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GÖRSEL İLETİŞİMDE İNFOGRAFİK
INFOGRAPHIC AT VISUAL COMMUNICATION
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Öz
Gelişen teknoloji ile birlikte bilgi paylaşımı her geçen gün daha da artmaktadır. Bu yoğun bilgi paylaşımı ortamında
insanların ihtiyaç duydukları bilgi veya veriyi kontrol edip ayıklamaları zorlaşmaktadır. Bu ortamda daha etkili bir iletişim için
bilgilerin tasnif edilerek basit ve dikkat çekici bir dil ve görselleştirme ile sunulması önem kazanmaktadır. İnfografik basılı medya,
internet ortamı, dijital medya, gibi alanlarda görselleştirmeyi sağlamak için sıklıkla kullanılmaktadır. Günümüzde görsel iletişim
tasarımı denildiğinde araştırmalarda karşımıza çıkan bağlantılı bir diğer konu başlığı ise bilgi mimarlığı ve infografik tasarımıdır.
Görsel iletişim tasarımının ayrılmaz bir parçasıdır.
Anahtar Kelimeler: İletişim, Tasarım, Medya, Görsel Tasarım, İnfografik.
Abstract
With the advancing technology, information sharing has been increasing recently. Filtering out the information or data
needed becomes difficult for people in this increased information sharing environment. It becomes necessary and important for the
information to be classified plainly and presented with some visualization for effective communication. Infographics have often been
used to provide some visualization in printed media and digital media, and on the Internet. Today, on the discussion of visual
communication design research often brings out another related subject area, Information architecture and its infographic design. It is
understood that visual communication is an integral part of the design process.
Keywords: Communication, Design, Media, Visual Design, Infographic.

1. Giriş
Medya ve dijital ortamda giderek artan bilgi yoğunluğu bireylerin ihtiyaç duydukları bilgiye (kolay)
erişimini güçleştirirken, anlaşılır bilgiye ulaşımı da zorlaştırmaktadır. Anlaşılır ve ulaşılır bilgi için infografik
tasarımlar önemli bir görev üstlenmektedir. Yine bu amaçla bilginin örgütlenmesi ve sunulması kapsamında
bilgi mimarlığı ve görsel iletişim tasarımları bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Görsel iletişim tasarımlarının bir ürünü olarak bilgi mimarlığı ve infografik tasarımlar; düzensiz
bilgi bütününü örgütlemek, sınıflandırmak ve sunmak için yardımcı kavramlar olarak kabul edilmektedir.
Bu şekilde bilginin anlaşılırlığı da kolaylaşmaktadır. Görsel iletişim ürünlerinde bilgi, infografik tasarımı ile
sunulduğunda okumanın ve anlamanın daha kolay ve daha hızlı gerçekleştiği, yapılan birçok araştırmanın
sonucunda ortaya konulmuştur. İnfografik tasarımlar diğer platformlarda olduğu gibi görsel iletişim
mecralarında da okuyucuya sıkıcı olmayan ve anlaşılır olması kolay ve akılda kalıcı bir süreç yaşatmaktadır.
İstatistiki verilerin, hava durumunun, başarı grafiklerinin, haber grafiklerinin ve bu alanda
sayılabilecek yüzlerce örnekte olduğu gibi info grafik verileri daha anlaşılır ve kısa sürede
yorumlanılabilmesini sağlamaktadır.
2. İletişim
Bazı tanımlara göre iletişim; bir anlam arama çabasıdır (OSKAY 2011:1). İnsanların kendilerini
yönlendirecek ve gereksinimleri giderecek şekilde, uyarıları algılamaya ve örgütlemeye yönelik
gerçekleştirmiş oldukları çabalarıdır.
İletişim her geçen gün çeşitlenerek gelişimini sürdürmektedir. Kişiler kendilerini ifade etmek için
çeşitli işaret ve semboller kullanırlar. Dillerin ortaya çıkması iletişimin sözlü olarak gerçekleştirilebilmesine
imkân sağlanmıştır. Bu sebeple dil insanların kullandığı iletişim araçlarından biridir (MUTLU 1995:168).
Emre Becer’e göre ise iletişim, “gönderici ve alıcı olarak adlandırılan iki insan ya da insan grubu / kitlesi
arasında gerçekleşen bir duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişi” dir (BECER 200:11).
Ana Britanica iletişimi, “bireyler arasında ortak bir simgeler sistemiyle gerçekleştirilen anlam ve bilgi
alışverişi” ifadeleriyle tanımlarken, TDK ,“kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber vb. bakımından karşılıklı
alışveriştir” tanımlamasını yapmaktadır (USLUATA 1994:11).
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2.1. İletişim İhtiyacı
Canlılar sosyal yaşamlarını sürdürebilmek için iletişim kurmak zorundadırlar. İletişim kişilerin
ihtiyaçları doğrultusunda başlatıldığı ve bu ihtiyaçların giderilmesi bağlamında ilerlediği genel yapıda
hareket etmektedir.
Emre Becer, bu nedenleri aşağıdaki maddelerle açıklamıştır (BECER 2000:21).
1. Yaşamak için iletişim kurmak: Bu tür iletişimde kişiler fiziksel şartlarını düzenlemek ve ihtiyaçlarını
gidermeyi amaçlamaktadırlar.
2. Toplumun diğer bireyleri ile işbirliği yapmak için iletişim kurmak: kişiler temel ihtiyaçlarını karşılamak
için dolaylı da olsa diğer insanlarla iletişim halindedir.
3. Bireysel ihtiyaçları için iletişim kurmak: Birey duygusal ve düşünsel olarak diğer bireylerle iletişim
içindedir.
4. Toplum ve insanlarla ilişki kurmak için ilişki kurmak: Sosyal olmanın gerektirdiği ilişkileri sağlamak için
insanlar toplumun diğer bireyleri ile iletişim kurar.
5. Başkalarını etkilemek ve kendi gibi düşünme ve davranmalarını sağlamak için iletişim kurmak: Reklamcılık
sektörü bunun iyi bir örneğidir.
6. İnsanlar üzerinde güç oluşturarak etki altına almak için ilişki kurar.
7. Bireyleri oluşturan toplumun ve sosyal grupların bir arada tutulması için iletişim kurulur.
8. Ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda iletişim kurulur.
9. Bilgi alışverişinde bulunmak için iletişim kurulur.
10. İnsanlar içinde yaşadıkları dünyayı anlamak ve deneyimlerinden çıkarımlar yapmak için ilişki
kurar.
11. Düşünce ve eylem bazında karar verebilmek için iletişim kurulur.
12. İnsanlar iç dünyalarını dışa vurmak ve kendilerini ifade edebilmek için ilişki kurarlar.
Görsel iletişim; en basit tanımı ile bilgilerin görüntülere yüklenerek iletilmesidir. Evrensel bir dil
oluşturmak için, işaret, sembol vb. resimsel bir dil aracılığıyla iletişim kurmayı sağlamaktadır. Bir görsel
iletişim ürünü, toplumu bilgilendirmek, duyulara hitap etmek, estetik bakışı geliştirmek, günlük yaşamı
kolaylaştırmak gibi özelliklerinin yanı sıra, enformasyon alanında sağladığı faydalar ile de, bireye günlük
yaşamda önemli katkılar sağlamaktadır.
Görsel iletişim tasarımcısı ortaya bir ürün çıkarmak amacıyla, teori ve uygulamayı ortak bir
paydada buluştururken, teknolojik imkânlardan ve iletişim kaynaklarından beslenmektedir.
Görsel iletişim; ilk insanların mağara duvarlarına resimler yapmalarıyla başlamaktadır. Zaman
içinde mağara duvarları yerini, televizyon, sinema, internet, dijital mecra gibi kitle iletişim araçlarına
bırakmıştır. Görselliğin medya gücüyle buluşmasıyla birlikte, iletişim alanında yeni durumlar ve kavramlar
gelişmeye başlamıştır.
Görsel iletişim dili içerisinde çeşitli semboller, eylemler, vücut dilleri ve obje dillerinin
kullanıldıkları görülmektedir. İşaretler, semboller, eylemler, jest ve mimikler gibi görsel anlatımı oluşturan
bu yapı sayesinde, insanların iletişimini tanımlamak için sözel ve görsel bir anlatım dili kullanmaktadır.
Grafik tasarım alanında ise iletiler ve onların iletişim yolları ayrı bir öneme sahiptir. Bu süreçte
görsellerin tasarımlarından basılı ve elektronik araçlara kadar devam eden uzun bir süreç bulunmaktadır.
Bu süreçte görsel iletişim uygulamaları oluşturulurken bazı yol ve yöntemlere dikkat edilmesi
gerekmektedir. Görsel ve sözel iletişim biçimi, tasarım eleman ve ilkelerinin doğru ve etkin kullanımı ile
mümkün olmaktadır.
Görsel iletişim uygulaması, öncelikle anlaşılır, açık, dikkat çekici, ekonomik ve estetik özelliklere
sahip olmalıdır. Bu görsel iletişimin ekonomik olması anlamına gelmektedir. İletişimin başarılı ve estetik
özelliklere sahip olması, tasarım öğeleri ve tasarım ilkelerinin doğru ve yerinde kullanılması ile sağlanabilir.
Ortaya konulan tasarımda; form, resim, fotoğraf, metin, renk gibi temel birimlerin birbirleriyle olan
bağı, zeminle olan ilişkisi, iletinin taşıdığı anlamla olan irtibatı tasarımın estetik boyutunu oluşturmaktadır.
Görsel iletişim, yazılı iletişimle karşılaştırıldığında, mesajın akılda kalıcı, kolay algılanabilir, hızlı
anlamlandırılabilir ve evrensel algı ve anlam boyutlarına sahip olduğu görülmektedir.
Görsel mecaz kullanımı da tasarımın akılda kalıcılığına katkı sağlamaktadır. Konuşulurken ya da
yazarken anlatımı güçlendirmek için genelde mecaz (benzetme) kullanılır. Kullanılan mecaz iyiyse, görsel
kendini destekleyen metinlere ihtiyaç duymaz. Bunun yanı sıra görselde ne kadar az metin varsa, mecaz o
kadar yerinde ve uygun demektir. Sözel ve görsel mecaz kullanımı tasarımı sadeleştirdiği için bu anlamda
iyi bir çözüm yoludur.
Bir tasarımın evrensel algı ve anlam boyutlarına sahip olması, görsel iletişimde piktogram ve
sembollerle oluşturulan uygulamalarda görülmektedir. Bu tür uygulamalarda amaç kişilere en kısa yoldan
ve direkt olarak bilgi vermektir. Örneğin; Sigara içilmez anlamına gelen, tekerlekli sandalye, telefon, piknik
alanını gösteren eden piktogramlar bu içerikte ele alınabilir.
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3. İNFOGRAFİK
Bilgiyi hedef kitleye iletmenin çeşitli yöntemleri bulunmaktadır, bunlardan biri illüstrasyon ve
hikayedir. Hikâyeler güçlü bir anlatıma sahiptir, etkileyicidir ve dikkat çeker. Görselleri yazıdan daha hızlı
algılamamızın nedeni beynin bilgiyi nasıl aldığı ile ilgilidir. Beyin resimlerden oluşan bilginin hepsini aynı
anda algılama ve çözümlemeye tabi tutar. Bu nedenle infografikler iletişim kurmak ve bilgiyi aktarmak için
etkili sonuçlar verirler.
İngiliz grafik tasarımcı, yazar, bilgilendirme tasarımı teorisyeni Nigel Holmes, infografikleri basitçe
“açıklayıcı grafikler” olarak ifade etmektedir. Basit görselleştirmeler mesajı hızlıca kavranmasını sağlar. Bu
bağlamda sayfalarca sayı yerine basit bir grafik daha açıklayıcı olabilir.
İnfografik öğelerini doğru kullanmak için mesajın hangi iletişim ortamında etkili olacağını
kavramak önemlidir. İletişim kurulması istenilen ortam belirlenirken çalışmanın hedefi, hedef kitle,
oluşturmak istenilen davranışın saptanması gerekir.
Statik, hareketli ve interaktif olmak üzere 3 farklı iletişim ortamı bulunmaktadır.
• Statik ortam olarak basılı yayın (gazete, görsel iletişimde, poster, broşür, görsel iletişimde,
faaliyet raporu, kitap, billboard);
• Hareketli ortamda web ve televizyon;
• interaktif ortam olarak bilgisayar ve cep telefonu örnek verilebilir.
Ayrıca infografik, reklamlar, duyuru, pazarlama için iletişimi kolaylaştıran bir yöntemdir.
İnfografik tasarımlarını oluşturan öğeler aynı zamanda onun yapısını da belirler. İllüstrasyonlar,
fotoğraflar, ikonlar, semboller, piktogramlar, şekiller, grafikler, tipografi, haritalar, zaman çizelgeleri
infografiği meydana getiren öğelerdir. Bu öğelerin kullanım tercihi tasarımın hedef kitleye ulaşma
yöntemleriyle ilgilidir.
3.1. Bilgilendirme Tasarımı ve Bilgi Grafiği Arasındaki Farklar
İnfografik terimi ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlamıştır. İnformasyon grafiği (bilgilendirme
tasarımı) denilince akla ilk gelen ise yönlendirme tabelalarıdır. İnfografik ve informasyon grafik birbiriyle
bağlantılı ve ilgili olmakla beraber birbirinden ayrılan özellikleri vardır. Aslında bilgilendirme tasarımı daha
geniş bir kavramdır.
Bilgilendirme tasarımı, iletişime dayalı tasarımların hedefi, doğru açıklanmış ve hatasız bir şekilde
iletilmiş olan mesajı geliştirmek ve mesaj alıcı tarafından anlaşıldıktan sonra istenilen davranış
değişikliklerini meydana getirmektir. Teknoloji desteği ile yapılan tasarım ve sanatsal çalışmalar, fiziki
yapılarıyla iletişim ve bilim ile doğrudan irtibatlıdırlar (Dolunay ve Boyraz , 2013:111). Tasarımın kişisel
karar meknizmalarını harekete geçirebilmesi için anlaşılır, Kabul edilebilir, kültürel ve kişisel değer
kriterlerine aykırı olmaması önem kazanmaktadır.
International Institutefor Information Design ‘Uluslararası Bilgilendirme Tasarımı Enstitüsü’ (IIID)
web sitesinin ana sayfasında bilgilendirme tasarımını”Bilgilendirme tasarımı, bir mesajın içeriğini tanımlar,
planlar ve şekillendirir, alıcıların bilgi gereksinimlerini sağlamak amacıyla onun sunumunu yapar.” şeklinde
tanımlamıştır (Atıcı ve Yıldırım, 2010).
Bilgilendirme tasarımı denilince akla ilk yönlendirme tabelaları gelse de aslında bilgilendirme
tasarımının kapsamı çok geniştir. Bilgilendirme grafikleri, interaktif, çevresel ve deneysel tasarımlar
bilgilendirme tasarımının içine girer.
Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir;
1. Yollardaki yönlendirme sistemleri
2. Haritalar
3. Broşürler
4. Prospektüslerdeki talimatlar
5. Seçmen ve oy pusulası bilgi kılavuzları
6. Ürün montajı bilgi formları
7. Havalimanı ve tren garı gibi seyahat noktalarındaki yönlendirmeler
Bilgilendirme tasarımında öncelik, dikkat çekici olmanın ötesinde doğru yönlendirebilir olmasıdır.
Bilgilendirme tasarımında bilgi açık ve anlaşılır bir şekilde doğrudan aktarılmaktadır.
Bu tasarımlar; ürün, hizmet, çevre, olaylar hakkında doğru ve kesin bilgiye en kısa sürede pratik
yöntemlerle ulaşmamıza yardımcı olur. Bilginin doğruluğu hakkında şüphe olmamalıdır. Çünkü
bilgilendirme tasarımı, mesajın iletildiği kişide davranış değişikliği oluşturmayı hedefler. Bilgilendirme
tasarımları ve infografiklerde kullanılan öğeler aynı olmasına karşın, bilgilendirme tasarımları bilginin ham
halini görselleştirerek sunmaktadır; haritalar, yönlendirme sistemleri ve kullanım kılavuzlarında olduğu
gibi. İnfografik tasarımlarında ise bilgi; algılarımızı açacak, hedef kitlede farkındalık oluşturacak şekilde
sunulur. Bu görselleştirmede bilgiyi yalınlaştırmak kadar dikkat çekmesini sağlamak da çok önemlidir.
İnformasyon tasarımında izleyiciler ihtiyaçları doğrultusunda ona yönelecektir. Ancak infografik
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tasarımında izleyicinin ilgi alanına girmeyen ya da o anda ihtiyaç arz etmeyen bir durum olsa da infografik,
tasarımıyla merak uyandırabilir, izleyiciyi tasarımı algılamaya yönlendirebilir.
3.2. İnfografiğin Gelişim Süreci
Tarih öncesi ilk insanlar tarafından mağara resimleri birçok tasarım alanında başlangıç olarak kabul
edildiği gibi infografik için de başlangıç gösterilebilir. İnfografiğin ilk örneklerinden sayılabilecek M.Ö. 7500
yılına ait Çatalhöyük’te duvara çizilmiş haritayı sayabiliriz. Şekiller ve sembolik ve ikonik anlatma dili M.Ö.
5000 yılında oluşturulmuş Mısır’daki hiyerogriflerle devam etmektedir.1390 yılında Mansur İbn
Muhammed İbn Yusuf İbnİlyas tarafından resmedilmiş “Tashrih-i Badan-i İnsane” adlı Pers el yazmasında
detaylarıyla resmedilen insan anatomisi tıbbi infografiğe örnek teşkil etmektedir
1930’ların sonlarından itibaren Fortune görsel iletişimde bilimsel, ekonomik, endüstriyel ürünler ve
siyasal konularda infografikler kullanılmaya başlandı. Otto Neurath 1936’da görsel ve resimlerin
uluslararası dili olan piktogramı tasarladı. İlk örneklerinden 20. yüzyıla kadar geçen süreçte veri haritaları
ve istatistiksel grafiklerin temelini attığı infografikler, 20. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte çeşitlenmiştir.
Günümüzde bilgi sunumu ve bilgi akışı gittikçe artmaktadır. Bu durumda yoğun bilgi akışının arttığı son
dönemlerde bilgiyi sunum şekli önem kazanmaktadır. Karmaşık ve yoğun bilgileri basit bir şekilde
görselleştiren infografik günümüzde her alanda görülebilmektedir.
3.3. İnfografiği Oluşturma Süreci
İyi bir infografik oluşturmak için belirli aşamalar vardır. Bu aşamaların en başında ilk önce bilgiyi
anlamak gelmektedir. Bilgiyi doğru anlatabilmek için önce doğru anlamak gerekir. Albert Einstein’in “Bir
şeyi basitçe anlatamıyorsan, yeterince iyi anlamamışsın demektir." sözü bu durumu açıkça özetler. Bilgiyi
tam olarak anlamak için yeterli araştırma yapmak gerekmektedir. Bilgiler arasında tutarsızlık olmamalıdır.
Güvenilir ve objektif bilgi kaynaklarından yararlanılmalıdır. Bilgiyi anlama aşamasından sonra hedef kitleyi
tanıma aşaması gelmektedir.
Tasarım oluşturulurken hedef kitlenin yaşı, kültürü, eğitim seviyesi, görsel algısı, eğilimleri gibi
konular göz önünde bulundurulmalıdır. Tasarımın hangi ortamda hedef kitleye ulaşacağını belirlemek,
tasarımın bileşenlerini de belirler. Hedef kitle ve iletişim ortamını tanıma aşamasından sonra tasarım için
belirli fikirler oluşmaya başlar. İnfografik tasarımında konu ile ilgili birçok veri toplanır. Bu verilerin
anlaşılır ve yalın bir dille aktarılması esastır. Bilgilerin taslak oluşturmadan önce kendi içinde bir sıralaması
yapılmalıdır. Bu sıralama bilgilerin önem derecesine göredir. Bütün bu aşamalardan sonra tasarım için
gerekli olan altyapı oluşmuştur. Bu bilgiler ışığında tasarım aşamasına geçilebilir. Yalnız direkt olarak
bilgisayarın başına geçmektense önce çizimlerle taslak oluşturmak daha sağlıklı ve planlı ilerlememizi
sağlar. Taslakların çizimini bitirdikten sonra tasarımın yayın ortamına ve oluşturulmak istenen etkisine göre
uygulanacağı programları belirlemek gerekir. Bu programlar iki boyutlu AdobeIllustrator veya Adobe
Photoshop olabileceği gibi 3D Max, Maya gibi üç boyutlu tasarım programları da olabilir.
3.4. İnfografiğin Önemi ve Etkisi
İnfografikler iyi bir görselleştirme ile ses getirebilecek şekilde sunum yapar. İnfografik tasarımları
doğru bir form ile bilgiyi en uygun şekilde tasvir eder. Okuyucu tasarımdan anlatılmak istenenin anlamını
kolayca kavramalıdır. Bu nedenle infografik okuyucunun dikkatini çekerek hoşnut olacağı bir görsel süreç
oluşturur.
Monotonluğu kırmanın ve izleyicilerin dikkatini çekmenin bir yolu beyninizi uygarlaştırmak için
infografik kullanmaktır. Normal şartlar altında izleyicinin algısının kapalı olduğu karmaşık ya da sıkıcı
görünen bilgiler, infografik ile dikkat çekici bir formda sunularak algıda seçicilik oluşturur. Bu, karmaşık ve
anlaşılması zor olan bilgileri, sıkıcılıktan kurtararak izleyici için eğlenceli bir deneyime dönüştürür.
Hikâyeleşen bu görsel deneyim izleyicide merak uyandırır, izleyici bir sonraki adımı ilgiyle takip eder.
Bilgiye ulaşmak izleyici için zaman kaybı veya sıkıcı bir zorunluluk değil, ilgi uyandıran bir süreç olur. Bu
nedenle İnfografiğin en önemli özelliği dikkat çekici olmasıdır.
İlk bakışta dikkat çekmesi ve algılanabilir olmasıyla infografikler kendini fark ettirir. Bu durumda
verilmek istenilen mesaj diğer bilgilere göre bir adım öndedir. Dikkat çekici ama yanlış bilgiden oluşan bir
infografik değerli değildir (Schroeder, 2004)..
İnfografik tasarımında okuyucu konuyu kavramak için ayrıca bir çaba göstermek zorunda kalmaz,
konu hikâyeleştirilmiş olarak hazır bir şekilde sunulur.
İzleyici olaylar, bilgiler, veriler arasında bir bağlantı kurmak için zaman harcamaz. Okuyucunun
daha kısa zamanda aslında yoğun olan bilgi malumatını özet olarak almasını sağlar. Özellikle kısıtlı zaman
dilimlerinde hazır sunulan bu görsel bilgi okuyucu için daha da önem kazanır.
Aşağıdaki tabloda İnfografiğin işlevi legolar kullanılarak tasarlanmıştır. Legolar genel olarak herkes
tarafından bilinen, çocuklukta yer eden oyuncaklardır. Yapısı itibarıyla Legolar birleştirilerek farklı
oyuncaklar oluşturulur ve legolarla oynamak eğlencelidir. Legoları kullanırken her bir parçayı,
oluşturulmak istenilen oyuncağa göre seçmek önemlidir. Her legonun işlevi farklıdır. Bu yüzden legoların
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düzenlemesi önemlidir. Legolar anlatılmak istenilen mesaj için çok uygundur. Legolar görsel farklılık
oluşturulmuş, merak uyandırıcı bir forma getirilmiş, afişte dikkat çekicilik sağlanmıştır. Aynı zamanda
verilmek istenilen mesajla paralel bir görsel kullanıldığı için görsel ve mesajdaki bağlantının kolaylıkla
kurulmasına neden olmuştur.
3.5. İnfografiklerin görsel ve İçeriksel açıdan önemi
Bir tasarımın içinde anlatılmak istenen konular, düşünceler, anlamlar içeriği oluşturur. Tasarım
yüzeyindeki yazıların, resimlerin, fotoğrafların, geometrik şekillerin arasında kurulan estetik bütünlük
biçimi meydana getirir. Biçim ve içerik ilişkisi bir tasarımın oluşumunda ana unsurdur. Bu nedenle biçim ve
içerik birbiriyle ayrı gibi olsalar da tasarım alanında etkileşim halindedirler. Ayrıca tasarımda kullanılan her
öğenin izleyicide karşılık bulması gerekir. Yani izleyicinin beklentileri, eğitim düzeyi, toplumdaki konumu
gibi özellikleri dikkate alınarak kullanılacak görsel öğelere karar verilmelidir (Meeusah ve Tangkijviwat,
2013). Bir içeriğe sahip olan tasarımda konu kurgulanmış çizgi, yazı, resim, fotoğraf, renk gibi unsurlarla
somutlaşır.
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