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Amaç – Benzer mal ve hizmet sunulan bir ortamda sürdürülebilir büyüme ve başarı elde etmek, 
ancak müşterinin nezdinde rakiplerden farklı algılanma ile mümkündür. Bir kurumun tasarımı, 
imajı ve itibarı bu farklılaşmayı sağlayan ana etkenlerin başında gelmektedir. Özellikle fiyat, kalite, 
fayda, satış sonrası servis, garanti gibi hususlar birbirine yakın olduğunda kurum itibarının 
tüketici tercihine etkisi büyük ölçüde olmaktadır. Çalışmamızda kurumsal tasarımın kurumsal 
itibar oluşumuna olan doğrudan etkisi ile kurumsal tasarımın kurumsal imaj üzerinden kurumsal 
itibar oluşumuna olan dolaylı etkisi incelenmiştir.  

Yöntem – Çalışmamızda öncelikle literatür taraması yapılarak kavramsal çerçeve oluşturulmuş, 
yapı geçerliliği kapsamında pilot uygulama ve daha sonra sosyal ağlar ve elektronik posta 
aracılığıyla gönderilen anketi cevaplayan 804 kişi örneklem olarak alınarak saha çalışması 
yapılmıştır. Daha sonra veriler SPSS 22.0 ve AMOS 22.0 yazılımlarıyla çözümlenmiş, elde edilen 
verilere güvenilirlik analizi, KMO testi, açıklayıcı faktör analizi, korelasyon analizi, doğrulayıcı 
faktör analizi yapılmış, hipotezler yapısal eşitlik modeli ile test edilmiş ve bunun sonucunda bazı 
hipotezlerin tamamen, bazılarının ise kısmen kabul edildiği gözlemlenmiştir.  

Bulgular – Çalışmamız sonucunda kurumsal tasarım ile kurumsal itibar oluşumu arasında orta 
düzeyde, kurumsal imaj ile kurumsal itibar oluşumu arasında güçlü, kurumsal tasarım ile 
kurumsal imaj arasında yine güçlü düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Tartışma – Araştırmamızın en önemli çıktısı kurumsal tasarımın kurumsal itibar oluşumunu 
etkilediğinin istatistiksel olarak anlamlı çıkmasıdır. Bir diğer sonuç kurumsal tasarımın kurumsal 
imajı etkilediğinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmamızın bir diğer önemli sonucu da kurumsal 
imajın kurumsal itibar oluşumunu etkilediğinin istatistiksel olarak doğrulanmış olmasıdır.  
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Purpose – To achieve sustainable growth and success in an environment where similar products 
and services are offered are only possible offering a different perception of the same product from 
the competitors. The design, image and reputation of a corporation are among the main factors 
which provide this difference. Especially when prices, quality, benefits, after sales services, 
guarantees and such particularities are similar to each other, the corporate’s reputation has a large 
impact on consumers’ choices. In our study, the direct effect of corporate design on the formation 
of corporate reputation and the indirect effect of corporate design on corporate reputation 
formation are examined. 

Design/methodology/approach – We have first formed a conceptual framework resulting from an 
extensive literature search. A pilot scheme was conducted within the scope of construct validity 
and than afield study was conducted involving 804 participants who answered the questionnaires 
sent via social networks and e-mail. The data gathered were analyzed with SPSS 22.0 and AMOS 
22.0 software. Reliability analysis, KMO test, explanatory factor analysis, correlation analysis, 
confirmatory factor analysis were applied and hypotheses were tested with astructural equation 
model. As a result some hypotheses are fully accepted when some partially accepted. 

Findings – As a result of our study, we have come to the conclusion that while there is a medium 
level relationship between corporate design and corporate reputation formation, there is a strong 
relationship between corporate image, design and corporate reputation formation. 

Discussion – The most important output of our research is that the corporate design is statistically 
significant and that corparate design affects the formation of corporate reputation. Furthermore, 
we came to the conclusion that corporate design affects corporate image and more importantly that 
the corporate image affecting the formation of the corporate reputation is statistically verified. 
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