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Fikir e Sanat Eserleri Yasası gereğince bu eserin a ın hakkı anlaşmalı olarak T C Üsküdar
Üni ersitesi ne aittir Her hakkı saklıdır Ka nak gösterilerek alıntı apılabilir Bu kitabın hiçbir kısmı
a ıncısının a ılı i ni olmaksı ın elektronik e a mekanik fotokopi ka ıt b bir bilgi saklama erişim
sistemi olu ile çoğaltılama dağıtılama e satışa sunulama
Bu kitap Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempo umu bildirilerinden
derlenmiş olup bildiri metinlerinde er alan her tür görüş e düşüncenin sorumluluğu bildirinin
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GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI EĞİTİMİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR
UZMANLIK VE GENELLİK
M a ERTÜRK*
Ö
İletişim teknolojilerinde aşanan gelişmeler e orta a çıkan eni med a ortamları görsel
iletişim tasarımını sürekli bir dönüşüm halinde kalmasını sağlar Bu süreklilik hâli görsel
iletişim tasarımı eğitimini e eğitim eren kurumları güncel kalma a orlarken görsel
iletişim tasarımcısının faali et alanını da genişletmektedir Bu durum görsel iletişim
tasarımcısı etiştiren eğitim kurumlarının öğretim anla ışı ü erine düşünmeleri e lisans
eğitimi süresince nasıl bir görsel iletişim tasarımcısı etiştireceklerine önelik ba ı kararlar
alma a önlendirmektedir Bu çalışmada urtiçi e urtdışındaki üni ersitelerin ilgili
bölümlerinin öğretim aklaşımları u manlık e genellik açısından incelenerek dört ıllık bir
lisans programı süresince birçok alt disiplini barındıran görsel iletişim tasarımı eğitiminin
nasıl konumlandırılması gerektiğine önelik öneriler getirilecektir Görsel iletişim tasarımı
eğitiminin me cut durumuna önelik düşüncelerin orta a ko ulması ile apılacak
tartışmalara katkı sağlanması amaçlanmaktadır
Anahtar Kelimeler: grafik tasarım görsel iletişim tasarımı görsel iletişim tasarımı eğitimi
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G
Gelişen teknoloji birçok disiplinin sınırlarını değiştirecek ölçüde etkilemiştir Bu değişimden
etkilenen disiplinlerden biri de grafik tasarımdır
ılında William Addison D iggins in
basılı iletişimlere apısal dü en e görsel biçim getiren biri olarak faali etlerini tanımlamak
için g afi a a
terimini kullanmasından bu ana Meggs e Pur is
iii grafik
tasarımın sınırları e grafik tasarımcının rolü iletişim teknolojilerinde aşanan gelişmelere
paralel olarak genişlemektedir Bilgisa arın iş akışına girmesi le tasarım e üretim
süreçlerini u umla an grafik tasarım internetin kullanımının arttığı eni e de rimci dijital
iletişim kanallarının orta a çıktığı iki binli ıllarda değişimin eşiğine gelmiş e bu değişim
g e ie i i a a
ka ramı la karşılık bulmuştur Değişimin akademideki karşılığı ise
görsel iletişim tasarımı bölümleri olmuş önceleri akıf daha sonra de let üni ersitelerinde
peşi sıra görsel iletişim tasarımı bölümleri açılma a başlamıştır Bu anlamda Türki e
akademisinin amanın ruhuna u gun hareket ettiği sö lenebilir ancak eğitim erme e
başla an görsel iletişim tasarımı bölümlerinin ders programları incelendiğinde erilen
eğitimin grafik tasarım bölümlerinde erilen eğitimden çok da farklı olmadığı görülür
Bunun anı sıra kullanıma sunulan her eni iletişim kanalının görsel iletişim tasarımının
sınırlarını günbegün genişletmesi güncel kalma orunluluğu tasarım e üretim araçlarının
demokratikleşmesi çe re e du arlılığın artması disiplinler arası çalışma anla ışı en başta
tüketicinin değişmesi gibi unsurlar grafik tasarım bölümlerinden kalan genele önelik her
şe i bilen tasarımcı etiştirme alışkanlığından i ade öğrencileri belirli bir alanda u manlığa
önlendiren anla ışın ö ellikle urtdışında ükseldiği görülmektedir
G

İ
Ta a
E
U a
G
ılında Londra da kurulan e eski adı Icograda olan Uluslararası Tasarım Konse i icoD, tasarımın iletişim okuma e aşama biçimimi i değiştirmesinden ola çıkarak
ılında a ımladıkları görsel iletişim tasarımı eğitimine kıla u olabilecek manifesto u
ılında deği i sö cüğünü merke e alarak güncellemiştir Icograda Design Education
Manifesto
A nı manifestoda iletişim tasarımı eğitiminin görüntü a ı içerik
mekân hareket aman ses e etkileşim gibi konuları içermesi gerektiği belirtilir Icograda
Design Education Manifesto
Dola ısı la ilgili eğitim kurumlarına bu değişimi
dikkate alarak görsel iletişim problemlerini birden fa la du u a hitap edecek şekilde
çö ebilecek tasarımcılar etiştirme hedefi le ders programlarını apılandırmaları
önerilmektedir Bu apılandırma a kıla u olabilecek ico-D nin eğitim manifestosunda
görsel iletişim tasarımcısının mesleki pratiğinin sınırlarına önelik on bir madde er alır Her
biri oldukça önemli olan bu maddelerin ilki alt disiplinlere öneliktir e görsel iletişim
tasarımcısının faali etleri arasında kimlik tasarımı a ın-kitap tasarımı tipografi
bilgilendirme tasarımı reklam fotoğraf kaligrafi önlendirme sistemleri ambalaj tasarımı
animas on tasarımı a ın grafikleri e film başlıkları ara ü tasarımı etkileşim çe re
grafiği eri görselleştirme e görsel biçimin çe rimiçi-çe rimdışı şekillendirilmesi ni sa ar
(Icograda Design Education Manifesto
ılında kurulması la Türki e deki en
eski görsel iletişim tasarımı bölümlerinden biri olan İstanbul Bilgi Üni ersitesi ise görsel
iletişim tasarımını her biri tek başına bir mesleki ağırlığa sahip olan çoklu ortam tasarımı
a ın tasarımı siber kültür canlandırma tipografi fotoğraf e ideo tasarımları ara ü e
etkileşim tasarımı o un tasarımı med a sanatları akıllı ürün e mekânlar gibi farklı
u gulama alanlarından bir ara a gelen disiplinler arası bir çalışma alanı olarak tanımlar
(P g a
Ya , tarih yok). Hem ico-D nin belirttiği faali et alanları hem de bu tanım
ü erine düşünüldüğünde tasarımcı ada larının he bi i e ba a e e i ağ ğa ahi
olan bunca alana hâkim olup olama acağı e dört ıllık lisans programı içerisinde bu
alanların tamamının öğretilip öğretileme eceği sorusu akla gelmektedir Akla gelen
sorulara ce aben Heller
i dört ıl gibi bir sürede tüm çok disiplin karmaşıklığı la
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grafik tasarımda mutlak bir hâkimi et ka andırdığını iddia eden herhangi bir kişi e a
kurumun kendileri le e diğer herkesle dalga geçtiğini iddia eder Bu görüşe paralel olarak
Da is artık tasarımda genel bir eğitim ermenin e bu programlardan me un olanların
pratikte mükemmel olmasını beklemenin mümkün olma abileceğini urgular Da is 2005:
Bu tartışmaları sağlam emine oturma ara ışına karşılık Ma Bruinsma dan gelir
Bruinsma
eni med a ile çalışmanın sonuçları hakkındaki tasarım eğitimi
tartışmalarının altında atan asıl sorunun u manlığa karşı specialism genellik (generalism)
olduğunu urgular Bu ifadeden ola çıkıldığında aratıcı ha al gücünü görsel iletişim
tasarımının belirli bir e a birkaç alt disiplinine doğru oğunlaştıran
a
ile tüm alt
disiplinlerin dönemlik dersler şeklinde dört ıllık ders programına serimlendiği genellik
şeklinde iki aklaşım orta a çıkmaktadır Genel eğitim anla ışı hususunda Bruinsma bütün
rollere sahip olan tasarımcı ı nitelemek için de i g
a a a a c ka ramını kullanır
Demiurgos olarak tasarımcı tasarım sürecindeki tüm önlerini e bunların tasarımın biçimi
e içeriği ü erindeki etkilerini tartabilmek için tasarımcının mua am bir sos al aratıcı
iletişimsel e teknik bilgi birikimine sahip olmalıdır Bruinsma
Köken
olarak i i i e i anlamına gelen fi iksel e a maddi dün a a biçim eren dü enle ici tanrı
e a tanrısal güç olarak tanımlanan demiourgos Ulaş
ile genel eğitim
anla ışının hedefi olan he e i a a a
edi a a c rolü betimlenmektedir İletişim
teknolojilerinin sürekli geliştiği e bu gelişimin görsel iletişim tasarımını sürekli bir dönüşüm
halinde tuttuğu günümü de her şe i apma a muktedir tasarımcı etiştirme hedefinin
gerçekçi olup olmadığı ü erinde düşünülme e değer bir konudur Tüm bu tartışmalar
görsel iletişim tasarımcısı e grafik tasarımcı etiştiren eğitim kurumlarını tasarımcıların
rollerini e iş hi erarşisindeki erlerini eniden düşünmek se k etmelidir
ico-D nin manifestosunda er alan on bir maddenin sonuncusu ilgili bölümlere
kıla u luk apabilir On birinci maddede görsel iletişim tasarımcısının di i i da bi
a a c olduğu e u manlığını diğer u manlarla disiplinler arası iş birliğine sunduğu
urgulanır Icograda Design Education Manifesto
Cümleden öğrencilerin
aa c
aa
e i i i e i amacı la belirli bir disipline önlendirilmesi gerektiği
orumuna ulaşılabilir çünkü disiplinler arası bir iş birliği apılabilmesi e disiplinler arası
aklaşımın u gulanabilmesi için belirli disiplinlerde u man kişiler gereklidir Alanında u man
kişiler ekipler oluşturarak disiplinler arası çalışmalar apabilir Alt disiplinlerin dönemlik
derslerle proje ü erinden u gulandığı bir eğitim sistemi ile u man kişiler etiştirileme eceği
gibi lisansüstü dü e de bu genele önelik anla ışı belirli bir konuda u manlaşma a se k
edecek akademik bir apılanma olmadığından dola ı u manlık alanı öğrencilerin ilgi
dü e lerine kaldığı muğlak bir durum orta a çıkmaktadır
T

L a

D

G

İ

Ta a

E

G

Ba

Tab
T i e e KKTC de G e İ e i i Ta a
Eği i i Ve e Ü i e i e K e a
Bi gi i Y e ğ e i K e a Te cih Ye e e e Me
İ a i i e i a ih
Ü
T

Devlet
Üni ersiteleri
Vakıf Üni ersiteleri

KKTC
Toplam
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e

Genellikle sanat e a tasarım fakültelerinde ö el etenek sına ı ile öğrenci alan grafik
tasarım bölümleri me cut konumlarını korurken bunlara ek olarak görsel iletişim tasarımı
bölümleri açılma a başlamıştır Türki e de adında alnı görsel iletişim tasarımı geçen
irmisi akıf on ikisi de let e ikisi KKTC de olmak ü ere toplam otu dört lisans programı
bulunmaktadır G e İ e i i Ta a
P ga B
a T
Ü i e i e e , tarih yok).
YKS erileri henü açıklanmamış olup
YKS erilerine göre görsel iletişim tasarımı
bölümlerine toplam
kontenjan a rılmış
kişi erleşmiştir Bölüm sa ısı e
kontenjan bakımından ağırlığın akıf üni ersitelerinde iken erleşenlerin ortalama puanının
de let üni ersitelerinde daha fa la olduğu görülmektedir Y e ğ e i K e a
Te cih Ye e e e Me
İ a i i e i, tarih yok).
Tab
G

G e İ e i i Ta a
P ga
e İ e i i Ta a
P ga B

B
a T

d ğ Fa
e e e Sa a
Ü i e i e e a ih

Fa
A
Gü el Sanatlar
Gü el Sanatlar e Tasarım
Gü el Sanatlar Tasarım e Mimarlık
Gü el Sanatlar e Mimarlık
Sanat e Tasarım
Sanat Tasarım e Mimarlık
Mimarlık e Tasarım
İletişim
İletişim Bilimleri
Toplam

Sa
6
1
4
1
3
3
1
14
1
34

Tablo de görüleceği ü ere fakülte ba ında incelendiğinde görsel iletişim
tasarımı bölümlerinin ö ellikle akıf üni ersitelerinde iletişim fakültelerinde konumlandığı
görülür
üni ersite arasında
i iletişim fakültelerinde
u sanat e tasarım
fakültelerindedir
si de let üni ersitelerinde olmak ü ere KKTC dahil
ü akıf
üni ersitelerindeki iletişim fakültelerinde bulunmaktadır Bu konumlanma bir kimlik
sorununu da beraberinde getirir Uluslararası Eğitim Sınıflaması Standardı ISCED Eğitim ve
Öğretim Alanları nın
ılı kıla u una göre görsel iletişim tasarımı Sa a e Be e
Bilimler geniş alanının Sanat dar alanı G
Sa a a e M i ed a Ta a
a rıntılı
alanı içerisinde konumlandırılmıştır International Standard Classification of Education,
Dola ısı la ağırlıklı ders içeriği görüntünün e çoklu iletişim ortamlarının
tasarımına önelik olan görsel iletişim tasarımı bölümlerinin iletişim fakültelerinde değil
sanat fakültelerinde bulunması gerekir Prof Hakan Ertep in
ılında a ımladığı e
görsel iletişim tasarımı bölümlerinin neden iletişim fakültelerinde olmaması gerektiği
hakkındaki a ısının Ertep
ü erinden on üç ıl geçmesine rağmen
Türki e deki me cut durumun tam tersi önde ilerlemiş olduğu görülmektedir
Sanat tasarım fakülteleri ile iletişim fakültelerinin eğitim aklaşımlarındaki farklılıklardan
ka naklanan tutarsı lığın görsel iletişim tasarımı eğitimi ü erinde olumsu etkileri
bulunmaktadır
Türki e de
Öğretim Yılı ndan önce me un ermiş e adında alnı
görsel iletişim tasarımı geçen bölümlerin me cut ders programları incelendiğinde
çoğunlukla genel bir eğitimin erildiği anlaşılmaktadır bk Tablo
Genel eğitimden kast
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edilen görsel iletişim tasarımına ilişkin alt disiplinlerin dönemlik dersler şeklinde öğretim
programında er almasıdır
Tab
No
1

Me

ee g

Ü

e ie i i
Fa

aa

ANKARA HACI
BAYRAM VELİ
ÜNİVERSİTESİ

Gü el Sanatlar

ESKİŞEHİR
OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ

Sanat ve
Tasarım

3

KOCAELİ
ÜNİVERSİTESİ

İletişim
Fakültesi

4

KÜTAHYA
DUMLUPINAR
ÜNİVERSİTESİ

Gü el Sanatlar

ONDOKUZ MAYIS
ÜNİVERSİTESİ

Gü el Sanatlar

6

SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

Sanat Tasarım
e Mimarlık

7

BAŞKENT
ÜNİVERSİTESİ

8

b
e i de i e c
E
E
Ba a a
A a

d
K

2019
a

20062007

Genel

60

20132014

Genel

70

20032004

Genel

80

20142015

U manlık

80

20132014

U manlık

20112012

U manlık

60

Gü el Sanatlar
Tasarım e
Mimarlık

Genel

25

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

Sanat ve
Tasarım

Genel

50

9

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

Gü el Sanatlar

Genel

40

10

İSTANBUL AYDIN
ÜNİVERSİTESİ

İletişim

20072008

Genel

60

11

İSTANBUL BİLGİ
ÜNİVERSİTESİ

İletişim

19971998

Genel

40

12

İSTANBUL GEDİK
ÜNİVERSİTESİ

Gü el Sanatlar
e Mimarlık

20122013

Genel

35

13

İSTANBUL MEDİPOL
ÜNİVERSİTESİ

Gü el Sanatlar
Tasarım e
Mimarlık

Genel

30

2

5

324
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14

İSTANBUL OKAN
ÜNİVERSİTESİ

Sanat Tasarım
e Mimarlık

15

İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ

İletişim

16

İSTANBUL YENİ
YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

İletişim

17

İZMİR EKONOMİ
ÜNİVERSİTESİ

Gü el Sanatlar
e Tasarım

18

KADİR HAS
ÜNİVERSİTESİ

İletişim

19

MALTEPE
ÜNİVERSİTESİ

İletişim

20

TOBB EKONOMİ VE
TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık e
Tasarım

21

ÜSKÜDAR
ÜNİVERSİTESİ

İletişim

22

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

İletişim

23

YEDİTEPE
ÜNİVERSİTESİ

İletişim

24

LEFKE AVRUPA
ÜNİVERSİTESİ

İletişim Bilimleri

25

YAKIN DOĞU
ÜNİVERSİTESİ

İletişim

Genel

20

Genel

30

Genel

40

20042005

Genel

33

20032004

Genel

30

Genel

33

Genel

40

Genel

80

20072008

Genel

30

20012002

Genel

61

KKTC

Genel

20

KKTC

Genel

25

20032004

U manlığa önelik temel aklaşımlardan birisi bölümün ana sanat dallarına
a rılmasıdır On Doku Ma ıs Üni ersitesi ile Kütah a Dumlupınar Üni ersitesi bölüme
bağlı grafik tasarım ana sanat dalı açarak grafik tasarım ağırlıklı bir eğitim erilmektedir
A nı amanda öğrencilerin me uni etinde hangi ana sanat dalından me un olduğu lisans
diplomasında belirtilmektedir P g a İçe iği tarih ok Diğer u manlık aklaşımı ders
programının öğrenci e u manlık alanı sunacak şekilde ha ırlanması la görülür Sakar a
Üni ersitesi Sanat Tasarım e Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde
öğrenciler ilk iki ıl genele önelik dersler alırken üçüncü ıldan itibaren grafik tasarım
fotoğraf reklam film ideo gibi atöl eleri seçerek ister karma isterlerse de belirli bir
alanda u manlaşma a önelik eğitim alabilmektedirler G e İ e i i Ta a
B
,
tarih yok).
Genele önelik eğitim eren kurumların ders programlarında seçmeli derslerin er
alması öğrencileri u manlığa önlendirdiği algısı aratabilir ancak seçmeli derslerin her
Uluslararası İletişim Günleri |
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arı ılda açılacağının kesin olma ışı seçmeli derslerin u manlık anla ışına göre
gruplanmaması birbirileri le ilişkili seçmeli derslerin seçilmesini sağla arak belirli bir
alanda öğrencilerin bilgisini artırma a önlendiren bir sistemin bulunma ışı hatta çoğu
aman seçmeli derslerin fakülte seçmeli ağırlıklı olacak şekilde oluşturulması gibi etkenler
seçmeli dersleri u manlaşma anla ışından u aklaştırmaktadır
Tab
Y d da i i ce e e g
No Ü
Pratt Institute
1

e ie i i

aa

b

e ib

a

i e i ee

Ü
New York, ABD

2

Parsons School

New York, ABD

3

San José State Uni ersit

Kaliforniya, ABD

4

Boise E alet Üni ersitesi

Boise, ABD

5

California College of the Arts

Kaliforniya, ABD

6

The School of the Art Institute of Chicago

Şikago ABD

7

Rochester Institute of Technology

New York, ABD

8

Royal College of Art

Londra İngiltere

9

University of Arts London

Londra İngiltere

10

Glasgow School of Art

Glasgo

11

Dublin School of Creative Arts

Dublin İrlanda

12

Royal College of Art

Lahey, Hollanda

13

HKU University Utrecht School of the Arts

Utrecht, Hollanda

14

ArtEZ University of the Art

Zwolle, Hollanda

15

St. Joost School of Fine Art & Design

Breda, Hollanda

16

The Basel School of Design

Basel İs içre

17

The Royal Academy of Fine Arts (KASK)

Ghent Belçika

18

The Royal Academy of Fine Arts

Antwerp, Belçika

19

Dusseldorf University Peter Behrens School of Arts

Dusseldorf, Almanya

20

FH Aachen University of Applied Sciences

Aachen, Almanya

21

Bauhaus Üni ersitesi

Weimar, Almanya

22

École cantonale d art de Lausanne ECAL

Lo an İs içre

23

Stuttgart State Academy of Art and Design

Stuttgart, Almanya
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24

Polytechnic de Leiria (ESAD.CR)

Leiria, Portekiz

25

Escola Superior de Artes e Design ın ESAD

Porto, Portekiz

26

Hong Kong Polytechnic University

Hong Kong Çin

Mevcut ders programlarındaki anla ışı incelemek adına Amerika e A rupa da
öne çıkan toplam irmi altı görsel iletişim tasarımı bölümü incelenmiştir Bu bölümler
arasında genele önelik eğitim erildiği gibi çokça öğrencilerin u manlık alanlarına
önlendirildiği öğretim aklaşımına rastlanmaktadır Amerika Birleşik De letleri nde Boise
E alet Üni ersitesi1, California College of the Arts2, Rochester Institute of Technology3 gibi
üni ersitelerde u manlık alanlarının doğrudan a rı bölümler olarak er aldığı
görülmektedir Bunların anı sıra u manlık alanına önlendiren programlar da
bulunmaktadır Örneğin Pratt Institute İletişim Tasarımı Lisans Programının atöl e
kültürüne urgu aptığı açıklamada ağırlığı g afi a a , i
a
ve reklam/sanat
e i i olmak ü ere üç alana erdiği e bu üç alana ö gü bir ders programı ha ırladığı
görülür Communications Design B.F.A. tarih ok Bölümün ders programı incelendiğinde
ilk ıllarda ortak alınan dersler son ıllara doğru farklılaşmakta e öğrenciler seçtikleri
u manlık alanına önelik derslere önlendirilmektedir Ne York ta bulunan Parsons
School İletişim Tasarımı Bölümünün ders programı incelendiğinde öğrencilere ikinci ıldan
itibaren tipografi ve e i e i olmak ü ere iki atöl e sunulduğu görülür A rıca öğrencilerin
akademik ilgilerine göre çeşitli seçenekler bulunur Bölümün bulunduğu Sanat Med a e
Teknoloji Fakültesinde iletişim tasarımı tasarım e teknoloji gü el sanatlar illüstras on
fotoğrafçılık bölümlerinden çeşitli seçmeli dersler sunularak öğrencilerin u manlıklarını
pekiştirmeleri sağlanır The New School Parsons 2018-2019 Catalog, tarih yok).
Kaliforni a daki San José E alet Üni ersitesinin Tasarım Bölümü ise a a
ça
aa
a i a
ei
a
g afi a a
e d
i e aa
iç e â a a
olmak
ü ere beş odak alanı sunduğunu belirtir Department of Design, tarih yok). The School of
the Art Institute of Chicago SAIC Görsel İletişim Tasarımı Bölümü odak alanlarını fi iksel
baskı nesne e çe re e sanal etkileşimli e amana da alı olarak iki e a ırır A rıca alan
seçimi için portfol o değerlendirmesini ön koşul olarak belirlemesi de dikkat çekicidir SAIC
BFA in Studio-Curricular Pathways in Design, tarih yok).
A rupa daki üni ersiteler incelendiğinde Londra da bulunan Ro al College of Art
Görsel İletişim Bölümü öğrencilerinin becerilerini ses kodlama metin mekân etkinlik e
dene imi içeren görüntünün sınırlarının ötesine taşıma ı ilke edindiğini belirterek
kendilerine g afi a a
i
a
e de e e i e i i olmak ü ere üç ilke belirlediği
görülür Visual Communication
Uni ersit of Arts London a bağlı Central Saint
Martins Yüksekokulunda bulunan Grafik İletişim Tasarımı Bölümü üç tür tasarımcı
etiştirme i hedefler Disiplinler arası çalışabilen ç
a a c hedeflenmiş belirli
alanlarda çalışan hib i a a c , tek bir disipline odaklanan
a a a c (BA [Hons]
Graphic Communication Design tarih ok Bir diğer örnek ise A rupa nın önde gelen
tasarım okullarından Glasgo School of Art ın İletişim Tasarımı Bölümüdür Bölüm
öğrencilerine g afi a a
i
a
ve f ğ af olmak ü ere üç u manlık alanı sunar
e her bir u manlık alanının iletişim tasarımı problemlerini çö mek için aratıcı e eleştirel
bir aklaşım geliştirme e teş ik ettiğini urgular GSA Communication Design, tarih yok).

__________________________________________________
1 https://www.boisestate.edu/art/undergraduate-programs/
2 https://www.cca.edu/academics/#section-undergraduate
3 https://www.rit.edu/study
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İrlanda da Dublin School of Creati e Arts Görsel iletişim Bölümü grafik tasarım
illüstras on dijital tasarım ara ü tasarımı fotoğraf gibi u manlık alanlarını kari er olları
başlığı la öğrencilerine sunar BA Visual Communication, tarih yok).
Hollanda a bakıldığında Lahe kentinde bulunan Ro al Academ of Art ın Grafik
Tasarım Bölümü ders programlarını a a
e ie i g
ve tipografi olmak ü ere
dört temel ü erine planlamıştır Bölümün ağ sa fasında er alan açıklamada adı geçen
u manlık alanlarına sahip eğitmenlerin olduğu urgulanmakta a rıca öğrencilere Pla Lab
Letterstudio ve Tasarım Ofisi gibi ek dersleri takip etme imkânı tanınmaktadır Bachelor
Grafisch Ontwerpen tarih ok
Hollanda nın Utrecht kentinde bulunan HKU
Üni ersitesi nin Med a Lisans Programı a i a
g e -i i e ed a g afi a a
g
e ed a e
ii i
a
f ğ af olmak ü ere altı u manlık alanı
belirlemiştir Öğrencilerin me un olacakları alan için kendi ollarını seçebildikleri
urgulanmaktadır Media tarih ok Hollanda nın Arnhem kentinde bulunan ArtEZ
Uni ersit of the Art ın Grafik Tasarım Bölümü programında ben er bir aklaşım görülür
Bölüm üçüncü ıldan itibaren öğrencileri tipografi u manlığı için ha ırla an ka ramsal a ı
tasarımı e a ın tasarımı u manlığı için ha ırla an tasarım eleştirişi programlarına
önlendirmektedir (Graphic Design tarih ok Hollanda nın Breda kentinde bulunan St
Joost Sanat e Tasarım Akademisinin Grafik e Mekân Tasarımı Bölümü öğrencilerinin kim
olmak e hangi bağlamda profes onel olarak çalışmak istediklerini seçmelerine imkân
tanı an bir programa sahiptir Öğrenciler üçüncü ıldan itibaren e a if a a
veya
e ei aa
temalarından birini seçebilmektedir Ek olarak altı a lık akademi içinde
e a dışında seçmeli olarak şirketler kurumlar e a kuruluşlarla iş birliği içerisinde küçük
bir program da önermektedir G afi e Me â Ta a
, tarih yok).
İs içre de Basel kentinde bulunan The Basel School of Design ın Görsel İletişim
programı incelendiğinde tanıtım sa fasında lisans programının ed a g
ve
tipografi olmak ü ere üç temel u manlık alanına a rıldığı görülür Med a alanında ideo
animas on etkileşimli ekran ara ü ü e etkileşimli mekân kurulumu görüntü alanında
görsel mesajların illüstras on reklam e fotoğraf bağlamında tasarlanması e anali
edilmesi; tipografi alanında a ı tasarımı e tipografik dü enleme ü erine oğunlaşıldığı
anlaşılmaktadır Visual Communication FHNW, tarih yok).
Belçika nın Ghent kentinde The Ro al Academ of Fine Arts KASK da bulunan
Grafik Tasarım Programı her biri a rı atöl eler şeklinde olan g afi a a
i
a
grafik ve yeni medya olmak ü ere dört temel disipline a rılmaktadır Öğrenciler sunulan
seçmeli dersler ile kendi u gulamalı ders listelerini oluşturmaktadır Dola ısı la program
öğrencilerin disiplinler arası bir tasarımcı olarak etişmesine e a grafik tasarımın
çeşitlendirilmiş alanlarından birinde u manlaşmasına i in ermektedir KASK Graphic
Design tarih ok Yine Belçika nın Ant erp kentinde bulunan The Ro al Academ of Fine
Arts ın Grafik Tasarım Programı ise grafik tasarımın günümü de birçok disiplini içerdiğini
belirterek a ın tasarımı e etkileşimli tasarım olmak ü ere iki atöl enin ağırlıklı olduğu
görülür Bu atöl eler görüntü tasarımı e tipografi dersleri ile desteklenmektedir Graphic
Design Programme, tarih yok).
Alman a da Düsseldorf Üni ersitesi Peter Behrens School of Arts ın İletişim
Tasarımı Bölümü ise öğrencilerin bire sel önceliklerini belirlemesine e a genel uzman
olmalarına imkân tanı an bir eğitim aklaşımı belirdiğini belirtir Kommunikationsdesign,
tarih ok Alman a da FH Aachen Uni ersit of Applied Sciences ın Tasarım Fakültesinde
bulunan İletişim Tasarımı Bölümünün ders programı incelendiğinde öğrencilerini ikinci
ıldan itibaren u manlığa önlendirdiği anlaşılmaktadır Öğrenciler, belirlenen sekiz
u manlık alanına önelik proje dersleri ile u manlığa önelik bir seçim apabilmektedirler
(Studieninhalte tarih ok Weimar da bulunan Bauhaus Üni ersitesi geleneksel tasarım
eğitimini Sanat e Tasarım Fakültesinde u manlık alanlarının adı la a rı bölümler şeklinde
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konumlandırdığı görülür Görsel İletişim Med a Sanatı e Tasarım a rı programlar olarak
fakültede er alır Grafik tasarım tipografi hareketli görüntü konularındaki eğitim görsel
iletişim bölümünde Visuelle Kommunikation tarih ok çoklu ortam ses e ara ü
tasarımı gibi konular ise med a sanatı e tasarım bölümünde erilmektedir İki bölümde de
disiplinler arası eğitim anla ışı benimsendiği e öğrencilerin kola lıkla iki bölümden ders
alabildikleri belirtilmektedir (Medienkunst/Mediengestaltung tarih ok İs içre de
bulunan École cantonale d art de Lausanne ECAL Görsel İletişim Bölümü g afi a a
ile ed a e e i e i a a
olmak ü ere iki alanda eğitim ermektedir Dijital med a
dijital a ıncılık e hareketli grafik tasarım da dâhil olmak ü ere ilgili tüm med a e basılı
mater allerin üretimi Grafik Tasarım Bölümünde Bachelor Graphic Design, tarih yok);
sanat önetimi etkileşim tasarımı etkileşimli ağ e mobil u gulamalar kurulumlar
animas on eğitimi Med a e Etkileşim Tasarımı Bölümünde erilmektedir Bachelor Media
& Interaction Design tarih ok Öğrenciler disiplinler arası eteneklerini geliştirmek için
bu iki bölümün derslerinden alabilmektedir Stuttgart State Academ of Art and Design ın
Görsel İletişim Bölümü incelendiğinde daha çok geleneksel grafik tasarım disiplinlerinin
ağırlıklı olduğu görülür Öğrenciler bire sel bir tasarım anla ışı geliştirebilmeleri için
illüstras on a ın tasarımı görsel kimlik fotoğraf e a film olmak ü ere proje odaklı
u manlığa önlendirilmektedir Communication Design, tarih yok).
Porteki in Leiria kentinde Pol technic de Leiria nın ESAD CR Grafik Tasarım e
Multimed a Bölümü öğrencilere ilk arı ıldan itibaren g afi a a
ve ç
a olmak
ü ere i i a rı ders programı sunar Undergraduate in Graphic Design and Multimedia
Design tarih ok Porto kentinde bulunan Escola Superior de Artes e Design ın ESAD
İletişim Tasarımı Bölümü ise daha genele önelik bir eğitim ermektedir Design de
C
icaçã , tarih yok).
Hong Kong Pol technic Uni ersit School of Design İletişim Tasarımı Bölümü ağ
sa fasında u gulama öğretiminin i i e içi a a
bi gi içi a a
ve de e i içi
aa
olmak ü ere üç temel alan ü erinde kurgulandığını belirtmektedir (Communication
Design BA, tarih yok).
Yurtdışındaki kurumlar incelendiğinde öncelikle iletişim tasarımı e a görsel
iletişim tasarımı bölümleri sanat e e a tasarım fakültelerinde konumlandırıldığı
çoğunlukla da öğrencilerin belirli bir u manlık alanına önlendirme e önelik eğitim
aklaşımının benimsendiği anlaşılmaktadır U manlık eğitim anla ışlarının di i i da ,
disiplinlerin somut e a so ut sö cükler ü erinden açıklandığı a a
da
nasıl bir
tasarımcı etiştirileceği ü erine odaklanan ç
da
e disiplinlerin fakültelerde doğrudan
a rı bölümler olarak konumlandığı a ade i hi e a i da
şeklinde a rıldığı
görülmektedir Bu a rımın sınırları oldukça kesin bir şekilde belirlenmek orunda olma ıp
bölümlerin akademik kadroları teknik ekipman e atöl e imkânları öğrenci sa ısı
öğrencilerin ilgi e etenekleri konum ba lı öncelikler gibi çeşitli etkenler belirle ici
olabilmektedir.
S
Günümü ün disiplinler arası çalışma çeşitli disiplinlerde u man kişilerin bir araya
gelmesi le gerçekleşebilir U manlık e genellik konusu birinin diğerine üstünlük sağladığı
e a birinin tamamen terk edilip diğerinin tercih edildiği bir konu olmamalıdır Bölümlerin
me cut e gelecekte alacakları konumu gö önünde bulundurarak etiştirdikleri
tasarımcıların sektörde e akademide nasıl karşılık buldukları gelecekte nasıl bir görsel
iletişim tasarımcısı etiştirmeleri gerektiği ü erine sıkça düşünmek durumunda oldukları
açıktır
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Merke î erleştirme le e ö ellikle de let üni ersitelerinde sa ılara seksene aran
kontenjanla öğrenci alan görsel iletişim tasarımı bölümlerinin nitelikli bir eğitim erebilmesi
için öğrencileri u manlık alanlarına önlendiren bir program i lemesi makul görünmektedir
Görsel iletişim tasarımı bölümleri u manlık alanına önelik bir eğitim aklaşımı belirleme i
hedeflediğinde öncelikle me cut akademik kadronun u manlık alanları dikkate alınarak en
a iki alan belirlenmelidir bk Görsel
Yapılacak or antas on programı ile birinci sınıfa
başla an öğrencilere bölümün öğretim aklaşımı anlatılabilir bö lelikle öğrencilerin
ilerle en ıllarda seçecekleri alanı belirlemeleri için eterli süre tanınmış olacaktır Birinci
ılda erilecek çi im e grafik a ılımları dersi önemli görülmektedir Görsel algılama dersi
öncelikle görme i gördüğünü algılama ı e algıladığını kâğıda aktarma ı hedefle ebilir
Ö ellikle merke î erleştirme ile gelen öğrenciler için gerekli olabilecek düşünce i kâğıda
aktarma, proje e eski ile başlama taslak ha ırlama gibi ilerle en ıllardaki derslerinde
gerekli olacak donanımı edindirebilir Bilindiği gibi görsel iletişim ürünlerinin bü ük
çoğunluğu bilgisa arda belirli a ılımlar kullanılarak apılmaktadır Birinci ılda erilecek iki
e üç bo utlu grafik a ılımlarına giriş dersleri öğrencilerin ilerle en dönemlerdeki proje
derslerini u gulama a dökmelerinde başlangıç olabilir Kuşkusu
bir a ılımın
öğretilebilmesi için bir dönem eterli olmamaktadır ancak buradaki amaç a ılımın
bütününe önelik bir öğretim değil bilgisa arla tasarım apma a ilişkin süreçlerin
aktarılmasıdır Birinci ılda temel tasarım görsel algılama e a ılım derslerinin birbirleri le
u umlu olacak şekilde işlenmesi erinde olabilir İkinci ıl belirlenen u manlık alanlarına
ilişkin giriş niteliğindeki orunlu dersleri içerebilir Bu u gulamanın amacı ilk iki ılın
sonunda öğrenciler arasında belirli bir a d e oluşturulmasıdır A nı amanda üçüncü
ılda apılacak u manlık alanı seçimi için gereken temelin sağlanması hedeflenebilir
Üçüncü ıldan itibaren danışman aracılığı la öğrencinin ilgisi e isteğine göre belirlenen
u manlık alanlarından birini tercih edebilir Bölümün me cut kontenjanı u manlık alanı
sa ısına bölünecektir Örneğin altmış kişilik kontenjana sahip bölüm dört u manlık alanı
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belirlediğinde bir u manlık dersini alan öğrenci sa ısı on beşe düşecek e bö lece proje
temelli erimli e öğrenci le birebir ders işlenebilecektir Bu u manlık alanları mutlaka
seçmeli derslerle desteklenmelidir Bu dersler seçmeli dersler başlığı altında gelişigü el
listelenmiş dersler olma ıp ilgili u manlık alanını besle en seçmeli ders grupları olmalı kaç
tane u manlık alanı arsa a nı sa ıda seçmeli ders grubu programda er almalıdır e her
ıl bu tür derslerin dü enli olarak açılması sağlanmalıdır Bö lelikle öğrenci seçmeli ders
grubundan kendi u manlık alanı ile ilgili seçmeli dersleri seçerek kendini geliştirebilecektir
Görsel iletişim tasarımı bölümleri için Görsel de önerilen bu anla ış Sakar a
Üni ersitesi STMF Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde ürütülmektedir Yakın amanda ise
bu u gulama ı destekler nitelikte bir gelişme aşanmış
ılında Sakar a Ünıversıtesı
Senatosu tarafından Li a P g a a da İlg A a Y nergesi a ımlanarak u manlık
alanı anla ışının üni ersitenin geneline u gulanmasına önelik karar alınmıştır Bu kararda
öğrencilerin kari er planlamasında bölüm seçmeli derslerde i le ecekleri olları
şekillendirerek ilgi alanı edinmeleri amaçlanmış öğrencinin ka ıtlı olduğu programdaki
seçmeli dersler e bitirme çalışmasından oluşan bir olun i lenmesi temel alınmıştır
(Sa a a Ü i e i e i Li a P g a a da İ gi A a Y e ge i
Bö lelikle
öğrenciler u manlığa önlendirilmekte bölüm içi e a bölümler arası dü enlenebilen ilgi
alanı programında belirtilen AKTS i tamamladıklarında diplomalarına ek olarak İ gi A a
Belgesi alabilmektedirler.
Kuşkusu görsel iletişim tasarımı bölümlerinin tek sorunu nasıl bir eğitim
aklaşımı belirmeleri gerektiği değildir Ö el etenek sına ı ile öğrenci alımından a geçilip
merke î erleştirme ile öğrenci alındığı kontenjanların otu lardan seksenlere çıktığı
akademik bir ortamda sağlıklı bir eğitimin sürdürülebilmesi açıkça mümkün değildir Bölüm
kontenjanı me cut fi iki e akademik kadro durumu dikkate alınarak bölümlerin ö gür
kararına bırakılmalıdır Bir bölümün çıktısı etiştirdiği öğrencilerdir Bölüm hakkında
alınacak kararlar çıktı hedeflenerek e gö etilerek alınmalıdır
Bölümlerin konumu e akademik kadrolarındaki tutarsı lık lisansüstü eğitimine
de ansımaktadır Bu durum görsel iletişim tasarımı disiplininin kurumsallaşmasını
engellediği gibi akademinin hâliha ırda ar olan kadro ihti acını giderecek bir de amlılığa
ka uşamamasına da neden olmaktadır Bö lelikle sektörün ihti açlarını sağla acak
alanında etkin görsel iletişim tasarımcı ada ları etiştirileme eceği gibi akademik olarak
görsel iletişim tasarımı disiplininin hâliha ırda belirsi liklerle dolu sorunları daha da
bü ü ecektir
Kuşkusu bahsi geçen konular her biri a rı tartışma e araştırma konularıdır
Görsel iletişim tasarımı eğitimi ü erine urtiçinde e urtdışındaki düşünceleri me cut
u gulamaları orta a ko manın görsel iletişim tasarımı eğitiminin kurumsallaşması için
ararlı olacağı düşünülmektedir
Ka a a
BA (Hons) Graphic Communication Design,
https://www.arts.ac.uk/subjects/illustration/undergraduate/ba-hons-graphiccommunication-design-csm. 7 Temmuz 2020.
BA Visual Communication,
https://www.dit.ie/creativearts/findacourse/undergraduatecourses/coursenam
e82706en.html. 9 Haziran 2020.
Bachelor Graphic Design, https://www.ecal.ch/en/1101/studies/bachelor/graphic-design,
Erişim Tarihi Aralık
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Bachelor Media & Interaction Design,
https://www.ecal.ch/en/1103/formations/bachelor/media-interaction-design. 7
Aralık
Bachelor Grafisch Ontwerpen, https://www.kabk.nl/opleidingen/bachelor/grafischontwerpen/volledige-beschrijving#content
Kasım
Bruinsma, M. (2005). Design Interactive Education/The Education of A Graphic Designer,
ed. Steven Heller, New York: Allworth Press, 175 180.
Communication design, http://www.abk-stuttgart.de/en/studies/studyprogrammes/communication-design.html Aralık
Communication Design BA, https://www.sd.polyu.edu.hk/en/studydetail/communication-design. 7 Temmuz 2020.
Communications Design B.F.A., https://www.pratt.edu/academics/school-ofdesign/undergraduate-school-of-design/ug-communicationsdesign/communications-design-bfa/ Kasım
Davis, M. (2005). S. Heller (der.), The Education of a Graphic Designer (13 21). New York:
Allworth Press.
Department of Design, https://www.sjsu.edu/design/. 19 Haziran 2020.
Design Education Manifesto (2011), https://www.icod.org/database/files/library/IcogradaEducationManifesto_2011.pdf. 20 Haziran
2020.
Design de Comunıcação https://esad.pt/pt/cursos/licenciatura/comunicacao
Aralık
2019.
Ertep, H. (2007). Kimliğini Ara an Bölüm Görsel İletişim Tasarımı, G afi Ta a
De gi i,
9, 72-77.
Grafik e Mekân Tasarımı http://www.akvstjoost.nl/opleidingen/grafisch-ruimtelijkontwerp Aralık
Graphic Design, https://www.artez.nl/en/opleidingen/graphic-design/studie
Kasım
2019.
Graphic Design Programme, https://ap-arts.be/en/programme-graphic-design. Aralık
2019
GSA Communication Design, http://www.gsa.ac.uk/study/undergraduatedegrees/communication-design/ Aralık
Görsel İletişim Tasarımı Programı Bulunan Tüm Üni ersiteler
https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum php b
Kasım 2019.
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü https ebs sakar a edu tr BirimDeta DersPlan
Aralık
Heller, S. (2005). The Education of a Graphic Designer, New York: Allworth Press.
Icograda Design Education Manifesto (2011), https://www.icoD.org/database/files/library/IcogradaEducationManifesto_2011.pdf. Aralık
2019.
International Standard Classification of Education (2015),
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standardclassification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-fielddescriptions-2015-en.pdf Aralık
KASK Graphic Design, https://schoolofartsgent.be/en/education/courses/master-graphicdesign
Aralık
Kommunikationsdesign, https://pbsa.hs-duesseldorf.de/studium/studiengaenge/ba_kd.
Aralık
Media, https://www.hku.nl/Home/Education/Bachelors/BachelorsDutch/Media.htm. 13
Kasım
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Medienkunst/Mediengestaltung, https://www.uni-weimar.de/en/art-anddesign/studies/media-art-and-design/ Aralık
Meggs, P. B. ve Purvis, A. W. (2011). Megg Hi
f G a hic De ig , New Jersey: Wiley.
Programın Yapısı https://www.bilgi.edu.tr/tr/akademik/iletisim-fakultesi/iletisimtasarimi-ve-yonetimi/gorsel-iletisim-tasarimi/program-yapisi/ Aralık
Program İçeriği https://guzelsanatlar.omu.edu.tr/tr/akademik/grafik-anasanat-dali/dersicerikleri
Aralık
SAIC BFA in Studio Curricular Pathways in Design,
https://www.saic.edu/academics/departments/visual-communicationdesign/undergraduate-overview. 19 Haziran 2020.
Sakar a Üni ersitesi Lisans Programlarında İlgi Alanı Yönergesi
http ogrdek sakar a edu tr sites ogrdek sakar a edu tr file YÖNERGELER SAÜ
İlgi
Alanı
Yönergesi-18.10.2019alt_komisyon.pdf. 17 Haziran 2020
Ulaş S E
Fe efe S
ğ . Ankara Bilim e Sanat Ya ınları
Undergraduate in Graphic Design and Multimedia Design,
https://www.ipleiria.pt/cursos/course/undergraduate-in-graphic-design-andmultimedia-design/
Aralık
Studieninhalte, https://www.fh-aachen.de/en/course-of-study/kommunikationsdesignba/studieninhalte/ Aralık
The New School Parsons 2018-2019 Catalog, https://issuu.com/newschool/docs/20182019-parsons-catalog/66?e=1362291/67302456. 19 Haziran 2020.
Visual Communication, https://www.rca.ac.uk/schools/school-ofcommunication/visual_communication/#overview Kasım
Visuelle Kommunikation, https://www.uni-weimar.de/en/art-anddesign/studies/visuelle-kommunikation-visual-communication
Aralık
Visual Communication FHNW, https://www.fhnw.ch/en/degree-programmes/art-anddesign/bachelor-of-arts/bachelor-of-arts-fhnw-in-visual-communication Şubat
2020.
Yükseköğretim Kontenjan Tercih Yerleşme e Me un İstatistikleri
https://yokatlas.yok.gov.tr/meslek-lisans.php?b=10819
Kasım
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