitle davran›fl›n›
etkilemek ve sat›fl yapmakt›r. Halkla
iliflkiler ise kurumun kendisinin
tan›t›lmas›d›r. Burada amaç sat›fl› art›rmak
de¤il, kurumla toplum aras›ndaki iliflkileri
gelifltirmek, karfl›l›kl› güven sa¤lamakt›r.
Kurumsal iletiflimin kapsam›nda olan
görsel kimlik oluflturulurken ise biçim dili
görsel bir dil olarak kullan›l›r. Biçim dili,
görsel kimli¤i anlamam›z› sa¤layan bir
araçt›r. Kimli¤i görsellefltirerek anlatan
biçim dili, bir tarafta kurumun, bir tarafta
da hedef kitlelerin bulundu¤u bir iletiflim
süreci oluflturur. Biçim dilinin iletiflim
ifllevinin temelinde kimliklendirme amac›
yatar (Bayrakç› 1994, 47).
Kurum içi iletiflim ise çal›flanlar›n kurum
ve kurumun hedefleriyle bütünleflmesini
sa¤lar. Çal›flanlar›n verim ve motivasyonunu art›ran kurum içi iletiflim,
çal›flanlar›n kurumu daha iyi temsil
etmelerine olanak tan›r.

2.3. Kurumsal Davran›fl
Kurumsal davran›fl, kurumda çal›flan
bireylerin kurum içerisinde pozisyonuna
iliflkin göstermesi gereken ‘rol’
davran›fl›d›r. Kurumsal davran›fl bir
kurumda faaliyet gösteren birey ve
gruplar›n tepki, karar ve davran›fllar›n› da
kapsamaktad›r (fiekil 6). Önemli olan,
çal›flanlar›n kurumla ‘aidiyet duygusu’
ve ‘biz bilinci’ arac›l›¤›yla bütünleflmesi
ve kurum kimli¤ine uygun davranmas›d›r.
Kuruma iliflkin kültürel özelliklerin kurum
çal›flanlar›na kazand›r›lmas› ise oryantasyon
e¤itimi, hizmet-içi e¤itim gibi de¤iflik
araçlarla sa¤lanabilir. Böylece kurumun,
hedef kitlesinin haf›zas›nda ortak bir
davran›fl dizgesi ve olumlu imaj yaratmas›
mümkün olur. Örne¤in, her kademedeki
çal›flan›n müflteriye kibar, anlay›fll› ve
Say› 4, May›s 2006

31

Bahar Ülker Kaya

yard›msever davranmas› hedef kitle
taraf›ndan kurumun tercih edilmesine
neden olur.

2.4. Kurumsal Tasar›m ve Ögeleri
Kurumsal tasar›m, bir kurumun kendisini
görsel olarak ifade etmesi ve görsel
kimli¤ini oluflturmas›d›r (fiekil 7). Görsel
kimlik, ‘kurum kimli¤ini’ ve ‘kurum
kültürünü’ ifade ederek, kurumun var olan
özelliklerini net ve alg›lan›r bir biçimde
yans›tmal›, kurumun çevre ile iletiflimini
sa¤lamal›d›r. Görsel kimlik, kurumlar›n
sahip olduklar› kültür ve kimli¤i, hedef
gruplar›na en etkin iletme yöntemlerinden
biridir.

fiekil: 7

Görsel kimlik, kurumda yap›lan ifli,
kurumun kimli¤ini en iyi ve en etkili
biçimde gösteren, anlatan, sembollefltiren
ve ak›llarda yer etmesini sa¤layan ana
unsurdur. Bir kurumun / ürünün / hizmetin
/ fikrin; ismi, logosu, antetli ka¤›d›, tafl›t
araçlar›n›n tasar›m›ndan, kurum binas›n›n
genel görünümüne, iç mimarisine, sat›fl,
servis ya da da¤›t›m elemanlar›n›n
k›yafetine kadar, kurumu saran bir deri
gibidir (Ak 1998, 80).
Kurumsal tasar›m› oluflturan araçlar içinde
kurumun ‘ad›’, ‘s›fat›’, ‘grafik araçlar’,
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‘mimari ve mekansal araçlar’, ‘moda’ ve
‘alg›lama’ ile ilgili araçlar› say›labilir.
‘Grafik araçlar’; kurumun amblemi,
logosu, rengi ve yaz› karakterinden
oluflmaktad›r. ‘Mimari ve mekansal
araçlar’; mimarî kimlik, cephe kimli¤i ve
malzemeler, tabelalar, mekân düzeni
ilkeleri, iç mekan duygusu ve malzemeler,
iç ve d›fl ayd›nlatma, mobilyalar, çal›flma
birimleri, kal›c› ve geçici mekan kurma

fiekil: 7
Kurumsal Tasar›m
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fiekil: 8
Starbucks Coffee
fiirketine Ait
Kurumsal Tasar›m
Çal›flmalar›

ö¤eleri, endüstri tasar›m› ö¤eleri, mobil
elemanlardan, ‘moda araçlar›’; üniformalar, giyim standartlar› ve aksesuarlardan, ‘alg›lamaya dayal› araçlar’ ise; ›fl›k,
ses ve koku gibi ögelerden oluflur. Özellikle benzer ürün üreten ve hizmet sunan
kurulufllar›n kurumsal tasar›m çal›flmalar›
hat›rlanabilirlik derecesinin artmas›
bak›m›ndan önem kazanmaktad›r. Benzer
ürün üreten ve hizmet sunan kurulufllara,
giyim ma¤azalar›, restoranlar, kafeler,
oteller, bankalar, havayolu flirketleri örnek
verilebilir. Örne¤in, Starbucks Coffee
flirketinin hat›rlanabilir ve kal›c› bir kimlik
ortaya koymas› flirkete ait kurumsal
tasar›m çal›flmalar›yla sa¤lanm›flt›r
(Salb 1995, 126). Bu kurulufla ait tüm
flubelerde, kurum kimli¤ini yans›tacak
flekilde tasarlanm›fl olan kurum rengi,
logosu, cephe ve iç mekân tasar›m›
müflterinin dikkatini çekmektedir. Sat›lan
ürünün ambalaj›, kahve kupalar›, sat›fla
sunulan di¤er yan ürünlerin paketleri,
al›flverifl çantalar› ve çal›flanlar›n
k›yafetleri ayn› kimli¤i yans›tacak
flekilde tasarlanm›flt›r (fiekil 8).
Kurum kimli¤inin görsel bir dile
çevrilmesi görsel kimli¤in as›l sorunudur.
Bununla görsel iletiflime büyük bir anlam
ve görev düflmekte, bu ise kurumsal
tasar›m arac›l›¤›yla gerçeklefltirilmektedir
(Okay 1999, 127). Kurumsal tasar›m, kurum
kimli¤inin görsel dil arac›l›¤› ile
anlat›lmas›d›r. Kurumsal tasar›m oluflturulurken, kurum kimli¤ini görsellefltiren,
kimli¤in görsel karfl›lamas›n› yaratan
biçim dili kullan›l›r.
Kurum imaj›n›n süreklili¤ini sa¤layan
kurumsal tasar›m, bütün kurum kimli¤i
kavram›n›n ayr›lmaz, tamamlay›c› bir
parças›d›r, sadece tasar›m oluflturmak
için yap›lan ba¤›ms›z bir oluflum de¤ildir.
Kurumsal tasar›m, kurumun özelliklerini

do¤ru mesajlar ileterek, insanlar›n
alg›layabilece¤i flekilde planlanmas›d›r.
Kurumsal tasar›m, kurumlar› rakiplerinden
ay›rarak, kurumlar›n hedef gruplar›n
ak›llar›nda daha kolay kalmas›n› ve
hat›rlanmas›n› sa¤lamaktad›r.
Kurumsal tasar›m, ürün tasar›m›, iletiflim
tasar›m› ve mimari/iç mimari tasar›m
olmak üzere üç ana bafll›kta incelenebilir.

2.4.1. Ürün Tasar›m›
Ürün tasar›m›, ürünün özelliklerini ve
niteliklerini görsellefltirme olarak
tan›mlanabilir. Günümüzde serbest
piyasa koflulu içerisinde faaliyette
bulunan ve ayn› ürünü piyasaya sunan
farkl› firmalar bulunmaktad›r. Her
kurulufl, üretti¤i ürünü di¤erlerinden farkl›
k›larak ürünün tercih edilme özelli¤ini
art›rmaya çal›fl›r. Bu nedenle ürün tasar›m›
giderek daha çok önem kazanmaktad›r.
Kurum kimli¤i ve kurum imaj›
ba¤lam›nda ele al›nan ürün tasar›m›,
ürünün estetik, pratik, sembolik
fonksiyonlar›n›, kullan›m kültürünü,
moda ve ça¤dafll›¤› gibi niteliklerini
vurgulayarak tüketicinin ürün hakk›ndaki
düflüncelerini etkilemektedir. Ürün
tasar›m›n›n, ürünün pazarlanacak
özelli¤ini görsellefltirme, ürünün sahip
oldu¤u sembolik de¤eri iletme, edinilmifl
olunan tecrübelerin niteliklerini belirtme,
ürüne anl›k dikkat çekme ve olumlu bir
yönlendirme kazand›rma, rekabete karfl›
ürünü güçlendirme ve ürüne güncellik
kazand›rma gibi pek çok fonksiyonu
vard›r. Ürün tasar›m›, ürünün kendisinin
tasar›m›ndan, ambalaj›n›n tasar›m›ndan ve
markas›ndan oluflur. Ürün tasar›m›, kurum
kimli¤ini en iyi ileten ögelerden biridir.
Ürün tasar›m› yap›l›rken, kurum kimli¤i
ile uyum içinde olmal›d›r.
Say› 4, May›s 2006
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2.4.2. ‹letiflim Tasar›m›
‹letiflim tasar›m› bir kurumun tüm görsel
ve yaz›l› iletiflim araçlar›n›n tasar›m›d›r.
‹letiflim tasar›m›, kurumun hedef kitlesiyle
olan iletifliminde tan›nabilmesini,
hat›rlanabilmesini sa¤layarak iletiflimin
etkinli¤ini art›r›r. Bu nedenle kurumun
iletiflim tasar›m› tüm alanlar›yla birbiriyle
uyum içinde olmal› ve kurum için ortak
bir tasar›m oluflturmal›d›r. Bir kurumun
iletiflim tasar›m› unsurlar›; kurumun rengi,
kurumun logosu ve kurumun yaz› türüdür.
Kurum rengi, kurum kimli¤ini somut
flekilde anlatan önemli bir unsurdur.
Renkler, dikkat çekmek duygular› etkilemek, bir sembole de¤iflik de¤er ve
anlamlar yüklemek aç›s›ndan etkilidir.
Her rengin insan üzerinde yaratt›¤› etki
farkl›d›r. Bu nedenle kurumlar kimliklerini
yans›tacak, görsel olarak bu etkiyi verebilecek rengi seçmelidir. Örne¤in, Lacoste
firmas›, kurumun logosunu olufltururken
‘yeflil’ rengini kullanarak do¤ay› ve suyu
ifade etmektedir. Marlboro sigaras› ise
üçgen biçimi ve ‘k›rm›z›’ rengi ile erkeksi,
sald›rgan ve aktif bir kiflilik oluflturmaktad›r (fiekil 9). Kurum rengi oluflturulmadan
önce, kurum renginin ne tür bir anlam ve
duygu iletti¤i düflünülmeli, kurum
renginin kurum felsefesine uygun olup
olmad›¤› ve rakiplerinin kurum rengine
göre kontrast oluflturmas› dikkate
al›nmal›d›r. Kurum logosu ise, kurumlar›
temsil eden, özelliklerini yans›tan anlam
yüklü tasar›mlard›r. Kurumun logosu,
kurumu ifade eden harf, kelime veya
rakamla ifade edilir. Kurum logosu
tasarlan›rken, kal›c›, moda anlay›fl›ndan
uzak iflaretler tasarlanmal›d›r. Kurum
logosu kurumun tüm iletiflim araçlar›nda
rahatl›kla kullan›labilir özellikte olmal›d›r.
Ayr›ca kurum hedef gruplar›n›n zihninde
yer edinebilmesi için kurumu rakiplerinden farkl› k›lacak, ba¤›ms›z ve
kar›flt›r›lamaz flekilde tasarlanmal›d›r.
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Kurumun seçti¤i yaz› türü de aynen renk
seçiminde oldu¤u gibi kurumun sahip
oldu¤u kimli¤in iletilmesinde etkili
olmaktad›r.

fiekil: 9
Lacoste ve Marlboro
Firmalar›n›n Kurum Rengi ve
Logosu

2.4.3. Mimari / ‹ç Mimari Tasar›m
Kurumsal tasar›m›n bir alt ögesi olan
mimari ve iç mimari tasar›m, kurum
kimli¤i baz al›narak yani kurumun faaliyet
kolu, hedef kitlesi, satt›¤› ürün veya
hizmetler, faaliyetlerini gerçeklefltirme
tarz› gibi ögeler dikkate al›narak
yap›lmal›d›r. Kurumun mimari ve iç
mimari kimli¤i olufltururken, renk, doku,
form, malzeme seçimi gibi kararlar ile
kurumun karakteristik özellikleri
oluflturulur; böylece kurum kimli¤inin
belirginli¤i ve süreklili¤i sa¤lanm›fl olur.
Kurumun mimari ve iç mimari kimli¤i,
kurumun görsel kimli¤ini en etkili flekilde
ortaya koyan ögelerden biridir. Özellikle
kurumun cephe ve girifl bölümünün
tasar›m› kurum kimli¤ini görsellefltirecek
flekilde yap›lmal›d›r. Kurumun iç mimari
kimli¤i oluflturulurken ise, mekan
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Resim: 10
BMW Firmas›n›n
Mimari Kimli¤i

düzenleme ilkelerinin, iç mekan çal›flma
anlay›fl›n›n oluflturulmas›, mekanlar›n
zemin, duvar ve tavan düzenlemelerinin
yap›lmas›, mobilyalar›n, çal›flma birimlerinin, mekan kurma ögelerinin, endüstri
tasar›m› ögelerinin ve ayd›nlatma elemanlar›n›n tasarlanmas› önem kazanmaktad›r.
Kurumun mimari ve iç mimari tasar›m›,
kurumda çal›flanlar›n, kurumu ziyaret
edenlerin, çevresinde yaflayanlar›n ve
kurumla ilgili olanlar›n, o kurumdan
edindikleri izlenim bak›m›ndan oldukça
önemlidir.

Tipik bir kurum mimarisi bir yeniden
tan›ma, hat›rlatma unsuru haline gelebilir,
özellikle uzak mesafeden böyle bir etki
söz konusu olabilmekte ve ilginç bir
mimari tüm dikkatleri üzerine çekebilmektedir (Okay,1999:159). Kurum kimli¤ini mimari
aç›dan ileten en baflar›l› örneklerden birisi
Münih’teki BMW Kulesidir. Yap›,
büyüklü¤ü ve gücü yans›tmaktad›r. Bu
kurumun ürünü olan otomobil sürekli
geliflim ve ilerleme göstermektedir.
Mimari görünüfl aç›s›ndan dört silindir
motor görünümünde olan bina, bu flekilde
fütürist-modern bir etki vermekte ve
otomobil üreticisinin sahip olmas› gereken
imaj ile örtüflmektedir (fiekil 10).

Özellikle ayn› ürünü satan ve ayn› hizmeti
veren kurumlar, farkl›l›klar›n›, kimliklerini
özellikle görsel kimliklerini vurgulayacak
flekilde yans›tmaktad›r. Baflar›l› görsel
kimlik çal›flmas› olan kurumlar, hat›rlanan
ve güvenilen kurum konumuna gelmektedir. Çok say›da flubesi olan kurumlar,
cephe ve iç mekanlar›nda ayn› tarz mimari,
renk, doku, form, ve malzeme kullanarak
ortak kimlik iletmektedir.
Örne¤in, Türkiye’de hizmet veren
bankalardan biri olan Finans Bank cephe

Resim 10

kimli¤inde, yal›n güçlü bir etki ve
ifllevsellik amaçlan›r. Finans Bank cephesi,
kapal›, korunakl›, güçlü banka ile aç›k,
saydam mesaj›n› duyuran banka özelliklerini birlikte tafl›r. Banka cephesi üç yatay
banttan oluflmaktad›r. Üst ve alt kottaki
bant aluminyum kompozit panel malzeme
ile kapl›d›r. Orta kotta saydam cam
malzeme kullan›lm›flt›r. Bu saydam bant,
bankan›n vitrini ve mesaj tafl›y›c›
düzlemidir. Cephe esas strüktürünü
tafl›yan metal sistem üzerine tak›lan afifl
ve bildiriler sokaktaki alg›lay›c›ya ve
içerideki müflteriye ikifler yönden bilgi ve
mesaj aktar›r, ürünleri tan›t›r,
kampanyalar› duyurur. D›fl cephede
vurgulanan kimli¤in iç mekanda
güçlendirilerek an›msat›lmas› için cepheye
paralel iki düzlem daha kurgulan›r. Birinci
düzlem ATM donan›mlar›n› tafl›yarak
lobiyi oluflturur. ‹kinci düzlem ise gifle,
toplant› odas› ve müdür odas›n› genel
mekandan ay›ran iç mekân fonunu
oluflturur. Bankan›n mekan düzenlemesi
yap›l›rken, teknolojinin görünen so¤uk,
mekanik yüzünü dengelemek için eve
benzer bir atmosfer de yarat›lmak
istenmifltir. Bu amaçla, çal›flma alanlar›
aç›k ofis fleklinde mekan›n ortas›nda birer
teknolojik ada fleklinde yer almaktad›r. Bu
mekânlar›n zeminleri yapay tafl malzeme
ile kaplanm›flt›r.
Say› 4, May›s 2006
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Aç›k ofislere ait mobilyalarda kullan›lan
malzeme, renk ve doku ile bankan›n
ayr›cal›kl› teknolojik imaj› vurgular.
Mobilyalar›n fleffaf düzeni müflteriye
güven verirken, çal›flanlar›n da çevrelerine
özenli davranmalar›n› sa¤lamaktad›r.
Müflteri bekleme bölümü ise, zemini ahflap
kapl›, s›cak renklerin kullan›ld›¤› bir
mekand›r (fiekil 11, 12, 13). Tüm bu
çal›flmalardan da anlafl›laca¤› gibi Finans
Bank iç mimari tasar›m› ifllevsel, estetik,
sembolik fonksiyonlar› yerine getirecek
biçimde ve kurum kimli¤ini en anlafl›l›r
flekilde iletmek üzere tasarlanm›flt›r.
Kurumsal tasar›m›n bir ögesi olan mimari
ve iç mimari tasar›m, kurum kimli¤inin
iletilmesinde önemli bir unsurdur. Mimari
ve iç mimari tasar›m temel kullan›m
ifllevinin yan› s›ra, bir anlam aktarma, bilgi
iletme ve iletiflim ifllevini de yüklenir.
Kurumlar mimari ve iç mimari tasar›mlar›n›
olufltururken, sahip olduklar› kimli¤i iletmek
için görsel uyar›mlara ihtiyaç
duymaktad›rlar. Renk, doku, malzeme, form
görsel kimli¤i ortaya koyan en önemli
tasar›m elemanlar›d›r. Kurumlar›n mimari ve
iç mimari kimlikleri, kurum kimli¤ini iletebilecek ifllevsel, estetik ve sembolik
fonksiyonlar› yerine getirecek flekilde
oluflturulmal›d›r. Bu nedenle mimari ve iç
mimari kimlik tasar›mlar›nda malzeme seçimi ve malzemenin teknik ve estetik
kullan›m›, renk, doku ve biçimlerin kombinasyonu önem kazanmaktad›r. Kurumlar›n
mimari ve iç mimari tasar›m› oluflturulurken,
tasar›m› oluflturan tüm elemanlar bir bütün
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oluflturacak ve kimli¤i en iyi flekilde
iletecek biçimde kullan›lmal›d›r.

Kurum kimli¤i, kurum felsefesine göre
flekillenen, kurumsal iletiflim, kurumsal
davran›fl ve kurumsal tasar›m ögelerinden
oluflmaktad›r. Ancak kurumsal tasar›m,
kurum kimli¤ini görsel bir dil arac›l›¤› ile
yans›tt›¤› için çok daha etkileyici bir yere
sahiptir. Bu nedenle kurumsal tasar›m
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kurumun sahip oldu¤u kimli¤i en
anlafl›l›r flekilde iletmek üzere
oluflturulmal›d›r. Kurumsal tasar›m,
kurum kimli¤inin belirginli¤ini ve
süreklili¤ini sa¤lamaktad›r. Kurumlar›n
farkl›l›klar›n› ortaya koyan kurumsal
tasar›m, hem kurumda çal›flanlar›n
motivasyonunu ve verimini art›rmakta,
hem de kurumun hedef kitlelerin
ak›llar›nda yer etmesini sa¤lamaktad›r l
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