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GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI EĞİTİMİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR: 
UZMANLIK VE GENELLİK 

Murat ERTÜRK* 
 
Özet 
İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yeni medya ortamları, görsel 
iletişim tasarımını sürekli bir dönüşüm halinde kalmasını sağlar. Bu süreklilik hâli, görsel 
iletişim tasarımı eğitimini ve eğitim veren kurumları güncel kalmaya zorlarken görsel 
iletişim tasarımcısının faaliyet alanını da genişletmektedir. Bu durum, görsel iletişim 
tasarımcısı yetiştiren eğitim kurumlarının öğretim anlayışı üzerine düşünmeleri ve lisans 
eğitimi süresince nasıl bir görsel iletişim tasarımcısı yetiştireceklerine yönelik bazı kararlar 
almaya yönlendirmektedir. Bu çalışmada, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin ilgili 
bölümlerinin öğretim yaklaşımları, uzmanlık ve genellik açısından incelenerek dört yıllık bir 
lisans programı süresince birçok alt disiplini barındıran görsel iletişim tasarımı eğitiminin 
nasıl konumlandırılması gerektiğine yönelik öneriler getirilecektir. Görsel iletişim tasarımı 
eğitiminin mevcut durumuna yönelik düşüncelerin ortaya koyulması ile yapılacak 
tartışmalara katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, görsel iletişim tasarımı eğitimi. 
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Giriş 
Gelişen teknoloji birçok disiplinin sınırlarını değiştirecek ölçüde etkilemiştir. Bu değişimden 
etkilenen disiplinlerden biri de grafik tasarımdır. 1922 yılında William Addison Dwiggins’in 
basılı iletişimlere yapısal düzen ve görsel biçim getiren biri olarak faaliyetlerini tanımlamak 
için grafik tasarım terimini kullanmasından bu yana (Meggs ve Purvis, 2011: viii), grafik 
tasarımın sınırları ve grafik tasarımcının rolü, iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere 
paralel olarak genişlemektedir. Bilgisayarın iş akışına girmesiyle tasarım ve üretim 
süreçlerini uyumlayan grafik tasarım, internetin kullanımının arttığı, yeni ve devrimci dijital 
iletişim kanallarının ortaya çıktığı iki binli yıllarda değişimin eşiğine gelmiş ve bu değişim, 
görsel iletişim tasarımı kavramıyla karşılık bulmuştur. Değişimin akademideki karşılığı ise 
görsel iletişim tasarımı bölümleri olmuş, önceleri vakıf daha sonra devlet üniversitelerinde 
peşi sıra görsel iletişim tasarımı bölümleri açılmaya başlamıştır. Bu anlamda Türkiye 
akademisinin zamanın ruhuna uygun hareket ettiği söylenebilir ancak eğitim vermeye 
başlayan görsel iletişim tasarımı bölümlerinin ders programları incelendiğinde, verilen 
eğitimin grafik tasarım bölümlerinde verilen eğitimden çok da farklı olmadığı görülür. 
Bunun yanı sıra kullanıma sunulan her yeni iletişim kanalının, görsel iletişim tasarımının 
sınırlarını günbegün genişletmesi, güncel kalma zorunluluğu, tasarım ve üretim araçlarının 
demokratikleşmesi, çevreye duyarlılığın artması, disiplinler arası çalışma anlayışı, en başta 
tüketicinin değişmesi gibi unsurlar grafik tasarım bölümlerinden kalan genele yönelik her 
şeyi bilen tasarımcı yetiştirme alışkanlığından ziyade öğrencileri belirli bir alanda uzmanlığa 
yönlendiren anlayışın özellikle yurtdışında yükseldiği görülmektedir. 
 
Görsel İletişim Tasarımı Eğitiminde Uzmanlık ve Genellik 
1963 yılında Londra’da kurulan ve eski adı Icograda olan Uluslararası Tasarım Konseyi ico-
D, tasarımın iletişim, okuma ve yaşama biçimimizi değiştirmesinden yola çıkarak 2000 
yılında yayımladıkları görsel iletişim tasarımı eğitimine kılavuz olabilecek manifestoyu, 2011 
yılında değişim sözcüğünü merkeze alarak güncellemiştir (Icograda Design Education 
Manifesto, 2011: 7). Aynı manifestoda iletişim tasarımı eğitiminin; görüntü, yazı, içerik, 
mekân, hareket, zaman, ses ve etkileşim gibi konuları içermesi gerektiği belirtilir (Icograda 
Design Education Manifesto, 2011: 28). Dolayısıyla ilgili eğitim kurumlarına, bu değişimi 
dikkate alarak görsel iletişim problemlerini birden fazla duyuya hitap edecek şekilde 
çözebilecek tasarımcılar yetiştirme hedefiyle, ders programlarını yapılandırmaları 
önerilmektedir. Bu yapılandırmaya kılavuz olabilecek ico-D’nin eğitim manifestosunda 
görsel iletişim tasarımcısının mesleki pratiğinin sınırlarına yönelik on bir madde yer alır. Her 
biri oldukça önemli olan bu maddelerin ilki alt disiplinlere yöneliktir ve görsel iletişim 
tasarımcısının faaliyetleri arasında “kimlik tasarımı, yayın-kitap tasarımı, tipografi, 
bilgilendirme tasarımı, reklam, fotoğraf, kaligrafi, yönlendirme sistemleri, ambalaj tasarımı, 
animasyon tasarımı, yayın grafikleri ve film başlıkları, arayüz tasarımı, etkileşim, çevre 
grafiği, veri görselleştirme ve görsel biçimin çevrimiçi-çevrimdışı şekillendirilmesi”ni sayar 
(Icograda Design Education Manifesto, 2011: 8). 1997 yılında kurulmasıyla Türkiye’deki en 
eski görsel iletişim tasarımı bölümlerinden biri olan İstanbul Bilgi Üniversitesi ise görsel 
iletişim tasarımını, “her biri tek başına bir mesleki ağırlığa sahip olan çoklu ortam tasarımı, 
yayın tasarımı, siber kültür, canlandırma, tipografi, fotoğraf ve video tasarımları, arayüz ve 
etkileşim tasarımı, oyun tasarımı, medya sanatları, akıllı ürün ve mekânlar gibi farklı 
uygulama alanlarından bir araya gelen disiplinler arası bir çalışma alanı” olarak tanımlar 
(Programın Yapısı, tarih yok). Hem ico-D’nin belirttiği faaliyet alanları hem de bu tanım 
üzerine düşünüldüğünde, tasarımcı adaylarının her biri tek başına mesleki ağırlığa sahip 
olan bunca alana hâkim olup olamayacağı ve dört yıllık lisans programı içerisinde bu 
alanların tamamının öğretilip öğretilemeyeceği sorusu akla gelmektedir. Akla gelen 
sorulara cevaben Heller (2005: ix), dört yıl gibi bir sürede –tüm çok disiplin karmaşıklığıyla– 
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grafik tasarımda mutlak bir hâkimiyet kazandırdığını iddia eden herhangi bir kişi veya 
kurumun kendileriyle ve diğer herkesle dalga geçtiğini iddia eder. Bu görüşe paralel olarak 
Davis, artık tasarımda genel bir eğitim vermenin ve bu programlardan mezun olanların 
pratikte mükemmel olmasını beklemenin mümkün olmayabileceğini vurgular (Davis, 2005: 
18). Bu tartışmaları sağlam zemine oturma arayışına karşılık, Max Bruinsma’dan gelir. 
Bruinsma (2005: 178), yeni medya ile çalışmanın sonuçları hakkındaki tasarım eğitimi 
tartışmalarının altında yatan asıl sorunun, uzmanlığa karşı (specialism) genellik (generalism) 
olduğunu vurgular. Bu ifadeden yola çıkıldığında, yaratıcı hayal gücünü görsel iletişim 
tasarımının belirli bir veya birkaç alt disiplinine doğru yoğunlaştıran uzmanlık ile tüm alt 
disiplinlerin dönemlik dersler şeklinde dört yıllık ders programına serimlendiği genellik 
şeklinde iki yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Genel eğitim anlayışı hususunda Bruinsma, bütün 
rollere sahip olan tasarımcıyı nitelemek için demiurgos olarak tasarımcı kavramını kullanır. 
Demiurgos olarak tasarımcı, tasarım sürecindeki tüm yönlerini ve bunların tasarımın biçimi 
ve içeriği üzerindeki etkilerini tartabilmek için tasarımcının muazzam bir sosyal, yaratıcı, 
iletişimsel ve teknik bilgi birikimine sahip olmalıdır (Bruinsma, 2005: 178–179). Köken 
olarak işinin eri anlamına gelen, fiziksel veya maddi dünyaya biçim veren düzenleyici tanrı 
veya tanrısal güç olarak tanımlanan demiourgos (Ulaş, 2002: 345) ile genel eğitim 
anlayışının hedefi olan her şeyi yapmaya muktedir tasarımcı rolü betimlenmektedir. İletişim 
teknolojilerinin sürekli geliştiği ve bu gelişimin görsel iletişim tasarımını sürekli bir dönüşüm 
halinde tuttuğu günümüzde, her şeyi yapmaya muktedir tasarımcı yetiştirme hedefinin 
gerçekçi olup olmadığı üzerinde düşünülmeye değer bir konudur. Tüm bu tartışmalar, 
görsel iletişim tasarımcısı ve grafik tasarımcı yetiştiren eğitim kurumlarını, tasarımcıların 
rollerini ve iş hiyerarşisindeki yerlerini yeniden düşünmek sevk etmelidir. 

ico-D’nin manifestosunda yer alan on bir maddenin sonuncusu, ilgili bölümlere 
kılavuzluk yapabilir. On birinci maddede, görsel iletişim tasarımcısının disiplin odaklı bir 
tasarımcı olduğu ve uzmanlığını diğer uzmanlarla disiplinler arası iş birliğine sunduğu 
vurgulanır (Icograda Design Education Manifesto, 2011: 8). Cümleden öğrencilerin 
tasarımcı olarak yetiştirilmesi amacıyla belirli bir disipline yönlendirilmesi gerektiği 
yorumuna ulaşılabilir çünkü disiplinler arası bir iş birliği yapılabilmesi ve disiplinler arası 
yaklaşımın uygulanabilmesi için belirli disiplinlerde uzman kişiler gereklidir. Alanında uzman 
kişiler ekipler oluşturarak disiplinler arası çalışmalar yapabilir. Alt disiplinlerin dönemlik 
derslerle proje üzerinden uygulandığı bir eğitim sistemi ile uzman kişiler yetiştirilemeyeceği 
gibi lisansüstü düzeyde bu genele yönelik anlayışı, belirli bir konuda uzmanlaşmaya sevk 
edecek akademik bir yapılanma olmadığından dolayı uzmanlık alanı öğrencilerin ilgi 
düzeylerine kaldığı muğlak bir durum ortaya çıkmaktadır.  

 
Türkiye’deki Lisans Düzeyinde Görsel İletişim Tasarımı Eğitimine Genel Bakış  
 
Tablo 1. Türkiye ve KKTC’de Görsel İletişim Tasarımı Eğitimi Veren Üniversite, Kontenjan ve 

Bilgisi, (Yükseköğretim Kontenjan, Tercih, Yerleşme ve Mezun İstatistikleri, tarih yok). 
 

Ülke Üniversite 
Sayısı 

Kontenjan Ortalama Puan 

Türkiye Devlet 
Üniversiteleri 

12 825 326,54080 

Vakıf Üniversiteleri 20 779 303,49144 

KKTC 2 45 265,11488 
Toplam 34 1649  

 



 

 7. Uluslararası İletişim Günleri   |     323 
 

Genellikle sanat veya tasarım fakültelerinde özel yetenek sınavı ile öğrenci alan grafik 
tasarım bölümleri mevcut konumlarını korurken, bunlara ek olarak görsel iletişim tasarımı 
bölümleri açılmaya başlamıştır.  Türkiye’de adında yalnız görsel iletişim tasarımı geçen 
yirmisi vakıf, on ikisi devlet ve ikisi KKTC’de olmak üzere toplam otuz dört lisans programı 
bulunmaktadır (Görsel İletişim Tasarımı Programı Bulunan Tüm Üniversiteler, tarih yok). 
2020 YKS verileri henüz açıklanmamış olup 2019 YKS verilerine göre, görsel iletişim tasarımı 
bölümlerine toplam 1649 kontenjan ayrılmış, 1548 kişi yerleşmiştir. Bölüm sayısı ve 
kontenjan bakımından ağırlığın vakıf üniversitelerinde iken yerleşenlerin ortalama puanının 
devlet üniversitelerinde daha fazla olduğu görülmektedir (Yükseköğretim Kontenjan, 
Tercih, Yerleşme ve Mezun İstatistikleri, tarih yok). 

 
Tablo 2. Görsel İletişim Tasarımı Programının Bulunduğu Fakülteler ve Sayıları  

(Görsel İletişim Tasarımı Programı Bulunan Tüm Üniversiteler, tarih yok). 
 

Fakülte Adı Sayı 
Güzel Sanatlar 6 
Güzel Sanatlar ve Tasarım 1 
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık 4 
Güzel Sanatlar ve Mimarlık 1 
Sanat ve Tasarım 3 
Sanat, Tasarım ve Mimarlık 3 
Mimarlık ve Tasarım 1 
İletişim  14 
İletişim Bilimleri 1 

Toplam 34 

 
Tablo 2’de görüleceği üzere fakülte bazında incelendiğinde, görsel iletişim 

tasarımı bölümlerinin özellikle vakıf üniversitelerinde iletişim fakültelerinde konumlandığı 
görülür. 34 üniversite arasında 15’i iletişim fakültelerinde, 19’u sanat ve tasarım 
fakültelerindedir. 2’si devlet üniversitelerinde olmak üzere, KKTC dahil 13’ü vakıf 
üniversitelerindeki iletişim fakültelerinde bulunmaktadır. Bu konumlanma, bir kimlik 
sorununu da beraberinde getirir. Uluslararası Eğitim Sınıflaması Standardı (ISCED) Eğitim ve 
Öğretim Alanları’nın 2013 yılı kılavuzuna göre, görsel iletişim tasarımı, Sanat ve Beşerî 
Bilimler geniş alanının, Sanat dar alanı, Görüntü Sanatları ve Multimedya Tasarımı ayrıntılı 
alanı içerisinde konumlandırılmıştır (International Standard Classification of Education, 
2015: 54). Dolayısıyla, ağırlıklı ders içeriği görüntünün ve çoklu iletişim ortamlarının 
tasarımına yönelik olan görsel iletişim tasarımı bölümlerinin iletişim fakültelerinde değil, 
sanat fakültelerinde bulunması gerekir. Prof. Hakan Ertep’in 2007 yılında yayımladığı ve 
görsel iletişim tasarımı bölümlerinin neden iletişim fakültelerinde olmaması gerektiği 
hakkındaki yazısının (Ertep, 2007: 72–77) üzerinden on üç yıl geçmesine rağmen, 
Türkiye’deki mevcut durumun tam tersi yönde ilerlemiş olduğu görülmektedir. 
Sanat/tasarım fakülteleri ile iletişim fakültelerinin eğitim yaklaşımlarındaki farklılıklardan 
kaynaklanan tutarsızlığın görsel iletişim tasarımı eğitimi üzerinde olumsuz etkileri 
bulunmaktadır. 

Türkiye’de 2019–2020 Öğretim Yılı’ndan önce mezun vermiş ve adında yalnız 
görsel iletişim tasarımı geçen bölümlerin mevcut ders programları incelendiğinde, 
çoğunlukla genel bir eğitimin verildiği anlaşılmaktadır (bkz. Tablo 3). Genel eğitimden kast 
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edilen, görsel iletişim tasarımına ilişkin alt disiplinlerin dönemlik dersler şeklinde öğretim 
programında yer almasıdır. 

 
Tablo 3. Mezun veren görsel iletişim tasarımı bölümlerindeki mevcut durum. 

No Üniversite Fakülte Eğitime 
Başlama 

Eğitim 
Anlayışı 

2019 
Kontenjanı 

1 ANKARA HACI 
BAYRAM VELİ 
ÜNİVERSİTESİ  

Güzel Sanatlar  
2006-
2007 

Genel 60 

2 ESKİŞEHİR 
OSMANGAZİ 
ÜNİVERSİTESİ  

Sanat ve 
Tasarım  

2013-
2014 

Genel 70 

3 KOCAELİ 
ÜNİVERSİTESİ 

İletişim 
Fakültesi 

2003-
2004 

Genel 80 

4 KÜTAHYA 
DUMLUPINAR 
ÜNİVERSİTESİ  

Güzel Sanatlar  
2014-
2015 

Uzmanlık 80 

5 ONDOKUZ MAYIS 
ÜNİVERSİTESİ 

Güzel Sanatlar  2013-
2014 

Uzmanlık 
70 

 

6 SAKARYA 
ÜNİVERSİTESİ 

Sanat, Tasarım 
ve Mimarlık  

2011-
2012 

Uzmanlık 60 

7 BAŞKENT 
ÜNİVERSİTESİ 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve 
Mimarlık  

 Genel 25 

8 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve 
Tasarım  

 Genel 50 

9 IŞIK ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar   Genel 40 

10 İSTANBUL AYDIN 
ÜNİVERSİTESİ 

İletişim  2007-
2008 

Genel 60 

11 İSTANBUL BİLGİ 
ÜNİVERSİTESİ  

İletişim  1997-
1998 

Genel 40 

12 İSTANBUL GEDİK 
ÜNİVERSİTESİ 

Güzel Sanatlar 
ve Mimarlık  

2012-
2013 

Genel 35 

13 İSTANBUL MEDİPOL 
ÜNİVERSİTESİ 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve 
Mimarlık  

 Genel 30 
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14 İSTANBUL OKAN 
ÜNİVERSİTESİ 

Sanat, Tasarım 
ve Mimarlık  

 Genel 20 

15 İSTANBUL TİCARET 
ÜNİVERSİTESİ 

İletişim  2003-
2004 

Genel 30 

16 İSTANBUL YENİ 
YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ  

İletişim  
 Genel 40 

17 İZMİR EKONOMİ 
ÜNİVERSİTESİ 

Güzel Sanatlar 
ve Tasarım  

2004-
2005 

Genel 33 

18 KADİR HAS 
ÜNİVERSİTESİ 

İletişim  2003-
2004 

Genel 30 

19 MALTEPE 
ÜNİVERSİTESİ  

İletişim  
 Genel 33 

20 TOBB EKONOMİ VE 
TEKNOLOJİ 
ÜNİVERSİTESİ 

Mimarlık ve 
Tasarım   Genel 40 

21 ÜSKÜDAR 
ÜNİVERSİTESİ 

İletişim  
 Genel 80 

22 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim  2007-
2008 

Genel 30 

23 YEDİTEPE 
ÜNİVERSİTESİ 

İletişim  2001-
2002 

Genel 61 

24 LEFKE AVRUPA 
ÜNİVERSİTESİ 

İletişim Bilimleri  
KKTC Genel 20 

25 YAKIN DOĞU 
ÜNİVERSİTESİ  

İletişim  
KKTC Genel 25 

 
Uzmanlığa yönelik temel yaklaşımlardan birisi, bölümün ana sanat dallarına 

ayrılmasıdır. On Dokuz Mayıs Üniversitesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, bölüme 
bağlı grafik tasarım ana sanat dalı açarak grafik tasarım ağırlıklı bir eğitim verilmektedir. 
Aynı zamanda öğrencilerin mezuniyetinde hangi ana sanat dalından mezun olduğu lisans 
diplomasında belirtilmektedir (Program İçeriği, tarih yok). Diğer uzmanlık yaklaşımı, ders 
programının öğrenciye uzmanlık alanı sunacak şekilde hazırlanmasıyla görülür. Sakarya 
Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde 
öğrenciler ilk iki yıl genele yönelik dersler alırken üçüncü yıldan itibaren grafik tasarım, 
fotoğraf, reklam, film/video gibi atölyeleri seçerek ister karma, isterlerse de belirli bir 
alanda uzmanlaşmaya yönelik eğitim alabilmektedirler (Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, 
tarih yok).  

Genele yönelik eğitim veren kurumların ders programlarında seçmeli derslerin yer 
alması, öğrencileri uzmanlığa yönlendirdiği algısı yaratabilir ancak, seçmeli derslerin her 
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yarıyılda açılacağının kesin olmayışı, seçmeli derslerin uzmanlık anlayışına göre 
gruplanmaması, birbirileriyle ilişkili seçmeli derslerin seçilmesini sağlayarak belirli bir 
alanda öğrencilerin bilgisini artırmaya yönlendiren bir sistemin bulunmayışı, hatta çoğu 
zaman seçmeli derslerin fakülte seçmeli ağırlıklı olacak şekilde oluşturulması gibi etkenler, 
seçmeli dersleri uzmanlaşma anlayışından uzaklaştırmaktadır. 

 
Tablo 4. Yurtdışındaki incelenen görsel iletişim tasarımı bölümleri bulunan üniversiteler. 
No Üniversite Ülke 

1 Pratt Institute  New York, ABD 

2 Parsons School  New York, ABD 

3 San José State University Kaliforniya, ABD 

4 Boise Eyalet Üniversitesi 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 Glasgow, İskoçya 

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, İsviçre 

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 Üniversitesi Weimar, Almanya 

22 École cantonale d’art de Lausanne (ECAL) Lozan, İsviçre 

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 anlayışı incelemek adına, Amerika ve Avrupa’da 

öne çıkan toplam yirmi altı görsel iletişim tasarımı bölümü incelenmiştir. Bu bölümler 
arasında genele yönelik eğitim verildiği gibi, çokça öğrencilerin uzmanlık alanlarına 
yönlendirildiği öğretim yaklaşımına rastlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Boise 
Eyalet Üniversitesi1, California College of the Arts2, Rochester Institute of Technology3 gibi 
üniversitelerde uzmanlık alanlarının doğrudan ayrı bölümler olarak yer aldığı 
görülmektedir. Bunların yanı sıra uzmanlık alanına yönlendiren programlar da 
bulunmaktadır. Örneğin, Pratt Institute İletişim Tasarımı Lisans Programının atölye 
kültürüne vurgu yaptığı açıklamada, ağırlığı grafik tasarım, illüstrasyon ve reklam/sanat 
yönetimi olmak üzere üç alana verdiği ve bu üç alana özgü bir ders programı hazırladığı 
görülür (Communications Design B.F.A., tarih yok). Bölümün ders programı incelendiğinde 
ilk yıllarda ortak alınan dersler, son yıllara doğru farklılaşmakta ve öğrenciler, seçtikleri 
uzmanlık alanına yönelik derslere yönlendirilmektedir. New York’ta bulunan Parsons 
School İletişim Tasarımı Bölümünün ders programı incelendiğinde, öğrencilere ikinci yıldan 
itibaren tipografi ve etkileşim olmak üzere iki atölye sunulduğu görülür. Ayrıca öğrencilerin 
akademik ilgilerine göre çeşitli seçenekler bulunur. Bölümün bulunduğu Sanat, Medya ve 
Teknoloji Fakültesinde iletişim tasarımı, tasarım ve teknoloji, güzel sanatlar, illüstrasyon, 
fotoğrafçılık bölümlerinden çeşitli seçmeli dersler sunularak, öğrencilerin uzmanlıklarını 
pekiştirmeleri sağlanır (The New School Parsons 2018-2019 Catalog, tarih yok). 
Kaliforniya’daki San José Eyalet Üniversitesinin Tasarım Bölümü ise tasarım çalışmaları, 
animasyon ve illüstrasyon, grafik tasarım, endüstriyel tasarım, iç mekân tasarımı olmak 
üzere 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 fiziksel 
(baskı, nesne ve çevre) ve sanal (etkileşimli ve zamana dayalı) olarak ikiye ayırır. Ayrıca alan 
seçimi için portfolyo değerlendirmesini ön koşul olarak belirlemesi de dikkat çekicidir (SAIC 
BFA in Studio-Curricular Pathways in Design, tarih yok). 

Avrupa’daki üniversiteler incelendiğinde, Londra’da bulunan Royal College of Art 
Görsel İletişim Bölümü, öğrencilerinin becerilerini ses, kodlama, metin, mekân, etkinlik ve 
deneyimi içeren görüntünün sınırlarının ötesine taşımayı ilke edindiğini belirterek 
kendilerine grafik tasarım, illüstrasyon ve deneysel iletişim olmak üzere üç ilke belirlediği 
görülür (Visual Communication, 2019). University of Arts London'a bağlı Central Saint 
Martins Yüksekokulunda bulunan Grafik İletişim Tasarımı Bölümü üç tür tasarımcı 
yetiştirmeyi hedefler: Disiplinler arası çalışabilen çok yönlü tasarımcı, hedeflenmiş belirli 
alanlarda çalışan hibrit tasarımcı, tek bir disipline odaklanan uzman tasarımcı (BA [Hons] 
Graphic Communication Design, tarih yok). Bir diğer örnek ise, Avrupa’nın önde gelen 
tasarım okullarından Glasgow School of Art’ın İletişim Tasarımı Bölümüdür. Bölüm, 
öğrencilerine grafik tasarım, illüstrasyon ve fotoğraf olmak üzere üç uzmanlık alanı sunar 
ve her bir uzmanlık alanının iletişim tasarımı problemlerini çözmek için yaratıcı ve eleştirel 
bir yaklaşım geliştirmeye teşvik ettiğini vurgular (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 Creative Arts Görsel iletişim Bölümü; grafik tasarım, 
illüstrasyon, dijital tasarım, arayüz tasarımı, fotoğraf gibi uzmanlık alanlarını kariyer yolları 
başlığıyla öğrencilerine sunar (BA Visual Communication, tarih yok). 

Hollanda’ya bakıldığında, Lahey kentinde bulunan Royal Academy of Art’ın Grafik 
Tasarım Bölümü ders programlarını tasarım, etkileşim, görüntü ve tipografi olmak üzere 
dört temel üzerine planlamıştır. Bölümün ağ sayfasında yer alan açıklamada, adı geçen 
uzmanlık alanlarına sahip eğitmenlerin olduğu vurgulanmakta, ayrıca öğrencilere PlayLab, 
Letterstudio ve Tasarım Ofisi gibi ek dersleri takip etme imkânı tanınmaktadır (Bachelor 
Grafisch Ontwerpen, tarih yok). Hollanda’nın Utrecht kentinde bulunan HKU 
Üniversitesi’nin Medya Lisans Programı; animasyon, görsel-işitsel medya, grafik tasarımı, 
görüntü ve medya teknolojisi, illüstrasyon, fotoğraf olmak üzere altı uzmanlık alanı 
belirlemiştir. Öğrencilerin mezun olacakları alan için kendi yollarını seçebildikleri 
vurgulanmaktadır (Media, tarih yok). Hollanda’nın Arnhem kentinde bulunan ArtEZ 
University of the Art’ın Grafik Tasarım Bölümü programında benzer bir yaklaşım görülür. 
Bölüm, üçüncü yıldan itibaren öğrencileri, tipografi uzmanlığı için hazırlayan kavramsal yazı 
tasarımı ve yayın tasarımı uzmanlığı için hazırlayan tasarım eleştirişi programlarına 
yönlendirmektedir (Graphic Design, tarih yok). Hollanda’nın Breda kentinde bulunan St. 
Joost Sanat ve Tasarım Akademisinin Grafik ve Mekân Tasarımı Bölümü, öğrencilerinin kim 
olmak ve hangi bağlamda profesyonel olarak çalışmak istediklerini seçmelerine imkân 
tanıyan bir programa sahiptir. Öğrenciler, üçüncü yıldan itibaren spekülatif tasarım veya 
yerleşik tasarım temalarından birini seçebilmektedir. Ek olarak altı aylık akademi içinde 
veya dışında seçmeli olarak şirketler, kurumlar veya kuruluşlarla iş birliği içerisinde küçük 
bir program da önermektedir (Grafik ve Mekân Tasarımı, tarih yok).  

İsviçre’de Basel kentinde bulunan The Basel School of Design’ın Görsel İletişim 
programı incelendiğinde, tanıtım sayfasında lisans programının medya, görüntü ve 
tipografi olmak üzere üç temel uzmanlık alanına ayrıldığı görülür. Medya alanında video, 
animasyon, etkileşimli ekran arayüzü ve etkileşimli mekân kurulumu; görüntü alanında 
görsel mesajların illüstrasyon, reklam ve fotoğraf bağlamında tasarlanması ve analiz 
edilmesi; tipografi alanında yazı tasarımı ve tipografik düzenleme üzerine yoğunlaşıldığı 
anlaşılmaktadır (Visual Communication FHNW, tarih yok). 

Belçika’nın Ghent kentinde The Royal Academy of Fine Arts (KASK)’da bulunan 
Grafik Tasarım Programı, her biri ayrı atölyeler şeklinde olan grafik tasarım, illüstrasyon, 
grafik ve yeni medya olmak üzere dört temel disipline ayrılmaktadır. Öğrenciler, sunulan 
seçmeli dersler ile kendi uygulamalı ders listelerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla program, 
öğrencilerin disiplinler arası bir tasarımcı olarak yetişmesine veya grafik tasarımın 
çeşitlendirilmiş alanlarından birinde uzmanlaşmasına izin vermektedir (KASK Graphic 
Design, tarih yok). Yine Belçika’nın Antwerp kentinde bulunan The Royal Academy of Fine 
Arts’ın Grafik Tasarım Programı ise, grafik tasarımın günümüzde birçok disiplini içerdiğini 
belirterek yayın tasarımı ve etkileşimli tasarım olmak üzere iki atölyenin ağırlıklı olduğu 
görülür. Bu atölyeler görüntü tasarımı ve tipografi dersleri ile desteklenmektedir (Graphic 
Design Programme, tarih yok). 

Almanya’da Düsseldorf Üniversitesi Peter Behrens School of Arts’ın İletişim 
Tasarımı Bölümü ise öğrencilerin bireysel önceliklerini belirlemesine veya genel uzman 
olmalarına imkân tanıyan bir eğitim yaklaşımı belirdiğini belirtir (Kommunikationsdesign, 
tarih yok). Almanya’da FH Aachen University of Applied Sciences’ın Tasarım Fakültesinde 
bulunan İletişim Tasarımı Bölümünün ders programı incelendiğinde, öğrencilerini ikinci 
yıldan itibaren uzmanlığa yönlendirdiği anlaşılmaktadır. Öğrenciler, belirlenen sekiz 
uzmanlık alanına yönelik proje dersleri ile uzmanlığa yönelik bir seçim yapabilmektedirler 
(Studieninhalte, tarih yok). Weimar’da bulunan Bauhaus Üniversitesi, geleneksel tasarım 
eğitimini Sanat ve Tasarım Fakültesinde uzmanlık alanlarının adıyla ayrı bölümler şeklinde 
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konumlandırdığı görülür. Görsel İletişim, Medya Sanatı ve Tasarım ayrı programlar olarak 
fakültede yer alır. Grafik tasarım, tipografi, hareketli görüntü konularındaki eğitim görsel 
iletişim bölümünde (Visuelle Kommunikation, tarih yok); çoklu ortam, ses ve arayüz 
tasarımı gibi konular ise medya sanatı ve tasarım bölümünde verilmektedir. İki bölümde de 
disiplinler arası eğitim anlayışı benimsendiği ve öğrencilerin kolaylıkla iki bölümden ders 
alabildikleri belirtilmektedir (Medienkunst/Mediengestaltung, tarih yok). İsviçre’de 
bulunan École cantonale d’art de Lausanne (ECAL), Görsel İletişim Bölümü, grafik tasarım 
ile medya ve etkileşim tasarımı olmak üzere iki alanda eğitim vermektedir. Dijital medya, 
dijital yayıncılık ve hareketli grafik tasarım da dâhil olmak üzere, ilgili tüm medya ve basılı 
materyallerin üretimi Grafik Tasarım Bölümünde (Bachelor Graphic Design, tarih yok); 
sanat yönetimi, etkileşim tasarımı, etkileşimli ağ ve mobil uygulamalar, kurulumlar, 
animasyon eğitimi Medya ve Etkileşim Tasarımı Bölümünde verilmektedir (Bachelor Media 
& Interaction Design, tarih yok). Öğrenciler, disiplinler arası yeteneklerini geliştirmek için 
bu iki bölümün derslerinden alabilmektedir. Stuttgart State Academy of Art and Design’ın 
Görsel İletişim Bölümü incelendiğinde, daha çok geleneksel grafik tasarım disiplinlerinin 
ağırlıklı olduğu görülür. Öğrenciler, bireysel bir tasarım anlayışı geliştirebilmeleri için 
illüstrasyon, yayın tasarımı, görsel kimlik, fotoğraf veya film olmak üzere proje odaklı 
uzmanlığa yönlendirilmektedir (Communication Design, tarih yok). 

Portekiz’in Leiria kentinde Polytechnic de Leiria’nın (ESAD.CR) Grafik Tasarım ve 
Multimedya Bölümü, öğrencilere ilk yarıyıldan itibaren grafik tasarım ve çoklu ortam olmak 
üzere iyi ayrı ders programı sunar (Undergraduate in Graphic Design and Multimedia 
Design, tarih yok). Porto kentinde bulunan Escola Superior de Artes e Design’ın (ESAD) 
İletişim Tasarımı Bölümü ise, daha genele yönelik bir eğitim vermektedir (Design de 
Comunicação, tarih yok). 

Hong Kong Polytechnic University School of Design İletişim Tasarımı Bölümü ağ 
sayfasında uygulama öğretiminin kimlikler için tasarım, bilgi için tasarım ve deneyim için 
tasarım olmak üzere üç temel alan üzerinde kurgulandığını belirtmektedir (Communication 
Design BA, tarih yok). 

Yurtdışındaki kurumlar incelendiğinde, öncelikle iletişim tasarımı veya görsel 
iletişim tasarımı bölümleri sanat ve/veya tasarım fakültelerinde konumlandırıldığı, 
çoğunlukla da öğrencilerin belirli bir uzmanlık alanına yönlendirmeye yönelik eğitim 
yaklaşımının benimsendiği anlaşılmaktadır. Uzmanlık eğitim anlayışlarının, disiplin odaklı, 
disiplinlerin somut veya soyut sözcükler üzerinden açıklandığı kavram odaklı, nasıl bir 
tasarımcı yetiştirileceği üzerine odaklanan çıktı odaklı ve disiplinlerin fakültelerde doğrudan 
ayrı bölümler olarak konumlandığı akademik hiyerarşi odaklı şeklinde ayrıldığı 
görülmektedir. Bu ayrımın sınırları oldukça kesin bir şekilde belirlenmek zorunda olmayıp 
bölümlerin akademik kadroları, teknik ekipman ve atölye imkânları, öğrenci sayısı, 
öğrencilerin ilgi ve yetenekleri, konum bazlı öncelikler gibi çeşitli etkenler belirleyici 
olabilmektedir.  
 
Sonuç  
Günümüzün disiplinler arası çalışma, çeşitli disiplinlerde uzman kişilerin bir araya 
gelmesiyle gerçekleşebilir. Uzmanlık ve genellik konusu, birinin diğerine üstünlük sağladığı 
veya birinin tamamen terk edilip diğerinin tercih edildiği bir konu olmamalıdır. Bölümlerin, 
mevcut ve gelecekte alacakları konumu göz önünde bulundurarak yetiştirdikleri 
tasarımcıların sektörde ve akademide nasıl karşılık buldukları, gelecekte nasıl bir görsel 
iletişim tasarımcısı yetiştirmeleri gerektiği üzerine sıkça düşünmek durumunda oldukları 
açıktır. 
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Görsel 1. Görsel iletişim tasarımı eğitiminde uzmanlığa dayalı bir program önerisi. 
 
 

 
 
 Merkezî yerleştirmeyle ve özellikle devlet üniversitelerinde sayılara seksene varan 
kontenjanla öğrenci alan görsel iletişim tasarımı bölümlerinin nitelikli bir eğitim verebilmesi 
için öğrencileri uzmanlık alanlarına yönlendiren bir program izlemesi makul görünmektedir. 
Görsel iletişim tasarımı bölümleri, uzmanlık alanına yönelik bir eğitim yaklaşımı belirlemeyi 
hedeflediğinde, öncelikle mevcut akademik kadronun uzmanlık alanları dikkate alınarak en 
az iki alan belirlenmelidir (bkz. Görsel 1). Yapılacak oryantasyon programı ile birinci sınıfa 
başlayan öğrencilere, bölümün öğretim yaklaşımı anlatılabilir, böylelikle öğrencilerin 
ilerleyen yıllarda seçecekleri alanı belirlemeleri için yeterli süre tanınmış olacaktır. Birinci 
yılda verilecek çizim ve grafik yazılımları dersi önemli görülmektedir. Görsel algılama dersi, 
öncelikle görmeyi, gördüğünü algılamayı ve algıladığını kâğıda aktarmayı hedefleyebilir. 
Özellikle merkezî yerleştirme ile gelen öğrenciler için gerekli olabilecek, düşünceyi kâğıda 
aktarma, projeye eskiz ile başlama, taslak hazırlama gibi ilerleyen yıllardaki derslerinde 
gerekli olacak donanımı edindirebilir. Bilindiği gibi, görsel iletişim ürünlerinin büyük 
çoğunluğu bilgisayarda belirli yazılımlar kullanılarak yapılmaktadır. Birinci yılda verilecek iki 
ve üç boyutlu grafik yazılımlarına giriş dersleri, öğrencilerin ilerleyen dönemlerdeki proje 
derslerini uygulamaya dökmelerinde başlangıç olabilir. Kuşkusuz, bir yazılımın 
öğretilebilmesi için bir dönem yeterli olmamaktadır ancak buradaki amaç, yazılımın 
bütününe yönelik bir öğretim değil, bilgisayarla tasarım yapmaya ilişkin süreçlerin 
aktarılmasıdır. Birinci yılda, temel tasarım, görsel algılama ve yazılım derslerinin birbirleriyle 
uyumlu olacak şekilde işlenmesi yerinde olabilir. İkinci yıl, belirlenen uzmanlık alanlarına 
ilişkin giriş niteliğindeki zorunlu dersleri içerebilir. Bu uygulamanın amacı, ilk iki yılın 
sonunda öğrenciler arasında belirli bir ortak düzey oluşturulmasıdır. Aynı zamanda üçüncü 
yılda yapılacak uzmanlık alanı seçimi için gereken temelin sağlanması hedeflenebilir. 
Üçüncü yıldan itibaren danışman aracılığıyla öğrencinin ilgisi ve isteğine göre, belirlenen 
uzmanlık alanlarından birini tercih edebilir. Bölümün mevcut kontenjanı, uzmanlık alanı 
sayısına bölünecektir. Örneğin, altmış kişilik kontenjana sahip bölüm, dört uzmanlık alanı 
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belirlediğinde, bir uzmanlık dersini alan öğrenci sayısı on beşe düşecek ve böylece, proje 
temelli, verimli ve öğrenciyle birebir ders işlenebilecektir. Bu uzmanlık alanları, mutlaka 
seçmeli derslerle desteklenmelidir. Bu dersler, seçmeli dersler başlığı altında gelişigüzel 
listelenmiş dersler olmayıp, ilgili uzmanlık alanını besleyen seçmeli ders grupları olmalı, kaç 
tane uzmanlık alanı varsa, aynı sayıda seçmeli ders grubu programda yer almalıdır ve her 
yıl bu tür derslerin düzenli olarak açılması sağlanmalıdır. Böylelikle öğrenci seçmeli ders 
grubundan kendi uzmanlık alanı ile ilgili seçmeli dersleri seçerek kendini geliştirebilecektir.  

Görsel iletişim tasarımı bölümleri için Görsel 1’de önerilen bu anlayış, Sakarya 
Üniversitesi STMF Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde yürütülmektedir. Yakın zamanda ise 
bu uygulamayı destekler nitelikte bir gelişme yaşanmış, 2019 yılında Sakarya Ünıv̇ersıṫesı ̇
Senatosu tarafından Lisans Programlarında İlgı ̇ Alanı Yönergesi ̇ yayımlanarak uzmanlık 
alanı anlayışının üniversitenin geneline uygulanmasına yönelik karar alınmıştır. Bu kararda, 
öğrencilerin kariyer planlamasında bölüm seçmeli derslerde izleyecekleri yolları 
şekillendirerek ilgi alanı edinmeleri amaçlanmış, öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki 
seçmeli dersler ve bitirme çalışmasından oluşan bir yolun izlenmesi temel alınmıştır 
(Sakarya Üniversitesi Lisans Programlarında İlgi Alanı Yönergesi, 2019: 1). Böylelikle 
öğrenciler, uzmanlığa yönlendirilmekte, bölüm içi veya bölümler arası düzenlenebilen ilgi 
alanı programında belirtilen 20 AKTS’yi tamamladıklarında diplomalarına ek olarak İlgi Alanı 
Belgesi alabilmektedirler. 

Kuşkusuz, görsel iletişim tasarımı bölümlerinin tek sorunu, nasıl bir eğitim 
yaklaşımı belirmeleri gerektiği değildir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alımından vazgeçilip 
merkezî yerleştirme ile öğrenci alındığı, kontenjanların otuzlardan seksenlere çıktığı 
akademik bir ortamda sağlıklı bir eğitimin sürdürülebilmesi açıkça mümkün değildir. Bölüm 
kontenjanı, mevcut fiziki ve akademik kadro durumu dikkate alınarak bölümlerin özgür 
kararına bırakılmalıdır. Bir bölümün çıktısı, yetiştirdiği öğrencilerdir. Bölüm hakkında 
alınacak kararlar, çıktı hedeflenerek ve gözetilerek alınmalıdır. 

Bölümlerin konumu ve akademik kadrolarındaki tutarsızlık, lisansüstü eğitimine 
de yansımaktadır. Bu durum görsel iletişim tasarımı disiplininin kurumsallaşmasını 
engellediği gibi, akademinin hâlihazırda var olan kadro ihtiyacını giderecek bir devamlılığa 
kavuşamamasına da neden olmaktadır. Böylelikle sektörün ihtiyaçlarını sağlayacak 
alanında yetkin görsel iletişim tasarımcı adayları yetiştirilemeyeceği gibi, akademik olarak 
görsel iletişim tasarımı disiplininin hâlihazırda belirsizliklerle dolu sorunları daha da 
büyüyecektir.  

Kuşkusuz, bahsi geçen konular her biri ayrı tartışma ve araştırma konularıdır. 
Görsel iletişim tasarımı eğitimi üzerine yurtiçinde ve yurtdışındaki düşünceleri, mevcut 
uygulamaları ortaya koymanın görsel iletişim tasarımı eğitiminin kurumsallaşması için 
yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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