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GĠRĠġ 

ĠletiĢim; hayatımızın ayrılmaz parçası, hayatımızın bütünleyicisi 

konumundadır. Bilinçsiz olduğumuz uyku dıĢında her yerde her an mesaj 

bombardımanı ağı içindeyiz. Bu ağın içinde istesek de istemesek de her an her 

varlıkla iletiĢim halindeyizdir ve çevremizdeki her varlıktan etkileniriz. Farkında ya 

da farkında olmadan kaçınılmaz Ģekilde sözlü, sözsüz kodlarla anlamlar yaratır 

anlam alıĢveriĢi yaparız.  

Bu etkileĢim ağının içinde insan iletiĢiminin önemli bir bölümünü sözsüz 

iletiĢim oluĢturur. Sözsüz iletiĢim, etki açısından hak ettiği önemi yeni yeni 

kazanmaktadır. Önceki dönemlerde insanlar için önemli olan söz ve  yazı sanatı iken 

artık yavaĢ yavaĢ kelime, ses yerini sözsüz iletiĢime beden diline, kokuya, 

dokunmaya, dinlemeye, renklere bırakmaya baĢlamıĢtır. Önemli iĢletmeler 

çalıĢanlarına teknik eğitimle birlikte önemini fark ettikleri iletiĢim yeteneğini 

geliĢtirmeye yönelik eğitimler sunmaya baĢlamıĢtır. Sözsüz iletiĢim unsurlarından 

olan renkler tam anlamıyla önemsenmektedir, değeri fark ediliyor denilmesi 

günümüz dünyasına bakıldığında zordur ancak imkansız değildir. Her geçen gün 

renklerin kiĢiliğe etkisine, insan psikolojisi üzerinde etkilerine, tedavi amaçlı 

renklerin kullanımına magazin yazılarında olduğu kadar bilimsel araĢtırmalarda da 

değinilmeye baĢlanmıĢtır.  

Bu çalıĢmanın ana konusu olan renklerdir. Birinci bölümde iletiĢim kavramına, 

iletiĢim türlerine özellikle sözsüz iletiĢime, sözsüz iletiĢimin  unsurlarına 

değinilmiĢtir. Bu temel konuların devamında ikinci bölümde renk konusuna yer 

ayrılmıĢtır. renk kavramı, rengin yapısı, rengin insanlar üzerindeki etkilerine 

sonrasında giyim, renk, imaj üçlüsü arasındaki bağlantıya yer verilmiĢtir. ÇalıĢmanın 

son bölümü olan üçüncü bölümde Giresun Üniversitesi’nde çalıĢan kadınların 

giysilerindeki renk tercihlerine yönelik yapılan uygulamalı çalıĢma sunulmaktadır.  
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1. BÖLÜM 

ĠLETĠġĠM VE SÖZSÜZ ĠLETĠġĠM 

1. ĠletiĢim Kavramı 

Ġnsanoğlunun iletiĢiminin tarihi, onun yeryüzünde var olmasıyla baĢlar. Ġlk 

toplum yapısı olan ilkel toplumdan günümüze çağdaĢ topluma değin toplumsal bir 

varlık olan insan düĢüncelerini ifade etme, baĢkalarının düĢüncelerini öğrenme, 

paylaĢma gibi ihtiyaçlara sahiptir. Ġlkel insanların iletiĢim ihtiyaçlarını karĢılamak 

için dumanı kullandığı, mağara duvarlarına resimler çizdiği,  tamtamla haberleĢmeye 

çalıĢtıkları bilinmektedir (Yatkın, 2006:  43). 

ĠletiĢim kurma yeteneğine sahip tek varlık insan değildir; insanın dıĢındaki 

canlılar da iletiĢim kurabilir (Eroğlu, 2007: 281). Belli bir topluluk içinde yaĢayan ve 

diğer canlılarla iliĢki içerisinde bulunan bütün canlılar iletiĢim kurmaktadır. Örneğin 

son yıllarda gösterime giren “Mistik bir olay” filminde dünyadaki bitkiler, 

insanoğlunun ekolojik sistemin dengesini bozmasını, kendi varlıkları için tehdit 

kabul edip insanlara savaĢ açmıĢtır. Bu savaĢta kendi aralarında iletiĢim kurarak özel 

bir madde salgılamıĢ bunu rüzgâr aracılığıyla her yere taĢımıĢ ve insanların kendi 

kendilerini öldürmelerine neden olmuĢlardır.  

Ġnsan, diğer canlılardan farklı olarak iletiĢimden en geliĢmiĢ Ģekilde 

faydalanandır ve onu iletiĢim kurma yeteneğine sahip diğer canlılardan ayıran 

özelliği simge(sembol) yaratma özelliğidir. Bu özelliği ile insan sadece o anlık 

duygularını gösterme değil, çevresinde var olmayan nesneler, olaylar ve durumlar 

hakkında ileti paylaĢımı yapabildiği gibi geçmiĢte yaĢanmıĢ olaylar ya da geleceğe 

dair düĢüncelerini de iletebilmektedir (Zıllıoğlu, 2007: 24). 

ĠletiĢim kavramının tanımına gelince, bu kavramın onlarca değiĢik tanımı 

olmasına rağmen tek ortak bir tanımını yapmak oldukça güçtür. ĠletiĢim kavramı 

hemen her disiplinde yer almaktadır ve her disiplin de iletiĢimi kendi çerçevesinde 

tanımlamıĢ bu sayede de kavramın birçok değiĢik tanımı oluĢmuĢtur. Bu nedenle bu 

çalıĢmada iletiĢim kavramının birkaç değiĢik tanımına yer verilmiĢtir.  
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ĠletiĢim kavramının kökeni Latince “communication” sözcüğüne 

dayanmaktadır. Bu sözcüğün kökeni, birlikte yapılan anlamına gelen   “communis”tir 

(Zıllıoğlu, 2007:22). Ünsal Oskay’ın yaptığı tanıma göre; birbirlerine ortamlarındaki 

nesneler, olaylar, olgularla ilgili değişmeleri haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini 

aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden 

kaynaklanan, benzer duyguları taşıyıp bunları ifade eden insanların oluşturduğu 

topluluk ya da toplumsal yaşamı  içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, 

duygu bildirişimlerine iletişim denilir (Oskay, 2007:9). 

ĠletiĢiminin temelinde “aktarma, ifade etme, bildirme ” vardır. Ġnsanoğlu doğası 

gereği sosyal bir varlık olduğu için deneyimlerini, duygularını, düĢüncelerini 

baĢkalarına ifade ederek, bildirerek, aktararak gerçekleĢtirmektedir. Ġnsanoğlu tek 

baĢına, kendisinden baĢkasıyla iletiĢim kurmadan, aktarım yapmadan yaĢayamaz mı? 

Fiziksel anlamda insanoğlu tek baĢına bütün ihtiyaçlarını karĢılayarak yaĢamını 

sürdürebilir ancak bazı sosyal ihtiyaçlarına ve sahip olmak istediklerine ancak 

iletiĢim sayesinde ulaĢabilir.  

Bu sosyal ihtiyaçlar: Var olma ihtiyacı, haberleĢmek, paylaĢmak, etkilemek ve 

yönlendirmek, eğlenmek ve mutlu olmaktır (Fidan, 2009 : 23). 

Ġnsanoğlu, baĢka insanlarla etkileĢim halinde olmak, yaĢadığını hissetmek ve 

var olduğunun baĢkalarınca onaylandığını görmek ister. Bir anlamda “kimse benim 

varlığımın farkında değilse ben neden, kimin için yaĢıyorum” der. BaĢka insanların 

sesini duymak, kokusunu hissetmek, beden dilini görmek, onlara dokunmak ister.  

Bu Ģekilde evrende var olduğunu, önemsendiğini ve varlığının kabul edildiğini 

hisseder. Bunu hissederken de yakın ve uzak çevresinde olup bitenlerden haberdar 

olur. Farklı kanallardan aldığı haberleri çevresiyle paylaĢarak bilgisini artırır. ĠletiĢim 

sayesinde paylaĢtığı tek Ģey bilgi değildir. Duygularını, düĢüncelerini yaĢadığı 

deneyimleri de insanlarla paylaĢarak hayatına anlam kazandırır. PaylaĢımları 

sırasında çevresindekileri etkisi altına alabilir. Bu da doğal olarak ona manevi bir güç 

verir. Bu gücün de etkisiyle kimi zaman küçük grupları kimi zaman da liderler gibi 

büyük grupları yönlendirir; etkisi altına alır. PaylaĢımla ve gücün etkisiyle hayatı 

eğlenceli olur ve sonunda hep istediği mutluluğu iletiĢim aracılığıyla yakalamaya 



 4 

çalıĢır. Çevredeki insanlar arasındaki iletiĢime dikkatlice bakıldığında bu döngünün 

örnekleri çok rahat görülebilir. Örneğin arkadaĢıyla konuĢan onunla bilgi alıĢveriĢi 

yapan bir bireyin, karĢısındaki birey onu dinlediği ve geri bildirim gerçekleĢtiğinde 

konuĢması daha akıcı hale gelir, daha keyifli konuĢmaya baĢlar. Çünkü karĢısında 

ona önem veren, varlığını kabul eden bir insan vardır ve o artık evrende var olan bir 

gölge değildir sadece. Bu paylaĢım sonucunda insan zevk alır, mutlu olur.  

Ġnsanoğlunun iletiĢim kurmasının amacı her ne kadar var olma ihtiyacı, 

haberleĢmek, paylaĢmak, eğlenmek ve mutlu olmak denilse de insanın iletiĢim 

ihtiyacının temel amacı anne karnındaki zaman diliminden baĢlayarak çevreyi 

etkileme gereksinimidir. Bu nedenle yaptığı eylem ne olursa olsun insanın istediği 

tek Ģey karĢısındakini etkileyebilmektir (Tutar, 2008: 18). Bebeklikten itibaren 

çevrenin nasıl etkilenebileceğine iliĢkin gözlemleri, uygulamaları insana bu konuda 

ıĢık tutmaktadır (Zıllıoğlu, 2007: 28). Örneğin bir bebek herhangi bir Ģey istediğinde 

ağlayarak çevresinin ilgisinin kendi üzerinde toplanmasını sağlamaktadır.  

Ġnsan, iletiĢim ile sadece çevresini etkilemekle kalmamıĢ varlığının devamı için 

belli kurallar üreterek toplumsal ve kültürel kurumları oluĢturmuĢtur (Yatkın, 2006: 

43). Bu da iletiĢimi bireysellikten çıkarıp ona toplumsal bir boyut kazandırmıĢtır. 

ĠletiĢim olmadan insan olmayacağı gibi insan olmayınca da toplum olamaz. Ġnsanlar 

da toplum içinde yaĢayabilme adına birbirleriyle iletiĢim kurar.  

ĠletiĢim, doğum öncesinde fetus halinde olan insanın, 10. haftadan itibaren anne 

karnında çevresi ve annesini algılaması ile baĢlar ve fetusun varlığını hissettirmesiyle 

devam eder. Anne karnında 10. haftadan itibaren embriyo halindeki insan, çevresi ile 

iletiĢim içerisindedir. Doğduğu andan itibaren de aktif olarak farklı yoğunluklarda 

çevresiyle iletiĢim kurmaya devam eder (Tayfun, 2008: 3). Önce kendisiyle, sonra 

annesiyle, yakın çevresiyle, gruplarla, toplumla iliĢki kurarak sosyalleĢme süreci 

içinde kendine ait iletiĢim ağını kurar. ĠletiĢimde temel rol oynayan algılamanın nasıl 

oluĢtuğu, buna hangi faktörlerin neden olduğu,  algılama sonucu bireyi neyin 

iletiĢime geçirdiğinin bilinmesi önemlidir (Salome ve Galland, 2002: 11). 
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Birey çevresinden gelen bütün uyarıcıları algılayamaz. Hangisinin algılanacağı, 

hangisine ne tepki verileceği bireyin uyarı ile önceki iliĢkisi, uyarı ile karĢılaĢma 

anında var olan dıĢsal (ısı, ıĢık, ses vb.), içsel (bireyin o anki psikolojik durumu, 

beklentileri, kiĢiliği, ait olduğu kültüre has özellikler) faktörlere bağlı olarak değiĢir 

(Ġnceoğlu, 2004: 89). 

Kendimizi ve baĢkalarını algılamamıza iliĢkin teoriler vardır. Bunlardan en 

bilinen algısal süreçler: Johari penceresi ve Çıkarım Teorisidir. Johari Penceresine 

göre kiĢiler arası iletiĢimde birey algılama ve anlamlandırmayı Johari Penceresi’nden 

bakar. Johari Penceresi’nde açık, yarı açık, yarı karanlık, karanlık olarak adlandırılan 

bölgeler vardır. Açık bölge, bireyin kendisi ve çevresi tarafından bilinen özellikleri; 

yarı açık bölge, bireyin çevresindekilerce bilinen ancak kendisinin bilmediği 

özellikleri; yarı karanlık bölge,  yalnızca bireyin kendisinin bildiği özellikleri; 

karanlık bölge; ne birey ne de çevresi tarafından bilinen bilgilerden oluĢur. KiĢiler 

arası iletiĢim açısından olması istenen, açık alanı mümkün derecede geniĢletmektir. 

Johari penceresi, hem insanın kendini hem de çevresindekileri tanımasını 

kolaylaĢtırır. Çıkarım teorisi ise her bireyin, insanları sınıflandırmak ve onlar 

hakkında yorumlar yaparak onlara yönelik çıkarım yapma yetisine sahip olduğunu 

ancak çoğu zaman bunu yaptığının farkında olmadığını savunur. Birey, zihninde 

oluĢturduğu bu Ģemaya göre bireyleri sınıflandırıp buna yönelik tutumlar oluĢturur. 

Bireyler, yeni bir bireyle tanıĢtıklarında onu,  yıllar boyunca yapılan gözlemler, bilgi 

birikimleri, tutumlar ve çevrenin etkisiyle önceden oluĢturmuĢ oldukları Ģemayla 

değerlendirirler (Gecikli, 2008:261- 262). 

ĠletiĢimin, insanoğlunun hayatındaki iĢlevlerini bireysel, grupsal ve toplumsal 

iĢlevler olmak üzere üç baĢlık altında inceleyebiliriz (Fidan, 2009: 34). 

Bireysel işlevler olarak iletiĢim öncelikle bireye fiziksel, duygusal bağlamda 

güç kazandırır. Bireyi diğer bireylerin karĢısında güçlü kılar. ĠletiĢimin birey 

açısından iĢlevi bireyi sadece “güçlü kılmak” değildir. Aynı zamanda iletiĢim, 

bireyin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karĢılamasını sağlar (Fidan, 2009: 34). 

ĠletiĢimin bireyin ihtiyaçlarını karĢılamasının dıĢında farklı bireysel iĢlevleri de 

vardır. Bunlardan biri bireyin, baĢkalarının dikkatini üzerine çekmesidir. Dikkati 
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çekme isteğinin altında her zaman fiziksel bir ihtiyaç olmayabilir. En küçük birey 

olan bir bebek bile hiçbir fiziksel ihtiyacı olmadığı zamanda ağlayarak, yaramazlık 

ya da hırçınlık yaparak annesinin dikkatini çekmeye çalıĢır. Bebeğin bunları 

yapmasının nedeni varlığını hissettirmek ve varlığının bilindiğinin kendisine 

hissettirilmesidir. Aynı Ģey yetiĢkin insanlar içinde geçerlidir. Onlarda varlıklarını 

bildirmek isterler. “Ben buradayım, beni dinleyin, benim varlığımı kabul edin” 

demek için iletiĢim kurarlar.Bireyler iletiĢimi baĢkalarından istedikleri davranıĢ 

değiĢikliğini elde etmek için araç olarak da kullanırlar. Beraberinde baĢkalarının 

kendisine yönelik sözlü ya da sözsüz davranıĢlarını ve onlarla etkileĢiminde yarattığı 

etkileri gözlemleyerek de birey benliğini geliĢtirir. Her iletiĢim olgusunda iletiĢimin 

bu bireysel iĢlevlerin sadece biri ya da hepsi yer almamaktadır.  Duruma bağlı olarak 

bir ya da birkaçı bir arada yaĢanmaktadır ( Zıllıoğlu, 2007: 75-77-78). 

Grupsal işlevler, iletiĢimin bireysel iĢlevlerinden farklılık gösterir. Birey, 

maddi ve manevi ihtiyaçlarını karĢılamak için tek baĢına yeterli olamaz. Bunun için 

diğer insanlarla iletiĢim kurmalıdır. Öncelikle gruplar birden fazla insanın maddi ve 

manevi ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla oluĢturulur. Bireysel iĢlevden farklı olarak 

grupta bütün bireylerin ortak çıkarları söz konusudur. Gruplar kendisini oluĢturan 

bireyleri geliĢtirmek, onların geleceklerini güvence altına almak, onları desteklemek 

amacındadır. Grup içinde kurulan iletiĢim, genellikle bu iĢlevlerin gerçekleĢmesini 

sağlamaya hizmet eder. Bireylerin grup içerisinde grubun var olma amacını 

gerçekleĢtirmek için birbirleriyle kurdukları iletiĢimle ortaya çıkan bağ, grubun 

iĢleyiĢi ve devamlılığı açısından elzem derecede önem taĢımaktadır ve bu bağ 

karĢılıklı bağlılığın gerçekleĢmesine katkıda bulunur (Erdoğan, 2008: 70).   

Grup içerisinde sadece bir amacı ya da görevi yerine getirmek için çaba 

göstermek, sonuçlarına göre akıĢı devam ettirmek yoktur. Grup amacını yerine 

getirirken bir taraftan da grup üyeleri eğlenceli zaman geçirmek isterler. Grup üyeleri 

ister iĢ yerinde ister okulda ister toplumsal farklı bir ortamda olsun çalıĢma bitiminde 

paylaĢıma sosyal ortamda da devam etmek ister. ÇalıĢma bitiminde birlikte yenilen 

yemekler, yaĢantıların sözle paylaĢımı, birlikte gülmek, zaman geçirmek onların 

birbiriyle olan bağlılığını güçlendirecektir. Birlikte geçirilen zamanların ve 
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paylaĢımların çokluğu grubun kendine has deyimlerinin ortaya çıkmasını sağlar. 

Örneğin bir otelin barında kirli bardakların sayısının, temiz bardaklardan fazla 

olmasını bar çalıĢanları kendi aralarında “yüzüyoruz” diyerek ifade ederler. Bu 

deyim, bu grubu baĢka bir gruptan ayırıcı bir özellik taĢımaktadır.  

Temelde grubun baĢarılı olabilmesi grup üyeleri arasındaki iletiĢime bağlıdır. 

Üyeler birbirleriyle rahatça konuĢamıyorlarsa grup içinde iletiĢim kurulamamakta ve 

iletiĢim sorunları yaĢanmaktadır (Gürüz ve Eğinli, 2008: 76).  

Toplumsal işlevler ise hem bireysel hem de grupsal iletiĢimi içerir. ĠletiĢim her 

ne kadar insanlar arasında gerçekleĢse de iletiĢim olgusu toplumdan bağımsız 

düĢünülemez. Temelde toplumsal iliĢkiler ağı içinde yer alan ve var olma mücadelesi 

veren insanı toplumsal iliĢkiler içinde ele almak anlamlıdır. (Yatkın, 2006: 98) 

ĠletiĢim toplumsal iliĢkileri somutlaĢtırır ( Zıllıoğlu, 2007: 78). Bilimin ve 

teknolojinin geliĢmesiyle toplumlar modernleĢmekte ve buna paralel olarak değerler 

değiĢmekte, bu değiĢimle birlikte bireylerin de rolleri farklılaĢmaktadır. Bireyin 

iĢlevlerini yerine getirmesi, toplum kurallarını takip etmesiyle mümkün 

olabilmektedir (Demiray, 1994: 13). Bireyler herhangi bir sorunla karĢılaĢtığında 

sorunun çözümü noktasında toplumsal kurallar, kalıplar devreye girerek ortaklık 

yaratarak bireylerin sorunlarını çözüme ulaĢtırmaktadır (IĢık, 2008:3- 4- 5). Bu 

bağlamda toplumda yer alan bireylerin sosyalleĢmesi önemlidir. ĠletiĢim sayesinde 

sosyalleĢen bireyler, kendilerini güvende hisseder, o topluma ait oldukları duygusunu 

yaĢarlar. Toplumdan topluma sistem kuralları her ne kadar değiĢiklik gösterse de 

bütün toplumlarda ortak olan iletiĢim iĢlevlerden biri de toplumun amacını 

gerçekleĢtirebilmek için üyelerini bilgilendirmesi gerekliliğidir (Yatkın,2006: 98–

99). ĠletiĢim bireye siyasal düzlemde bilgi toplama, ekonomik düzlemde haberdar 

olma ve karar verme gibi bireye gözetleme bağlamında da katkıda bulunur (Aktaran: 

Erdoğan, 2008: 70). Bilgilendirme süreci ve bilgiye tepki toplumun her biriminde 

eĢgüdümlü olarak gerçekleĢtirilmelidir. EĢgüdüm, bireylerin ortak hareket etmesini 

ve bireylerin topluma bağlılık duygusunu güçlendirmektedir. Bireylerin boĢ 

zamanlarını değerlendirmede ya da iĢ yaĢantılarından uzaklaĢmasında faydalı olan 

eğlence de toplumsal bir iĢlevdir. Eğlencenin, bireylere hoĢ zaman geçirtme 
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özelliliğinin yanı sıra onlara öğreten yönü de vardır. Toplumsal iĢlevlerin yerine 

getirilmesi sonucunda toplum; geçmiĢi sürdürüp, güncelleĢtirip, bugünü yaĢayıp, 

geleceği güvence altına alabilmektedir ( Zıllıoğlu, 2007: 80-81). 

Bireysel, grupsal, toplumsal iĢlevlere sahip olan iletiĢimin yapısını belirleyen 

özellikler mevcuttur. ĠletiĢimin özelliklerini Ģöyle sıralayabiliriz: 

 ĠletiĢimin temel özelliği, yarattığı dil ile insanın kendi duygu ve 

düĢüncelerini, deneyimlerini biçimlendirmesi ve ona dolaylı yaĢantılar 

kazandırmasıdır. Ġnsan iletiĢim sayesinde elde ettiği bu birikimleri dil aracılığıyla 

kuĢaktan kuĢağa aktararak geleceğe ıĢık tutarak, toplumun varlığının devamını 

sağlamaktadır. 

 ĠletiĢim, iletiĢim halinde olduğumuz bireyi de ilgilendiren konularda anlam 

ortaklığı yapmayı gerektirir. ĠletiĢim halinde olunan bireyle anlam ortaklığı 

kurulamadığında bu iletiĢim değil sadece bireylerin ses çıkarması olur. Örneğin bir 

bayanın bir erkek arkadaĢıyla saçların boyanmasıyla ilgili iletiĢim kurmaya çalıĢması 

çoğunlukla anlamsız olacaktır. Saçların boyanması erkeklerin değil bayanların ilgi 

alanına gireceği için erkek tam olarak dinlemeyecek, dinlemeye çalıĢsa da bir Ģey 

anlayamayacaktır.  

 ĠletiĢim, sadece konuĢmak değildir, ifade berraklığı ister (Tayfun, 2009: 19). 

KarĢımızdaki birey bizim mesajlarımızı anlamlandıramıyorsa kelimelerimiz, 

ifademiz ya da diksiyonumuz, ses tonumuzun perdesi net değilse anlaĢılır bir 

iletiĢimden söz edilemez. ĠletiĢimin olabilmesi için öncelikle mesajlarımız, 

karĢımızdaki birey tarafından anlaĢılmalıdır. 

 ĠletiĢimde önemli olan ilk izlenimlerdir. Ġlk izlenim ve imajın ne kadar sürede 

gerçekleĢtiği bilinmemekle birlikte iletiĢimde ilk 30 saniyenin önemli ve değerli 

olduğu söylenebilir (IĢık,  2008: 21). Yeni bir birey ile karĢılaĢmada onun beden 

dilinden kullandığı sözcüklere, kiĢinin taĢıdığı bütün aksesuarlara bakılarak onunla 

ilgili iyi-kötü Ģeklinde bir tanımlama, karar verme süreci yaĢanılır. Genellikle çoğu 

toplum için geçerli olan bu davranıĢ iletiĢimin kalitesini de etkilemektedir.  
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ĠletiĢimdeki ilk etkileĢim,  iletiĢim sürecinin oluĢumunda ve geliĢmesinde belirleyici 

rol oynamaktadır (BaltaĢ ve BatlaĢ, 2007: 19). 

 ĠletiĢim, iki yönlüdür. ĠletiĢim halinde iki taraf aktif olmalıdır. Bunun tersi 

halinde birey iletilen mesajı alıp anlamlandırıp, yorumlayıp tepki vermezse,  iletiĢim 

kurma çabaları boĢa gider. ĠletiĢimin özünde paylaĢma ve aktarma vardır. ĠletiĢim 

kurmak isteyen kiĢi bunu belli eder, ifade eder ancak iletiĢim halinde olduğu 

bireyden bir tepki, geri bildirim gelmezse iletiĢim sonlanabilmektedir (Cihangir, 

2004 : 6 ) .  

 ĠletiĢim, tekrarlanamaz ve iletiĢim süreci geri alınamayacak bir süreçtir, an 

içerisinde yaĢanır. Mesaj tekrar söylense bile ne ortam ne karĢıdaki insanın 

psikolojisi, mesajın ilk söylendiği andaki gibi değildir. Araya baĢka unsurlar girer, 

kiĢinin düĢünceleri baĢka yere kayar, yani ilk an geride kalır.  Sözler, iletiĢim 

halindeki insanın hafızasına kazınır ve silinemez. Bunu “Ġnsanlar bağıĢlayabilir ama 

unutmazlar” özdeyiĢi de ifade etmektedir (Gecikli, 2008: 259). 

 ĠletiĢim öğrenilebilir. Ailede, okulda, arkadaĢ çevresinde, iĢ ortamında, sosyal 

ortamlarda bireyler birbirini taklit ederek, deneme yanılma yoluyla, model alarak 

nasıl iletiĢim kuracaklarını öğrenirler. Zaman içerisinde birey kendini geliĢtirerek 

iletiĢim yeteneğine sahip de olabilir (Tayfun, 2009: 44). 

 ĠletiĢim bir süreçtir ve bu süreç bütündür. Alınan veya verilen her mesaj 

geçmiĢteki iletiĢimin bir parçasıdır ve o an gerçekleĢen iletiĢimi etkilemektedir 

(Gecikli, 2008: 259). Bu nedenle her iletiĢimin bir geçmiĢi vardır ve süreç bir bütün 

olarak değerlendirilmelidir. Süreç esnasında sadece gözler, kelimeler ya da yazılı bir 

metinden sadece birini algılamaya çalıĢmak olumsuz ve eksik bir iletiĢimin ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır (Fidan, 2009: 49). 

2. ĠletiĢim Süreci 

ĠletiĢim bir süreç içerisinde gerçekleĢir. Süreç,  “bir olayın düzenli olarak ve 

birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesidir” (Zıllıoğlu, 

2007: 89). Süreç kavramı sürekli değiĢimi, etkinliği, hareketliliği ifade eder (Yatkın, 
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2006: 45). Bu değiĢim ve geliĢim bağımsız olarak değil birçok etmenin etkisiyle 

oluĢmaktadır. Ġnsanoğlunun hayatında doğumdan baĢlayıp ölüme kadar süren  

iletiĢim, onu değiĢtiren, bilgi edinmesini ve tutum ve davranıĢlarıyla tepki 

geliĢtirmesini sağlayan  bir süreç içinde ortaya çıkmaktadır. Ġnsanoğlunun 

ihtiyaçlarının sınırsızlığı ve sürekli değiĢimi de iletiĢimin sürecini etkilemektedir.  

Ancak her iletiĢim süreci birbirinin aynısı Ģeklinde gerçekleĢmez. Örneğin bir gazete 

okuma ile bir arkadaĢla yapılan sohbet durumları birbirinden farklı iĢlem ve 

koĢulların etkisinde oluĢmaktadır. ĠletiĢim sürecinin temel öğeleri; kaynak ve hedef 

(alıcı), ileti, kanallar ve araçlardır (Zıllıoğlu, 2007: 90-91). Süreç içinde yer alan bu 

öğeler sürekli bir etkileĢim halinde olup, sürekli değiĢiklik gösterirler (Yatkın, 2006: 

45). 

2.1. Kaynak  

Ġnsanlar arasında yüz yüze ya da aracılı her iletiĢim durumunda iletileri aktaran 

bir verici vardır. Aktaran kaynak, aktarılanı alan ise alıcı ya da hedeftir (Zıllıoğlu, 

2007: 92- 93). ĠletiĢim, kaynağın mesajı göndermesiyle baĢlar. Kaynak için mesajın 

çıkıĢ noktası da denilebilir (Tutar vd., 2008: 22) ve kaynak iletiyi alıcıya ileten,  

hedef kitleye ulaĢarak onda tutum değiĢikliği yapmayı amaçlayan kiĢi ya da 

kurumlardır. Kaynağın görevi, alıcıya ya da hedefe gönderilecek iletinin saptanması 

ve bu iletinin anlaĢılır hale getirilmesine destek olmaktır (ġimĢek, 2008: 160). 

Kaynak, kendisine ulaĢan bilgi, fikir ve duyguları yorumlayıp mesaj olarak iletilecek 

düĢünceleri zihninde oluĢturur ve bunları kelimelere, rakamlara, sembollere 

dönüĢtürerek alıcıya (hedef) gönderir. Kaynak mesajı hazırlarken bazı noktalara 

dikkat etmelidir. Bunlar: alıcının bilgi ve tecrübe alanına giren sembolleri 

kullanması, soyut ifade ya da semboller yerine somut semboller kullanması, 

sembolleri alıcının daha önceden bildiği anlamda kullanması, anlaĢılamayacak olan 

terimleri açıklamasıdır (Eren, 2007: 354). ĠletiĢim sürecinde kaynak önemli rol oynar 

çünkü iletiĢime yön verendir. Örneğin haberleri sunan bir haber spikeri kaynak 

durumundadır ve haberleri doğru okumalıdır. Doğru okumadığı takdirde mesajın 

içeriği, alıcının tepkisi de farklı olacaktır (Fidan, 2009: 36).   
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Kaynağın alıcıya gönderdiği mesajın etkin olmasını artıran ve azaltan kaynak 

sebepli etkenler vardır. Kaynağın iletilecek konu ve alıcıya yönelik tutumu, iletiĢim 

yeteneği, saygınlığı, çekiciliği, gücü, inanç ve değerleri, toplumdaki statüsü, bakıĢ 

açısı, kendine güveni, kiĢiliği mesajın etkinliğini olumlu ya da olumsuz yönde 

etkilemektedir (Gecikli, 2008: 266). Bunlara ek olarak kaynağın iletilecek mesaj 

konusuna iliĢkin yeterli bilgisi ve alanında uzman olması, güvenilirliği, dürüstlüğü, 

yaĢı, cinsiyeti, dini, ekonomik düzeyi, eğitim seviyesi, fiziki görünümü, empati 

yeteneği de mesajın etkinliği ve alıcının ikna edilmesinde önemli bir yere sahiptir 

(IĢık, 2008:15). Mesajların etkinliğinde kaynağın özellikleri kadar iletinin iletildiği 

araç da önemli yer tutar (Tutar vd., 2008: 23). 

Kitle iletiĢim sürecinde kaynak ve alıcı bir araya hiç gelmezler. Bu yüzden 

kaynak ve alıcının ortak yaĢam alanını bulmak kiĢiler arası iletiĢime oranla çok 

zordur. Kaynak ve alıcının deneyimlerinin kesiĢtiği alana orta izafet çerçevesi, ortak 

bağıntı çerçevesi, ortak anlayıĢ çerçevesi, ortak yaĢam çerçevesi ya da referans 

çerçevesi denilmektedir. (Demiray, 1994: 16). Kaynağın ve alıcının kendi yaĢam 

deneyimleri, kiĢilik özellikleri, eğitimleri, kültürel birikimleri (Tolungüç, 1999: 16), 

birlikte yaĢanarak elde edilmiĢ deneyimlerinin, ortak simgelerde anlam bulduğu bu 

çerçeve, alıcıda beklenen davranıĢ değiĢikliğinin gerçekleĢmesinde önemli bir yer 

tutmaktadır (Demiray, 1994: 16). 

ĠletiĢimde kaynak ve hedefin gereksinimlerinin, isteklerinin, algılarının, 

tutumlarının, inanç ve değerlerinin yaĢamsal deneyimlerinin, toplumsal rol ve 

statülerinin iletiĢim kurmada, anlamları oluĢturmada ve tepki oluĢturmada belirleyici 

olduğuna dikkat edilmelidir. Kısaca biyolojik, psikolojik, sosyal-psikolojik ve 

kültürel etkenler iletiĢimde kaynak, hedef ve ileti arasındaki etkileĢimi belirler 

(Zıllıoğlu, 2007: 93–94). 

2.2. Ġleti (Mesaj) 

Ġleti, bir Ģeyi aktarmayı isteyen kaynak tarafından üretilen sözlü/görsel/görsel-

iĢitsel bir üründür (Zıllıoğlu, 2007: 94). Mesaj, konuĢmacı ile dinleyici ya da kaynak 

ile hedef arasındaki iletiĢimi sağlayan bağdır (Gökçe, 1993: 52).Mesajda önemli olan 
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mesajın dili ve içeriğidir. Alıcının mesajı kolayca anlayabilmesi için mesajın açık ve 

net olması, iletilmek istenen iletinin yanlıĢ yorumlanmayacak Ģekilde düzenlenmesi 

gerekmektedir. Mesaj içeriği ve dili alıcının eğitim, kültür, sosyal seviyesi dikkate 

alınarak düzenlenmelidir (Gecikli, 2008: 271–272). 

Bir mesajın alıcı tarafından olumlu geri bildirimde bulunulması için taĢıması 

gereken nitelikler vardır. Bunlar: Alıcının bilgi, düĢünce ve deneyimlerine, tutum, 

değer yargılarına, inancına, ihtiyaç, beklentilerine, amaçlarına, kiĢiliğine, ilgi 

alanlarına, toplum içindeki statüsüne ve rollerine uygun olmasıdır. Bu koĢullar 

dikkate alındığı takdirde mesaj alıcı tarafından kabul görecektir. Alıcı faktörünün 

dıĢında mesajın taĢıması gereken nitelikler de vardır: Mesajın anlaĢılır, açık olması, 

doğru zamanda iletilmesi, kullanılan aracın doğru seçilmesi, kaynak ve alıcı arasında 

olmasıdır (Tutar vd., 2008: 24-25) . 

Amaç ne olursa olsun iletiĢimde baĢarılı olabilmek için mesajın gerektiği gibi 

kodlanması gerekir. Schramm’ a göre mesajın kodlanmasında dikkat edilmesi 

gereken belli noktalar vardır. Öncelikle mesaj alıcının ihtiyaçlarına uygun,  dikkatini 

çekecek biçimde, anlamı değiĢmeden, kaynak ve alıcının ortak oldukları anlam 

çerçevesine ve alıcının ait olduğu grup normlarına uygun kurulmalı ve aktarılmalıdır 

(Tolungüç, 1999: 16–17). 

Ġleti iki öğeden oluĢmaktadır: Ġçerik ve yapı. Ġçerik; anlam, kodlar ve 

simgelerden meydana gelir. Anlam, iletiĢim sürecinin merkezindedir. Her ileti, ileten 

için anlam ifade eder. Bir Ģair iletilerinin anlamını Ģiirle aktarırken, bir ressam 

resimle iletmek istediği anlamı oluĢturmaktadır. Anlam iki boyuttan oluĢmaktadır: 

Düz anlam ve yan anlam. Düz anlam iletinin çoğunluk tarafından kabul edilen 

üzerinde uzlaĢılmıĢ olan anlam iken, yan anlam bir simge ile temsil edilen Ģey ve 

birey arasındaki iliĢkiden kaynaklanmaktadır (Zıllıoğlu, 2008: 95–96).  Örneğin bir 

meyve suyu ĢiĢesi, bir tüketici için içinde meyve aroması olan bir içecek olarak düz 

anlamdayken, meyve suyu pazarlamasını yapan satıcı için pazarlanması gereken bir 

üründür ve satıcının nesneyle iliĢkisinden kaynaklı olarak meyve suyu, satıcı için yan 

anlamlıdır.  
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Anlam, sadece iletiyi gönderen kiĢi için değil iletiyi alan kiĢi ile ortak anlam 

paylaĢımı gerektirir. Anlam tek baĢına yeterli değildir. Anlam ancak yüklendiği ve 

duyu organlarıyla algılandığı fiziki nesneler ve simgeler ile anlam kazanmaktadır. 

Ġnsan iletiĢiminin temel özelliği insanoğlunun simge oluĢturması ve bu simgelerle 

kendini ve çevresini açıklaması, anlamlandırmasıdır. Simgeler, kısa yoldan duygu ve 

düĢünceleri aktarma görevindedir. Simgelerin oluĢması insanın kendi becerisiyle 

birlikte içinde bulunduğu dönemin ve toplumun sosyo-ekonomik özelliklerine bağlı 

olarak Ģekillenmektedir (Zıllıoğlu, 2008: 96 -100). 

Mesajın iĢaret haline dönüĢmesinde kullanılan simgeler, simgeler arasında 

kurulan iliĢkileri düzenleyen kurallarla kodlarla ilgilidir (Yatkın, 2006: 50). Kodlar; 

ironik, gösterge, sembolik olarak sınıflandırılabilir. Bir birey ve bireyin fotoğrafı 

arasındaki iliĢki ironik, kurum içinde kullanılmıĢ kâğıtların toplandığı bir kutunun 

olması ve o kurumun çevreye önem vermesi gösterge,  bir grup içerisinde kabul 

gören bir iĢaret veya nesneler sembolik kodlara örnektir (ġimĢek, 2008: 160). 

Kaynağın hedeflediği kiĢi ya da kiĢilere ulaĢması için önce iletinin bir iletiĢim 

kanalıyla gönderilebilecek Ģekilde kodlanması gerekmektedir (Oskay, 2007: 13). 

ĠletiĢimin etkili olabilmesi için kaynağın bilgi, duygu, düĢünce, tutumları yani iletiyi 

alıcının algılayabileceği sembollere kodlara dönüĢtürmesi, kodlaması Ģarttır. En 

yaygın kullanılan kod, dildir (Aktaran: Eroğlu, 2007: 305) Dilin dıĢında rakamlar, 

Ģekiller, iĢaretler, hareketler, semboller, resimler, yazılar, beden dili, renkler, kokular 

kod olarak kullanılır (Tolungüç, 1999: 16). Örneğin kaynak mesajı Almanca 

aktaracaksa alıcının Alman dilinin kodlarını anlayabiliyor olması gerekmektedir.  

Ġletilerin özünü ve biçimini koruyacak Ģekilde kodlanması gerekir ve kodlama 

kısa, çarpıcı, dikkat çekici, akılda kalıcı olmalıdır. Bu Ģekilde kodlanmayan iletiler 

hedef tarafından algılanamayacak hatta hedefin yaĢam ortamında bir “gürültü” öğesi 

olacaktır (Oskay, 2007: 13). Kodlama gerçekleĢtirildikten sonra alıcının kodlanmıĢ 

simgeler dizisini açması, onu çözerek anlamlandırması gerekir. Kodlama iĢlemi 

konuĢma, yazma Ģeklindeyken; kodlamanın çözülmesi, dinleme, izleme ve okuma, 

akıl yürütme, sorgulama Ģeklinde gerçekleĢmektedir (Tayfun, 2009: 14). 
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2.3. Kanallar (Araçlar) 

ĠletiĢimde yer alan unsurlar ne ya da ne kadar olursa olsun iletiĢim, iletinin 

gönderilmesine ve alınabilmesine bağlıdır. Bu da kanal ve araç ile 

gerçekleĢmektedir. ĠletiĢim kanalları ile araçları kavramları çoğunlukla birbirine 

karıĢtırılır. Telefon görüĢmesi ile yapılan iletiĢimde ortaya konan sözcükler iletiĢim 

aracı iken bu iletiĢimin gerçekleĢmesi için kullanılan telefon hattı iletiĢim kanalıdır 

(ġimĢek, 2008: 161). Mesaj kodlandıktan sonra çeĢitli iletiĢim kanallarından biri ya 

da birkaçının aracılığı ile alıcıya iletilmektedir. Kullanılacak olan kanalın seçimi, 

kullanılan kanal ve araçların kullanımdaki verimlilik; iletilecek mesajın ömründen, 

dolaĢım hızına, güvenilirliğe, anlam değiĢikliğini kadar birçok Ģeyde rol 

oynamaktadır (Tolungüç, 1999: 17–18). 

Aktarılacak iletiye bağlı olarak kullanılan kanal da değiĢmektedir. Önemli olan 

seçilen araç veya kanalın alıcıya uygun olması ona hitap etmesi ve mesajı net Ģekilde 

aktarabilmesidir.Yüz yüze iletiĢimde özellikle dört duyu organından 

faydalanılmaktadır. Görme, duyma, koklama, dokunma. (Gecikli, 2008: 274). 

J. Fisk, kanal olarak kullanılan iletiĢim araçlarını üç kategoride toplar: Ġlk 

olarak araç, iletiĢim kuranın kendisidir ve kiĢi bunu ses, yüz, beden, sözcük, jest ve 

mimikleri kullanarak gerçekleĢtirir. Ġkinci olarak araç, iletiĢim kuran tarafından 

hazırlanan yayınlardır. Üçüncü olarak da araç, mekanik iletiĢim araçlarıdır (Tayfun, 

2009: 14). 

Kanalın davranıĢ değiĢikliğine neden olmasıyla ilgili olarak gürültünün rol 

oynadığına dair görüĢler vardır. Barlo modelinde gürültünün iletinin kod açılımını 

olumsuz yönde etkilediği ve çatıĢma yarattığı öne sürülmektedir (Yüksel, 2005: 12). 

2.4. Hedef (Alıcı) 

Alıcı ya da hedef, kaynaktan kanal aracılığıyla iletinin gönderildiği; iletiyi alıp, 

yorumlayan anlamlandıran kiĢi ya da gruptur (Gecikli, 2008:274). ĠletiĢim zincirinin 

son halkasıdır ve iletiĢim sürecinin varlığının nedenidir alıcı. Kaynağın alıcıya 

gönderdiği mesajı, alıcının kaynağın istediği anlamı yüklemesi iletiĢim sürecinin 
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etkin Ģekilde tamamlandığı anlamına gelir. Alıcı, mesajın kod açılımını yapar, mesaja 

bir anlam yükleyerek gerekli bulursa geri bildirimde bulunur. 

ĠletiĢime yapıcı kimliğini kazandıran, kaynaktan gelen sözlü ve sözsüz mesaj 

kodlarını gerçek anlamıyla değerlendirebilen alıcıdır ( BaltaĢ ve BaltaĢ, 2007:28).   

Mesajın etkin olmasında alıcıdan kaynaklı etkenler vardır. Alıcının algılama 

gücü, ileti hakkındaki bilgisi, iletilecek konu ve kaynağa olan tutumu, kaynağı 

dinlemesi, önyargıları, inanç ve değerleri, toplumsal statüsü, bakıĢ açısı, kendine 

güveni, kiĢiliği mesajın etkinliğini olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir 

(Gecikli, 2008: 274–275). Bunlara ek olarak alıcının zekâ seviyesi ve cinsiyeti de 

iletinin etkinliğinde rol oynar. Yüksek zekâ düzeyine sahip kiĢiler, karmaĢık yönleri 

bulunan mesajlardan, zekâ seviyesi düĢük olanlara oranla daha fazla 

etkilenmektedirler. Alıcının cinsiyetinin kadın ya da erkek olması iletinin dikkat 

çekmesinde ve kabul edilmesinde etkindir. Örneğin bütün gün ev iĢleri yapan, 

çocuğuna bakan bir kadın; yemek, sağlık, çocuk bakımı gibi iletileri bir erkeğe göre; 

bir erkek de futbol, araba gibi konulara iliĢkin iletileri bir kadına göre daha hızlı 

algılamaktadır (Gürüz ve Eğinli, 2008:105–106). 

ĠletiĢim sürecinin sonunda alıcıda beklenen davranıĢ, tutum ve kanat 

değiĢiminde; iletinin yönü, derecesi, yoğunluluğu ve köklülüğü önem taĢımaktadır 

(Aktaran: Demiray, 1994: 21) 

2.5. ĠletiĢim Sürecinin ĠĢleyiĢi 

Sosyal ve doğal bilim dallarında ortaya konan modeller ilgili oldukları alanın 

ancak bir parçasını açıklayabilmektedir. ġekil 1 deki iletiĢim modeli,  iletiĢim süreci 

kaynakla hedefin aynı mekânı ve zaman dilimin paylaĢtığı yüz yüze iletiĢim 

durumuna iliĢkin bir modeldir. Bu modelde iletiĢim sürecinin öğeleri kaynak, hedef, 

ileti ve kanallardır. Sürecin iĢleyiĢi iki aĢamada gerçekleĢmektedir. Ġlk aĢama 

kaynaktan hedefe, ikinci aĢama ise hedeften kaynağa doğrudur (Zıllıoğlu, 2008:193–

194). Kaynaktan hedefe olan aĢamada; kaynak alıcıya ileteceği mesajı zihninde 

belirler ve referans çerçevesine göre anlamlandırır. Kaynak anlamlandırdığı iletiyi 

alıcıyla ortak olan kodları kullanarak sözel ve görsel kanallar, araçlarla iletiyi hedefe 
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gönderir. Bu süreç esnasında ortamın koĢulları, iletiĢimi olumsuz etkileyebilecek 

gürültü unsurları etkendir. Hedeften kaynağa doğru olan aĢamada ileti hedefin 

dikkatini çeker; hedef tarafından algılanır; iletiyi algılayan hedef kodları çözümler ve 

referans çerçevesine göre yorumlar. Hedef yorumladığı iletiye zihninde yanıt bulur 

ve yanıtını kodlayarak kaynağa geri bildirimde bulunur. ĠletiĢim de kaynak ve 

alıcının referans çerçevesi içinde gerçekleĢmiĢ olur. 
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3. ĠletiĢim Türleri 

ĠletiĢimin türlerini; toplumsal iliĢkiler sistemi olarak, grup iliĢkilerinin yapısına 

göre, kullanılan araç ve kanallara göre iletiĢim, kullanılan kodlara göre iletiĢim 

olmak üzere 4 grup altında inceleyebiliriz.      

3.1.  Toplumsal ĠliĢkiler Sistemi Olarak ĠletiĢim    

Toplumsal iliĢkiler sistemi içinde iletiĢimi kiĢi içi (içsel)  iletiĢim, kiĢiler arası 

(bireyler arası) iletiĢim, grup, örgüt ve toplumsal iletiĢim olarak 5 baĢlık altında 

inceleyebiliriz (Fidan, 2009: 43). 

3.1.1. KiĢi Ġçi ĠletiĢim (Ġçsel ĠletiĢim) 

KiĢinin çevresi ile kuracağı iletiĢim öncelikle kiĢinin kendi içinde 

baĢlamaktadır. Bir insan, iletiĢim sürecinde hem kaynak hem de alıcı olmakta; iki 

durumda da iç iletiĢim gerçekleĢtirmek zorundadır (Cüceloğlu, 2003: 21). 

KiĢinin kendi iç dünyasını gözlemlemesi, üzülmesi, mutlu olması, ihtiyaç ve 

beklentilerinin farkına varması, kendi kendine soru sorarak cevaplar üretmesi iç 

iletiĢim sayılabilir (Fidan, 2009: 43). 

KiĢi kendi ile iletiĢim kurduğunda kafasının içinde kendisiyle ve baĢkalarıyla 

konuĢur, kavga eder, oynar, eğlenir, mutlu olur, darılır, değerlendirmeler yapar, dıĢ 

dünyada iletiĢimde olduğu insanları karĢılaĢtırır, inceler, kendince hayatına yön 

vermek için çıkarımlarda bulunur bazen bunları davranıĢa dönüĢtürür bazen de 

dönüĢtürmeden kafasının içinde bırakır (Erdoğan, 2008: 160). 

Diğer adı ile içsel iletiĢim, kiĢinin kendini tanımasıdır ve bireyin yaĢantısının 

her zaman diliminde yer almaktadır. Bir anlamda kiĢinin iç hesaplaĢma,  öz eleĢtiri 

yapmasıdır. KiĢi bu Ģekilde yeteneklerini keĢfeder, yükümlülüklerini kavrar, ne yapıp 

ne yapmayacağına karar verir, kendini tanır. Kendini tanımayan bir kiĢinin kendini 

baĢkalarına tanıtması mümkün değildir (Kalyon, 2007: 75). Nihayetinde iletiĢim, 

“ben” in baĢkalarına anlatılmasıdır (Yatkın, 2006: 52). Çevre ile sağlıklı iliĢkiler 
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kurmak için kiĢiler iç iletiĢimle özgüven oluĢtururlar. Kendisiyle barıĢık kiĢiler dıĢ 

dünya ile iletiĢimde baĢarılı olmaktadırlar (Kalyon, 2007: 75). 

Ġnsan kendisiyle iç iletiĢimini yaĢarken çevresiyle iletiĢim kurarken bunu 

kendinden bağımsız olarak yapamaz. Ġçinde yaĢadığı toplumun koĢullarına bağlı 

olarak ona öğretildiği gibi düĢünür, kararlarını alırken de toplumsal kalıplara bağlı 

olarak kararlar verir. Yani “ben” denilen birey tek bir kiĢi gibi görünse de aslında 

içinde bulunduğu dünyanın koĢullarına bağlı bir varlıktır (Erdoğan, 2008: 160). 

KiĢiler arası iletiĢimin de gerçekleĢebilmesi için öncelikle iç iletiĢimin olması 

gerekmektedir. Çünkü birey, iletiĢim sürecinde hem kaynak hem alıcı olarak 

kendisiyle iletiĢim kurmaktadır (Özer, 1998: 49 ). 

3.1.2. KiĢiler Arası  ĠletiĢim 

ĠletiĢim, sosyal iletiĢim, sosyal etkileĢim ve kiĢiler arası iletiĢim terimleri bazen 

birbirinin yerine kullanılmaktadır. Mc Keachie ve Doyle (1966) bu karmaĢıklığı 

önlemek için bir tanım yapmıĢlardır: Bir göndericiden alıcıya mesaj iletilmesi 

olayına iletiĢim denilir; hem alıcı hem gönderici bir organizma ise bu sosyal 

iletiĢimdir. Sosyal iletiĢimde zaman ve mekân birliği olması gerekmemektedir. 

Kaynak ve hedef arasında mekân ve zaman birliği olması durumunda bu iletiĢim 

sosyal etkileĢimdir.  Birçok tanımın ortak noktası kiĢiler arası iletiĢimin psikolojik 

nitelikli bir alıĢveriĢ, paylaĢım olduğu ve mekân, zaman birlikteliği gerektirdiğidir 

(Cüceloğlu, 2003: 23–24). Örneğin; futbol maçını izleyen seyirciler sosyal etkileĢimi 

yaĢarken,  seyircilerden ikisi arasında gerçekleĢen iletiĢim kiĢiler arası iletiĢimdir. 

Ġnsanın iç iletiĢim dıĢında en çok kullandığı iletiĢim Ģekli kiĢiler arası 

iletiĢimdir. Kaynağını ve hedefini kiĢilerin oluĢturduğu iletiĢimdir (Cihangir, 2004: 

4). KiĢiler arası iletiĢim ilk olarak anne, baba, kardeĢler arasındaki iliĢkiyle evde 

baĢlar; komĢular, akrabalar, okul ve arkadaĢ çevresi, iĢ çevresiyle geniĢler. ĠliĢkinin 

doğasına göre iliĢkiler; arkadaĢlık, kardeĢlik, düĢmanlık, sevgili, patron olarak 

etiketler alır.  
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KiĢiler arası iletiĢim çoğunlukla iki kiĢi arasında gerçekleĢir (Erdoğan, 2008: 

179).Örneğin bir seminerde konuĢmacının bilgi aktarımı sırasında seminer alanındaki 

katılımcılardan birinin konuĢmacıya bir soru sorması ya da konuĢmacının verdiği 

mesajı üstüne alınması kiĢiler arası iletiĢimi baĢlatır (KaĢıkçı, 2006: 53).  

Bir iletiĢime kiĢiler arası iletiĢim denilebilmesi için ilk olarak iletiĢime 

katılanların belirli bir fiziki yakınlık içinde yüz yüze ya da teknolojik-mekanik bir 

kanal aracılığıyla karĢı karĢıya olmaları gerekir. Ġkinci olarak iletiĢim tek yönlü değil, 

çift yönlü olmalıdır. Üçüncü olarak da mesaj sözlü veya sözsüz olmalıdır  (Yatkın, 

2006: 53). 

KiĢiler arası iletiĢimde kullanılan iletiĢim araçları iliĢkinin niteliğine ve 

kullanılan teknolojik araca göre farklılık gösterir. Bu araçlar insanın kendi vücudu, 

telefon, mektup, e-mail olarak değiĢir. En etkili iletiĢim aracı insanın kendi vücudunu 

kullandığı yüz yüze iletiĢimdir. Yüz yüze iletiĢimde zaman ve mekân birdir ve 

insanlar çok hızlı olarak hem sözlü hem sözsüz olarak geri bildirim verir. Bu da 

iletiĢimin kalitesini etkiler (Erdoğan, 2008:179- 181).  

3.1.3. Grup ĠletiĢimi 

“Grup, birbirleriyle etkileşim halinde bulunan ve psikolojik olarak 

birbirlerinin varlığından haberdar olan ve kendisini bir grup olarak algılayan küçük 

veya büyük insan toplulukları”  olarak tanımlanabilir (Eren, 2007: 113). 

Ġnsanlar yaĢamlarını farklı gruplar içinde devam ettirir. Gün içerisinde birden 

fazla grupla iletiĢim halinde olurlar. Okulda sınıf arkadaĢlarıyla, evde aileleriyle, 

lokantada masalarda oturanlarla, iĢyerinde iĢ arkadaĢlarıyla farklı mekân ve zaman 

dilimlerinde çeĢitli amaçlarla oluĢan grupların içinde yer alırlar (Erdoğan, 2008: 

209). 

Grup içinde iletiĢimin etkili olması belirli çalıĢmaları yapma ve ortaya çıkan 

problemleri çözümleme açısından önem taĢımaktadır (Gürüz ve Eğinli,2008: 72). 

Grupları belirleyen temel unsurlar: sayı, amaç birlikteliği, mekân, ortaklık, 

karĢılıklı bağlılık, zamandır. Grubun yapısı geçici beraberlikten, sorumluluğun net 
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olarak belirlendiği hatta yazılı olduğu durumlara göre değiĢiklik gösterir. Gruplar 

birbirinden ne kadar farklı olsa da varlıklarının devamını iletiĢimle sağlarlar. Grup 

iletiĢimi grubun kendi içinde ve dıĢ çevreyle gerçekleĢir. Grup içindeki iletiĢimde 

bazen egemen olan bir kiĢidir bazen de grubun kendidir. Örneğin bir grup bir 

konferansı dinlerken grubun egemeni, konferansı veren uzman kiĢiyken; bir piknik 

planlandığında grupta yer alan bütün grup üyelerinin pikniğin nasıl yapılacağı ile 

ilgili fikirlerini beyan etmesiyle iletiĢime egemen olan grubun kendisidir (Erdoğan, 

2008:209). 

Grup yapıları, örgüt yapısından küçük ancak etkili yapılardır (Fidan, 2009: 43). 

3.1.4. Örgütsel (Kurumsal) ĠletiĢim 

Örgüt (kurum), iĢbölümü yaparak, bir otorite denetiminde ortak bir amacı 

gerçekleĢtirmek amacıyla bir araya gelmiĢ insanların faaliyetlerinin koordine 

edilmesidir (Aktaran: Cüceloğlu, 2003: 37). Örgütsel iletiĢim ise örgütün dıĢ ve örgüt 

içi çevreyle yaptığı iletiĢimi, planlı iliĢkiyi;  örgüt içerisindeki örgütü kapsayan, 

örgütün devamlılığında önemli rol alan bütün iletiĢim bağlarını kapsamaktadır. 

Örgütler, bir firmadan, kar amacı olmayan sosyal bir derneğe kadar farklı mülkiyet 

yapılarına sahip sosyal kurumlardır (Erdoğan, 2008: 252).  

Kurumsal iletiĢim, kurumun kurumla ilgili yaptığı bütün iletiĢimleri içerir. 

Amaçları ve hizmetleri ne olursa olsun kurumsal özellikler taĢıyan kuruluĢlar içte ve 

dıĢtaki bütün çalıĢmalarını bir düzen içinde yürütmek zorundadırlar. Kurumsal 

iletiĢim de bu düzeni sağlayan kuruluĢun bel kemiği rolündedir. ÇalıĢanlardan oluĢan 

küçük grupların birbirleriyle sağlıklı iliĢkiler kurması, kendilerini kurumun bir 

parçası hissetmeleri, karĢılıklı güven ortamının oluĢmasıyla iç çevrede verimli bir 

ortam sağlanacak dolayısıyla dıĢ çevreyle iliĢkilerde baĢarılı olunacak ve nihayetinde 

kurumun devamlılığı yönünde olumlu geliĢmeler elde edilecektir (Yatkın, 2006: 76). 

Kurum çalıĢanları arasında iletiĢim yeterli olmadığında kurumlar küçülmeye 

gitmektedirler. Bu da çalıĢanların motivasyonunu düĢürmekte ve gelecek kaygısı 

taĢımalarına neden olmaktadır (Yatkın, 2006: 76). Örneğin bir iĢletme bulunduğu 

bölgede küçülmeyi planladığında, bu bilgi dedikodu yoluyla çalıĢanlara ulaĢır ancak 
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kulaktan kulağa aktarıldığı için mesajın içeriğinde değiĢiklikler olur ve mesaj doğru 

içerikte yayılmaz. Ġnsanlar “küçülme” lafını duyduğu anda iĢten çıkartılacakları 

endiĢesiyle panik yaĢarlar ve iĢler aksar. ĠĢveren bu yanlıĢ bilgiyi kısa bir sürede 

düzeltmezse kuruluĢ içinde iĢten ayrılmalar baĢlar. Kurumsal iletiĢim düzeninde bilgi 

akıĢının sağlıklı ve düzenli bir Ģekilde aktarılması bu tür sıkıntıların en aza 

indirgenmesini sağlayacaktır.  

Örgüt içindeki iletiĢimin etkin olabilmesi için dikkate alınması gereken 

hususlar vardır. Bunlar: iletiĢimin sadece kelimelerden ibaret olduğu düĢünülmemeli, 

duygular, jestler, iĢaretler, grafikler önemsenmelidir. Kaynak konumunda olan kiĢi 

ya da kiĢiler iletiyi alıcıların anlayabileceği Ģekilde dikkatli Ģekilde telaffuz etmeli, 

teknik terimlerden uzak durmalı, alıcılarla empati kurmalı, iyi bir dinleyici olmalı, 

geri bildirimi iyi analiz etmeli, gereksiz eleĢtirilerden kaçınmalıdır (Eren, 2007:373). 

3.1.5. Toplumsal ĠletiĢim 

Toplumsal iletiĢim, bir toplumda yer alan bireylerin ortak maddi ve manevi 

etkinliklerin gerçekleĢtirilmesi sürecinde aralarında oluĢan bağ olarak açıklanabilir. 

Toplum kavramı birey için soyut bir kavramdır. Birey toplumun varlığını bilir ancak 

toplumun bütününün bir parçası olduğu için bütünü göremez (Zıllıoğlu, 2008: 82) 

Kendi varlığını devam ettirme gayreti içindeki insan üretim faaliyetleri 

sürecinde diğer insanlarla sosyal, ekonomik ve politik iliĢkiler içine girerek toplumun 

parçası haline gelmektedir. Ġnsanların toplum halinde yaĢaması ve üretim faaliyetleri 

iletiĢimin varlığını zorunlu kılmıĢtır. BaĢlangıçta yüz yüze olan iletiĢim günümüzde 

yer ve zamanın koĢullarına bağlı olarak yerini teknolojik araçlarla iletiĢime 

bırakmıĢtır (Yaylagül, 2008: 7-10). ĠletiĢimin bireyselden toplumsal noktaya 3 

aĢamada geçtiği söylenebilir. Ġlk aĢamada birey, küçük gruplar halinde iletiĢim 

kurmuĢtur. Ġkinci aĢamada ise iletiĢim gruplar arası ve örgütler arası olarak 

değiĢmiĢtir. Son aĢamada ise iletiĢim, toplumsal iletiĢim araçlarıyla yani kitle iletiĢim 

araçlarıyla gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır (Zıllıoğlu, 2008: 84).   

Bireylerin ait oldukları toplumdaki kitle iletiĢim araçları ile kurdukları iletiĢim 

toplumsal iletiĢimi oluĢturmaktadır. ( Fidan, 2009: 44)  Toplumsal alanda 
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gerçekleĢen bu iletiĢim, toplumun bireylerini bilgilendirmek, bireyleri korumak, 

herhangi bir konuyu tanıtmak amacıyla gerçekleĢmektedir (Mısırlı, 2008: 14). 

3.2. Grup ĠliĢkilerinin Yapısına Göre ĠletiĢim 

Grup iliĢkilerinin yapısına göre iletiĢim yatay, dikey, çapraz iletiĢim olarak 3 

yapıda incelenebilir (Fidan, 2009: 44). 

3.2.1. Yatay ĠletiĢim 

Kurum içerisinde aynı hiyerarĢik düzeyde bulunan yönetici veya birimler 

arasında kurum içinde ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi, örgütsel iĢleyiĢi 

hızlandırmak amacıyla çoğunlukla sözlü olarak yapılan iletiĢim Ģekli yatay 

iletiĢimdir (ġimĢek vd., 2008: 168). Örgütlerde en sık karĢılaĢılan grupsal iletiĢim 

Ģeklidir. Yatay iletiĢimde bulunan bireyler arasında ortak özellik ve benzerlik artar 

bu da ortak çıkar, yardımlaĢma ve hizmet olanaklarının artmasına neden olur (Eren, 

2007: 120). 

Özellikle kurumlarda uzmanlık alanlarının sayısının çok olması nedeniyle 

bölümler arası iletiĢim sayesinde bilgi paylaĢımı yapan uzmanlar, kurumun 

geliĢmesine yatay iletiĢim ile katkıda bulunmaktadır. Örneğin üniversitede halkla 

iliĢkiler alanında öğretim görevlisi olan iki kiĢinin halkla iliĢkiler alanındaki bir 

makale üzerine yorum yaparak bilgilerini paylaĢmaları yatay iletiĢime bir örnek 

oluĢturur. 

3.2.2. Dikey ĠletiĢim 

Aynı bölümde çalıĢmadan kaynaklı olarak birbirleriyle sürekli iliĢki kurma 

imkânı olma, aynı bölümün benzer görevlerini yerine getirme, ortaya çıkan sorunları 

çözmek için iĢbirliği içinde bulunmak bir grubu diğer gruplardan ayırmaktadır. Bu 

ayırıcı etkenler dikey gruplaĢmanın temelini oluĢturmaktadır (Eren, 2007: 121).  

Örgütteki  hiyerarĢik yapılanmanın sonucunda üst düzeydeki yöneticilerle ast 

konumundaki çalıĢanlar arasında dikey iletiĢim iki yönlü olarak gerçekleĢir (ġimĢek 

vd., 2008: 167). Bu, yukarıdan aĢağıya doğru iletiĢim ya da aĢağıdan yukarıya doğru 
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iletiĢimdir. En üst kademeden emir komuta zincirinden en alta doğru ilerleyen 

yukarıdan aĢağıya iletiĢimde mesaj içeriğinde çoğunlukla yazılı olarak örgüt 

politikaları, kurallar, emirler yer alır. En alt kademede çalıĢandan en üst kademeye 

doğru gerçekleĢen aĢağıdan yukarıya doğru iletiĢimde mesaj içeriği olarak personelin 

beklentileri, tutumları, önerileri, sorunları yer alır. Bu iletiĢimde üst yönetime ulaĢma 

zorluğu, mesajın iletilmesi sürecinde içeriğin filtrelenmesi, yöneticinin tutumu, 

iĢletmenin gelenekleri gibi engellerle karĢılaĢılır (Gürdal, 2008: 42).Bu engellerin 

çözümlenmesi iĢletmenin verimliliğini ve müĢteri iliĢkilerinin kalitesinin artmasını 

sağlayacaktır. Yönetici kendisiyle etkin bir iletiĢim kurduğunda çalıĢan, kendisine 

değer verildiğini hissederek iĢletmeye sahiplenecek bu olumlu geliĢme iĢ ortamına 

dolayısıyla müĢteriye de olumlu olarak yansıyacaktır.  

3.2.3. Çapraz ĠletiĢim 

Bir birimdeki çalıĢanlarla, diğer birimdeki ast ve üstlerle ya da bir birimdeki 

yöneticinin baĢka birimde çalıĢan bir personelle doğrudan kurduğu  iletiĢimdir (Tutar 

vd., 2008: 89). Kurumda görev yapan üretim müdürünün kuruma yeni alınan bir 

makinenin nasıl çalıĢtığıyla ilgili makineyi kullanan ustadan bilgi alması çapraz 

iletiĢime örnektir.  

Birçok örgütte çapraz iletiĢim gerçekleĢmemektedir. Halbuki çapraz iletiĢim, 

çalıĢanların üst düzey yöneticileri bilgilendirmeleri sırasında sorumluluk 

duygularının artmasını, üst düzey yöneticinin çalıĢan ile empati kurmasına katkıda 

bulunmaktadır (Tutar vd., 2008: 89-90). Çoğu kez uzun zaman alan dikey iletiĢimin 

olumsuzluğunu gidermede ve çok hızlı hareket edilmesi gereken durumlarda 

iĢbirliğinin gerçekleĢmesi açısından da önem taĢımaktadır. (Yatkın ve Yatkın, 2006: 

81) Ancak çapraz iletiĢimin örgüt içerisinde sürekli kullanılması, örgüt içinde 

düzensizliğe neden olacaktır. Olumsuz durumlarla karĢılaĢmamak adına çapraz 

iletiĢimde bulunacak iĢgörenlerin önce üstlerinden izin almaları çatıĢmaları 

azaltacaktır (Eren, 2007: 121).   
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3.3. Kullanılan Araç ve Kanallara Göre ĠletiĢim 

3.3.1. Görsel ĠletiĢim 

ĠletiĢim ortamlarına bakıldığında görüntünün insan yaĢamı için ne kadar önemli 

olduğu anlaĢılmaktadır. Çevredeki trafik iĢaret tabelalarından, otobüs duraklarındaki 

afiĢlere, fotoğraflardan gazeteye, ürün ambalajlarına değin insanların yaĢam alanının 

büyük bir kısmında görüntüye rastlanmaktadır (Sezgin, 2008: 62). ĠletiĢimde sessiz 

unsurlardan –beden dili, yazılı ve görsel ifadeler- konuĢmaktan daha fazla 

etkilendiğimiz görülmektedir (Tayfun, 2009:123). Sözlerle anlatmak istediklerimizi 

aktarırken; görsel unsurlarla anlattıklarımızı güçlendiririz. Özellikle televizyon ve 

bilgisayarın hayatımıza girmesinden itibaren iletiĢimde görsel öğeler daha fazla 

önem taĢımaya baĢlamıĢtır. Ancak kitle iletiĢim araçları tarafından her taraftan mesaj 

bombardımanına tutulan insanın sözlü ve yazılı iletilerden boğulmuĢ durumda 

olduğu da gözlenmektedir. 

Temel görsel elemanlarını nokta, çizgi, grafik, tablo, akıĢ Ģemaları, Ģekil, biçim, 

derinlik, hareket, ton ve renk olarak sıralayabiliriz (Fidan, 2009: 46). Görsellik hem 

tek baĢına kullanılabildiği gibi yazılı ve sözlü unsurlarla birlikte de kullanılabilir. 

Görsel çalıĢmalar genellikle sözün yetersiz kaldığı noktada iletiĢimi destekleyici 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bazen sadece bir karelik görüntü binlerce kelimeden daha 

etkili olabilmektedir. Özellikle iknaya ve imaja dayalı iletiĢim çalıĢmalarında görsel 

imgelerden faydalanılmaktadır (IĢık, 2008: 235). Görsel öğeler zaman açısından 

büyük tasarruf sağlamaktadır. Önceden yazının ve sözün yanında tamamlayıcı unsur 

olarak yer alırken görsel unsurlar artık ön planda yer almaya baĢlamıĢtır. Bunun 

nedeni bireylerin sürekli mesaj bombardımanı altında kalması sonucu yazılı ve sözlü 

unsurlara dikkat edemez hale gelmiĢ olmasıdır (IĢık, 2008:236).  

3.3.2. ĠĢitsel ĠletiĢim 

Görme duyusu tek baĢına yeterli olmamaktadır. görsel görüntülerin iĢitsellikle 

birleĢtirilmesi iletiĢimi etkinleĢtirecektir. Örneğin film seyrederken görüntüyle 

birlikte arka fonda yer alan müzik konuyu derinleĢtirerek filmi canlandırmaktadır. 

Özellikle aksiyon ve gerilim filmlerini arka fondaki ses olmadan düĢünmek çok 
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zordur. Kayalara çarpan dalgaların sesi, fırtınanın uğultusu insanlarda farklı 

duyguları yaĢatır (Türkkan, 1998: 52).  

Mesajlar genellikle sesin vurgusu dikkate alınarak alıcıya ya da hedefe 

gönderilir. Sesin rengi, kaynağın gizlediği duygularını, önyargılarını, sosyo-

ekonomik yapısını, eğitim düzeyini, doğum yerinin anlaĢılmasını sağlamaktadır. 

Seslerin birbirinden farklı özellikleri vardır. YumuĢak bir ses, duygusallığı; yüksek 

ve sert ses heyecanı, coĢkuyu anlatır (Mısırlı, 2008: 82). Örneğin reklâmlarda 

kozmetik bir ürün sunumunda genellikle yumuĢak bir bayan sesi kullanılarak 

tüketicinin duygularına hitap edilirken; dayanıklı bir tüketim ürünü sunumunda daha 

çok canlı bir erkek sesi kullanılarak tüketicinin düĢüncelerine hitap edilerek ürünün 

satılmaya çalıĢıldığı gözlenebilir.  

3.3.3. BiliĢsel ĠletiĢim 

BiliĢsel iletiĢim, bilgisayarın geliĢmesiyle sanal ortamlarda bilgi teknolojileri 

kullanarak gerçekleĢen bireysel ya da toplu iletiĢim Ģeklidir (Fidan, 2009: 46). 

Bilgisayar diğer görsel iletiĢim araçlarının yanında iletiĢimde benzersiz imkânlar 

sağlamaktadır. Özellikle internet bağlantısıyla dünyanın her yerindeki bilgiye ve 

kiĢilere kolaylıkla ulaĢılabilmektedir. 

ĠĢ hayatında bilgisayarın geliĢmesi Ģirketlere müĢterileriyle, çalıĢanlarıyla, 

Ģubeleriyle iletiĢim kurabilme imkânı yaratmıĢtır. Ġntranet, extranet bunlara örnek 

verilebilir. Ġntranet bir kurumun kendi içinde belli kullanıcılarının aralarında iletiĢim 

kurabildiği, özellikle ortak veri bankası oluĢturulmasını sağlayan bir hizmettir. 

Extranet ise ticari amaçla kurulmuĢ, kurum ve müĢteri arasında iletiĢim kurulmasını 

sağlayan bağlantı sistemidir (Mısırlı, 2008: 184- 185). 

Sanal ortamda insanlar ürünler satın alabilmekte, satın aldıkları ürünler 

hakkında kurumun web sitesinde yayınlanan yorumlar yapabilmekte, baĢka Ģehirde 

yaĢayan arkadaĢ ya da akrabalarıyla hem sesli hem görüntülü olarak iletiĢim 

kurabilmekte hatta yaĢadıkları ülkeden çok uzaklarda kendilerine yeni arkadaĢlar 

bulabilmektedirler.    
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3.3.4. Kitle ĠletiĢimi 

Bilgilerin ve sembollerin, birtakım hedefler tarafından üretilip geniĢ insan 

topluluklarına gönderilmesi ve bu gönderilen iletilerin insanlar tarafından 

yorumlanması süreci kitle iletiĢimidir (Cüceloğlu, 2003: 38). Kitle iletiĢimi, genel 

olarak kaynaktan alıcıya tek yönlü olarak mesajların gönderilmesidir. Tarihine 

bakıldığında; kitle iletiĢimi, yüz yüze iletiĢim ile iletilerin bireyden bireye 

aktarılması, toplumların büyümesi, teknolojinin geliĢmesinin iletinin daha hızlı ve 

daha fazla bireye gönderilmesinde yetersiz kalmasıyla devreye girmiĢtir. Kitle 

iletiĢimin yöneldiği hedef,  kitle iletiĢimini baĢlatan kaynağın, belirli bir zaman 

diliminde etkileĢimde bulunduğu, toplumda değiĢik yaĢam biçimi olan, eğitim ve 

ekonomik düzeyleri birbirinden farklı, değiĢik yaĢ gruplarından, farklı coğrafi 

bölgelerde yaĢayan, kaynak tarafından bireysel olarak bilinmeyen bireylerden oluĢur. 

(Zıllıoğlu ve Yüksel, 1996: 80). 

Kitle iletiĢiminde kullanılan belli baĢlı araçlar: televizyon gibi görsel araçlar, 

radyo, gazete gibi basılı yayınlardır. Bu araçlar iletiyi çoğaltır ve hızlı Ģekilde alıcıya 

ulaĢtırır. Kitle iletiĢim araçlarının iĢlevleri: eğitir, haber verir, eğlendirir, dıĢımızdaki 

dünyayı gözlememize yardım eder, kültürün kuĢaktan kuĢağa aktarılmasını, mal ve 

hizmetlerin tanıtılıp satılmasını sağlar (Zıllıoğlu ve Yüksel, 1996: 80). Bununla 

birlikte dünyayı izlemedeki duyarlılığımız kitle iletiĢim araçlarının kurumsal 

kiĢiliklerinin oluĢturduğu dünyaya iliĢkin gündemin ne tür bir gündem olduğuyla 

alakalıdır (Oskay, 2007: 44). 

3.4.   Kullanılan Kodlara Göre ĠletiĢim 

3.4.1.   Sözlü ĠletiĢim 

Canlılar arasında sadece insan sözcükler kullanarak iletiĢim kurar. Ġnsanlar 

yaĢadıklarını, kültürlerini, düĢündüklerini, duygularını ifade ederken temel olarak 

sözcükleri kullanır. Kullandığı sözcükleri belirlemesinde etken olan bireyin kiĢiliği, 

tutumları, önyargılarıdır (Tayfun, 2009: 107). 
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Söz, kelime, cümle kullanarak baĢka insanlarla iletiĢim kurar, onları etkileriz 

(Türkkan, 1998: 48). Bunun için sözlü iletiĢimde kullanılan araç dildir. Ġnsan, yaĢam 

içerisinde konuĢurken, dinlerken, düĢünürken, yazarken sürekli dili kullanmaktadır. 

Dil, bir simgeleĢtirme süreci olarak simgesel kodlarımızı oluĢturmaktadır (Zıllıoğlu, 

2008: 113). Simgeler çoğunlukla sözcüklerden oluĢmaktadır. Simge durumunda olan 

sözcüklerle oluĢan dil, ait olduğu toplumun bireyleri için ortak anlam taĢımaktadır. 

Ancak dilin bireyler için ortak bir anlayıĢa sahip olması; her bireyin aynı anlamda 

kavrayabileceği Ģekilde olayların, değerlerin, kavramların, duyguların 

simgeleĢtirilmesine bağlıdır (Eroğlu, 2007: 283–284). 

Sözlü iletiĢim dil ve dil ötesi olarak ikiye ayrılır.  KiĢiler arasındaki kelimelerin 

temel alındığı iletiĢim, dille iletiĢime; iletiĢim esnasında konuĢmadaki sesin niteliği 

ise dil ötesi iletiĢime aittir (Tayfun, 2009: 107).  

Sözlü iletiĢimde konuĢmaya Ģekli, ses tonu vermektedir. Ses tonundaki 

ritimsellik (yükselme, alçalma, sesin titremesi, duygusal imgeler) konuĢmaya 

karakter kazandırmaktadır ( KaĢıkçı, 2006: 56). Örneğin yüksek ve sert bir tonda”gel 

buraya” demek ile yumuĢak bir Ģekilde “gel buraya” demek söylenen kiĢi üzerinde 

farklı etki yaratır. KiĢiye söylenen iki sözde aynıdır ancak dil ötesi iletiĢim dediğimiz 

sesin niteliğinin farklı olması, sözün içeriğini oluĢturan sözcüklerden daha çok önem 

taĢımaktadır. Günlük hayatta bireyler arası iletiĢimde sözün karĢı tarafa istenilmeyen 

Ģekilde (sert, emrivaki, kızgın)  söylenmesi çoğu çatıĢmanın nedeni olmaktadır. Dil 

ile iletiĢimde “ne söylendiği” esas kabul edilirken dil ötesi iletiĢimde  “nasıl 

söylendiği” önem taĢımaktadır. (Aktaran: Tayfun, 2009: 107–108). 

Psikologlar, insanları etkileyen sesleri incelediklerinde en uç seslerin yeni 

doğan bir bebeğin ilk çığlığı ve cankurtaranların siren sesleri olduğunu ortaya 

çıkarmıĢtır. Bazı sesler, toplumlara ve kiĢilere göre farklı anlamlar taĢımaktadır. 

Örneğin Ġstiklal MarĢı, Türkler’in çoğunun vatanseverlik duygusunu 

perçinlemektedir. Psikologların sese yönelik en son buluĢlarından biri de: Bir olayın 

ya da bilginin hatırlanmasındaki en büyük etkinin o olay ya da haberin ilk anında 

duyulan sesin anımsamaya sebep olduğudur (Türkkan, 1998: 51–52). 
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Ġnsanlar arasındaki sözlü iletiĢim, karĢılıklı konuĢmanın olduğu yüz yüze 

görüĢmeler, telefon görüĢmeleri, grup toplantıları, mülakat v.b. Ģekilde gerçekleĢir 

(Fidan, 2009: 63).  

Sözlü iletiĢimi iletiĢimsel buluĢma biçimine göre iki açıdan ele alabiliriz: Yüz 

yüze iletiĢim ve teknolojik araçlarla iletiĢim. Yüz yüze iletiĢim, kaynak ve hedefin 

aynı ortamda olduğu iletiĢim Ģeklidir. Sözlü iletiĢim içerisinde yüz yüze yapılan 

iletiĢim zengin anlatım olanaklarına sahiptir (Bıçakçı,1999: 41). Yüz yüze iletiĢim 

sayesinde kaynak alıcının mesaja nasıl tepki verdiğini öğrenir ondan geri bildirim 

alarak iletiĢimi yönlendirir. Niteliksel açıdan üç gruba ayrılabilir: planlı iletiĢim, 

rutin iletiĢim, rastlantısal iletiĢim. Planlı iletiĢimde adından anlaĢılacağı üzere 

iletiĢimin nasıl yapılacağı önceden planlanmıĢtır. Konferans, panel, ders anlatımı 

gibi.Rutin iletiĢimde ise toplumsal hayatın bize getirdiği iliĢkiler içerisinde 

gerçekleĢen iletiĢimlerdir. Aile ve arkadaĢlarla kurulan iletiĢim gibi. Rastlantısal 

iletiĢim ise belirli bir plan içermeyen, rutin olarak karĢılaĢtığımız insanların dıĢında 

anlık, geçici olarak gerçekleĢen iletiĢimdir. Sokakta bireylerle yapılan anket 

çalıĢmaları ya da kapıya gelen bir satıcı ile gerçekleĢen iletiĢim gibi (Bıçakçı,1999: 

40).  

Teknolojik araçlarla iletiĢim, farklı ortam ve uzaklıkta olan bireylerin arasında 

gerçekleĢen, sözcüklerin kullanıldığı iletiĢimdir. En geçerli Ģekli telefonla 

konuĢmadır. Telekonferans, görüntülü telefon konuĢmaları da bu iletiĢim Ģekline 

girmektedir.  

ĠletiĢimin en önemli araçlarından biri de konuĢmadır (Çakır,2010: 33). 

KonuĢma, iki veya daha fazla sayıdaki insan arasında ortak duygu ve düĢüncelerden 

yola çıkarak ihtiyaç ve eksiklerin paylaĢılması sonrasında belli adımlar atılarak 

karĢılıklı taahhütlerin bulunulduğu etkileĢimdir. Bu etkileĢimde baĢkalarını 

etkilemek, davranıĢlarını yönlendirmek, tutumlarını pekiĢtirmek, desteklemek, 

değiĢtirmek bazen de sorunları çözmek amacı da vardır (Harkins, 2002: 7). 

KonuĢmaya dair dikkat edilmesi gereken bir olgu da hiçbir Ģeyin konuĢma 

yoluyla alıcıya eksiksiz olarak iletilmesinin olanaksız olduğudur. KonuĢma, 
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dinleyicinin zihninde, geçmiĢ deneyimleri hatırlatma, onda anlamlar uyandırma 

çabasıdır (TaĢer, 2006: 71). 

Güvenilir, güçlü bir ses tonu ile yerinde vurguyla yapılan konuĢmanın bireyleri 

ikna etmede önemli bir yeri vardır. Sesin rengini ve ahengini oluĢturan nitelikler 

bireyin kiĢiliğiyle ilgili olduğu kadar kültürle de ilgilidir. Örneğin Türkler ve Araplar 

genelde yüksek sesle konuĢtuğu, Ġtalyanların kavga eder gibi Fransızların da çok 

hızlı konuĢtukları görülmektedir (Yüksel, 2005: 157). 

Güzel ve etkili konuĢma hemen hemen her bireyin istediği ancak herkesin 

baĢarılı olamadığı bir özelliktir. BaĢarılı bir konuĢma için öncelikle iyi bir genel 

kültür, bilgi ve deneyim birikimi olması gerekir (IĢık, 2008: 88). Bu alt yapı 

özellikleri tamamlandıktan sonra konuĢma sürecinde etkin olan faktörler önem taĢır. 

Bunlar: konuĢmacı, konu, dinleyici ve ortamdır (Bir, 2005: 59). 

KonuĢmacının kendisi, konuĢmayı etkileyen ilk faktördür. KonuĢmacının 

sosyo-kültürel ve demografik özellikleri, kiĢiliği, yaĢı, statüsü, karĢı taraftaki 

saygınlık ve güvenilirlik derecesi, bilgisi, deneyimleri, eğitimi, özellikleri,  

konuĢmacının becerisi üzerinde etkili olmaktadır (Aktaran: IĢık, 2008: 94). 

KonuĢmacı, kısa, öz, renkli, canlı ifadeler kullanmalı, konuĢma hızı 

dinleyicinin takip edebileceği hızda olmalı, cümle ve vurgulamalara dikkat etmeli, 

gerekli yerlerde dikkati konuya çekmek için duraklamalı, konuya iliĢkin alıntılar 

kullanmalı, argo kullanmamaya özen göstermeli, “eee”  “Ģeyyy”  “yani” gibi 

anlamsız sözcükler kullanmamalıdır (Çakır, 2010: 34–35).  Bunlara ek olarak, iyi bir 

konuĢmacı ahlaksal sorumlulukları olduğunun farkındadır ve konuĢmacının gözlem 

gücü geliĢmiĢtir (Yüksel,2005: 60–61). 

Ġkinci faktörde konuĢmanın konusudur. KonuĢmacı konuĢmanın konusu 

hakkında uzman olmalıdır. Ancak konuĢmacının konu üzerinde uzman olması yeterli 

değildir. Konu, dinleyicilerin ilgisini çekmeli ve konuĢmacı tarafından kısa, net, 

anlaĢılır, etkileyici Ģekilde aktarılmalıdır.Bunlar olmadığında konuĢmacının 

konusunda uzman olması pek de anlam ifade etmemektedir (IĢık, 2008: 94–95). 

Konu; sağlam bilgilere dayanmalı, yapıcı olmalı, dinleyicilerin ilgi ve dikkatini 
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çekici, canlı bir dil ve üslup içermeli, belli bir amaca yönelik olmalıdır (Yüksel,2005: 

61–62–63). 

Üçüncü faktörde dinleyicilerdir. Her konuĢma, en az bir kiĢiye bir Ģeyler 

söyleme amacı taĢımaktadır. KonuĢmanın merkezinde dinleyici vardır. Bu yüzden 

dinleyici olan kiĢiler kimdir, konuĢmacı onları tanıyor mudur? Huyları, kültürel 

yapıları, ilgi alanları konuĢmanın içeriğiyle ne kadar bağlantılı bilinmelidir. 

Dinleyicilerin tanınması; onların ilgisini çekecek bir konuĢma hazırlanmasını, 

dinleyicilerin beklentilerine yanıt verilmesini ve konuĢmacıyı dikkatle dinlemelerini 

sağlar (Stuart, 2002: 12). KonuĢmacı konusunu dinleyici profiline uygun Ģekilde 

aktarmalıdır. Örneğin “etkili iletiĢim” üzerine verilecek bir seminerde lise 

öğrencilerine yapılan bir konuĢma ile kamu sektöründe çalıĢanlara yapılan konuĢma 

dinleyici profilinden kaynaklı olarak farklı olmalıdır. 

Dördüncü faktörde konuĢmanın gerçekleĢtiği ortamdır. Ortam, konuĢmanın 

gerçekleĢeceği toplumsal ve fiziksel çevredir (Yüksel, 2005: 60). KonuĢmanın 

yapılacağı ortamın fiziksel özellikleri, gürültü unsurları önemlidir. Bir yemekte 

arkadaĢlara yapılan bir konuĢma ile radyo stüdyosu ortamında yapılan konuĢma aynı 

olmayacaktır (IĢık, 2008: 64). 

Sözlü iletiĢim, kiĢinin imajı ile doğrudan ilgilidir ( KaĢıkçı,2006: 56). Örneğin 

güzel ve beğenilen bir manken olan Deniz Akkaya konuĢtuğunda nasıl imaj yıkımına 

uğradığı, hayal kırıklığı yarattığı görülmektedir.  

3.4.2.   Yazılı ĠletiĢim 

Ġlk çağlarda resim veya resim benzeri iĢaretlerle ortaya çıkan yazının tarihi 

M.Ö. 4000–3000 yıllarına dayanmaktadır. Yazı ile iletiĢim; sözün yazıya dökülmüĢ 

haliyle kurulan bilgi ve deneyimlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve bu 

birikimler sayesinde uygarlıkların geliĢmesine katkıda bulunması bağlamında en 

yaygın araçlardan biridir (Tayfun, 2009: 117). 

Yazı, insanlar arası iletiĢimde bağlayıcı ve güvenlik sağlayıcı iĢlevlere sahiptir. 

Yazı ile aktarılan mesajlar gerçeklik kazandığı için insanları bağlar ve insanlar yazı 
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ile ilettikleri mesajlarının arkasında durmak zorunda kalabilirler çünkü yazı ile mesaj 

gerçeklik kazanmıĢtır (Zıllıoğlu, 2008:152). Bu da mesajı yazan insanı ve mesajı alan 

insanı birbirine bağlamaktadır. Aynı zamanda yazılı olarak iletilen mesajlara gerekli 

olunduğunda geri dönülebildiği için bireyleri korur ya da bazı durumlarda bireyi zor 

durumda bırakabilir. Örneğin cep telefonu mesajı ile yazıĢan iki bireyden biri, 

yazıĢma halinde olduğu bireye üçüncü bir birey hakkında hakarete hatta iftiraya 

varan mesajlar yazdığında ve üçüncü kiĢinin bu mesajlardan haberi olduğunda 

üçüncü kiĢi kendisini karalayan bu mesajları kanıt göstererek suç duyurusunda 

bulunabilir. Mahkemelerde bu tür olayların birçok örneği yaĢanmaktadır.  

Yazılı araçlar, televizyon çağında bile yüksek derecede inanma oranına 

sahiptir. Sosyopsikologların deneylerine göre evrak, belge, ferman ve bilimsel 

yazılar bilinçaltında “saygı” alıĢkanlığı yaratmakta ve insanları ekrandaki geçici söz 

ve görüntülerden daha çok etkileyebilmektedir (Türkkan, 1998: 54–55).  

Ġnsanların yazısına bakılarak çoğu zaman karakter analizi yapılabilmektedir. 

Örneğin harfi yukarıya doğru çeken her şey düşünceye, akla, hayal gücüne ve şiire 

bağlanır; aşağı doğru uzanan her şey ise maddeye, toprağa, bedensel hazza doğru 

gider; sola doğru giden, geçmişe bağlılık, içe dönme ve içe bakış belirtisidir. Sağa 

doğru giden ise, başkasına, oluşuma doğru yönelir, dışa açılma ve dış dünya ile 

ilişkiler kurma kolaylığına tanıklık eder (Tayfun, 2009:120). 

Yazılı iletiĢim türleri gazete, dergi, broĢür gibi yazılı tanıtım araçları, mektup, 

faks, telgraf, rapor, Ģirkette kullanılan yazıĢma metinleri, mail, cep telefonundaki 

mesajlardır. Yazılı iletiĢimin iki yönü vardır: Bireysel kapsam ve konumsal kapsam. 

Bireysel kapsamda alıcı bireyin kendisidir. Alıcının yazılı mesajı çözebilme 

alıĢkanlığı yeterliliği önceden bilinebilir (mektup, faks, telgraf, rapor vs.). Konumsal 

kapsamda ise alıcılar birey olarak değil;  hedef kitle olarak kabul edilir. Hedef kitle, 

bireysel kapsamda olduğu gibi mesajı aynı yeterlilik ve alıĢkanlıkta çözemez, 

bireyden bireye değiĢen yeterlilik söz konusudur (Bıçakçı,1999: 38). 

Ġyi ve etkili bir yazı için bazı Ģeylere dikkat etmek gerekir. Öncelikle yazı 

okuyucusuna en fazla bilgiyi onun en az zamanını alacak Ģekilde hazırlanmalıdır. 
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Ġçerik, beklentileri karĢılamalıdır. Nasıl söylenildiğine dikkat edilmeli, konu 

hakkında yeterli bilgiye sahip olunmalı, alıcı okuduğunda kaynak ile aynı Ģeyleri 

anlamalı, ortak bir anlayıĢ edinmelidir. Okuyucunun eğitim durumu ve demografik 

özellikleri dikkate alınmalı,  Ģekil açısından düzgün olması, imla kurallarına 

uygunluğu kontrol edilmeli ve mesaj akıcı bir Ģekilde okuyucuyu sıkmayacak Ģekilde 

ifade edilmelidir. Planlı anlatım olmalı, iletilmek istenen mesajlar belli bir sıraya 

göre hazırlanmalı, bilgiler arasında bağlantı kurulmalı, doğal ve içten bir anlatım 

olmalı, okuyucuyu olumlu yönde etkilemeli, okuyucunun anlayamayacağı teknik 

terimler, abartılı ifadeler, sıfatlar kullanılmamalıdır. Mantıksal bir çerçeve izlenerek, 

genel plan giriĢ, geliĢme, sonuç Ģeklinde olmalıdır (Gürdal,2008: 50–54). 

Yazılı iletiĢimin diğer iletiĢim Ģekillerinde olduğu gibi olumlu ve olumsuz 

yönleri vardır. Olumlu yönleri, yazılı iletiĢimde düĢünmeden bir mesaj 

iletilemeyeceği için hata payı da daha az olmaktadır. Hata yapıldığında da düzeltme 

Ģansı vardır. Yazı yazmak için ön hazırlık yapmak için zaman vardır. Yazılı mesajlar 

kalıcıdır, kaybolup gitmez. Ġstenildiği kadar tekrar edilebilir hatta istenirse mesaja 

geri dönülebilir. KarmaĢık ve ayrıntılı mesajlar sözlü ve sözsüz iletiĢime oranla daha 

kolay iletilir ve alıcının da mesajı çözümlemek için zamanı vardır. Yazılı iletiĢim 

mesajı çoğaltılabilir, delil olarak kullanılabilir, özellikle emir ya da talimat Ģeklinde 

verildiğinde diğer iletiĢim araçlarından daha etkili olur. Yazılı iletiĢimin olumsuz 

yönleri: Herkesin eline geçebileceği için gizlilik dereceleri çok zayıftır, kiĢiden 

kiĢiye farklı algılanabilir ve geri bildirim az olduğu ya da anında olmadığı için 

içeriğin ne kadar algılandığı tam olarak tespit edilemez, sözlü ve sözsüz iletiĢime 

göre daha fazla zaman ayırmak gerekir. Kalıcı olduğundan olumsuz bir ifade varsa 

unutulması zordur. (Mısırlı, 2008: 103). 

Yazılı iletiĢim özellikle örgütlerde düzenin devam ettirilmesinde, hataların en 

aza indirgenmesinde önemli rol oynar. Özellikle çalıĢan sayısı yüksek olan 

iĢletmelerde filtreleme sorununun yaĢanmaması için yazılı iletiĢim gereklidir. 
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3.4.3.   Sözsüz ĠletiĢim 

Sözsüz iletiĢim, “iletiĢim halinde sözsüz davranıĢların ve kodların tek baĢına ya 

da sözlü davranıĢlarla birlikte anlamlarının değiĢ tokuĢ yapılarak ya da yorumlanarak 

yaĢandığı en etkili ve önemli iletiĢim Ģeklidir” denilebilir (Fidan, 2009:101).  

Sözlü iletiĢimin sözcüksüz hali olan sözsüz iletiĢim, insanların duygu ve 

düĢüncelerini konuĢarak sözcüklerle anlatmasının yeterli olmadığı durumlarda 

sözleri destekleyici olarak ortaya çıkmaktadır. Kelimelerin sınırlılığı nedeniyle bazen 

ifade etmek istenilen bir duruma uygun kelime bulunamayabilir.  Eğer sadece 

sözcükler yeterli olsaydı insanların nasıl konuĢtuğuna değil de ne söylediğine daha 

çok önem verilir ve güvenilirdi. KarĢısındaki kiĢiye onu sevdiğini söyleyen bir kiĢi 

diĢlerini sıkıyorsa;  söylediğinin doğru olduğuna ne kadar inanılabilir? Doğal olarak 

inanılmaz. Hem söylediği sözü nasıl söylediğine(istekli, sinirli, mutsuz), hem de 

vücut hareketlerinin söylediği sözle ne derece örtüĢtüğüne dikkat edilir. BaĢka bir 

örnekte seven birisi sevdiği kiĢiye sevgisini düz, monoton bir sesle ve hiçbir beden 

uzvunu kullanmadan “seni seviyorum” cümlesini söyleyerek ifade ettiğinde 

karĢısındaki kiĢi ona ne kadar inanır? Ġnanmaz ve Ģüpheli gözlerle onu süzer. Bunun 

yerine onu sevdiğini; mutlu gülen gözlerle, kırmızı bir gülle, yeni taranmıĢ parlayan 

temiz saçlarla, ellerini ona doğru uzatarak söylediğinde karĢısındaki kiĢinin inanması 

daha muhtemeldir. BaĢka bir örnek: Çok sinirlenen birisi sinirlendiği durum için 

yüksek sesle “çok sinirlendim, beni delirtti”  diyebileceği gibi diĢlerini ve 

yumruğunu sıkarak, bir taraftan da sinirli olduğunu sözcüklerle ifade ederek 

karĢısındaki kiĢiye ne kadar sinirli olduğunu daha net ifade edebilir. 

Ġnsan beyni görsel simgeleri daha hızlı algılayıp anlamlandırabildiği için sözsüz 

iĢaretler çok güçlüdür. Ayrıca duygular en iyi Ģekilde bakıĢ, davranıĢ, dokunma, 

gözlerle; düĢünceler ise sözlerle ifade edilir ( IĢık, 2008: 29). 

Ġnsanlar iletiĢim halindeyken söyledikleri kelimelerin karĢılarındaki kiĢi 

tarafından kendi anlatmak istedikleri gibi algılandığına inanır ancak karĢısındaki 

insan ile geçmiĢ tecrübeleri, birikimi, eğitimi, beklentileri, istekleri, aile ortamı, 

kiĢiliği aynı olmadığından, algılamada hatalar olmakta ve ortaya görüĢ ayrılıkları 
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çıkmaktadır. Bunu Sylviane Herpin, bunu Ģu sözüyle çok güzel ifade etmiĢtir: 

Düşündüğünüz, söylemek istediğiniz; söylediğinizi sandığınız, söylediğiniz; 

karşınızdakinin duymak istediği, duyduğu; anlamak istediği, anladığını sandığı, 

anladığı arasında farklar vardır” (Gürdal, 2008: 64). 

Sözsüz iletiĢim unsurları sözün kifayetsiz olduğu yerde devreye girerek anlamı 

yaratarak kargaĢayı önler. Albert Mehrabian’ın da ortaya koyduğu bir gerçeğe göre: 

Bir mesajın toplam etkisinin yaklaĢık %7’si sözlü, %38’i sesli, %55’i sözlü olmayan 

öğelerden oluĢmaktadır” (Gürdal, 2008: 61). 

Bu gerçeğin farkında olmayan çoğu insan ise sözlü iletiĢimin sözsüz 

iletiĢimden daha önemli olduğunu düĢünmektedir. Sözsüz iletiĢimin diğer iletiĢim 

Ģekillerden daha etkili olduğu baĢka araĢtırmalarla da desteklenmiĢtir. Yapılan bir 

araĢtırma sözsüz iletiĢimin önemini gözler önüne sermiĢtir. Anneler ve 2 -12 aylık 

arasında değiĢen çocukları ile gerçekleĢtirilen bu deneyde anneler çocukları ile 

girdikleri sözsüz iletiĢimde mimik ve jestlerini sıkça kullanmıĢlardır. Çocukların bu 

mimik ve jestleri sadece anlamakla kalmayıp diğer annelerin mimik ve jestlerinden 

ayırıp bunların kime ait olduklarını belirleyebildikleri bulunmuĢtur (Tayfun, 2009:  

75). 

Bir insanla tanıĢma esnasında ilk iletiĢim sanılanın aksine, sözsüz iletiĢimden 

kaynaklanan mesajlarla baĢlamaktadır. Bu mesaj trafiğinde karĢıdaki kiĢinin beden 

diline, kıyafetlerinin Ģekline ve rengine,  saçlarının Ģekline, temizliğine, kokusuna, 

diĢlerinin temizliğine, kullandığı aksesuarlara (cep telefonu, kemer, çanta, rozet), 

maddi varlıklarına (arabasına vb.) dikkat edilir. Bu sessiz iletiĢim unsurları iletiĢim 

halindeki bireylerin birbirlerine yönelik tavır ve davranıĢların nasıl olacağını etkiler; 

kiĢilerin sosyallik derecesine, yaĢam kalitesine, duygu dünyasına, kendine olan 

güvenine dair bilgiler verir ve kiĢiye ait bir imaj çizer (KaĢıkçı, 2006: 81). Sözsüz 

iletiĢim belli bir süreç içerisinde gerçekleĢir ve sözsüz iletiĢim onun yapısını 

belirleyen onu diğer iletiĢim türlerinden ayıran temel özelliklere sahiptir. 
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4. Sözsüz ĠletiĢim Süreci ve Özellikleri 

Ġnsan iletiĢimi sadece sözcüklerden ibaret değildir. Öyle olsaydı her Ģey 

sözcüklerle çözümlenirdi ve yaĢanan iletiĢim çatıĢmalarının sayısı çok az olurdu. 

Oysa iletiĢimde mesajlardaki anlamın %80’ini sözsüz iletiĢim oluĢturmaktadır 

(Thompson,t.y.: 529).  

Ġnsanlar çevrelerindeki olayları, nesneleri algılarken %34 dokunma, %9 iĢitme, 

%87 görme duyularını kullanmaktadır. Sözlerin kontrolü, sözsüz iletiĢim unsurlarına 

oranla daha kolaydır ancak sözsüz iletiĢim unsurları kontrolü zordur. Bu nedenle 

insanlar sözsüz iletiĢim unsurlarına daha çok güven duymaktadır (Gecikli, 

2008:309). Sözsüz iletiĢim, sözlü iletiĢimle istenilen anlamın aktarılması konusunda 

yetersiz kalındığında iletiĢimi zenginleĢtirici, berraklaĢtırıcı bir rol üstlenmektedir 

(Tayfun,2009:131).  

ĠletiĢim diliminde birey, iletiĢim halinde olduğu bireyin dıĢ görünüĢünü, giydiği 

kıyafetin modelini, renklerini, temizliğini, dokusunu inceler bunlardan çıkarım yapar, 

iletiĢim halinde olduğu bireye dokunur, onun kokusunu algılayıp yorumlar, onu 

değerlendirip, kendisinin ne söyleyeceğini planlar hatta hayaller bile kurar. Ayrıca 

insan zihninin hızına ve kapasitesine eĢdeğer sözlü ifade etme imkanı olmadığından, 

bastırılan duygu ve düĢünceler beden dili aracılığıyla sergilenmektedir (Eroğlu, 

2007: 285). 

Sözsüz iletiĢimin ortak özellikleri mevcuttur. Bunlar: 

 ĠletiĢim yokluğunu olanaksız kılmak: Bireylerin yüz yüze olduğu bir ortamda 

iletiĢim mutlaka vardır. Bazen bireyler sözlü olarak mesajlarını paylaĢmayabilir yani 

konuĢmayabilirler. Ancak mimik ve jestleriyle özellikle bakıĢlarıyla konuĢmadan çok 

Ģey anlatabilirler (Zıllıoğlu, 2007:160). 

 ĠliĢkileri ve kiĢileri tanımlamak: Bazı sözsüz iletiĢim kodları kiĢilerin 

statüsünü, yaĢam tarzını, birbirleriyle olan iliĢkilerinin niteliğini sembolize 

etmektedir. Örneğin kumaĢ pantolon, gömlek, kösele ayakkabı giymiĢ, kravat takmıĢ 
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ve elinde diz üstü bilgisayar çantası bulunan bir erkeğin  ciddi bir kurumda çalıĢan 

bir birey olduğu anlaĢılabilir.  

 Sözel mesajları güçlendirmek:  Sözlü olarak ifade edilen mesajı aktarırken 

mesajın içeriğini destekleyecek jestler yapmak hem içeriğe dikkat çeker hem de 

içeriğin algılanmasını hızlandırır.  

 Güvenilir iletiler sağlamak: Sözsüz iletiĢim, sözcüklerin yetersiz kaldığı ya da 

sözcüklerle ifade edilmek istenmeyen gizlenen mesajları ortaya koyduğu için sözsüz 

iletiĢime sözlü ifadelere oranla daha çok güvenilir. Bedenin içindeki beyin,  gerçek 

düĢüncesini sözlerle gizleyebilir ancak beden buna isyan eder ve uzuvları kullanarak 

gerçek düĢüncesini ifade eder  

 Kültüre göre biçimlemek: Sözsüz iletiĢim unsurları bütün toplumlarda var 

olmakla birlikte farklılıklar gösterir. Örneğin Rus toplumunda bir erkeği baĢka bir 

erkeği dudaktan öpmesi dostça algılanırken, Türk toplumunda bir erkeğin baĢka bir 

erkeği dudaktan öpmesi, o erkeklerin cinsel tercihinin farklı olduğunu gösterir; bazı 

durumlarda da cinayet nedeni olabilir (Fidan,2009: 103–104). 

 Sözsüz iletiĢim, sözlü iletiĢimden daha etkilidir. Özellikle duyguya dayalı 

düĢüncelerin aktarımında sözsüz iletiĢim unsurları daha önemlidir ve tek baĢına sözlü 

iletiĢimden daha etkilidir (Gecikli, 2008: 308- 309). Kötü bir haber alan bir insan, 

yüzünün asılması ve ağlamaklı bakıĢıyla onlarca kelimenin yerini tutan mesajını 

karĢısındaki insana kolayca aktarabilmektedir. 

 Sözsüz iletiĢim,  sosyal iliĢkilerde önemli iĢlevleri yerine getirmektedir 

(Erdoğan, 2008: 202). Bunlar:  

Vurgulama İşlevi: Sözsüz iletiĢim unsurları sözlü mesajlardaki önemli bir 

noktaya dikkat çekmek ya da o noktayı vurgulamak adına kullanılmaktadır (Fidan, 

2009: 105) Bazen de bunu birey kendine ait bir özelliği göstermek için 

kullanabilmektedir. Örneğin bir toplantı sırasında karĢı tarafa ekonomik gücü daha 

iyi göstermek için son teknoloji bir cep telefonunu masada bulundurmak veya 

toplantıya son model araba ile gelmek.  
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Tamamlama İşlevi Sözlü olarak ifade edilenlerin sözlü iletiĢim unsurlarıyla 

desteklenmesi, etkisini artırmadır (Fidan, 2009:104). Örneğin kiĢiye bir soru 

sorulduğunda kelimelerle cevap verirken bir taraftan da kiĢinin kafasını kaĢıması 

konuyu düĢündüğünü anlatır, kelimelerin anlamını destekler. 

Çelişme/ Yalanlama İşlevi:  Bazı sözlü iletiler, sözsüz iletilerle aynı mesajı 

vermez (Fidan, 2009: 104). Örneğin bir satıcının müĢterisine sözlü olarak “siz bizim 

için değerlisiniz” derken, gözlerini müĢteriden kaçırması, elindeki katalogun 

sayfalarını karıĢtırmasının sonucunda müĢteri önemsenmediğini düĢünecek ve 

satıcının sözlerine, satıcıya güven duymayacaktır. 

Düzenleme İşlevi:  Sözlü iletiĢimin ne Ģekilde devam edeceğinin kontrolü 

sözsüz iletiĢimle düzenlenmektedir. Sözsüz iletiĢim sembolleri iletiĢimi düzenleyen 

trafik iĢaretleri gibi düĢünülebilir (Erdoğan, 2008:202). Örneğin; çok yüksek sesle 

konuĢan bir insanın sesini yükseltmesini, iki elin aynı anda avuç içleri yere bakacak 

Ģekilde aĢağıya doğru hareket ettirilmesiyle karĢı tarafın sesinin yüksekliğini 

azaltması sağlanabilmektedir. 

Tekrar İşlevi:  Sözlü iletinin anlamını tekrar ederek ya da sözsüz iletiĢimle açık 

hale getirme iĢlevi vardır (Fidan, 2009:104). Örneğin; “hoĢ çakal” denildiğinde 

yapılan el hareketi sözlü iletiyi açıklamaktadır. 

Sözün yerini alma:  Bazen sözle anlatımın yerini sözsüz olarak kullanılan bir 

iĢaret alarak sözsüz iletiler kullanarak amaca ulaĢılabilir (Erdoğan, 2008: 202). 

Örneğin uzaktaki birisi sözle “gel” demek yerine el iĢaretiyle çağrılabilir.  

5. Sözlü ve Sözsüz ĠletiĢimin Farklılıkları 

Sözlü ve sözsüz iletiĢim birbirinden farklı özellikleri vardır. En temel farklılık, 

sözlü iletiĢimde “ne söylendiği” sözsüz iletiĢimde ise “nasıl söylendiği”nin önemli 

olmasıdır. AraĢtırmalar, insanların birbirlerine ne söylediklerinden çok mesajı nasıl 

söylediklerine dikkat ettiğini ortaya koymaktadır (Tutar ve Yılmaz, 2003: 62).  

Bunların dıĢındaki sözlü ve sözsüz iletiĢimin farkları Ģöyledir: 



 

39 

5.1.Yapısal Açıdan Farklılık 

 Sözsüz iletiĢim, sözlü iletiĢime göre daha az yapılanmıĢtır dolayısıyla 

incelenmesi daha zordur (Gecikli, 2008: 308). Sözlü iletiĢimin, sözsüz iletiĢime göre 

belli kuralları ve belli bir düzeni olduğundan sözsüz iletiĢime oranla daha fazla 

yapılanmıĢtır. Sözlü iletiĢimde kullanılan dile dayanan belli gramer kuralları vardır 

ve iletiĢim sırasında bireyler bu kurallara bağlı olarak duygu ve düĢüncelerini ifade 

etmek zorundadır. Sözsüz iletiĢimde ise belli kurallar ve bir plandan söz etmek pek 

olası değildir. Çünkü vücut sözle ifade edemediği ve iletmek istediklerini çoğunlukla 

istem dıĢı sergiler ve bunu bir plan içerisinde değil içindekileri dökmek olarak 

gerçekleĢtirdiği için bir yapılanmadan söz etmek olası değildir (Fidan, 2009: 105). 

Bazen de kiĢiden kiĢiye değiĢebilmektedir. Bazı insanlar çok heyecanlı olduklarında 

çok sakin davranarak çevrelerine heyecanlı olduklarını yansıtmazlar.  

5.2. Linguistik Açıdan Farklılık 

Sözlü iletiĢim genellikle ulusal bir dil aracılığıyla belirli bir kültürün içinde 

Ģekillenirken, sözsüz iletiĢimin bir kısmı evrensel bir kısmı bölgesel, bir kısmı sosyo-

kültürel, bir kısmı da kiĢisel bir alanda gerçekleĢmektedir (Eroğlu, 2007: 286). 

Denilebilir ki sözsüz iletiĢim unsurları evrenseldir ancak kodların çoğunluğu evrensel 

olsa da kültürden kültüre farklılıklar gösterebilir (Tutar vd., 2008: 45).  Bir toplumda 

birisinin baĢını okĢamak sevgiyi sembolize ederken baĢka bir toplumda bu, taciz 

anlamına gelebilir. Her toplumun kültüründe sözsüz iletiĢim dağarcığı ve bunu 

kullanıĢı kendine hastır (Zıllıoğlu, 2008: 162).  

Sözlü iletiĢimde ise kodlar topluma ait olan dil ile ifade edilir ve evrensel 

değildir. Her toplumun kendine ait bir dili, deyimleri, atasözleri, espri anlayıĢı vardır 

ve diğer toplumlarla farklılık gösterir. Örneğin yabancı film ve diziler ilk 

seyredildikleri dönemlerde Türkiye’de espriler anlaĢılamamaktaydı ancak 

küreselleĢme ve sürekli o kültüre ait filmlerin izlenmesi sonucunda onlara ait sözlü 

ifadeler daha anlaĢılır oldu. Hatta bazı ifadeler günlük hayatta kullanılır hale geldi. 

Örneğin “okey” kelimesi bizim kültürümüze ve dilimize ait bir kelime değilken Ģu an 

7 yaĢındaki bir çocuk bile bir Ģeye “tamam” demek yerine “okey” diyebilmektedir.  
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5.3. Süreklilik Açısından KarĢılaĢtırma 

 Sözlü iletiĢim, bazen kesintiye uğrayıp süreklilik taĢımayabilirken sözsüz 

iletiĢim söz bittiğinde bile devam eder.  Sözsüz iletiĢimin bitmesi ancak iletiĢim 

ortamından uzaklaĢmayla mümkün olabilir (Fidan,2009:106).  Örneğin birisi çok 

üzgün olduğunu ve bunun nedenlerini sözlü olarak ifade edip konuĢmasını bitirebilir. 

Söz bitmiĢtir ancak o kiĢinin üzgün bakıĢları, sessizce gözyaĢlarının süzülmesi 

iletiĢimin sözsüz olarak devam ettiğini gösterir. Bazen de insan içinden konuĢur. Bir 

Ģeylere kızar, sinirlenir ama söze dökmez. Bu sırada o kiĢiyi dıĢarıdan izleyen biri 

onun kaĢlarını çattığını ve bir Ģeylere kızdığını anlar. Hiçbir Ģey söylemezken bile 

içimizden bir Ģeyler düĢünürüz ve içimizdekileri yaĢar gibi beden dilimizle tepkiler 

veririz.  

5.4. DoğuĢtan Getirme veya Öğrenilme Açısından KarĢılaĢtırma 

Sözlü iletiĢimin tamamı ve sözsüz iletiĢimin bir kısmı yaĢanılan toplumun 

içerisinde öğrenmeyle Ģekillenir. Sözsüz iletiĢim kodlarından kasıtlı sözsüz iletiĢim 

kodları öğrenme ile oluĢurken, kasıtsız sözsüz iletiĢim kodlarının büyük çoğunluğu 

doğuĢtan getirilir (Doğan,2007: 23). Hiçbir çocuğa ağlaması öğretilmez, bu özellik 

doğuĢtan onunla birlikte gelmiĢtir. Bebekler doğmadan önce anne karnında 

parmağını emmeye baĢlar, annesinin karnını tekmeler. Bunlar ona öğretilmemiĢtir. 

Genleri sayesinde içgüdüsel olarak bebek ne yapacağını bilir. Kasıtlı olan sözsüz 

iletiĢim unsurları, bireye toplum tarafından kazandırılan o topluma ait özelliklerdir. 

Birey bunlardan bağımsız olarak hareket edemez ve etmeye çalıĢırsa diğerleriyle 

ortak kodları paylaĢamadığı için baĢkalarıyla anlaĢamaz. Bu yüzden bu kodları bütün 

bireyler öğrenmek zorundadır (Pease, 2003:12). 

Ġnsanlar hiç sözlü iletiĢim kurmadan baĢka insanlar hakkında sözsüz iletiĢim 

unsurlarını inceleyerek fikir sahibi olabilirler. Bir kafede tek baĢımıza oturup 

arkadaĢımızı beklerken karĢı masada oturan kiĢileri inceleriz. Ġncelememizin 

sonucunda onların ekonomik durumları, kültür ve eğitim düzeyleri, kendine olan 

güvenleri, özsaygıları ve özgüvenleri, güvenilirlik dereceleri, statüleri hakkında 

kendimizce bilgilere sahip oluruz. Ancak bu değerlendirmeyi baĢarılı bir Ģekilde 
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yapabilmemiz için daha önce çok fazla insanı gözlemlememiz devamında onlarla yüz 

yüze sözlü iletiĢime geçmiĢ olmamız gerekir. Yani deneyimlerimiz sayesinde 

karĢımızdaki insanları tanımakta git gide uzmanlaĢırız. KarĢımızdaki insana ait 

sözsüz iletiĢim unsurlarını incelerken dikkatli olmamız gereken bir husus vardır. 

Ġncelediğimiz unsurları bir bütünlük içerisinde ele almalıyız, tek bir unsura bakarak 

karar vermemeliyiz; çünkü o zaman yanılırız. Örneğin bir insanın son model 

teknolojik özelliklere sahip bir cep telefonu var diye onun için bu insan zengin 

diyemeyiz. Zenginlik kriterine uygun olacak diğer unsurları da dikkate almalıyız. 

Sözsüz iletiĢimde doğal olma da önemlidir. Popüler olmak adına ya da kabul 

görmek adına bazı insanlar doğal olmayan kendileriyle örtüĢmeyen sözsüz iletiĢim 

unsurları kullanmaktadır. Örneğin Tansu Çiller, seçim döneminde halkın oyunu 

alabilmek için baĢına eĢarp bağlamıĢ ve bu Ģekilde gazetecilere poz vermiĢtir. Ancak 

insanlar samimi olmayan bu davranıĢı yadırgamıĢ ve onların Tansu Çiller’e olan 

güvenleri sarsılmıĢtır.  

Bazı insanlar sözsüz iletiĢim unsurlarından beden dilini çok az kullanırlar. Bu 

insanlar bizde soğuk, samimiyetsiz, güvenilmez hissi yaratır (Çakır, 2010: 38). Belki 

de güvenilir insanlardır ancak bunu beden dilleri ile bize yansıtmadıkları için 

anlayamayabiliriz.  

6. Sözsüz ĠletiĢimin Türleri 

Sözsüz iletiĢim denilince insanların aklına gelen sadece beden dili olmaktadır. 

Ancak beden dili dıĢında sözsüz iletiĢimin baĢka unsurları da  vardır (KaĢıkçı, 

2006:81). Bunlardan bazıları görüntü, mekân ve zaman kullanımı, giysiler, renkler, 

çevre ve aksesuarların kullanımıdır. Ġnsanlar hiç konuĢmadan sözsüz iletiĢim 

unsurlarını inceleyerek kiĢilerin ekonomik durumları, kültür ve eğitim seviyeleri, 

özgüven ve özsaygıları, ruh halleri, güvenilirlikleri, yapı özellikleri, sofistikelik 

seviyeleri, statüleri, ekonomik geçmiĢleri hakkında bilgi sahibi olabilirler. (Çakır, 

2010, 38)  

Bütün sözsüz iletiĢim unsurlarını içine alan genel bir sınıflandırma yapılabilir 

(Fidan,2009): 
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 Beden dili  

 Dinleme  

 Dokunma 

 Koku 

 Renk 

6.1. Beden Dili 

Beden dili, bir bilim değildir (James, 2004: 47). Bilim evrenseldir ve bütün 

insanlar için geçerlidir ancak beden dili ortak özellikler taĢımasına rağmen kültürden 

kültüre değiĢiklik göstermektedir.  

Beden dili jestlerle ve mimiklerden oluĢmaktadır. Yüz kaslarının anlam ifade 

etmek için kullanımı mimikleri, baĢ, el-kol, ayak-bacak gibi vücudun tamamının 

kullanımı jestleri oluĢturmaktadır (Zıllıoğlu, 2008:167–168). 

Ġnsanlar bütün bedenleriyle iletiĢim kurarlar. Bedenin sessiz diline uygun 

olmayan sözcükler insanlar tarafından pek önemsenmez. Ġnsanlar, sözcüklere 

tamamen inanmamaktadır. Birbiriyle sürekli iletiĢim halinde olan insanlar arasında 

söyledikleri ile sözsüz iletiĢim unsurları uyuĢmayınca iletiĢim eksikliği yerine inanç, 

güven eksikliği ortaya çıkmaktadır (Thompson, t.y.: 529). 

Bedenlerinin dili aracılığıyla insanlar; duygularını, düĢüncelerini, isteklerini, 

ihtiyaçlarını ve ruhsal zenginliklerini diğer insanlarla paylaĢmaktadırlar. Sosyologlar, 

eğitimciler ve dil uzmanları günlük iletiĢimde kullanılan sözcük sayısının bini (1000)  

geçmediğini ve insanların sözcüklerin dıĢında elleriyle, kollarıyla, bedensel duruĢları 

ve hareketleriyle de iletiĢimlerini gerçekleĢtirdiğini belirtmektedirler (ġen, 2006: 38). 

ĠletiĢimde söylenilen Ģeyler kadar söylenilmeyen Ģeyler de çok önemlidir. Hatta 

belki de daha önemlidir. KonuĢurken kiĢiler duygu ve düĢüncelerinden farklı 

konuĢabilir ancak beden dili bazen sözlü olarak ifade edilenleri desteklediği gibi 

bazen de istem dıĢı olarak yüz yüze olduğu iletiĢim sırasında sakladığı, ifade 
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edemediği gerçek duygu ve düĢüncelerini ortaya çıkarmaktadır (Reca, 2007: 45).  

Hatta konuĢulmayan  (sustuğumuz) zamanlarda bile beden dili konuĢmaya devam 

eder. Gözlerimiz, beden duruĢumuz, mimik ve jestlerimiz, kol ve bacak 

hareketlerimiz, oturma biçimimiz o anda nasıl bir duygu içinde olduğumuza yönelik 

birçok mesaj vermektedir. Bir bakıĢ, baĢın bir dönüĢü,  savunucu bir mimik, bir yere 

tutunan bir el onlarca kelimeden fazla anlam taĢımaktadır (Schober, 2003: 166). 

Bir araĢtırmacı olan Cooper yedi yıl süren araĢtırması sonucunda beden, ses ve 

sözcüklerin “tavırsal iletiĢime” katkılarını Ģu Ģekilde belirlemiĢtir: Beden dili %60, 

ses %30 ve sözcükler %10 etkilidir. Bu sonuç, günlük iletiĢimde sözcüklerin 

etkisinin zannedilenin aksine birinci sırada yer almadığını hatta 3. sırada yer aldığını 

beden dilinin ne derecede etkide bulunduğunu ortaya koymaktadır (Aktaran: Bıçakçı, 

1998: 32- 34).  

Beden Dilinin Özellikleri:  

 Beden dili evrensel ve ortaktır. Ancak evrensellikten ve ortaklıktan kastedilen 

beden dilinin dünyanın her yerinde tüm insanlar tarafından kullanılmasıdır. Beden 

dilinde kullanılan iĢaretler evrensel değildir; kültürden kültüre beden dili iĢaretlerine 

yüklenen anlamlar farklılık göstermektedir (BaltaĢ ve BaltaĢ, 2007: 23) . 

 Sözlü mesajlar ile beden dili mesajları arasında fark olduğunda öncelikle 

görsel mesaj doğru kabul edilecek ve daha uzun süre hatırlanacaktır (Tayfun, 2009: 

136). 

 Beden dilinin doğru kullanımı iletiĢimi çok kolaylaĢtırır; yanlıĢ 

kullanıldığında da bazen çok güç bazen de komik bir durum ortaya çıkabilir. 

 Beden dili konusunda yapılabilecek en büyük hata tek bir hareketi diğer 

hareket ve durumlardan bağımsız olarak yorumlamaktır. Tüm dillerde olduğu gibi 

beden dili de sözcükler, cümleler ve noktalama iĢaretlerinden oluĢur. Her bir 

hareketin sözcükler gibi yan, mecaz anlamları olabilir. Tam anlamı ancak bütün 

içinde yorumlanırsa anlaĢılabilir (Tayfun, 2009: 133). 
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 Her zaman aynı davranıĢ aynı anlama gelmeyebilir. Örneğin kollarını 

gövdesine kenetlemiĢ bir insanın beden dili  “iletiĢime kapalı” anlamı da taĢıyabilir o 

an içinde bulunduğu ortamdan kaynaklı olarak kiĢi üĢüyor da olabilir (ġen, 2006: 

39). 

 Ġlk görüĢme anında beden dilinden etkilenilebilir ancak her insanın beden dili 

sözlüğü farklı olduğundan bu sözlüğü çözmek için kısa süre yetersiz gelmektedir. Bu 

nedenle belirgin hareketlere belirgin anlam yüklemek değiĢik anlamlar taĢıyan birçok 

ayrıntının göz ardı edilmesine neden olmaktadır (Tayfun, 2009: 136). 

 Beden dili cinsiyete bağlı olarak bir dizi farklılık göstermektedir. Bunun 

nedeni kadın ver erkeğin vücut yapılarındaki ve hormonal dengelerindeki farklılıktır 

(Fidan,2009:112). 

 Beden dili, insan dıĢındaki canlılarda da (yani hayvanlar arasında da) 

gözlemlenebilir. Kendisine yiyecek verilen ya da sırtı okĢanan köpek kuyruğunu 

sallarken, farklı bir ses algılayan ve dikkatini bu sese veren bir at kulaklarını geri 

çekmektedir ( Darwin, 2001: 67).  

 Beden dili kiĢiliği de yansıtmaktadır. Bireyin mimik ve jestlerinde kiĢinin 

tarihi yatmaktadır (Zıllıoğlu, 2008: 169). 

 Beden dili, iletiĢim sırasında konuĢmaya renk katar, konuĢmaya canlılık 

kazandırır (Çakır, 2010: 38). 

Beden dilini günlük yaĢamda iĢ yerinde,  okulda, arkadaĢlarımızın yanında, 

evde kısacası bizim olduğumuz her yerde bizimle birlikte var olur (ġen, 2006: 40). 

ĠĢ yaĢamında baĢarılı olan meslek sahiplerinin ortak özelliklerinden birisi de 

sözsüz iletiĢim özellikle beden dili konusundaki bilgi ve yeteneğidir. Örneğin beden 

dili öneminin farkında olan bir avukat bunu iĢ yaĢamında baĢarılı bir Ģeklide 

kullanmıĢtır:  

“Bir ülkede çok zengin bir iĢ adamının karısı kaybolmuĢtur ve iĢ adamının 

karısını öldürdüğünden Ģüphelenildiğinden adam karısını öldürmekten 
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yargılanmaktadır.  DuruĢmalar devam eder ve karar son duruĢmaya kalır. Son 

duruĢma için zengin iĢ adamının avukatı ilginç bir çıkıĢ yapar ve duruĢmaya bir tanık 

getireceğini bildirir. DuruĢma günü mahkeme heyetine ve jüriye,  kapı açıldığında 

içeriye tanık olarak sanığın öldüğü söylenen eĢinin gireceğini belirtir ve kapının 

açılmasını ister. Salonda herkes bir anda kapıya bakar ancak içeriye kimse girmez. 

Avukat salona dönerek; “herkesin içinde çok küçük de olsa müvekkilimin eĢinin 

yaĢadığına dair var olan umut nedeniyle herkes kapıya dönüp baktığından, 

müvekkilimin masum olduğunu belirterek sözlerimi bitiriyor ve bu kararı takdirinize 

bırakıyorum” der. Mahkeme baĢkanı kararını açıklar ve sanık,  karısını öldürmekten 

suçlu bulunur. Bunun üzerine avukat yargıca sorar; “siz de dâhil herkes kapıya 

baktığına göre neden bu ayrıntıyı dikkate almadınız?” Yargıç cevap verir:  “Doğru 

herkes baktı, sanık hariç”(Tayfun, 2008: 130). 

6.2. Dinleme  

Ġnsanlar, kendilerini gerçek anlamda dinleyen kiĢilerle iletiĢim kurmadığı –

kendileri de iyi bir dinleyici olmadıkları- için iletiĢim halinde sürekli kendilerini 

anlatmaya çalıĢmaktadır. Diogenes’in de dediği gibi “Neden iki kulağımıza karşılık 

bir dilimiz var biliyor musunuz? Çok dinleyelim az konuşalım diye” (Gecikli, 2008: 

286). Dinleme sözlü ve sözsüz iletiĢimin en önemli unsuru hatta temeli denilebilir. 

Çünkü etkin bir iletiĢim için öncelikle bireylerin birbirini iyi ve doğru bir Ģekilde 

dinlemesi gerekir.  Kime sorulsa karĢısındakini dinlediğini iddia eder ancak 

gerçekten dinlemenin ne olduğunu kimse bilmez. Dinlemeyi insanlar konuĢan kiĢinin 

ağzından çıkanları duyup, ses çıkarmadan bekleme olarak algılamaktadır.  Oysaki 

dinleme karĢıdaki bireyin anlatmak istediklerini anlamaya çalıĢma ve bu anlama 

çabasını karĢı tarafa hissettirmektir. Bütün bireylerin iletiĢim sırasında istedikleri, 

iletiĢim kurdukları bireylerin kendilerini etkin bir Ģekilde dinlemeleridir. 

Mesajı anladığını geri bildirim ile kaynağa ileten alıcı aynı zamanda da aktif, 

iyi bir dinleyicidir. Bütün insanlar dinlenilmek ister. Dinleme, edilgen olmaktan çok 

etken bir faaliyettir (Bıçakçı, 1999: 41–42). Normal bir insanın 24 saatlik bir zaman 

diliminde iletiĢim etkinliklerinin  %45’ini dinlemek, %30’unu konuĢmak, %16’sını 

okumak, %9’unu yazmak oluĢturmaktadır. Aktif dinlemenin sonucunda dinleyici 
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olan birey iletiĢimde bulunduğu kiĢiyi daha iyi anlayabilmek ve ona faydalı 

olabilmek adına empati kurar (Aktaran: Bıçakçı,1999: 41–43).  

Etkin ve baĢarılı bir dinlemenin gerçekleĢebilmesi için gerekli aĢamalar vardır. 

Öncelikle, konuĢmak için nasıl hazırlık yapılması gerekiyorsa baĢarılı bir dinleme 

için de hazırlık yapılması gerekir. Hazırlanma aĢamasında kiĢi psikolojik olarak rahat 

olmalıdır. KiĢinin aklında bir sorun, yapacağı bir iĢ veya yetiĢeceği bir yer 

olmamalıdır. Kendini ve zamanını iletiĢim halinde olduğu insanı dinlemeye ayırmalı 

ve buna istekli olmalıdır. Dinleme edilgen bir eylem değildir (Robertson, 2002 : 25). 

Hazırlık aĢaması tamamlandıktan sonra iletiĢimin genellikle seçme ve alma 

aĢamasına gelinmektedir. Alıcının mesajı net Ģekilde algılayabilmesi için fiziksel ve 

duyusal engellerden uzaklaĢılması ve duyulabilecek bir ses tonun sağlanması 

gereklidir. Dinleyici, konuĢmacının mesajını algılarken otomatik olarak seçici 

davranır (Gürüz ve Eğinli, 2008: 258). Mesaj alıcı tarafından anlamlandırıldıktan 

sonra eĢ zamanlama yani konuĢmacıyla benzer beden dili, ses tonu kullanarak 

iletiĢim kurulur. EĢ zamanlamanın gerçekleĢmesinden sonra konuĢmacının ne demek 

istediğini, dinleyicinin tam olarak anlayabilmesi yani yorumlama gerçekleĢir. Ancak 

dinleyici refleks olarak,   aktarılan mesajı geçmiĢ deneyimleri, inançları, tutumları ve 

değerlerine dayalı olarak anlamlandırır bu da bazen doğru yorumlamayı 

engelleyebilir. Mesajın anlamlandırılmasında bir kesinti ya da aksama olmadıysa 

değerlendirme sürecine geçilir. Değerlendirilen mesaj alıcı tarafından kabul görür ya 

da reddedilir; bunu kaynağa, alıcı tepki ile yansıtır (Gecikli,2008: 290). 

Etkin dinlemenin gerçekleĢebilmesi için dinleyicinin yapması gerekenler 

vardır. Öncelikle dinleyicinin sabırlı ve önyargısız olması gerekir (Çakır,2010: 6). 

Dinleyici, konuĢmacıyı teĢvik edici geri bildirimlerde bulunmalı, dinleyici elleri ve 

bedeniyle iletiĢime açık olduğunu göstermeli, konuĢmacının sözünü kesmemelidir 

(KaĢıkçı, 2006: 73). Dinleyici, konuĢmacıyla empati kurulmalı, eleĢtiriyi en sona 

bırakmalı, soru sormalı, göz teması kurmalıdır (Tutar vd., 2008:55). Küçümseyici, 

açık arayıcı, savunmacı, saldırıcı tavır takınmamalıdır ( Bir, 2005: 70). 

Ġnsanlar birbirlerini farklı Ģekillerde dinlerler:  
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 Dinliyor gibi görünerek, baĢka iĢlerle veya çevreyle ilgilenerek yapılan 

dinleme: Görüntüde dinleme. 

 Dinleyici konumundaki kiĢinin sadece konuĢmanın bir kısmını daha çok 

kendini ilgilendiren kısmını dinleyerek konuyu takip ettiği dinleme: Ara ara dinleme. 

 Bazı kiĢilerin konuĢmacının söylediği her Ģeyin kendisiyle ilgili olduğunu 

düĢünerek, söylenileni eleĢtiri olarak algılayarak dinlemesi: Alıngan dinleme. 

 Sessizce karĢıdakinin söylediklerinden kiĢiyi olumsuz yönde etkileyecek bilgi 

arayıĢındaki dinleme: Koz arayıcı dinleme. 

 KonuĢmayı yapan kiĢiyi ilgiyle, sessizce dinleyerek karĢı tarafa dinlediğini 

beden diliyle anlatan ve empati kuran dinleme: Etkin dinleme. 

ĠletiĢimin baĢarılı Ģekilde gerçekleĢmesi için gerekli olan etkili dinlemeyi 

etkileyen bazen dinleyicinin kontrolünde olmayan etkenler vardır. Bunlar: Fiziksel 

engel ve rahatsızlıklar, düĢünce hızı, önyargılar, bölünmeler, konuĢanı suçlamaya 

yönelen tavırlardır (Bir, 2005 :70). 

Etkin dinleme sonucunda da karĢı taraf önemsendiğini hissedecek, kendini 

rahatça ifade edeceği için dinleyen kiĢiyle iletiĢim kurmaktan keyif alacak, 

dinleyiciye güven duyacaktır. 

6.3. Dokunma 

Dokunmanın tarihi insanoğlunun evren üzerinde yer aldığı zaman dilimine 

dayanmaktadır. Sözlü ve yazılı iletiĢim baĢlamadan çok önceleri insanlar birbirlerine 

dokunarak iletiĢim kurmaya baĢlamıĢlardır. Aynı Ģekilde bir bebek olarak dünyaya 

gelen insanoğlu daha anne karnındayken annesinin dokunması ile hayata baĢlar. 

Doğduktan sonra da annesinin dokunmalarıyla ayakları üzerinde durarak dünyayı 

algılamaya baĢlar;  annesinin okĢaması, sarılması, tatlı dokunuĢları ile sevgiyi, 

güveni, mutluluğu tadar.  
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KiĢiler arası iliĢkilerde bir kiĢinin baĢka bir kiĢinin mahrem alanına geçerek, o 

kiĢinin bedeninin herhangi bir kısmına temasına, dokunma denilmektedir. Bedensel 

dokunma bütün canlıların hayatında önemli bir yere sahiptir (Eroğlu, 2007:297). 

Türk toplumunda da bunun örnekleri sıklıkla görülmektedir. Büyüklerin elinin 

öpülmesi, bireyin kendisinden büyük birisi tarafından yaptığı bir eylemi takdir etmek 

adına omuza hafifçe vurulması gibi. 

Dokunma, sözsüz bir Ģekilde duyguları ileten,  insanların, birbirlerine 

iliĢkilerinin doğasına ve duygusal paylaĢımına bağlı olarak dokunuĢla paylaĢımın 

yaĢandığı bir iletiĢim Ģeklidir. PaylaĢma bireyin kendi isteğiyle katılımı Ģeklinde 

yaĢandığı gibi zorlama ve isteyerek katılım da olabilir (Erdoğan, 2008: 205). Aile 

çevresi ve yakın dostlar arasında gerçekleĢen dokunma dıĢında, “dokunan” ve 

“dokunulan” arasındaki iliĢki üstünlük ve güç göstergesi olarak gerçekleĢmektedir. 

Maddi anlamda zengin olan insanların kendinden daha az maddi güce sahip olanlara, 

statüsü yüksek olanların, düĢük olanlara ve genelde erkeklerin kadınlara göre isteğe 

bağlı ya da istek dıĢı daha fazla dokunduğu saptanmıĢ dolayısıyla dokunma hakkının 

eĢit olmadığı gözlenmiĢtir. Örneğin iĢ ortamında ast konumundaki çalıĢanlar 

yöneticilerine dokunma konusunda çok dikkatli davranırken ve dokunmayı 

saygısızlık olarak algılarken yöneticiler, astlarına dokunma konusunda daha rahat 

davranmaktadır (Eroğlu, 2007:297).  Dokunma sevme, dostluk gibi duygularla ve 

güç, statü gibi kültürel faktörlerle de bağlantılıdır. Bir polisin, suçlu zanlısını 

tartaklaması gücün ve statünün kullanılmasına, bir annenin çocuğuna sarılması 

olumlu bir duyguyla ilintilidir (Erdoğan, 2008: 205). 

Dokunarak iletiĢim kurulmasının belli amaçları vardır. Dokunarak bilgi 

toplanır, nesnelerle bağlantı kurulur; Ģifa amacıyla, içgüdüsel ve psikolojik 

ihtiyaçların karĢılanır, etkileĢim için iletiĢim kurulur (Fidan, 2009: 164–168). 

Belli dokunuĢ düzeyleri vardır. Bunlar: tıbbi tedavi(bir doktorun tedavi amaçlı 

hastasına dokunması), sosyal (iĢ arkadaĢlarıyla ya da yeni tanıĢılan biriyle tokalaĢma, 

dostluk (yakın arkadaĢlara sarılmak gibi), sevgi(yakın aile çevresine dokunmak) ve 

erotiktir (Sampson, 1995: 38). 
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Bebeklik döneminde dokunma ile kurulan iliĢki çocuğun ileride mutlu bir birey 

olmasında çok önemli rol oynadığı ve çocuğun bir kimlik kazandığı ilk araç olduğu, 

bebeklik ve çocukluk döneminde gerçekleĢen dokunmanın sosyal bir değeri olduğu 

Burgoon ve Saine tarafından ileri sürülmüĢtür. (Aktaran: Fidan, 2009:171). Ġkiz 

bebekler üzerine yapılan araĢtırmada prematüre olarak doğan ikiz bebekler hastane 

kuralları gereği doğduktan sonra ayrı küvezlere koyulmuĢtur. Bu ikiz bebeklerden 

birisi diğerine göre daha zayıf, güçsüzdür ve solunum ve kalp problemleri 

yaĢamaktadır. Diğer bebek günden güne büyürken, zayıf bebek günden güne 

kötüleĢmiĢtir. Bir gün zayıf bebek,  nefes almakta zorlanmaya baĢlar, morarır. 

Bebeğin kalp atıĢları yükselir ve vücut stres altında olduğunu gösteren belirtiler 

gönderir. HemĢire her Ģeyi denemesine rağmen bebek nefes almakta zorlanmaya 

devam eder. HemĢire zayıf bebeği, güçlü bebekle aynı küveze koyar. Kısa bir süre 

sonra zayıf bebeğin nefes alıĢları düzenleĢir, bebek sakinleĢir, ikizine sarılarak uyur. 

Hatta sağlık değerleri doğduğu andan bile daha iyi hale gelir.  Bu olayın ardından 

birçok hastanede yeni doğan ikiz bebekler için çift yatak sistemi uygulanmaya 

baĢlanır (Aktaran: Tayfun,2009:164–169).   

Sözsüz iletiĢim sürecinde karĢılaĢılan bir dokunma türü de bireylerin 

kendilerine temas hareketleridir. Bireyin kendine dokunması iki anlamda 

gerçekleĢmektedir. Birincisi bireyin kendi içselliğiyle bağlantılı olarak sergilediği 

saldırganlıktır. Örneğin sinirli olan bir bireyin tırnağını yemesi,  ayaklarını birbirine 

vurması. Diğer dokunma Ģekli bireylerin zorlandıkları, çaresiz kaldıkları durumlarda 

yaslanacak bir duvar arayıp bulamadıklarında kendi bedenlerinden çare 

beklemeleridir. Bunun en çok görülen Ģekilleri: çeneye yaslanmak, yanağa 

yaslanmak, alnı ovuĢturmak, kollarla bedene sarılmaktır (Eroğlu, 2007: 298-299).   

ĠĢ ortamında dokunuĢ çok hassas bir konudur. Bazı insanlar konuĢurken 

içgüdüsel olarak konuĢtukları insana dokunur. Bu dokunuĢ sıcakkanlı bir insanı 

rahatsız etmez ama soğuk tipleri rahatsız eder. Hatta bazı durumlarda cinsel taciz bile 

sayılabilir. Bu nedenle iĢyerindeki dokunuĢun tokalaĢmayla sınırlandırılması 

faydalıdır (Sampson, 1995: 37). 
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6.4. Koku  

Ġlk çağlardaki en ilkel toplumlardan, en geliĢmiĢ toplumlara değin koku, sosyal 

statü belirleyici bir araç olarak hayatımızın parçası olagelmiĢtir. Koku, bireyin ait 

olduğu grup ve toplumda tanımlayıcıdır. KiĢilerin birbirleriyle olan iletiĢiminin 

olumlu ya da olumsuz olmasında belirleyicidir. Avusturyalı bilim adamlarının 

yaptığı araĢtırmaya göre insanın beden kokusu parmak izi kadar özeldir (Fidan, 

2009: 174-175). Bu derece önemli bir sözsüz iletiĢim unsuru olan koku duyusu 

hakkında yeterince araĢtırma yapılmamıĢtır (Aktaran: Çalıyurt vd., 2000: 69-71). 

Doğada kaç çeĢit koku olduğu bilinmemekle birlikte binlerce koku olduğu 

söylenebilir. Kokuya özelliğini veren bünyesindeki moleküller arasındaki çok küçük 

değiĢikliklerdir. Örneğin çürümüĢ bir domates ile sağlam bir domates sebzesi 

arasındaki fark bunlardan çevreye yayılan moleküllerin yapılarındaki farktır. Havaya 

yayılan molekül ne derece yoğun olursa oluĢan koku da o derece güçlü olmaktadır. 

Örneğin kekik bitkisinin bize hoĢ gelen kokusunun kaynağı, kekikten yayılan uçucu 

moleküllerdir (Sanal, 2010). 

Burnun sadece % 5’lik bölümünün görevi koku almaktır. Bir günde yaklaĢık 

olarak 23.000 defa nefes alıp veririz ve bu sırada aldığımız nefesle, havayla kokuyu 

algılarız. Aldığımız bir nefeslik havada milyar kere trilyon sayıda molekül ve koku 

taneciği yer almaktadır. Gerçekte çok sayıda farklı molekülden oluĢmuĢ bir karıĢımı 

tek bir koku olarak algılarız. Örneğin beyaz ekmek kokusu yaklaĢık 70,  kahve 

kokusu ise en az 150 değiĢik koku molekülünden oluĢmaktadır (Sanal, 2010). 

Her insan kendine ait bir koku taĢır. Canlıların vücutları arasında koku 

haberleĢmesi olur. Bu süreç vücutlarından salgılanan ve feromon denilen maddeler 

aracılığıyla gerçekleĢir. Her canlı türünün kendi feromonu ayrıdır ve sadece kendi 

türünü etkiler. Burundan havayla beraber alınarak beyne iletilen feromonlar kiĢinin 

ruh halini değiĢtirebilmektedir (Tayfun, 2009: 105). Canlıların vücutlarından 

yaydıkları değiĢik tipte kokuların bir kısmı iletiĢim amaçlıdır. Bu kokulardan bazıları 

kiĢiye hastır. Örneğin bir köpek sahibini, onun kokusundan tanır. 
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Koku duyusu, yiyecek ve içeceklerin lezzetinin belirlenmesinde ve tercih 

edilmesinde önemli bir role sahiptir. Aynı zamanda tehlikeli duman, gazların 

algılanması ve bir yiyeceğin bozuk ya da zehirli olduğunun anlaĢılması koku duyusu 

sayesinde gerçekleĢmektedir. Rahatsız edici ya da zararlı kokulara maruz kalmak, 

bireyin depresyon ya da diğer psikiyatrik bozukluklar yaĢamasına sebep 

olabilmektedir (Aktaran: Çalıyurt vd., 2000: 69-71) 

DıĢ etkenlere sürekli olara açık olan beynimize dıĢ uyarıcıların ulaĢması belli 

bir zaman dilimini gerektirir. Bunların arasında koku beynimize en hızlı ulaĢan 

uyarıcıdır (Fidan, 2009: 179). Koku,  beyindeki koku merkezine ulaĢtığında beyin 

geçmiĢ hayatı inceler ve gelen kokuyla ile bağlantı arar, eĢleĢtirme yapmaya çalıĢır. 

EĢleĢme gerçekleĢirse kiĢinin anıları canlanır (Tayfun, 2009: 105). 

Ayrıca koku bireylerin farkında olmadıkları ya da sakladıkları bilgileri de 

yansıtıcı özelliğe sahiptir. Örneğin bedeninden gelen koku ağır, yoğun derecede olan 

bir birey için beyin, bu kiĢi temizliğe önem vermiyor, beslenmesinde yağlı Ģeyleri 

seçiyor, kendine iyi bakmıyor; sağlıksız bir insan sinyali vererek onunla olan 

iliĢkimizin derecesini belirlemektedir. Özel hayatımızda da kiminle daha uzun 

ömürlü ve sağlıklı yaĢayabileceğim konusunda bize yardımcı olacak bilgiler 

vermektedir. Ailemizden birinin nefesi kötü kokuyorsa onun diĢlerini fırçalamadığı, 

ağız bakımına özen göstermediğini düĢünmemizin yanında onun midesinde ya da 

ağzında bir hastalık olduğu hakkında koku bize erken uyarı sinyali vererek hayat 

kurtarıcı bir rol de oynayabilmektedir. Eskiden konuĢma dili hatta bir beden dili bile 

yokken insanlar birbirlerini kokularıyla tanıyor, kimin zarar verebileceğini, kimin 

kötü düĢünceleri olduğunu, kimin iyi niyeti olduğunu hissediyor ona göre 

davranıyordu. KiĢilerin kokularından yabancı mı, o gruba mı ait oldukları da tespit 

ediliyordu (Fidan, 2009:175).  

Millward Brown’ın 600 araĢtırmacı ile 13 ülkede yaptığı “5! Senses” 

araĢtırmanın sonucuna göre pozitif koku ilgi ve arzu, negatif koku kasvet, tiksinti, 

uzaklaĢtırma hissi yaratırken duygularımızın %75’i en çok kokladıklarımızla ilgilidir. 

Koku duygusunun tüketiciler üzerindeki etkilerini ölçmek için yapılan bir 

araĢtırmada birbirinin aynısı olan iki Nike spor ayakkabısı iki farklı odada test 
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edilmiĢ. Odalardan birine özel bir koku verilirken, diğer odaya hiçbir koku 

verilmemiĢ.  AraĢtırmanın sonunda tüketicilerin koku verilen odadaki ürünü tercih 

ettiği hatta o ayakkabı için daha fazla ücret ödeyebileceklerini söylediği ortaya 

çıkmıĢtır (Sanal, 2008).  

Kokuya duyarlılık oranı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Kadınlarda 

kokuya hassasiyet erkeklerden daha fazladır. Bu nedenlerden olsa gerek kadınlarda 

parfüm, kokulu sabun, temizlik ürünleri kullanma oranı daha fazladır. Bir yerde 

bulunurken çok güzel bir koku algılayan birey kokunun geldiği yöne doğru dönerek, 

nereden, kimden geldiğini araĢtırmaktadır. Kokunun sahibi bulunduğunda ona karĢı 

olumlu duygular hissedilmektedir (Fidan, 2009: 176).  

Koku, iletiĢimi olumlu yönde etkileyip, güçlendirebildiği gibi iletiĢimi 

kesintiye uğratabilecek güce de sahiptir. Çok güzel, hoĢ giyinmiĢ, bakımlı ve güzel 

bir bayanla iletiĢime geçmek için yaklaĢılan bir birey yoğun bir ter kokusu ya da içi 

bayıltacak kadar ağır bir koku aldığında geriler ve iletiĢime geçmekten vazgeçer. 

Koku; pazarlama çalıĢmalarında kullanılan kodlardan biridir. Örneğin Cappy Çilek 

içeceğinin satıĢ yerindeki tutundurma çalıĢmalarında tanıtım standının olduğu 

bölgeye özel yapılmıĢ çilek kokusu sıkılarak satıĢ yeri içerisinde alıĢveriĢ yapan 

insanların kokuyu izleyerek standa geldikleri ve ürünü satın aldıkları gözlenmiĢtir. 

Bu tarz uygulamaların, ürünün satıĢı aĢamasında tüketicinin ikna edilmesindeki gücü 

oldukça yüksektir. 

6.5. Renkler  

Renkler, insanların fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal hayatlarını önemli 

derecede etkileyen güç unsurlarıdır (Fidan, 2009:200) Renklerin zekânın harekete 

geçmesi, psikolojik durum üzerindeki etkisi bilimsel araĢtırmaların bile konusu 

olmuĢtur (Zıllıoğlu, 2008:181)  

Renge karsı tepkimiz çoğu zaman kesin ve anidir. Renk algılama hakkındaki 

bilgimiz, tepkilerimizin ve deneyimlerimizin, çevremizin gözlenmesinden elde edilen 

bilgi kadardır. Renk algılamalarını etkileyen faktörler olarak genetik temel yaratılıĢ, 

kiĢilik yapısı, fiziksel ve psikolojik durum, yaĢ, cinsiyet, hassasiyet, alıĢkanlıklar vb. 
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faktörler söylenilebilir. Bunlarla birlikte iyi ya da kötü hatıralar, yaĢam tarzına bağlı 

olarak renkle ilgili deneyimler, renk kültürü ile ilgili çevre, renk stil ve modaları, 

bölgesel ve coğrafi koĢullara bağlı gelenek ve inanıĢlarla beraber iklim etkileri gibi 

unsurlar da renkle ilgili algılamaları olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir 

(Sema, 2006: 75). 

Toplumların genel karakterleri ve inanç yapılarının farklı olmasından kaynaklı 

olarak renk tercihi de değiĢir. Siyah renk birçok toplumda yas rengi kabul edilirken 

Çinlilerde yas rengi beyazdır.  

Herhangi bir rengin kiĢiler üzerinde sabit, değiĢmez bir anlam taĢıdığı 

söylenemez.  Herhangi bir renge karĢı her insan farklı bir tepki verebilir. Hatta bu 

nedenle insan karakterini daha iyi anlamak üzere psikologlar insan karakterlerini 

tanımlamada renkleri kullanabilmektedir. Belli renklere karĢı bireyin göstermiĢ 

olduğu tepkinin Ģiddetinin yoğunluğuna bağlı olarak psikologlar insan karakterleri ile 

ilgili bilgiler elde edebilmektedir.  

Renkler, hayatın her alanında yer almakta ve insanların psikolojisini 

etkilemektedir. Renk olmadan insanoğlunun hayatı siyah- beyaz, aydınlık-karanlık 

olarak sürer, renksizlik yaĢanırdı. Renkler varlıklarıyla insanlara neĢe katar, 

canlandırır, onların hayatına ivme kazandırır. Renklerin insanoğlu üzerindeki 

etkilerinin bilinmesi, renkler konusunda farkındalık sağlayacak ve onların hayatını 

olumlu yönde etkileyecektir. Ġnsanoğlu için renkler hayatın vazgeçilmez parçalarıdır. 

Bu derece önemli olan renkler  konusunu ayrıntılı Ģekilde  incelemek gereklidir. 
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2. BÖLÜM 

SÖZSÜZ ĠLETĠġĠM UNSURU OLARAK RENKLER 

2.1. Renk Kavramı ve Renklerin Tarihi 

Hayatta var olan, görülen ya da görülemeyen her Ģeyin bir rengi vardır ve 

bunlar renklerle anlam bulmaktadır. GerçekleĢmesi çok zor olan hayallere pembe 

hayaller, söylenen küçük yalanlara da beyaz yalanlar denilerek kiĢiler yaĢadıkları ruh 

halini bile renklerle anlamlandırmaktadır. Renkler hayatı ıĢıltılarıyla, farklılıklarıyla, 

kiĢilerde yarattıkları hislerle değer katarlar.  

Renk, insanların arada sırada aklına gelen ya da onların karĢılaĢtığı basit bir 

kavram değil; aksine ıĢık ve insan gözü var oldukça her an ve sürekli olarak insan 

hayatını etkileyecek kadar önemli bir kavramdır. Ortak görüĢlere göre renk,  fiziki 

ortamı ve insan fizyolojisini etkilemekte dolayısıyla hisleri, düĢünceleri, istekleri, 

davranıĢları ve hareketleri biçimlendirmektedir. Mekân ve insan arasında dengeleyici 

rolü üstlenen renk,  bazı mekânların insanlar üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi 

azaltabildiği gibi bilinçli Ģekilde kombine edilerek insanlar üzerinde 

heyecanlandırıcı, keyif verici bir etki de bırakabilir (Sema, 2006: 74). 

Renk kavramıyla ilgili yapılmıĢ tanımlara bakılarak renk için; ıĢık kaynağından 

çıkan ıĢığın doğrudan ya da bir yüzeye yansıyıp göz organına ulaĢması ve beyinde bu 

yansımanın algılanıp, örgütlenip, yorumlanmasıdır” denilmektedir (Sirel, 1974: 9). 

Renk ile insanoğlunun iliĢkisinin baĢlangıcı insanoğlunun dünya üzerindeki 

varlığıyla eĢ zamanlıdır. Renkler çok eski çağlardan beri insanın sözsüz iletiĢimde 

kullandığı, sihirli olduğuna inandığı simgeler olagelmiĢtir. Ġlk insanlar, baĢlangıçta 

rengin büyüsel güçlerine inanmaktaydı. Bunun ilk örnekleri Lascaux ve Altimara 

mağaralarının duvarlarında bulunmaktadır. Bu duvarlarda zeminden elde edilen 

kırmızı, sarı, siyah ve çamur renginde doğal malzemelerden yapılmıĢ birçok hayvan 

resmine rastlanmıĢtır ( Sun, 1998: 89). 
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Tarih öncesi dönemde doğadaki renk değiĢimlerini izleyen insanoğlu renklere 

anlam yüklemiĢtir. Gün batımındaki kırmızı renk; baĢlangıcı, canlılığı günün sona 

erdiği andaki renk olan siyah da bitiĢi, sonu, ölümü çağrıĢtırmıĢtır ( Sun, 1998: 90). 

Hatta o dönemlerde yaĢayan insanlar rengin,  cennette onlara emniyetli rehber 

olacağına inanmıĢlardır (Çitoğlu, 2008:23). 

Ġnsanoğlu geliĢtikçe renklerin kullanımı da değiĢime uğramıĢtır. Ġlk dönemlerde 

mağara duvarlarına yapılan boyamalar yerini vücut boyama ve kiĢisel süslenmeye 

bırakmıĢtır. Her kabile belli bir toplumsal düzeyden diğerine geçerken ölüm, doğum, 

ergenlik durumlarında beden yüzeylerini mavi baskılar ile süsleyerek sembolize 

etmiĢtir. Beden boyama ve kiĢisel süslenme bireyin ait olduğu topluluğu ve onun o  

topluluktaki düzeyinin göstergesi olmuĢtur ( Sun, 1998: 90). Aynı zamanda renkler, 

toplumsal yasamda grup üyelerinin birbirlerini kolayca tanımaları, birbirleriyle olan 

bağlarını göstermesi, bağlılığın pekiĢmesi diğer grup ya da kiĢilerden farklılıklarını 

ortaya koymasında da önemli rol oynamıĢtır ( CoĢkuner, 1995:22). 

Renklerle yapılan boyamalar bir anlamda bireylerin giysileri görevini 

görüyordu. Bu gelenek halen devam etmektedir. Günümüzde hemĢirelerin beyaz 

renk önlük giymeleri, yeni doğan bebeğe cinsiyetine göre pembe ya da mavi renk 

giysi giydirilmesi, askeriyedeki askerlerin üniformaları yeĢil renkte olması, D&R 

kitapevinde çalıĢan temizlik elemanlarının mavi renk önlük, satıĢ biriminde 

çalıĢanların ise turuncu renk tiĢört ve lacivert renk pantolon giymesi buna örnek 

gösterilebilir. 

Ġlk çağlarda rengin kullanımına iliĢkin pek çok örnek vardır. Günümüzde Irak 

devleti sınırları içinde yer alan MÖ. 230 yılında yapılmıĢ dünyanın en eski 

tapınaklarından kabul edilen UR Tapınağı’nın dört duvarı kırmızı renk, kubbesi mavi 

ve altın sarısı rengindedir (Üster, 2009).  

Mısırlılar mavi rengi doğruluk, dürüstlük ve tanrısallığın simgesi kabul 

etmekteydi. Hindistan’da bir gelin adayı Ģeytani ruhları kaçırmak için düğünden 

önceki 6 gün boyunca sarı renk elbise; Çinde ise bir gelin adayı mutluluğu temsil 

eden kırmızı renkte elbise giymekteydi. Yunanlılarda mor renk kutsal kabul edilirdi. 
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Hükümdarların kaftanı, deniz salyangozundan yapılan üretimi zor olan bu renkle 

süslenmekteydi ( Sun, 1998: 91-92).Eski Babil ve Mezopotamya uygarlıkları gök 

mavisi, altın sarısı gibi gücü simgeleyen renkleri,  Yunanlılar da beyazı, sarı yaldızla 

birlikte bina ve saray mimarisinde kullanmıĢlardır. Eski zamanlarda Çin’in baĢkenti 

Pekindeki binaların çatıları iyi ruhları simgeleyen sarı renge boyanmıĢtır. Pekin’de 

parlak renkler törensel binalarda ve saraylarda kullanılmıĢtır. Renklerin özel 

amaçlarla kullanıldığı halkın renkli kiremitler kullanmasının yasak olmasından da 

anlaĢılabilmektedir (Özdemir, 2005:398). Eski çağlarda Pythagoras, Platon, 

Aristotales, Plinius gibi düĢünürler ve ünlü ressam Leonardo Da Vinci temel 

renklerin toprak, ateĢ, hava, su gibi temel maddelerin biçimleri olduğunu ileri sürerek 

sarının toprağa, yeĢilin suya, mavinin havaya, kırmızının ateĢe ve siyahın karanlığa 

ait olduğunu söylemiĢtir (Aktaran: Çitoğlu, 2008:24). 

Renk bilimi temelinin atılması ve ilk olarak renklerin sistematik olarak 

sınıflandırılması 1666’da Isaac Newton tarafından  yapılan renk çemberiyle 

gerçekleĢmiĢtir. Newton tüm renklerin beyaz ıĢık içinde olduğunu söyleyerek; temel 

olan yedi rengi, yedi gezegene ve yedi müzik notasına bağlamıĢtır. Newton renklerin 

belli bir sıra meydana getirmesine “spektrum solar” (güneĢ tayfı) adını vermiĢtir. 

Tayftaki renklerin kırılma açısına göre sıralamalarını da kırmızı, turuncu, sarı, yeĢil, 

mavi, lacivert, mor Ģeklinde yapmıĢtır.( Çağlarca,1993: 5–6).  

Newton’dan sonra Ostwald, kendi adıyla anılan renk dizgesini oluĢturmuĢtur. 

Onu,  renkleri üç boyutlu olarak ele alan bugün ve yakın gelecek için geçerliliği olan 

Munsell’in dizgesi takip etmiĢtir. Bu dizgede, Munsell her bir renk için tür, değer, 

doymuĢluk terimleri ile açıklanan üç bileĢeni tanımlar ve her bileĢeni kendi içinde 

ondalık sayı sistemine göre derecelendirir. Onun dizgesinde tür, bir rengi ötekilerden 

ayırt eden nitelik anlamına gelmektedir. Tür çemberi “kırmızı, sarı, yeĢil, mavi, mor” 

renkler eĢit uzaklıkta olacak Ģekilde önce beĢe, sonra ona, daha sonra yüze 

bölünmüĢtür (Sirel,1974:13-14-15). 



 

57 

2.2. Rengin OluĢumu ve Renk Grupları  

Hayatımızda önemli bir yere sahip olan renklerin oluĢmasında birinci derecede  

etken güneĢ ıĢığıdır.  GüneĢten yeryüzüne ulaĢan ıĢık dünyaya ulaĢmadan önce 

atmosferde süzülür ve göze zarar vermeyecek hale gelir. Atmosferden geçen ıĢık, 

yeryüzüne geldiğinde ıĢığı tutmadan yansıtacak maddelere çarparak yansır ve bu 

maddelerden bir ıĢık dalgası yayılır (Sanal, 2008).Tüm dalga boyları aynı anda göze 

ulaĢtığında beyaz, hiç ulaĢmadığında ise siyah olarak algılanır. Ġnsan gözü 380 

nanometre ile 780 nanometre arasındaki dalga boylarını algılayabilir (Üster, 2009). 

Kırmızı renk en kısa dalgaya, mor renk ise en uzun dalgaya sahiptir (Çağlarca,1993: 

5). IĢığın renge dönüĢmesi için belli  bir dalga boyuna sahip olması gerekir. IĢık 

dalgası, göz organı tarafından algılanır. Gözdeki retina bölgesine gelen ıĢık, elektrik 

sinyaline dönüĢtürülür. Bu elektrik sinyalleri beyindeki görüntü merkezine ulaĢır ve 

buradaki sinir hücreleri tarafından renk olarak algılanır (Sanal, 2006). Ancak renk 

duygusunun oluĢması ıĢıkla birlikte normal çalıĢan bir beyin ve gözün varlığına 

bağlıdır (Sağocak, 2005:78). 

IĢık, beyin ve göz aracılığıyla ortaya çıkan renk anlamı üç sistem içerisinde 

incelenebilir (Çağlarca, 1993:5): 

 Psikolojik sistemde renk: Rengin beyinde algılanması ile ilgili boyutudur ve 

bu algılama sonucunda insan psikolojisi üzerinde farklı renkler farklı etkilere neden 

olur. 

 Fizyolojik sistemde renk: Görme organı olan gözün retinasında çeĢitli ıĢık 

türlerinin gerçekleĢtirdiği sinir sistemiyle alakalı fizyolojik boyuttur.  

 Fiziksel sistemde renk: IĢıkla ilgili olayların ölçülerle, rakamlarla açıklandığı 

ıĢık dalgalarıyla alakalı boyuttur. Gözün bu değiĢik uzunlukta olan dalgaları renk 

sinirleriyle beyne göndermesiyle renk ortaya çıkar.  

Bir renk iki temel özelliğe sahiptir: Ton (Açık-koyu), Satürasyon (yoğunluk, 

saflık hali). Bir rengin ton değerinden bahsedildiğinde söz konusu olan o rengin 

aydınlık, açıklık veya koyuluğu; ıĢıklılığının derecesidir. Örneğin çimen yeĢili ile 
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zümrüt yeĢili arasındaki fark ton farklılığıdır (Çağlarca, 1993: 19) Bir rengin 

satürasyonundan bahsedildiğinde kastedilen ise rengin en saf ve en kuvvetli, canlı 

halindeki değeridir (Çağlarca, 1993 : 19). Örneğin parlak açık mavi denildiğinde 

parlak nitelemesi yoğunluğu, açık nitelemesi tonu, yeĢil ise rengi anlatmaktadır. 

Renk Çemberi 

 

ġekil 2:RenkÇemberi (Kaynak: 

http://www.sapdesignguild.org/resources/glossary_color/index1.html) 

 

Renkler arasındaki farkları, iliĢkileri tanımak, incelemek amacıyla Newton’un 

Spektrum Solar Ģeridi teorik olarak çember haline sokulduğunda ortaya renk çemberi 

çıkmaktadır (Çağlarca, 1993: 24). Bu çemberin içindeki renkleri iliĢkilerine göre 

gruplandırdığımızda ortaya Ģu gruplar çıkar: 

 Ana ve ara renkler 

 Uygun renkler 

 Kontrast renkler 

 Bütünleyici renkler 

 Uygunsuz renkler 

 Sıcak-soğuk renkler 
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 Nötr (Akromatik) renkler 

Ana renkler, bütün renklerin çıkıĢ noktası olan ve baĢka renklerin karıĢtırılması 

sonucunda elde edilemeyen renklerdir. Bu renkler sarı, kırmızı ve mavidir (Kalmık, 

1964: 11). Ana renkler doğada tek baĢına bulunurlar ve farklı oranlarda 

karıĢtırılmaları sonucunda birbirinden farklı sayısız tona dönüĢebilen ara renkleri 

oluĢturmaktadırlar (Üster, 2010).  

Uygun Renkler, renk çemberinde yan yana bulunan yakın, komĢu renklerdir 

(Çağlarca, 1993: 27). Sarı- turuncu- kırmızı, kırmızı – mor - mavi, mavi –yeĢil - sarı, 

turuncu – kırmızı - mor, mor – mavi - yeĢil, yeĢil-sarı, turuncu renkler birbirine 

uygun renklerdir. Uygun renkler, birbirlerine yakın oldukları için birbirlerinin renk 

kuvvetini kırarak yumuĢaklık kazandırır ve gözü yormayarak bireylerde huzur hissi 

yaratır.  

Kontrast renkler, renk çemberinde birbirinin tam karĢısına denk gelen, birbirine 

zıt olan renklerdir (Çağlarca, 1993: 28). Sarı rengin kontrastı mor renk, kırmızı 

rengin kontrastı yeĢil renk, mavi rengin kontrastı turuncu renktir. Kontrast renkler 

yan yana kullanıldıklarında birbirlerinin kuvvetini artırarak maximum derecede zıtlık 

yaratırlar (Kalmık, 1964: 12).  

Bütünleyici renkler, birbirini tamamlayan zıt renklerdir ve bu renkler birbiriyle 

karıĢtırıldıklarında renksizliği, griyi oluĢturmaktadır (Kalmık, 1964: 12).  Bu 

karıĢımda bütünleyici renklerden birisi mutlaka ana renktir; diğer renk ise üç ana 

renkten geriye kalan iki rengin karıĢımdır. Basit olarak bütünleyici renk, üç ana 

renkten ikisi karıĢtırıldığında geriye kalan ana renktir (Çağlar, 1993 : 30). 

Uygunsuz renkler, renk çemberinde yan yana,  karĢı karĢıya olmayan renklerdir 

ve aralarında ortak bir rengin paylaĢımı yoktur. Birbirine uygunsuz olan bu renklerin 

Ģark minyatürlerinde baĢarılı Ģekilde kullanıldığı görülmektedir ( Kalmık, 1964 : 13 

).   

Sıcak ve soğuk renkler, renklerin fiziki görünüĢlerinin yarattığı hisse bağlı 

olarak sıcak-soğuk renkler olarak iki gruba ayrılabilir. Ġçinde sarı renk taĢıyan ya da 
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sarıya çalan bütün renklere sıcak renkler denilir (Çağlarca, 1993 : 36). Ġçinde mavi, 

yeĢil ile bu renklerin karıĢtığı renklere ise soğuk renkler denilmektedir (Kalmık, 

1963 :13).  

Nötr (Akromatik) renkler, yanına ve üstüne geldiği renkleri etkilemeyen siyah, 

beyaz ve bunların arasındaki bütün gri renk tonlarına verilen isimdir (Çağlarca, 1993: 

38). Bunlar ana renklerin karıĢtırılmasından ya da doğrudan doğruya bütünleyici 

renklerin karıĢmasından meydana gelen siyaha yakın renksizlik durumudur (Kalmık, 

1964 : 13).  

2.3. Renklerin Anlamlarının OluĢumu 

Renk kendi baĢına anlam kazanmadan önce toplumların çoğunda herhangi bir 

Ģeyin doğasına ait bir nitelik sayılmıĢ ve cinsler ile çeĢitler arasında ayrım yapmak 

için kullanılan bir ölçüt olmuĢtur. Rengin toplumsal boyut kazanması, insan 

vücudunun boyanmasıyla ve her boyanın farklı bir konumu sembolize etmesiyle 

baĢlamıĢtır (Zıllıoğlu, 2007:183). 

Farklı kültürdeki bireylerin farklı algısal davranıĢlarının olduğu gerçeği ilk kez 

renklerin algılanmasında ortaya çıkmıĢtır. Benzer eğitim ve kültür düzeyindeki 

insanların renklere yükledikleri anlamda ortak paylaĢım sözkonu iken kültür 

farklılığı uç noktada olan kültürler arasında aynı renkler farklı anlamlar taĢımaktadır. 

Renk belirlemede özellikle batı dillerinde zengin sözcük sayısı bulunmaktadır ( 

Bodur, 2006: 82). Son zamanlardaki çalıĢmalar,  temel renk adlarının tüm dillerde 

ortak olduğunu, ancak değiĢik renk tonlarının adlarının her kültürün kendine has 

yöntemiyle ve kültürlerinin özellikleriyle bağlantılı olarak tasvir edilmesinden 

kaynaklı olarak tüm dillerde aynı ada sahip olmadığını ortaya koymaktadır (Demir, 

2007: 290). 

Renk adları konusunda bütün dillerde sadece 11 renk ortaktır. Bu renkler:  

Siyah, beyaz, kırmızı, sarı, yeĢil, mavi, kahverengi, mor, pembe, gri ve turuncudur. 

Türk dilinde kaç renk adı olduğunu söylemek gerçekten zordur. Türkçe’deki temel 

renk adları: kırmızı, sarı, yeĢil, mavi, kahverengi, mor, pembe, turuncu, siyah, beyaz 

ve gridir. Bunların dıĢında çevreden, doğadan, yiyeceklerden, metal ve renklerden 
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adını alan ikincil renk adları da vardır: lacivert, bordo, gülkurusu ve yavruağzı, 

somon, füme, fuĢya, türkuaz. (Demir, 2007: 291) 

Her temel rengin genelde ifade ettiği bir anlam vardır. Rengin 

anlamlandırılmasını açıklamaya yönelik iki yaklaĢım öne sürülmektedir: Birincisi 

renge dair olan bazı tepkilerin insanlar tarafından içsel, sezgisel ve evrensel 

olmasıdır. Bu yaklaĢıma göre renklere özellikle kırmızı, turuncu gibi sıcak renklere 

karĢı gösterilen coĢku, heyecan duygu tepkilerinin doğuĢtan bir tepki olduğu ve 

deneyim, öğrenme etkisiyle gerçekleĢmediğidir. Ġkincisi ise gerçeklere dayalı olan 

öğrenilmiĢ bilgilerle bazen de belirli bir toplumda belirli bir zaman ve yerde 

öğrenilmiĢ olan kavramlarla renklerin iliĢkilendirilmesidir. Örneğin sıcak ile kırmızı 

renk,  soğuk ile mavi arasında bağlantı kurulması insanın deneyimi ile ilgilidir 

(Sema, 2006: 88). 

Renklere yönelik anlam yüklemeleri toplumdaki gelenek ve göreneklerle de 

ilgilidir.  Siyah renk birçok toplumda yas durumunu simgelerken Çinililerde yas 

rengi beyazdır. Ġmparatorluğun gücünü Batı’da, Roma’da erguvan rengi temsil 

ederken Doğu’da sarı renk temsil etmektedir. Türkiye’de resmi törenler için 

gönderilen çiçeklerin renk tercihi çoğunlukla kırmızı ve beyazdır. Birçok toplumda 

kırmızı renk;  ateĢ ve kanın rengi olmasından kaynaklı olarak tehlike, Ģiddet 

anlamına gelirken, Afrika toplumlarının çoğunda beyaz renk, tehlike ve ölümü 

simgelemektedir (Zıllıoğlu, 2007:182-184). Renkler toplumların kültürlerinin önemli 

bir parçası olduğundan diğer kültür unsurları gibi kolaylıkla değiĢemez. 

Rengin anlamı, adı sadece kültürden kültüre farklılık göstermemektedir. Rengi 

kullanan kiĢinin –özellikle resim sanatçının- konunun içeriğine göre aynı rengi farklı 

tablolarında farklı anlamlara gelecek biçimde kullandıkları görülmektedir. Örneğin 

Van Gogh bir dostunun saç rengini limon sarısı, fon rengini mavi renk yaparken,  

kahvehaneyi insanları suça iten bir yer olarak düĢündüğünden sülfür benzeri bir 

renge boyamıĢtır.Rengin kiĢiselleĢtirilmesine baĢka bir örnek de Konfüçyüs’tür ( 

Bodur, 2006: 82-83). Sarı rengi kullanan,  kırmızı rengi hatırlattığı için mor rengi 

sevmeyen Konfüçyüs mor renk için  "Heang tang" isimli kitabında "üstün insan 

giysilerini mor renk ile süslemez" demiĢtir (Üster, 2009).  
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Ġnsanlar her zaman baĢkasının da belli bir rengi aynen kendisi gibi gördüğünü 

düĢünür.  Renk adlarına değiĢik kiĢilerin, “benzer” veya “aynı” ya da “farklı” 

gördükleri Ģeylerde, standartlarının aynı olduğunu söyleyemeyiz. Aynı renkler 

kiĢilere, Ģartlara ve bulunulan ortama göre farklı anlamlar taĢıyabilir.  Örneğin 

kırmızı renk kimi için canlılık, yakınlık, çekicilik hissi verirken kimi için kan, Ģiddet 

duygularını çağrıĢtırır. 1960’lı yılların sonlarında aya giden astronotlar farklı bir 

deneyim yaĢamıĢlardır.Ay’ın taĢ ve toprak rengini belirleyememiĢlerdir. Kimisi 

toprağın rengini beyazımsı gri olarak tanımlarken kimisi yeĢilimsi mavi olarak 

açıklamıĢtır. (Aktaran: Çitoğlu, 2008 : 31).  

2.4.  Günlük YaĢamda Rengin Kullanımı 

Renk,  günlük hayatın vazgeçilmez bir öğesidir. Çevreyle iletiĢim halinde olan 

insan, rengi hayatını kolaylaĢtırmak için bazen bilinçli bazen bilinçsiz olarak 

kullanmaktadır. Ġnsan hayatının her alanında renkleri görmek ve onların etkilerini 

hissetmek mümkündür. Ġnsanoğlu doğduğu ilk aylardan itibaren çevresindeki 

renkleri ayırt etmeye baĢlar. YaĢam içerisinde bu renklerin  onun için bir anlamlı 

anlam haline gelmesi onu duygusal anlamda etkilemesine, onda iz bırakmasına, ilgi 

ve anımsama kaynağı olmasına bağlı olarak gerçekleĢir (Zıllıoğlu, 2007:182).Günlük 

hayatta renklerin özellikle hâkim olduğu alanlar: Beslenme, koku, müzik, 

dekorasyon, spor, alıĢveriĢ, sanat, ulaĢım, tedavi, evlilik, sağlık kuruluĢları, çalıĢma 

ortamı, çocuk ve  giysilerdir. 

2.4.1. Beslenme ve Renk  

Her insanın varlığını devam ettirmesi için beslenmesi gereklidir. Sağlıklı ve 

dengeli beslenmede renkli beslenme ile gerçekleĢmektedir. Kırmızı besinler (tüm 

kırmızı derili meyve ve sebzeler, et, su teresi, pancar, lahana, kiraz, biber, üzüm, 

soğan, turp) alkali ağırlıklı, yeĢil besinler (bütün yeĢil sebze ve meyveler) 

dengeleyici, etkileri hafifletici, mavi (çay üzümü, balık, kuĢkonmaz), mor besinler 

(patlıcan, mor lahana, pancar, mor üzüm, böğürtlen) asit içeriklidir. Örneğin stresli 

bir iĢte çalıĢan birey yeĢil besinlerle beslendiğinde rahatlayacaktır. GökkuĢağının 

yedi rengini içeren bir salata insanlarda sağlık ve mutluluk hissi yaratacaktır 
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(Üster,2009). Yapılan çeĢitli deneylere göre renkler, insanların koku ve tat alma 

duyuları üzerinde de etkilidir. Örneğin sarı ve turuncu renk limonu ve mandalinayı 

çağrıĢtırdığı için ekĢi hissi; kırmızı ve  pembe renk akla elmayı getirdiği için tatlı 

hissi uyandırır (Soygüder, 2006). 

2.4.2. Tedavi ve Renk 

Her renk vücudumuz ve beynimiz üzerinde değiĢik etkilere sahiptir ve 

vücudumuzu saran adına “aura” denilen elektromanyetik bir alan vardır. Bu alan 

“kırmızı, turuncu, sarı, yeĢil, mavi, mor” rengindedir. Her bireyin aurasındaki renkler 

ve yoğunlukları farklıdır. Vücuttaki her bölgenin aura rengi farklıdır. Bir bölge hasta 

olduğunda aura rengi bozulmaktadır. Bozulan bu renk ile ilgili çalıĢma yapıldığında 

aura dengesini bulmakta ve hasta bölge iyileĢmektedir (TaĢdelen, 2010). Her insanın 

aura rengi farklıdır. Her insan aynı aura rengine sahip olsaydı hayat sıradan olurdu 

(Oslie, 2007: 11).  Bir kiĢinin metabolizmasının çalıĢma seviyesini etkilemek veya 

değerlendirme amacıyla renklerin kullanılmasına renk terapisi (kromoterapi) 

denilmektedir ( Sharma, 2007: 18). Renklerin ve ıĢığın insanların duygularında ve 

fiziksel durumlarında gözle görülür etkilerinin olmasını araĢtıran bilim adamlarının 

çalıĢmaları sonucunda renk terapisi ortaya çıkmıĢtır.  Tokyo, Pekin, New York, 

Paris, Londra gibi dünyanın pek çok yerinde  “renk bilim merkezi” vardır (Soygüder, 

2006). Bu merkezlerde hastalıklar renklerle tedavi edilmektedir. Örneğin migren 

rahatsızlığı için mor ve eflatun renkleri kullanılmaktadır. Hatta 1931 yılında renk ile 

ilgili bilgileri yaymak amacıyla kar amacı gütmeyen ISCC adında profesyonel bir 

dernek kurulmuĢtur (Andersen, 2009: 74).  Yapılan çalıĢmalarda renklerin 

odaklanma, dikkatli olma, saldırganlık seviyesi ve stres üzerinde etkisi olduğu 

saptanmıĢtır (Keskin, 2006:24). 

2.4.3. Sanat ve Renk 

Renklerin izleyiciler üzerindeki etkileri bilinerek ileti göndermek iletiĢime 

yepyeni boyutlar kazandıracaktır. Özellikle sinema sanatında, reklâm, fotoğraf ve 

grafik tasarımda anlamı güçlendirerek çalıĢmayı hazırlayanlara baĢarı sağlayacaktır. 

Firmalar ürün ambalajında, reklamlarda özellikle renklerden yararlanmaktadır 
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(Soygüder, 2006). Fotoğrafçılıkta da renkler anlam taĢır. Ġlk baĢta siyah beyaz olan 

fotoğrafları renklendirme çalıĢmaları renklerin anlamından faydalanma amacıyla da 

yapılmıĢtır (Bodur, 2006: 82). 

2.4.4. Dekorasyon ve Renk 

Evlerin odalarındaki renklere dikkat edildiğinde bilinçli ya da bilinçsiz olarak 

bir renk uyumu olduğu görülmektedir. Mobilyalar, halı, duvar, hatta tavan renkleri 

göze hoĢ geldiğinde uyum söz konusudur. Bu uyum ve denge insanların o ortamda 

huzurlu olmalarını ve orda olmaktan keyif almalarını sağlamaktadır. 

Dekorasyonda tercih edilen renklerin seçimi mekanda yaĢayan insanların 

ihtiyaç duyduğu  ve barıĢık olduğu renkler düĢünülerek yapılmalıdır. Bununla 

birlikte dekorasyonda dikkat edilmesi gereken temel uyum kuralları vardır: Tavan 

yüksekliği alçak ise duvar rengi oda renginden daha açık tonda seçilmelidir. Oda 

aydınlık ve geniĢ gösterilmek isteniyorsa duvarlar için açık tonlu renkler tercih 

edilmelidir. Zemin renkleri ise duvar renklerine yakın hatta biraz daha koyu 

seçilmelidir.  

Oturma odasında yumuĢak, rahatlatıcı renkler; yemek odasında yeĢil ve sarının 

tonları; mutfakta kırmızı, turuncu; yatak odasında ise evin bulunduğu yerin iklimine 

bağlı olarak değiĢik renkler seçilir. Sıcak iklimin yaĢandığı bir bölgede soğuk ve 

dinlendirici renkler, soğuk iklimin hâkim olduğu bölgede sıcak renkler tercih edilir.  

Ayrıca uykusuzluk sorunu çekenler için lila rengi önerilmektedir (Ann, 2002: 78 ). 

2.4.5. Sağlık KuruluĢları ve Renk 

Hastanelerde hatta hapishanelerde renklerin etkileri kullanılarak bu kurumların 

iç çevre koĢulları olumlu yönde değiĢtirilmektedir (Keskin, 2006:24). Renklerin 

sağlık kuruluĢlarında kullanımının önemine iliĢkin Türkiye’de yeni bir uygulama 

baĢlatılacaktır. Bu uygulama hastane acil servislerinde kullanılacaktır. Bu 

uygulamaya göre hastalar acil servise geldiklerinde sağlık görevlilerince ön 

kontrolleri yapıldıktan sonra aciliyet durumlarına göre seviyelendirileceklerdir. 

Seviyelerine uygun olarak hastalar sarı, yeĢil, kırmızı alana alınacaklardır. Kırmızı 
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alana hayati tehlike taĢıyan ve acil müdahalesi yapılacaklar, sarı alana hayati 

tehlikesi olmayan ancak durumu ciddi olanlar, yeĢil alana ise bekletilmesinde risk 

olmayan hastalar yerleĢtirilecektir (Sanal, 2010).  

 2.4.6. AlıĢveriĢ ve Renk 

Günümüzde renklerin gücünü ve önemini fark eden birçok kuruluĢ bu bilgiyi  

tüketiciyi etkileyip satıĢ rakamlarını yükseltme amaçlı kullanmaktadır. Bu kuruluĢlar 

en baĢta mağaza dekorasyonları olmak üzere, ürünlerin ambalaj renklerini tüketiciye 

hitap edecek Ģekle getirmiĢlerdir.  Örneğin gıda sektöründeki Ülker, Pizza pizza gibi 

firmalar tabelalarında canlı kırmızı renk kullanarak insanların iĢtahını artırmayı 

amaçlamıĢlardır.  

Kadınların market alıĢveriĢlerinde ilk olarak kırmızı, sarı, turuncu renkli 

reyonlara gittiği gözlenmiĢtir (Akgün,2009).  

Ġçindeki yağ, Ģeker, karbonhidrat oranı düĢürülmüĢ ürünlerin ambalaj renkleri 

mavi ya da yeĢildir. Bu renklerin tercih edilmesinin nedeni bilinçaltında mavinin 

enginliği, yeĢilin ise huzur ve denge duygusu yaratmasıdır. AlıĢveriĢ sırasında 

seçim yaparken içimizdeki sesi dinleriz. Bu sesi oluĢturan ise bilinçaltımızı 

etkileyen renklerdir (Üster, 2009).  

2.4.7. Çocuk ve Renk 

4 yaĢından büyük 15 çocuk ve 4 yaĢından küçük 15 çocuk ile yapılan 

araĢtırmada çocuklardan 12 adet yiyeceği ön planda ve arka planda farklı renk 

kullanarak tespit etmeleri istenmiĢtir.  Sonuçlara göre hedefi saptama hızında  ön 

plan renginin arka plan rengine oranla daha çok avantaj sağladığı bulunmuĢtur. 

Sadece arka plan rengi olan ön plan rengi olmayan hedefler 4 yaĢından küçük 

çocukların hedefi saptama hızını olumsuz yönde etkilemiĢtir (Thistle ve Wilkinson, 

2009) 



 

66 

2.4.8. UlaĢım ve Renk  

Günlük hayatta ulaĢımın düzenli ve en az kaza ile gerçekleĢebilmesi için renkli 

semboller kullanılmaktadır. Kırmızı, sarı ve yeĢil trafik lambaları sayesinde sürücüler 

kavĢaklarda ne zaman hareket edip ne zaman duracaklarını bilirler; turuncu ve siyah 

yol çizgileri sayesinde sürücüler yol çalıĢması olan yerlerde daha da dikkatli olurlar; 

bunun yanı sıra diğer renkler uyarıları ve baĢka durumları bildirmek için çeĢitli 

levhalarda kullanılır. Karayolu taĢımacılığı bağlamında renklerin, insanoğlunun 

yoğun olarak yaĢadığı yerlerde daha fazla sorumluluğu vardır (Andersen, 2009 : 73). 

2.4.9. Koku ve Renk 

Kokuların seçiminde kokunun kiĢide yarattığı his kadar renk de önemli rol 

oynamaktadır. Kokular ve parfümler hakkında Abrams, "koku öğesi esas itibari ile 

renksel bir sunumdur” demektedir. Abrams koku ve parfümlerin renklerle ritmik bir 

titreĢimi olduğunu ve araĢtırmalarıyla kokuların sıcaklık ve serinlik hissini 

verebileceğini ortaya koymuĢtur. Örneğin kırmızı renk bir parfümü sıcak, coĢkulu, 

canlı kiĢilikteki bireyler tercih etmektedir. Sarı renkteki bir kokuyu ise entelektüel, 

yönetici hırslı ve iddialı kiĢiler eflatun renk kokuyu da gizemli kiĢiler seçmektedir 

(Üster, 2009). Yapılan araĢtırmalar insanların açık renk kokuları daha yumuĢak, 

çiçek, Ģeker kokusunda; koyu renkli kokuları ise baharat rengi düĢünülerek daha ağır 

ve baharat kokusunda algıladığını göstermektedir (Soygüder, 2006). 

2.4.10.  Evlilik ve Renk  

Uluslararası Renk Bilim Konfederasyonunun yaptığı açıklamaya göre 

Fransa’daki belediye son yıllarda evlenecek çiftlerden renk analizi istemektedir. Bu 

analizde kiĢinin adı ve soyadı baz alınarak sayılarla renkler arasında iliĢkiye bağlı 

olarak yapılan analiz sonucu kiĢinin doğru dostluklar kurup kuramadığı, ikili 

iliĢkilerinin sağlıklı olup olmadığı, seçilen geleceğin kiĢiye ait olup olmadığı Ģablon 

olarak ortaya konmakta ve bir veren renkler kiĢinin barıĢık renkleri sıfır veren 

renkler ise kiĢinin ihtiyaç duyduğu renkler olarak saptanmaktadır (Akgün,2009). 
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2.4.11. Spor ve Renk 

Spor takımlarının baĢarılı olmasında renkler yasal doping olarak 

kullanılmaktadır. Örneğin Galatasaray'ın Ģampiyon olduğu zaman Galatasaraylı 

futbolcular doksan dakika maç boyunca sarı ve kırmızı renklerle tensel temasla renk 

tayfındaki etkinliği ile doping etkisi yaĢamıĢlardır. Renk tayfının etkilerinin dıĢında 

kırmızı, sarı ve turuncu renkler kiĢiyi spora hazırlar. Özellikle Uzak Doğu 

sporlarında renklerin gücü etkin Ģekilde kullanılmaktadır.  Sporcuya spora 

baĢlamadan önce kırmızı gelincik tarlası, turuncu gün batımı ve sarı ayçiçeği tarlası 

renk soluması yaptırılarak kırmızı soluma ile ataklığını turuncu soluma ile duygu 

dengesini, sarı soluma ile zekasını ön planda tutması sağlanmaktadır (Üster, 2009). 

2.4.12 ÇalıĢma Ortamı ve Renk 

Renk, çalıĢma ortamının insanların psikolojik duyarlılığına yanıt vermesi, iĢ 

verimliliğini artırması açısından önem taĢıyan ergonomik bir faktördür. Etkin, 

kaliteli, verimli ve güvenli bir çevre sisteminin oluĢturulmasında rengin bilinçli 

kullanımı; iĢ ortamında sıklıkla karĢılaĢılan yorgunluk, stres, iĢ hevesi kaybı, 

monotonluk, sosyal beklentiler gibi sorunların çözülmesinde faydalı olacaktır 

(Sağocak, 2008:80). AraĢtırmacı A.Ketchman bir sesin Ģiddetinin mekânın rengine 

bağlı olarak farklılık gösterdiğini tespit etmiĢtir. Örneğin dinleyiciler sesi, mor 

renkteki bir odada beyaz renk bir odaya göre daha yumuĢak ve güçsüz duyduklarını 

söylemiĢlerdir (Aktaran: Özdemir,2005:392).  

2.4.13. Müzik ve Renk 

Renkler müziğin doğasını da etkilemektedir. Renkli müziklerin, bir osilatör 

makinesi, ıĢık ve ses mühendisleri ile elde edilmesi bilimsel ve mümkündür.  

Dussaud'a göre renk spektrumunda yer alan değiĢik renkler arasında bulunan titreĢim 

bağlantısı ile yedi müzik notası arasındaki bağlantı da aynıdır. Seslerde renkler gibi 

iki gruba ayrılır. Temel nota grubu; Do, Mi, Sol temel renklerle Kımızı, Sarı ve 

Mavi; tamamlayıcı notalar grubu olan; Re, Fa, La, Si tamamlayıcı renkler olan 

Turuncu, YeĢil, Eflatun, Mora denk gelmektedir. Bunu ilk kullanan sanatçılardan biri 
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olan Mozart’ın do notasından bestelenmiĢ birçok kırmızı senfonisi vardır (Üster, 

2009). 

2.4.14. Giysiler ve Renk  

Günlük hayatın vazgeçilmez parçalarından olan giysilerde  kullanılan  renkler 

eski zamanlardan beri  bir statü göstergesi olarak  ve mesaj iletme aracı olarak 

kullanılmıĢtır  (Mısırlı, 2008 : 83). Ġnsanlar içinde bulundukları ruh hallerini farkında 

olmadan renklerle ifade edebilmektedir. Örneğin evlenirken, boĢanırken, bir yakınını 

kaybettiğinde tercih edilen giysi renkleri birbirinden farklı olmaktadır. Nesnelerle 

taĢınan bu renkler aslında bir mesajı iletmektedir. Sessiz bir dildir ve çok hızlı bir 

Ģekilde algılanmaktadır. Örneğin siyasetçiler, isimleri üzerinde skandallarının 

dolaĢtığı zamanlarda insanlar üzerinde temizlik saflık duygusu uyandırmak için açık 

renk takım giysiler, döpiyesler giymektedir(Soygüder, 2006). 

2.5. Renklerin Psikolojik ve Fizyolojik Etkileri 

Renklerin insanlara etkisi fizyolojik ve psikolojik etkiler olmak üzere iki 

Ģekilde incelenmektedir (Özdemir,2005:392). Ancak renklerin beyinde yarattığı 

fiziksel etkilerin nasıl oluĢtuğuna dair kesin bir bilgi yoktur (Bingöl, 2008). Renkler, 

içerdikleri düĢük ya da yüksek titreĢimli enerjiyle insanların zihinsel aktivitelerini, 

fiziksel performansını, psiko-sosyal durumunu etkileyerek onların davranıĢlarının 

oluĢmasında etkin rol oynamaktadır  (Sağocak, 2008:78). 

Renkler bireylerin çeĢitli psikolojik dürtü, güdü ve ihtiyaçları üzerinde de etkili 

olmaktadır. Örneğin mavi, türkuaz ve yeĢilin susuzluk duygusunu; turuncu, kırmızı 

ve sarının iĢtahı; kırmızının cinsellik güdüsünü; pastel tonların annelik ve Ģefkat 

duygusunu; mor, kırmızı, altın sarısı ve siyah gibi renklerin saygınlık duygusunu 

tetiklediği saptanmıĢtır (Soygüder, 2006). 

Renkler, bireylerin nesnelerin ağırlığını algılamasını da etkileyebilmektedir. Bir 

objenin ağırlığı sarı, yeĢil, turuncu, mavi, kırmızı sıralamasına göre artmaktadır. 

Renkler, bireylerin mekanlarda geçirdiği süreyi algılamasında da etkin rol 

oynamaktadır. Sıcak renklerin egemen olduğu mekanlarda bireylerin geçirdikleri 
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zaman algısı gerçek zamanın üstünde olurken;  soğuk renklerin egemen olduğu 

mekanlarda gerçek sürenin altında olduğu tespit edilmiĢtir (Aktaran: Sağocak, 2008 : 

79). 

Kansas Üniversitesi’nde yapılan bir araĢtırmada, sanat müzesinde arka fon 

rengi beyaz kullanıldığında müzedeki ziyaretçilerin yavaĢ hareket ettiği ve müzede 

daha uzun süre kaldıkları gözlenirken; arka fon rengi kahverengiye dönüĢtüğünde 

ziyaretçilerin müzede çok hızlı hareket edip, az alan gezdiği ve kısa sürede müzeden 

ayrıldığı tespit edilmiĢtir (Ġzgören, 2010: 179).      

 105 sağlıklı, 108 endiĢeli, 110 bunalımlı hasta üzerine yapılan araĢtırmada sarı 

en çok “kendisine çeken” renk ve mavi en yaygın “favori” renk olduğu sonucu ortaya 

çıkmıĢtır. Sarı renk, en çok normal ruh haliyle; yeĢil renk endiĢeli ya da bunalımlı 

ruh haliyle iliĢkilendirilmiĢtir. Gri renk ve gri rengin tonlarının endiĢeli ve 

depresyonlu grupların zirve rengi olduğu ve onların bu rengi renksizlik, monoton bir 

hayat, kasvet, periĢanlık ve hayattaki tarafsızlıkla bağlantılandırdıkları saptanmıĢtır. 

Renk çemberinin kiĢinin ruh halinin tespit edilmesinde özellikle sözlü iletiĢimin 

yapılamadığı çocuklarda, yabancı ülkede yaĢayan kiĢilere yardım etmek amacıyla  

kullanılabileceği de saptanmıĢtır (Carruthers vd., 2010: 1).  

Renklerin psikolojik etkileri pozitif yönde olabileceği gibi negatif yönde de 

olabilmektedir. Renklerin pozitif-negatif etkilerini kontrol edebilmek için kullanılan 

rengin doymuĢluk ve değerine dikkat edilmelidir. Örneğin kırmızı renk canlılık 

anlamında olumlu olduğu gibi aynı kırmızı; bilinç altında kanı, Ģiddeti 

çağrıĢtırabilmektedir (Özdemir, 2005 : 392). Gri renkteki Londra Köprüsü’nün mavi 

renge boyanması intihar oranını yarıya indirmiĢtir. Pembe renk kadınlara mutluluk 

veren bir renk iken erkeklerin çoğunun keyfini kaçırmaktadır. ABD’de bir rugby 

takımı, soyunma odaları pembe renge boyandıktan sonra her zaman yendiği takıma 

yenilmiĢ ve bu takımın ilk yenilgisi olmuĢtur (Sanal,2008). 

Türkiye Psikiyatri Derneği Bursa ġubesi BaĢkanı Ġbrahim Afif Karakılıç, 

kiĢilerin renk tercihlerine bağlı olarak kiĢilerin psikolojik durumları hakkında bilgi 

sahibi olunabileceğini söylemiĢtir ( Sanal, 2007). 
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Günlük hayatta ve insan psikolojisinde önemli rol oynayan renkleri ayrıntılı bir 

biçimde incelemekte fayda vardır. Renkler; Ana Renkler, Ara Renkler  ve Ana ve 

Ara Renklerin KarıĢımından Meydana Gelen Renkler  olarak üç grupta incelenebilir. 

2.5.1. Kırmızı 

Canlılığın, hareketin, mutluluğun, azim ve kararlığının rengi olarak kabul edilir 

(Fidan, 2009:201)Bu renk, tutkulu ve tehlikeli insanların rengidir (Sampson, 

1995:82). Bu rengi sevenler alçakgönüllü, kendine güvenen, güçlü kiĢilerdir ( 

Sharma, 2007: 39). Kırmızı, iĢtah açar. Bu yüzden ünlü gıda firmalarının logosunun 

kırmızı renkte olduğu görülmektedir. Cola Cola, Pizza Hut, McDonald’s, Ülker, 

Burger King… (Bingöl, 2008). Gençlere hitabeden ürünlerde ve spor arabalarda 

gençliğin sembolü olarak kabul edilen bu renk kullanılır (Sarıkaya ve  Sütütemiz, 

2010:223). Kırmızı renk aynı zamanda tahrik edicidir ve bu özelliği çocuk sahibi 

olmak isteyen çiftlere önerilmektedir. Bu rengin yoğun derecede kullanımı duygusal 

düzensizliklere, depresyona yol açmaktadır( Andrews, 1995: 31). Koyu kırmızı, 

insanın hayvansal doğasını uyarır ve kan kırmızısı hayatın içindeki acı verici 

unsurları çağrıĢtırır. Özellikle yakın mesafelerde çok hızlı fark edilmesi nedeniyle 

uyarı iĢaretlerinde çoğunlukla kırmızı kullanılır ancak uzaklaĢtıkça rengin fark 

edilme oranı düĢtüğü için uzak mesafelerde uyarı iĢaretleri için mavi renk kullanılır. 

Bu renk kan dolaĢımını, kan basıncını ve vücut ısısını hızlandırmakta, adrenalin 

miktarını yükseltme özelliği özellikle felç ve anemi hastalığının tedavisinde olumlu 

sonuçlar vermektedir. Duyguları diğer renklerden daha hızlı Ģekilde etkilemektedir( 

Sharma, 2007: 23). Tat tomurcuklarını hassaslaĢtırarak iĢtahı artırır. Koku alma 

duyusunu keskinleĢtirici yönü de vardır( Sharma, 2007: 33).Kırmızı dikkat çekicidir 

ancak çok uzun süre bu renge maruz kalınması tedirginlik hissine, zaman kavramının 

unutulmasına, uykusuzluğa, duyarsızlığa, kabalık, kızgınlık ve saldırganlığa neden 

olabilmektedir (Üster, 2009).  

2.5.2. Sarı 

Varlığı en hızlı algılanan renktir. Ancak beynin iĢlemekte en zorlandığı renktir 

( Sharma, 2007: 34).Spektrumda yer alan sıcak renklerin en hafif olanıdır. GüneĢe en 
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çok benzeyen renk olduğu için insanlara umut veren bir özelliği vardır. Parlaklık, 

neĢe, heyecan, hırs, özgürlük, açık görüĢlülük, ilham, bilgelik, entelektüel bir bakıĢ, 

yöneticilik duygularını yansıtır. Moral bozukluğunda kiĢiye yaĢam sevinci veren 

renktir. Bu renk sayesinde kiĢide iyimserlik duygusu artar, kiĢinin kendine güveni 

gelir (Andrews, 1995: 33). Bu rengi sevenler, dünyaya yardım etme dürtüsüne sahip, 

güvenilir insanlardır ( Sharma, 2007: 33). Meraklı, atılgan, sempatik, yaratıcı iyimser 

kiĢilerdir (Sampson, 1995:83). Dikkat çekici özelliği yol çizgilerinin beyazdan sarıya 

dönüĢmesinde, geçicilik ve dikkat çekici özelliği taksilerin sarı olmasında etken 

olmuĢtur. Geçicilik özelliği nedeniyle dünyada hiçbir banka ambleminde sarı renk –

Vakıfbank hariç- kullanılmaz (Bingöl, 2008). Sarı renk uzaklaĢma ve yakınlaĢma 

hissi vermeyen ve gözün uzaklığı normal olarak algıladığı renktir (Kalmık, 1963 : 

13).Bu rengin olumsuz özellikleri: aldatma,iki yüzlülük,kindarlık negatiflik, 

karamsarlıktır. YeĢile doğru yaklaĢan tonları -özellikle sonbahar renkleri- sıcak ve 

soğuk rengin karıĢımı olduğu için hüzün yaratır, duygu ve zihin karıĢıklığına neden 

olur. Yoğun derecede ilham verici olduğundan dinlenme mekanlarına uygun bir renk 

değildir (Üster,2009). Sarı renge boyanmıĢ duvarlı odalarda çocuklar daha fazla 

ağlamaktadır ( Sharma, 2007: 34). DolaĢım sistemini doğru Ģekilde çalıĢtırarak 

kalbin, karaciğer ve safra kesesinin çalıĢmasına yardımcı olur; mide sularının 

salgılanmasını sağlar. Vücuttaki zehirli maddelerin vücuttan uzaklaĢtırılmasını 

kolaylaĢtırır ve kanı temizler (Üster,2009).  

2.5.3. Mavi  

Mavi, yeryüzünde en çok var olan renklerden biridir. Mavi renk; özgürlüğü, 

huzuru, sakinliği, güveni, sadakati, yeteneği, güzelliği,barıĢı,sevgiyi, derin ruh 

dünyasını, Ģifayı ve görev bilincini sembolize eder. Mavi rengi sevenler düzenli, 

sabırlı kiĢilerdir ve paylaĢıma açıktırlar (Koca ve Koç, 2008:175). DüĢünceli, içsel 

gözlemi sık yapan, tutucu, ölçülü bir hayat süren, sadık insanlardır( Sharma, 2007: 

41).Batı dünyasında en sık ve yaygın kullanılan renktir. Zor güvenen insanların 

rengidir (Sampson, 1995:84). Sezgilerin güçlendirilmesi ve üzüntü duygusunun 

hafifletilmesinde kullanılan geçerli bir renktir (Andrews, 1995: 31). Mavi, iĢtah 

azaltıcı özelliği nedeniyle diyet ürünlerinin yazı ve logolarında  kullanılırken, fast 
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food zincirlerinde kullanılmamaktadır. (Sarıkaya ve  Sütütemiz, 2010). Kavga 

durumunda kiĢileri dizginler ( Sharma, 2007: 35). SakinleĢtirici özelliğinden intihar 

oranlarının azaltılmasında köprü korkuluklarının maviye boyanması Ģeklinde 

faydalanılmaktadır. Amerika’da bir ilkokulun duvarlarının renginin maviye 

boyanması sonrasında çocukların yaramazlıklarının azaldığı saptanmıĢtır.  

Dünyadaki firmaların çoğu -özellikle bankalar- güvenilirliği temsilen logolarında 

maviyi kullanırlar. Bill Clinton’a  Büyük Jüriye ifade verirken mavi renk bir kravat 

takması danıĢmanlarınca önerilmiĢtir. Mavinin en önemli özelliklerinden birisi çok 

uzaktan bile fark edilmesidir. Bu nedenle gökdelenlerin ve yüksek noktaların 

üzerindeki uçaklar için konulan uyarı ıĢıkları mavi renktedir (Bingöl, 2008). Araplar, 

mavi taĢların, kan akıĢını yavaĢlattığına inandıkları için nazar boncuğu mavi 

renktedir (Sarıkaya ve Sütütemiz, 2010). Mavi renk; göz hastalıklarının, stresin, 

sinirsel baĢ ağrısının,migrenin, guatr hastalığının, boğaz ve bademcik ağrısının, 

tansiyonun düĢürülmesinin, kabızlığın, deri dökülmesinin, ülserin, prostatın 

tedavisinde kullanılmaktadır (Üster, 2009). 

2.5.4. Beyaz 

Bütün renkleri içerisinde barındıran beyaz renk; saflığın, istikrarın, 

devamlılığın ve temizliğin simgesidir. GeniĢletici, uzaklaĢtırıcı, rahat, temiz hissi 

yaratır (Ġzgören, 2010 : 195). Bu özelliğinden faydalanarak binanın içindeki dar 

odalar ve hijenin önemli olduğu mekanlar olan mutfak ve banyo  beyaz renge 

boyanabilir.  

Temizliği ve sağlığı çağrıĢtırdığı için, sağlık sektöründeki kuruluĢların sıklıkla 

kullandığı renktir (Üster, 2009). Bununla birlikte istikrarı ve devamlılığı simgelediği 

için ofis dekorunda kullanılan bir renktir. Üzerinde çok fazla Ģaibe bulunan 

politikacılar kitlelere ben masumum demek için de bu rengi kullanırlar. Örneğin Cem 

Uzan gibi (Bingöl, 2008). Beyaz renk; kıskançlık, nefret, Ģiddet özelliğine sahip 

kiĢilerin katlanamadığı renktir ( Sharma, 2007: 28). Sağlık üzerinde de etkileri olan 

bu renk özellikle akciğer, bağırsak hastalıkları ile Ģeker hastalığının tedavisinde 

kullanılabilmektedir (Üster, 2009).  
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2.5.5.YeĢil  

YeĢil, tabiata egemen olan, insana huzur veren, rahatlatan, iç açan bir renktir. 

Uyum ve güven verici etkiye sahiptir (KaĢıkçı, 2006:34). Bu rengi sevenler; açık 

sözlü, dürüst, saygı duyulan kiĢilerdir ( Sharma, 2007: 41). Koruyup gözeten, biraz 

utangaç, yardımsever, sıkıcı insanlardır (Sampson, 1995:83). PaylaĢımın, 

yenilenmenin, evrimin, iĢbirliğinin, cömertliğin rengi olan bu renk insanları 

rahatlatır.  Bununla birlikte kiĢiler üzerinde tembellik hissi gibi olumsuz etkiye de 

sahiptir (Fidan, 2009:204). YeĢil renge uzun süre bakıldığında gözdeki sinir 

hücrelerini kısa süreli olarak diğer renklerin algılanmasını engellediği tespit 

edilmiĢtir (Ġzgören, 2010:186). Hastanelerde de hastaları rahatlatmak ayrıca ameliyat 

giysilerinin parlamasını önlemek, negatif enerjiyi almak için de kullanılır (Sağocak, 

2008:79).   Güven verici özelliği bankaların logolarında en çok kullandığı iki renkten 

biri olmasını sağlamaktadır. O yüzden bankaların logolarında en çok tercih ettikleri 

iki renkten biridir (Ġzgören, 2010: 185). Çiklet paketlerinde ve sebze satılan yerlerde 

en çok tercih edilen renktir. (Bingöl, 2008).  Dostluk, ümit, inanç, barıĢ duygularının 

geliĢtirilmesinde bu rengin enerjisinden faydalanılır (Andrews, 1995: 31). Rahatlatıcı 

ve huzur verici özelliği nedeniyle bu renk gözleri dinlendirmekte; verem ve kalp 

hastalıklarında faydalı, mide hastalıklarında direnç artırıcı, zehirli maddelerin 

vücuttan atılmasında, hücrelerin yenilenmesinde ve onarılmasında  yardımcı rol 

oynamaktadır (Üster, 2009). Bu renk kanser tedavisinde hücrelerin geliĢimini 

hızlandırdığı için kullanılamaz. YeĢil rengin egemen olduğu ortamlarda insanların 

mide ağrısının azaldığı tespit edilmiĢtir. YeĢil alanlarda insanların daha az mide 

ağrısı çektikleri tespit edilmiĢtir (Andrews, 1995: 31). Besinlere karĢı alerjik 

durumları azaltmaktadır ( Sharma, 2007: 28). 

2.5.6.Turuncu 

Kırmızı renk kadar rahatsız edici olmayan turuncu renk heyecan ve mutluluk 

verici, dinamik, dikkat çekici, çarpıcı, iç açıcı, canlılık, cesaret ve güven verici, 

yapıcı bir renktir. Bu rengi seven insanlar dıĢa dönük, hareketli, neĢeli ve sosyal 

iliĢkileri kuvvetli kiĢilik özelliklerine sahip oldukları kadar Ģatafatı, gösteriĢi severler. 

Bazen de bu kiĢilerde sürekli haklı olma, ezici ve üstün olma duyguları görülebilir 
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(Üster, 2009). Çevrelerinden çabuk etkilenen, güçlü sadakat duygusu olan kiĢilerdir ( 

Sharma, 2007: 40). 

Turuncu renk, canlılık hissi yarattığı için çocuk odalarında tercih edilebilir 

ancak çalıĢma odasında, yatak odasında ve dinlenme mekanında sürekli hareket hissi 

verdiği için kullanılmamalıdır.  

Turuncunun yoğun derecede kullanımı kiĢide huzursuzluğa hatta büyük 

nevrozlara neden olabilmektedir ( Sharma, 2007: 24).Bu rengin aĢırı kullanımı sinir 

sitemini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluğu en alt seviyeye indirgemek 

için yeĢil ve mavinin tonlarıyla kullanılması gerekir (Andrews, 1995: 31).Bir üründe 

bu renk kullanılırsa rahatlatıcı,harekete geçirici etkisi nedeniyle  bu ürün herkes için 

duygusu yaratır.Turuncu rengin kullanıldığı bir grup sayıca çok görünür (Bingöl, 

2008). Sağlık açısından turuncu rengin metabolizmayı hızlandırıcı, zihni ve solunum 

sistemini hareketlendirici, romatizma Ģikayetlerini azaltıcı etkisi vardır. Pankreas, 

böbrek, dalak sorunları, karaciğer hastalıkları, alkol tedavilerinde, kabızlıkta,  eklem 

iltihapları ve romatizmalı rahatsızlıklarda, mide ülserinin iyileĢmesinde faydalıdır 

(Üster, 2009).  

2.5.7. Mor 

 Mavi ve kırmızı rengin karıĢımı olan bu renk asilliği, zenginliği, lüks ve 

ihtiĢamı, hayal gücünü ve konsantrasyonu arttırmayı, kendine güveni simgeler. 

Duyarlı, hayalci, iyi dinleyicilerin rengidir (Sampson, 1995:85). Bu rengi seven 

insanların gizemli olaylar ilgi alanına girer ve onların kiĢiliklerinin özünde ruhsallık 

vardır (Bingöl, 2008). Ġyi bir zihne sahiptirler, kolayca sinirlenen, bir dereceye kadar 

kibirli kiĢilerdir ( Sharma, 2007: 35). Mor rengin yoğun kullanımı insan 

psikolojisinde olumsuz etkilere neden olur. Örneğin 1998 yılında Ataköy’de çatıdan 

atlayarak intihar eden çocuğun ajandasından, çakmağına hatta tırnaklarındaki boya 

rengine kadar mor olduğu görülmüĢtür. Yapılan araĢtırmalar intihar edenlerin 

çoğunun en sevdiği rengin “mor” olduğunu göstermektedir (Bingöl, 2008). 

UyuĢturucu kullanan rock sanatçılarının çılgın olarak nitelendirilen solistlerin 

makyajlarında bu rengi sıkça kullandığı gözlenmiĢtir (Sarıkaya ve Sütütemiz, 2010). 
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Ġlham verici etkisini değerlendirmek için çalıĢma odalarında kullanılabilir. Özellikle 

sanatçıların çalıĢma ortamları için uygun bir renktir (Bingöl, 2008). Mor renk, 

vücuttaki hormonların ve salgı bezlerinin çalıĢmasını etkilediği için sara ve menenjit 

gibi hastalıkların tedavisinde, eklem iltihaplarında, akciğer, karaciğer, kalp ve 

böbreklerin çalıĢmasını düzenlemede etkili olmaktadır (Üster, 2009). 

2.5.8. Kahverengi 

 Toprağın rengi olan bu renk doğallığın, sadeliğin, dostluğun, dayanıklılığın, 

rahatlığın sembolüdür. Bu rengi sevenler kendi halinde, sade, göze batmayan 

insanlardır (KaĢıkçı, 2006: 34). Dindar tavırları ile de dikkat çekerler (Sampson, 

1995:85). Görevlerini dürüst, vicdan duygusuyla gerçekleĢtiren, para konusunda 

kurnaz, alıĢkanlık ve tutumlarında dik baĢlı, cimri, istikrarlı kiĢilerdir ( Sharma, 

2007: 35). Bu kiĢilerin duygusal tatmine, kendi kültüründen insanların arkadaĢlığına, 

kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri ortamlara ihtiyacı vardır (CoĢkuner, 

1995: 89). Bu renk, negatif yönüyle karĢı cinsi iter, yaĢam gücünü zayıflatır (Sharma, 

2007: 29). Ev mobilyalarında insanlarda rahatlık duygusu yaratması nedeniyle 

sıklıkla tercih edilmektedir. Çocukların kendilerini güvende hissetmeleri, 

yardımsever olmalarında teĢvik edici bir renktir (Üster, 2009). Zihinsel gerginlikleri 

azaltır, sinirlilik durumunu azaltır, kronik yorgunluğu ortadan kaldırır, uyku 

durumunda insanı rahatlatır( Sharma, 2007: 37-38).  

2.5.9.Pembe 

Kırmızı ile beyazın birleĢmesi ile ortaya çıkan pembe renk kırmızı renk gibi 

canlılık verir ancak daha yumuĢak bir renktir. Hayallerin, aĢkın rengidir. Ġnsanların 

pembe panjurlu bir ev hayaliyle büyütüldüğü düĢünülürse pembe renge neden bu 

anlamın yüklendiği anlaĢılabilir. Pembe rengi seven insanlar genellikle kadınlardır. 

Duygusal, canlı, neĢeli, sorumluluklarının farkında, ürkek, çekingen kiĢilerdir. Saflık 

ve sevimlilik hissi uyandırdığı için özellikle kız çocukları bu renkte giydirilir ve 

odaları bu renkle süslenir.   

Bu rengin insanlar üzerinden güven yarattığı bu yüzden de insanların pembe 

renk giyen kasiyerlere daha rahat ödeme yaptığı tespit edilmiĢtir (Sarıkaya, 
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Sütütemiz, 2010). Ġnsanı sakinleĢtirip vücudu rahatlattığı için sinir ve böbrek 

hastalıkları, epilepsi tedavisinde kullanılmaktadır (Üster, 2009).  Timüs bezi ve 

vücudun bağıĢıklık sistemini olumlu yönde etkilemektedir ( Andrews, 1995: 36). 

2.5.10. Türkuaz 

Mavinin ve yeĢilin karıĢımıyla oluĢan bu renk en üst seviye değiĢimi simgeler. 

Ġnsanlar üzerinde canlılık, ferahlık yaratıcı, dinlendirici bir renktir.  Bu renk hayattan 

korkma, çekingenlik gibi olumsuz hisler de uyandırabilmektedir (Fidan, 2009:205). 

Mavi ile yeĢilin karıĢımından oluĢmasından kaynaklı olarak iki rengin özelliklerini 

de çağrıĢtırır. Mavinin yarattığı soğuk, uzak hissini yeĢilin yarattığı huzur hissiyle 

birleĢtirebilir. Özellikle düĢünmenin ve hareketin aynı anda olduğu stresli ortamlarda 

gevĢetici etki yaratabilmektedir.  

Güvensizlik ve yeni bir çevreye girmenin verdiği endiĢeyi gidermek içine 

ilkokul 1. sınıf öğrenciler türkuaz renginde bir aksesuarı yanında taĢıyabilir (Açıl, 

2005: 131). 

2.5.11. Lacivert 

Mavi rengin içine siyahın karıĢtırılması sonucu ortaya çıkan bu renk 

sonsuzluğun ve otoritenin rengidir (Fidan, 2009:206). Zenginliğin ve onurun 

rengidir. Düzenli, tutucu, tarafsız insanları sembolize eder (Sampson, 1995:83). 

Lacivert renk, insanlar üzerinde baĢarılı ve güçlü imajı bırakır. Bu rengi giyen kiĢiler 

inandırıcıdır. Karizmatik oldukları çok fazla göz önünde bulunmak istemeyen 

kiĢilerdir (Fidan, 2009:206). Otorite kabul edilmek isteyen kuruluĢlar bu rengi 

logolarında tercih etmektedir. Hilton’un logosunun rengini laciverte 

dönüĢtürmesinde bu düĢünce etken olmuĢtur (Bingöl, 2008). Bu renkte pijama giyen 

insanların rüyalarını daha kolay hatırladıkları tespit edilmiĢtir. Bu renk sinir, göz, 

kulak ve burun hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır (Üster, 2009). Vücudun 

toksinlerden arınmasını kolaylaĢtırıcı etkisi vardır. Beynin iki yarım küresi 

arasındaki uyumda lacivert rengin olumlu etkisi vardır ( Andrews, 1995: 36).  
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2.5.12.Gri 

         Siyah ve beyaz renklerin karıĢtırılması sonucu ortaya çıkan bu renk gözün en 

rahat algıladığı renktir. Alçak gönüllülüğü, uzlaĢtırıcılığı, dengeyi, ciddiyeti 

sembolize etmektedir.  Bu rengi seven insanlar sakinliği, hareketsizliği seven, 

olaylardan uzak duran, kuralcı, tutucu (Üster, 2009). uzlaĢmacı, tedbirli, kendi 

kurallarına sıkı sıkıya bağlı kiĢilerdir (Sharma, 2007: 35). Bu rengin yoğun olarak 

kullanıldığı ortamlarda bunaltıcı, ciddi bir hava vardır. Bu nedenle olsa gerek kamu 

kuruluĢlarının eski binalarının oda kapılarında bu renk yoğun olarak da 

kullanılmaktadır (Üster, 2009). Bu rengin yaratıcılığı öldürdüğü öne sürülmektedir 

(Bingöl, 2008).  

2.5.13. Siyah 

Gerçekte siyah tam anlamıyla bir renk olarak kabul edilmez. Çünkü ıĢık 

yansıdığında ıĢığı emen, yok eden kısımdır siyah. Hüznün, ölümün, ağırlığın, 

ciddiyetin, karamsarlığın rengi olarak bilinmesinin yanı sıra gücü, soyluluğu, 

ağırbaĢlılığı, otoriteyi,gücü, gizemi de temsil etmektedir. Kararların daha kolay 

alındığı bir renktir çünkü aydınlık insanların dikkatinin dağılmasına ve düĢüncelerini 

toparlayamamasına neden olmaktadır (KaĢıkçı, 2006: 32). Bilim adamı Einstein, 

konsantre olabilmek için perdeleri siyah, gün ıĢığı olmayan bir odada düĢünür, 

çalıĢırmıĢ(Bingöl, 2008). Bu rengi sevenler, geleneklere bağlı, kibar ve asil kiĢilerdir 

( Sharma, 2007: 37-38). Siyah renk etrafında çok fazla durmak kiĢinin enerji ve 

canlılığını emer ardında fiziksel ve zihinsel olarak yorgun bir insan bırakır ( Sharma, 

2007: 28).Özellikle çocukları ciddi derecede etkileyen bu renk çocuklarda inatçılığa 

ve depresyona neden olabilmektedir. Gücü, asaleti simgelediği için makam 

araçlarında en fazla kullanılan renktir (Üster, 2009).  

2.6. Renk Tercihlerini Etkileyen Faktörler  

Her insanın her renge farklı tepki verdiği bilinmektedir (CoĢkuner, 1995: 108). 

Bireylerin renk tercihlerini belirleyen faktörler birbirinden farklılık göstermektedir. 

Özellikle renge tepkinin kiĢisel ve insanda uyandırdığı duygularla bağlantılı 

olmasından kaynaklı olarak renk tercihini belirleyen faktörleri tanımlamak zordur. 
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Ġnsan olumlu bulduğu bir rengi olumsuz bir ruh halinde ya da sevmediği bir insanın 

üzerinde gördüğünde o renge karĢı kalıcı bir antipati duyabilir. En belirgin renk 

tercih faktörlerini: Kültür yapısı, kiĢilik, kiĢinin yaĢadığı deneyimler, ĢartlanmıĢ 

refleksler ve alıĢkanlıklar, yaĢ, cinsiyet ve moda olarak sıralayabiliriz.   

2.6.1. Kültür Yapısı 

Her toplumun renk tercihi birbirinden farklı geliĢmektedir. Örneğin Türkiye’de 

en çok sevilen renk kırmızıdır. Kırmızı rengin bu kadar çok sevilmesi, 

benimsenmesinin kökeni çok eskilere dayanmaktadır. Türklerin en eski inançları 

incelendiğinde bir ateĢ tanrısı ya da koruyucu bir ruha tapıldığı görülmektedir. Bu 

tanrıya eski Türklerin verdikleri adlar olan  “al ruhu” veya “al ateĢ” adları kırmızı 

renge olan düĢkünlüğümüzün bize atalarımızdan genlerimizle geldiğini ortaya 

koymaktadır (KarabaĢ, 1996: 56). 

Toplumların genel karakterleri ve inanç yapılarının farklı olmasından kaynaklı 

olarak renk tercihi de değiĢir. Örneğin Batılı toplumlarda cenazeye giderken 

Japonların aksine siyah renk kıyafetler giyilir ve baĢka renk kıyafetle cenaze törenine 

gelen kiĢiler yadırganır. Bu, renklerin etkisinin farklılığından değil toplumun kendi 

düĢünce yapısına göre yaptığı renk tercihinden kaynaklanır (Ġzgören, 2010: 186)  

Renklerin tercihi, içinde bulunulan toplum Ģartlandırmaları, inanç sistemleri 

sonucu zamanla değiĢiklik gösterebilmektedir. Örneğin eski padiĢahlar giyimlerinde 

canlı renkler tercih edebilirken bugünün devlet baĢkanları ya da üst düzey idarecileri 

ciddi renkleri tercih etmektedir.   Aynı Ģekilde orta yaĢın üstündeki kiĢilerin de canlı 

renkler giymesi toplum tarafından yadırganmaktadır  (Özdemir, 2005:397). 

2.6.2. KiĢilik 

KiĢilik, bir insanı diğer insanlardan ayıran ona has bedensel, ruhsal ve zihinsel 

özelliklerin bütünü olarak açıklanabilir. Her bireyin kendine has kiĢiliği vardır. 

Bireylerin psikolojik açıdan kiĢilik özellikleriyle iliĢkisi olduğu düĢünülen renk 

tercihleri belirlenebilir(Sarıkaya ve  Sütütemiz, 2010: 222). Örneğin neĢeli, hareketi 
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seven insanlar turuncu rengi seçerken; entelektüeller maviyi, bencil kiĢiler ise sarı 

rengi tercih etmektedir (Sarıkaya ve  Sütütemiz, 2010: 221).  

1947’de Ġsviçreli Psikolog Dr. Max Lünscher, adıyla anılan  Lünscher renk testi 

sonucunda renklerin insanlar üzerinde duygusal etkileri olduğunu, renk seçimlerinin 

kiĢilikle bağlantısı olduğunu iddia etmiĢtir. KiĢilikle bağlantılı renkler belirleyerek 

bu renklerin özellikleriyle iliĢkilendirmiĢtir (CoĢkuner, 1995: 108). Doktor Taylor 

Hartman kiĢilik ile doğada bulunan elementleri ve renkleri özdeĢleĢtirerek 4 farklı 

kiĢilik türü olması gerektiğini düĢünmüĢtür. AteĢ elementi kırmızı renkle, toprak 

elementi mavi renkle, su elementi beyaz renkle, hava elementi ise sarı renkle 

sembolize edilmiĢtir (Hartman, 2008:23).   

Kırmızı kiĢilikte olanlar güce aĢıktır, verimli olmak ve diğerlerine iyi 

görünmek isterler, liderlik fırsatlarını ararlar ( Hartman, 2008:47).  Hayata dair 

sloganları “istediğim her Ģeye hemen ulaĢabilirim” dir. Mantıklı, üretken, çalıĢkan, 

dinamik, bağımsız, iyi kriz yöneticisi, açık, dobra, kendini iyi ifade edebilen, kararlı, 

hedefe odaklı, sezgileri güçlü, düzenleyici, kendinden emin, eĢine ve dostlarına sadık 

kiĢilerdir. Bu olumlu özellikleri yanında olumsuz özellikleri dominant, hırslı, bencil, 

duygusal yönü zayıf, hep haklı olduğunu düĢünen, kibirli, düĢüncesiz, kavgacı, kötü 

dinleyici olmalarıdır ( Dinçer, 2002: 123). ĠĢ bitirici, lider, özgüvenlidir (Saygın, 

2009:  77-89). 

Mavi kiĢilikte olanların motivasyon kaynağı özveridir, samimiyet ararlar, 

anlaĢılmaya hasrettirler, hatırlanmak ve değer verilmek isterler, güçlü bir ahlaki 

duygu ile yönlendirilirler ( Hartman, 2008:47-48). Hayata dair sloganları: “Bana 

güvenenler için her Ģeyi çözerim”dir. Mükemmeliyetçi, estetik anlayıĢı geliĢmiĢ, 

yaĢamı ciddiye alan, duygusal, duyarlı, disiplinli, hedefe odaklı, ayrıntıcı, kibar, 

yeniliklere açık, sabırlı, güvenilir, sevgi dolu, cömert, sanatçı ruhlu kiĢilerdir. 

Kendini haklı görme, sahiplenme duygusu, prensip hastası, didaktik, idealist, 

Ģüpheci, çabuk sinirlenmek de olumsuz yönleridir ( Dinçer, 2002: 127). Tedbirli, 

kuralcı, düzenli, planlı, meraklı, ciddi, ağırbaĢlı, yeteneklidirler (Saygın, 2009: 59-

74).   
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Beyaz kiĢilikte olanlar; huzur ve zarafet ister, sessizliği sever, düĢük bir profil 

sergilemeyi tercih eder, bağımsızdır, baĢkalarının istekleriyle motive olurlar ( 

Hartman, 2008:49-50). Hayata dair sloganları: “YaĢam bir nehirdir, akıĢa kapılmıĢ 

yüzüyorum” dur. Sakin, ölçülü, memnun, sabırlı, rahat, uyumlu, dost canlısı, iyi bir 

dinleyici, önerilere açık, destekleyici, sempatik, toleranslı, sadık, gelenekçi, 

saygılıdırlar. Çekingen, pasif, tembel, saf, kesin tavrını koyamayan, ürkek, kırılgan, 

üĢengeçlik gibi olumsuz özellikleri de taĢırlar ( Dinçer, 2002: 131). 

Sarı kiĢilikte olanlar; oyuna değer verir, duygusaldır, popüler olmayı ister, 

hareketi, macerayı sever ( Hartman, 2008:50-51). Hayata dair sloganları: “Hiçbir Ģey 

gülünmeyecek kadar ciddi değildir” dir. Çok iyimser, kendini ve çevresindeki her 

Ģeyi seven, uyumlu, esnek, anı yaĢayan, sohbet canlısı, enerji dolu, samimi, romantik, 

sevimli, baĢtan çıkarıcıdırlar. Olumsuz yönleri: bencil, sorumsuz, disiplinden uzak, 

düĢüncesiz, zorluğa gelemeyen, kötü dinleyici olmalarıdır ( Dinçer, 2002: 134). 

GiriĢken, eğlenceli, sakar, unutkan, renkli, dikkatsiz, hazır cevap, çocuk ruhlu, 

yaratıcı, ikna edici, meraklıdırlar (Saygın, 2009: 37-58).  

2.6.3. KiĢinin YaĢadığı Deneyimler 

KiĢinin yaĢadığı deneyimler renk tercihleri üzerinde etkilidir. KiĢi mutlu 

olduğu özel bir günde giydiği giysinin rengini hatırlayacak; kendini kötü hissettiği 

bir zaman diliminde bu rengi tercih edecektir. KiĢinin geçmiĢindeki izler, renk 

beğenisi üzerinde değiĢkenliğe neden olan faktörlerdir. Renk kiĢinin hafızasında 

küçük bir alanı kaplamasına rağmen kiĢi önemli bir anısıyla bağdaĢtırdığı rengi çok 

çabuk fark eder (CoĢkuner, 1995:108). 

2.6.4. ġartlanmıĢ Refleksler ve AlıĢkanlıklar  

Nesnelere, olaylara, durumlara tepkinin büyük bölümü benzetmeyle, 

yetiĢtirilme tarzıyla, konuya iliĢkin geçmiĢ deneyimlerle bağlantı kurularak 

gerçekleĢir.DavranıĢ Ģekli  duygulara yön verir (Molcho, 2000: 77). Örneğin kırmızı 

renkte görmeye alıĢılan domates, mavi renkte görüldüğünde kiĢi de ürüne karĢı 

yabancılık, benzeteme, yadırgama hissi duyulur (Özdemir, 2005:394). 
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2.6.5. YaĢ ve Cinsiyet 

Yapılan deneylerde bebeklerin sıcak renklere daha çok tepki verdikleri 

görülmüĢtür. Bunun nedeni gözün ağ tabakasına ilk çarpan renklerin sıcak renkler 

olmasıdır. YaĢ ilerledikçe kiĢilerin renk tercihleri ĢartlanmıĢ refleksler, alıĢkanlıklar 

ve geleneklerin etkisiyle değiĢiklik göstermektedir. Bu değiĢiklik cinsiyete bağlı 

olarak da gerçekleĢmektedir. Kadınların renk tercihleri kırmızı, pembe, eflatun, 

doymuĢ mavi, turkuvaz; erkeklerinki ise bordo, kahverengi, koyu yeĢil ve gri 

tonlarıdır (Özdemir, 2005:396). Cinsiyetlere göre renk beğenisi Ģöyledir: Mavi, 

kırmızı, yeĢil, kahverengi, mor, portakal, sarı, siyah, beyaz. Gençler açık ve canlı 

renkleri, yetiĢkinler zengin renkleri, yaĢlılar koyu ve yumuĢak renkleri, toplumun üst 

tabakaları pastel ve hafif renkleri, alt tabakalar parlak renkleri, halk kırmızı rengi, 

enteller mavi rengi tercih etmektedir (Türkkan, 1998: 81).  

2.6.6. Moda 

Bir kullanım eĢyasının bazen toplum değer yargılarına ve geleneklere bağlı 

olarak biçiminin değiĢmesi ve bunun estetik sembollerle ifade edilmesi modayı 

oluĢturur (Aktaran: Özdemir, 2005:395). Bireyler kendilerini ifade etmek için 

kullandıkları renkleri, en sık olarak  giysilerinde rengin yarattığı etkiyi yansıtma 

özelliğini kullanarak sergilemektedirler.  Ancak, çoğunlukla bireyler kendini 

yansıttığını düĢündüğü rengi değil toplumun onayladığı moda olan renkleri tercih 

etmektedir.  Bazen de bireyler moda olsa da bazı renklerin kendilerini farklı 

yansıtacağını düĢündüğü için tercih etmeyebilmektedir (Özdemir, 

2005:395).Özellikle giysilerin renk tercihi bireylerin hayatını, kiĢisel imajını önemli 

derecede etkilemektedir.  

2.7.Giyim   ve Renk  

2.7.1. Giysiler 

KiĢisel imajın sözsüz iletiĢim temsilcilerinden olan giysiler,  bireylerin fiziksel 

görünümünde belirleyici rol oynayarak iliĢkilerin baĢlamasında, sürdürülmesinde 

önemli bir etkendir (Erdoğan, 2008: 208).  
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Giysiler, insanoğlunun yaĢam sürecinin baĢlangıcında korunma amaçlı olarak 

kullanılırken geliĢim sürecinde kültürel iĢlevler üstlenmeye baĢlamıĢtır.  Giyim; 

coğrafi koĢullar, cinsiyet, yaĢam tarzı ve kültürün etkisi ile tarih boyu değiĢime 

uğramıĢtır. Tarihin ilk dönemlerinde insanların toplumsal statülerini belirleme için 

giymek zorunda oldukları, geleneklerin yapılandırdığı giysiler vardı. Örneğin 

Anadolu'da kadının baĢlığa sarılan sargı kullanması onun evli olduğunun iĢaretiydi. 

Ġnsanların giyim Ģeklinin değiĢmesi sosyal hayatın değiĢimine paralel olarak 

gerçekleĢmektedir. Düğüne, bayram yerine, devlet dairesine giden bir insanın 

giyimiyle günlük ve iĢ giyimi farklıdır (Artun, 2006: 2). Gelenekler kadar coğrafi 

koĢullarda giysilerin biçemini etkilemektedir. Ġslam dünyasında erkek ve kadınların 

baĢı kapatan giyimlerini nedeni Arap ülkesindeki insan fizyolojisini ciddi derecede 

etkileyen çöl sıcağı, kuraklık, kum fırtınası gibi iklim koĢullarıdır (Tez, 2009: 227). 

Orta çağ’da bir kiĢinin giysisine bakılarak usta mı çırak mı olduğu, toplumdaki 

statüsü anlaĢılabiliyordu (Molcho, 2000: 264). Gana’da da AĢantilerin giysilerinde 

kullandıkları motifler giysi giyen kiĢinin kim olduğu, toplumdaki yeri ve cinsiyetini 

anlatmaktadır. Toplumsal sınıfların olmadığı toplumlarda bile insanların cinsiyet ve 

yaĢına bağlı olarak giyim kuĢam değiĢiklik göstermektedir(Zıllıoğlu, 2007: 186).  

Geleneksel toplumlar ve modern toplumlardaki giysiler karĢılaĢtırıldığında 

geleneksel toplumlarda tamamen geleneklere dayandırılmakta olan giysiler modern 

toplumlarda kendini ifade etme, yenilik, moda ile açıklanmaktadır. (Erol, 2008:121)  

Ünlü hükümdar Atilla’nın giyim ile ilgili bulunduğu önerilerden biri giysilerin 

altın ve gümüĢle süslü olmamasıdır. Ona göre böyle bir görüntü düĢmanlar üzerinde 

nefret uyandıracak, savaĢçıların kin duymasına ve alay etmesine neden olacaktır. 

Atilla’ya göre çok basit bir konu gibi görünse de giysiler bir liderin baĢarısında 

önemli rol oynamaktadır (Harmancı, 2008: 243).  

20 ve 21. yüzyılda her on yıllık dönemin kendine has giyim tarzı vardır ve bu 

tarz sosyal, politik, ekonomi, teknoloji hakkında birçok ipucu taĢımaktadır. 1920’li 

yıllar kadınların fiziksel ve sosyal bağımsızlaĢmayı yaĢadığını anlatan kısa ve düz 

elbiselerle yaĢanmıĢtır.  1970’li yıllarda hippilerin kullandıkları rahat, bol, çiçek 
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aksesuarlı giysiler savaĢtan nefreti, hümanistliği ve doğaya dönüĢü  sembolize 

etmektedir ( Sampson, 1995: 30). 

Giysiler bir toplumda yaĢayan insanların zevklerini, hayata bakıĢ tarzlarını, 

kiĢiliklerini, kendilerine verdikleri önemi, ekonomik güçlerini, toplumdaki statülerini 

anlatır. Örneğin bundan 20 yıl önce Türkiye’de bir erkeğin pembe renk bir tiĢört 

giymesi hem hemcinsleri hem de karĢı cins tarafından -toplumun pembe rengi bayan 

rengi olarak yüzyıllardır kabul etmesinden kaynaklı olarak- yadırganırken 

günümüzde pembe renk erkekler arasında da yaygın olarak kullanılmaktadır. 

ĠletiĢim sürecinde giysiler kanalıyla yansıtılan görsel imaj göze çarpan ilk 

unsurlardandır ve bu görüntü kiĢinin deneyim ve birikimleri ile değerlendirilip zihin 

süzgecinden geçirilip anlamlandırılır. Birey kendi giyimine yakın giyim tarzında olan 

kiĢilerle aynı inanç ve değerleri yaĢadığını düĢünür ve onlarla iletiĢimi sürdürür( 

Sampson, 1995: 32). 

Erkeklerin çoğu giyim için konuĢmayı, düĢünmeyi gereksiz bulurken kadınların 

en çok konuĢtuğu konulardan biri giyimdir ( Sampson, 1995: 33).   

Giysiler kiĢiler arası iletiĢimde mesajların algılanması ve hedefin ikna edilmesi 

açısından önemli bir role sahiptir. KiĢinin kılık kıyafeti, giyimi; kiĢinin statüsü, 

mesleği, geliri,  kiĢililiği hakkında önemli ipuçlarını barındırmaktadır. Bazen de 

kiĢilerin tavır ve davranıĢlarını değiĢtirmektedir (IĢık, 2008: 32). Giysi, sadece 

kimliğe iliĢkin bilgilerin ortaya konması değildir. Örneğin bir topuklu ayakkabı 

cinsel imalar taĢımakla birlikte iĢitsel olarak da bir anlam ifade etmektedir (Erol, 

2008:122) KiĢinin giyimi; onun beğenilerini, içinde bulunduğu ruhsal durumu, 

iletiĢimde bulunduğu kiĢilere verdiği değer ve önemi de göstermektedir. Yer, zaman, 

mekâna uygun olmayan giyim, içinde bulunulan topluluk tarafından kiĢinin 

yadırganmasına yol açmaktadır ve kiĢinin imajını, itibarını zedelemektedir 

(Mısırlı,2008: 83).   

Fiziksel görünüĢü oluĢturan kıyafetler, aksesuarlar ve bunların renkleri iletiĢim 

sürecinde kiĢinin nasıl anlaĢılmak ve algılanmak istendiğine etki eden sözsüz iletiĢim 

araçlarıdır. Toplumdan topluma değiĢen fiziksel görünüm değerleri, ölçütleri vardır.  
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Günümüzde bu değerleri belirleyen toplumları yönlendiren endüstrilerin baĢında 

giyim endüstrisi gelmektedir (Erdoğan, 2008: 208). 

Giysi tercihlerini belirleyen faktörler: yaĢ, cinsiyet, kiĢilik,  aile ve çevre 

faktörleri, moda, gelir durumu, ait olunan grubun beğenisi, kiĢinin beğenisi ve 

zevkleridir.  

KiĢinin giysi tercihi içinde bulunduğu sosyal ortama kabul edilmesinde ya da 

edilmemesinde belirleyici rol oynayabilmektedir. Özellikle gençlerin ve genç 

yetiĢkinlerin markalı giysiler giymesi statü ve yaĢam tarzlarını ortaya koyarak sosyal 

ortama kabul edilmelerinde etkili olmaktadır (Aktuğlu ve IĢıl, 2007 :48). Giysiler 

arkadaĢ gruplarının içinde onaylanma, kabul etme açısında değerlendirildiğinde 

iletiĢim ve benlik oluĢumunda önemli bir etken olarak karĢımıza çıkmaktadır 

(Aktaran: Ağaç ve Harmankaya, 2009 : 
 
4 ).  

Giysiler ile ilgili önemli bir konuda giyim rolleridir. Farklı rollere dayanan 

giyim amaçları yani giyim psikolojisi alanı vardır. Giyim psikolojisine göre kiĢiler 

bazen kendini sergilemek, bazen ortama uymak, bazen karĢı cinsin ilgisini çekmek, 

bazen uğur getirmek, bazen de bağımlılık yapan bir giysiyi giyerek rahat olmak gibi 

giyinme amaçlarına sahiptir ( KaĢıkçı, 2006: 23).  

BaĢarılı giyinen kiĢiler, yaptıklarına uygun ve kiĢiliğini yansıtan kendilerine 

has bir giyim tarzına sahiptirler. Bu bir beceridir ve bu beceriye sahip kiĢiler her 

ortama uygun giysi seçimi yapabilmektedirler. Her bireyin giyim hakkında 

yetiĢtirilme tarzı, kendilerine güvenme derecesi, kiĢiliği giysi seçimini 

belirlemektedir. Ġnsanlar genellikle kendilerini giysiler düzlemindeki yansız, 

dıĢavurumcu, olumsuz konumlarından birine yerleĢtirirler.  Yansız giyinenler, 

dengesiz bir benlik duygusuna sahip, öğrendikleri reçeteye uygun olarak giyinen 

önceliği uyma duygusu olan kiĢilerdir. DıĢavurumcu kiĢiler ise giysilerden ve 

giyinmekten zevk alırlar. Giysi tercihi yaparken giysiyi kullanacakları ortam, yer, 

zamandan bağımsız, kiĢilik ve duygularını yansıtan giysi tercihinde bulunurlar. 

Ancak giysilere ve görünüĢlerine saplantılıdırlar. Olumsuz giyinenler ise giysi seçimi 

için düĢünmeyi sevmeyen, kılıksız, uyumsuz, özensiz giyinirler. Olumsuzluk 



 

85 

duygusu kendilerine çok ya da az güvenmekten kaynaklanır. Kimileri de uygun 

giyinmemek için engeller koyan giysi züppeleridir. Bunlar moda, kalite, kiĢilik, 

sosyal, avangard züppeleridir ( Sampson, 1995: 74-75). 

Giysi seçiminde dikkat edilmesi gerekenler vardır. Bunlar: giysinin kiĢinin 

üzerinde nasıl durduğu, ortama uygun olup olmadığı, kiĢiyi ifade ediĢi, rahatlığı, 

geniĢlik ya da darlık derecesi, sağlıklı olmasıdır. Giysinin kiĢinin sağlığına uygun 

olması kumaĢla ilgilidir. Bir kumaĢın yapısında ne kadar polyester varsa kiĢi o kadar 

terleyecek ve giysi o kadar kötü koku yayacaktır. Polyester kumaĢın tercih 

edilmesinin nedeni ütü yapılmasına ihtiyaç duyulmayan bir kumaĢ türü olmasıdır. 

Giysi alınırken kumaĢın içindeki polyester oranının %50’den fazla olmamasına 

dikkat edilmelidir ( KaĢıkçı, 2006: 23).  

2.7.2. Giyim ve KiĢisel Ġmaj 

Giyim, kiĢisel imajın önemli bir parçasını oluĢturmaktadır. KiĢisel imaj ve 

giyim arasındaki bağı daha iyi anlayabilmek için öncelikle imajın ve kiĢisel imajın ne 

olduğu tanımlanmalıdır.  

Ġmaj, bir bireyin diğer bir birey, grup ya da örgüt hakkında edindiği 

izlenimlerin bütünüdür (Okay, 2000:167). Bir kiĢi, kurum ya da durum hakkındaki 

görüĢlerin toplamıdır (Peltekoğlu, 2007: 565). Bilgilenme düzeyi, sahip olunan 

yargılar, sunulan olanak ve hizmet öğelerinden oluĢmaktadır (Tolungüç, 1999:23). 

Bu öğeler dolaylı olarak imajı etkiler ve bireyin algılama sürecinden geçerek imajı 

oluĢturur(Tolungüç, 1999:26). Ġmaj hem kendiliğinden oluĢabilir hem de düzenli bir 

çalıĢma ile oluĢturulabilir. BaĢkaları tarafından imajın oluĢturulmasına literatürde 

imagoloji, imaj makerlik gibi kavramlarla adlandırılır (Bakan, 2005:13). Ġmaj türleri: 

Kurum imajı, marka imajı ve kiĢisel imajdır. KiĢisel imaj, kiĢinin kendini daha iyi 

hissetmesi, bulunduğu ortamlarda baĢarılı görünmesini sağlamak için kiĢilik 

özelliklerine dokunmadan, var olanların üzerinde rötuĢ yapılmasına yönelik 

çalıĢmalardır. Ancak bazı kiĢiler kiĢisel imajın olumsuz olduğunu düĢünmektedir. 

Onlara göre kiĢisel imaj; sahte tavırlardan, gösteriĢli ya da sıra dıĢı giyim tarzından, 

fiziksel özelliklerin değiĢtirilmesiyle kiĢilerin gerçek kiĢiliklerinin dıĢında farklı bir 
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kiĢilik ve görünüm sergilemesinden ibarettir ve bu Ģekilde insanlar üzerinde haksız 

etki yaratılmaktadır (Dinçer, 2001:1).  Ancak her gün  farklı Ģekillerde, farklı 

ortamlarda bilinçli ya da bilinçsiz olarak insanlar kendilerini pazarlamaktadır. KiĢiler 

ister temiz, ister pasaklı, ister türbanlı, ister mini etekli, ister rengarenk boyalı saçlı 

isterse tek renk sade bir saçla hep kendi yaĢam felsefesini, hayata bakıĢını, kendini 

yansıtmaya çalıĢmaktadır. Günlük hayatın içinde sıklıkla ürün ya da kiĢilerle ilgili 

yorumlamada, tercihte bulunmada imaja dikkat edilmektedir. Ġmaj karĢımızdakini 

etkilemede ona ilk mesajı verilmesinde etkilidir. Çünkü insanlar dünyayı ağırlıklı bir 

yüzdeyle görsel olarak algılamaktadır. Beyin ve gözler arasındaki  sinirlerin sayısı, 

kulak ve beyin arasındaki sinirlerden 20 kat daha fazla sayıya sahiptir (KaĢıkçı, 

2006: 17). AraĢtırmalara göre karĢımızdaki bireyi algılama sıramız ağırlıklı olarak 

görseldir. 1. sırada:   Irk, cinsiyet, yaĢ, cüsse, mimikler, saç, giysiler, hareket ve 

duruĢ; 2. sırada : Çekicilik düzeyi, kiĢilik ve yaradılıĢ, eğitim düzeyi, baĢarı derecesi, 

terbiye, maddi durum, statü, sosyal ve ahlaki değerleri gelmektedir. Bu ölçütler baz 

alınarak kiĢi hakkında bir karara varılır (Sampson, 1995:28).  

Bireylerin birbiri hakkında zihinlerinde olumlu ya da olumsuz imaj oluĢturması 

saniyelerle sınırlıdır. Bir bireyin kiĢilik özellikleri kiĢisel imaj için çok önemlidir 

ancak bir birey ile ilk karĢılaĢmada o bireyin kiĢilik özellikleri anlaĢılmaz; bunun 

yerine kiĢiye yönelik ilk izlenimler önemsenir (Dinçer, 2002:2).KiĢi bu izlenimler 

hakkında bilgi sahibi olarak kendini daha iyi tanıyacak ve değerlendirecektir. Gerekli 

bulduğu değiĢiklikleri gerçekleĢtirerek baĢkaları tarafından kabul görecektir. Bu 

önemlidir çünkü insanlar sizin imajınızı kabul etmezlerse mesajınızı da kabul 

etmeyecek –eder görünseler bile- gerçekte sizi ve masajınızı dikkate 

almayacaklardır.   

KiĢisel imajda ilk izlenimin önemini ortaya koymak için yapılmıĢ bir deneye 

göre denekler kiĢilerin giyim tarzına bakarak onlarla ilgili olarak 3,5 saniyede karar 

vermiĢtir KiĢisel imaj 3 çeĢittir: kiĢinin kendi içinde sergilediğini düĢündüğü imaj, 

baĢkalarınca algılanan imaj ve kiĢinin hedeflediği, sahip olmak istediği imajdır 

(Dinçer, 2002:2). 
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KiĢisel imaj özellikle iĢ hayatında kariyer geliĢiminde en önemli araçlardan 

biridir. Çünkü kariyer geliĢimini etkileyecek karar vericiler üzerinde etkilidir. 

Ġnsanlar gördüklerine  inanmayı tercih ederler. Performans değerlendirmelerinde 

kiĢisel imaj farklılıkları ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda imaj sahibi kiĢi için iyi 

bir imaja sahip olmak onun moral seviyesini ve kendine güvenini artırıcı etkiye sahip 

olacaktır (Dinçer,1998:6).  

Giyimin önemini ve etkisinin farkında olan meslek dallarından biri de 

avukatlıktır. Avukatlar bilinçli olarak kıyafetlerinin Ģık olmasına dikkat ederler. 

Mahkeme salonunda yargıçlar, kıyafetlerine özen gösteren avukatları daha dikkatli 

dinlemektedir. Aynı Ģekilde sanığın da kıyafetinin Ģıklığı, temizliği yargıcı ve jüriyi 

etkilemektedir ( Dinçer, 1998: 76). 

KiĢisel imaj, çoğu insanın düĢündüğünün aksine birçok unsurun birleĢimidir. 

Bu unsurları 7 baĢlık altında toplayabiliriz (Çakır, 2010: 27 ).  

 Görüntü 

 Sözlü iletiĢim (konuĢma ve ses) 

 Sözsüz iletiĢim (beden dili, dinleme, dokunma, koku, giysi,renk) 

 Diğer iletiĢim özellikleri (yazma, sunum, dinleme) 

 Karakter ( karizma, özgüven, özsaygı) 

 Yeterlilikler ( birikim, potansiyel, kiĢisel geliĢim, deneyim, göze çarparlık) 

 DavranıĢ ve tavırlardır.  

2.7.3. Giysilerde Renklerin Rolü 

Çevrede yer alan çok fazla renk kiĢilerde renk karmaĢasına, renk bulantısına 

neden olmaktadır. Bu karmaĢık ortamda yapılan renk seçimleri kiĢinin kendiyle 

bağlantı kurmasını engeller hatta kiĢide ruhsal dengesizliklere neden olur. Sadece 

örtünmek, dikkat çekmek, ardına gizlenmek için araç olarak kullanılan renklerin 



 

88 

enerjilerinden yararlanmak kiĢilerin daha yapıcı ve üretken olmasını sağlamaktadır ( 

Sun ve Sun, 1994: 165).  Ġnsanların kendi tercihleri olan giysilerde seçtikleri renkler  

kiĢiliklerine, yaĢlarına, cinsiyetlerine, eğitim seviyelerine, içinde var oldukları 

toplumun gelenek göreneklerine, kültürel yapılarına bağlı olarak değiĢmektedir. 

17. yüzyılda Ģekillendirilen boğa güreĢçilerinin giysilerinde ağırlıklı olarak 

kullanılan renkler kırmızı, siyah, yeĢil, mavi ve beyazdır. Matador giysilerinde 

uğursuz olduğuna inanılan sarı renk kullanılmaz. Çin’de 1950 ve 1960’lı Mao Tse-

tung döneminde soluk mavi renk ceket ve pantolondan oluĢan tek tip giysi 

giyilmekteydi. Bu giysiler fakirliği sembolize etmekteydi. (Tez, 2009: 226). 

Bulgulara göre, 7–11 yaĢ arasındaki özel ve devlet okulu öğrencilerinin giysi 

alıĢveriĢinde anneleri en fazla etkili olandır ve en çok tercih edilen renk mavidir 

(Ağaç ve Harmankaya, 2009:
 
1) 

Rengin giysiler açısından iĢlevleri: bildiriĢim ve ortam yaratma görevidir. 

Giysiler aracılığıyla insanlar kendilerini ifade edebilmekte  ve kiĢiliğini 

sergilemektedir. Renkler kiĢinin zevkini, renk uyumundaki bilgi, becerisini ve 

kendine olan güvenini ortaya koymaktadır ( Sun ve Sun, 1994: 165).  KiĢi giysisini 

ve giysisinin rengini tercih ederken kendi zevkine uygun olmasının yanında ona nasıl 

bir prestij sağlayacağını, baĢkalarından kendisini ne kadar farklı kılacağını ya da 

onlarla benzeĢtireceğini düĢünür. Ġnsanlar giysi renklerini bilinçli ya da bilinçsiz 

olarak psikolojik durumlarını anlatmak amacıyla da kullanmaktadır. Giysi renginin 

tercihinde moda, toplum tarafından kabul görmek etkilidir. Mevsimlere göre de giysi 

renk tercihi değiĢebilmektedir. IĢığı yansıtan renkler sıcak mevsimlerde, ıĢığı absorbe 

eden renkler soğuk mevsimlerde tercih edilmektedir. Ancak giysi rengi tercihinde en 

önemli faktör kiĢinin yaĢı ve cinsiyetidir (Kantaroğlu,2006:19). 

Giysilerde kullanılan renkler kiĢinin fiziksel özelliklerini farklı 

gösterebilmektedir. Bunun için giysi seçimi yapılırken kumaĢın yüzey özellikleri, 

kiĢinin vücut yapısı, yüz Ģekli ve renk uyumuna dikkat edilerek kiĢi olduğundan daha 

zayıf ya da kilolu; uzun boylu ya da kısa boylu gösterilebilmektedir. IĢık rengi, 

yoğunluğu, kumasın doku, yüzey özelliklerini, renk armonilerini etkilemektedir. 
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Kaba ve pürüzlü yüzeyler renkleri mat gösterirken parlak yüzeyler renkleri daha 

canlı göstermektedir.  Açık renk giysiler kiloyu ortaya çıkardığı için zayıf görünmesi 

istenilen bölgelerde koyu ve mat renkler kullanılmalı, kontrast renklerden uzak 

durulmalıdır (Koca ve Koç, 2008:177).  

Açık renkler uzaklık, koyu renkler yakınlık hissi oluĢturmaktadır. Giyside 

renkler eĢit ve yoğun olarak kullanılırsa güçlü etki yarattığından itici olabilecekleri 

için eĢit derecede koyu ve açık renk kullanılmamalıdır (Koca ve Koç, 2008:178). Üst 

bölgesi zayıf olan, basen bölgesi ve bacakları kalın olan bir insan üst bölgeden alt 

bölgeye doğru inildikçe tonları koyulaĢan bir tunik, tuniğin altına da koyu renk bir 

pantolon ya da etek giyebilir.  

Ġnsanlar bazen bilinçli bazen de bilinçsiz olarak ruh hallerini yansıtan renkte 

giysileri seçmektedir. Güçlü bir aĢkı anlatan renk kırmızı ve tamamlayıcı renk 

türkuazdır. Yeniliklere açıklık sarı renk ile ifade edilirken tamamlayıcısı mor renktir. 

Kibarlık, zarafeti anlatan renk mavi, tamamlayıcısı turuncudur. Giysilerde bilinçsiz 

renk kullanımı kiĢiyi psikolojik açıdan olumsuz etkilemektedir. Çünkü yanlıĢ 

kullanılan renkler kiĢinin kendi ile iletiĢimini engellemektedir. KiĢi giysi rengi 

seçiminde kendine ait olduğunu hissettiği rengi kullanır. Vücudu saran renk filtresi 

olan giysiler kiĢinin ihtiyacı olan renk enerjisini ihtiyacı kadar almasını 

sağlamaktadır (Üster, 2010).  

 2.7.3.1. Vücuda Uygun Giyim 

Giysiler; yaĢa, ortama, zamana, kiĢinin vücuduna uygun olmalıdır. Kadınlarda 

vücuda uygun giyim Armut vücutlu kadınlar üst bedende açık renkler kullanırken alt 

bedende ince, koyu renkler kullanmalıdır. Elma vücutlu kadınlar üst bedende açık 

renkler kullanmalıdır (Çakır, 2009:20-21).  

KiĢiler giysilerinde doğru renkleri seçerse, kendilerine daha çok güvenecek, 

ruhsal dengesizlikleri de azalacaktır. KiĢiye yakıĢan giyim rengini ortaya koymak 

amacıyla saç, göz, ten rengi ve deri altı pigmentasyonunu inceleyerek   renk analizi 

yapılmaktadır. Bu analiz ile kiĢi kendine yakıĢan giyim rengini kullanarak daha canlı, 

genç görünecektir. Amerika’da bu analiz birçok kadın ve erkek tarafından tercih 
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edilirken ülkemizde yeni yeni özellikle kadınların ilgisini çekmektedir. Bu analize 

göre belirlenen renk analizlerden bazıları Ģunlardır: deri altı pigmentasyonu buğday 

sarısı, yeĢil olanlar sıcak renkli giysilerle daha iyi görünürken, deri altı 

pigmentasyonu pembe beyaz, mavi olanlar soğuk renkli giysilerle daha iyi görünüm 

sağlamaktadır (Çakır, 2010 : 74). 

Ten rengi çok açık olanlar koyu tonda giyinerek, esmer ten rengindeki kiĢi de 

açık renk giysiler kullanarak zıtlık yaratarak canlı görünecektir (Koca ve Koç, 2008: 

179). Saç renginin aynı renginde giyinmek saçın görüntüsünü ve giysinin cazibesini 

yok edecektir. Saçın renginden açık ve koyu renkler, saçın rengini  

belirginleĢtirecektir. Göz rengine uygun renklerin seçimi göz rengini belirgin hale 

getirecektir. Kahverengi ve ela gözler canlı olduğundan giysinin renginin parlak ve 

canlılığı yanında soluklaĢmazlar (Koca ve Koç, 2008:179) 

2.7.3.2. Renk Uyumu 

Birbiriyle uyumlu renklerin birlikte dengeli Ģekilde kullanılması renk uyumu 

meydana getirir. Giyimde uyum;  Ģekil, tasarım, kumaĢın cinsi, renk ile bağlantılı 

olarak bütünlük, denge, zıtlık, tekrar, uyum dikkate alınarak giysi armonisi 

oluĢturulmaktadır. Tasarım ilkelerin göre renk armonileri 6 baĢlıkta değerlendirilir: 

Monokromatik renk armonileri, aynı rengin açıktan koyuya doğru olan 

tonlarından seçim yapılarak oluĢturulan ve kiĢiyi daha zayıf gösteren, uyumlu 

görüntü sergileyen armoni türüdür (Aktaran Koca ve Koç, 2008:173). Örneğin üst 

bedeni geniĢ alt bedeni dar olan bir kiĢinin koyu mavi renk bir kazak ile açık mavi 

bir pantolon giymesi kiĢiyi hem zayıf hem de hoĢ gösterecektir.  

Kontrast renk armonileri, renk çemberinde karĢılıklı duran renklerin birlikte 

kullanılarak zıtlık yarattığı ve giysilere parlaklık, canlılık, kiĢilere heyecan hissi 

verdiği armoni türüdür (Koca ve Koç, 2008: 173).  Örneğin mavi ve turuncu renkler 

birbirine zıt renklerdir. Bu iki renk bir giyside kullanıldığında kimisine hoĢ kimisine 

tuhaf gelecektir. Kontrast renklerle kurulan armoni her bireyin hoĢuna gitmeyebilir.  
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KomĢu renklerle armoniler, renk çemberinde yan yana olan ancak farklı 

renklerden oluĢan, insanlar üzerinde sakinleĢtirici etki yaratan, zarif bir uyum 

yaratan, en beğenilen renk armonisidir. Ancak bu armoniyi kullanırken üçten fazla 

renk kullanılmamasına dikkat edilmelidir (Koca ve Koç, 2008:174).Örneğin sarı ve 

yeĢil ile oluĢturulan bir elbise insanların ilgisini çekecek ve rahatlatacaktır.  

Triadik renklerle armoniler,renk çemberinde, bir rengin karĢıtının yanında 

bulunan iki rengin kullanılmasıyla ortaya çıkan, göze çok hoĢ görünmeyen, yumuĢak 

ve soğuk etkiye sahip, egzotik görüntü  sağlayan üçlü yapılan armonidir. Örneğin 

sarı, kırmızı-mor renk bir kazakta kullanılabilir. KiĢilere karıĢık ve ilginç 

görünecektir (Koca ve Koç, 2008:174). 

Tonal renkli armoniler, bütün renklerin pastel, koyu ve grileĢtirilmiĢ tonları 

olan, pek çok rengin birlikte kullanıldığı, ortaya sakin bir görüntü çıkaran renk 

armonisidir (Koca ve Koç, 2008:174). Bu renkler arasında parlak ve sıcak renkler 

karıĢtırılarak görüntü canlandırılabilir. Örneğin beyaz zemini olan bir gömlek üzerine 

pastel mavi, sarı ve koyu gri çizgilerin yerleĢtirildiği bir gömlek göze hoĢ 

görünecektir.   

Kompleks armoniler, doğada bulunan renklerin, yan yana sıralanarak 

oluĢturduğu değiĢik armoni türüdür. Kahverengi ve zeytin yeĢili ile oluĢturulan 

kombinasyon buna örnektir (Koca ve Koç, 2008: 174). 

Munsell’e göre baĢarılı bir armonide dikkat edilmesi gerek kurallar vardır:   

1. En fazla kullanılacak renk sayısı üç olmalıdır. Ġkiden fazla renk 

kullanılacaksa bunlar renk çemberinde yan yana ya da karĢılıklı olan renkler 

olmalıdır. 

 2. Koyu renklerle açık renkler kullanarak görüntü de dengeyi oluĢturulmalı.  

3. Parlak renkleri kullanırken miktarının diğer renklerden fazla olmamasına 

dikkat edilmelidir (Aktaran: Sema, 2006 : 61). 
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2.8. Ġs Hayatında Kadınların Giysi Ve Renk Tercihi 

2.8.1. Giyim ve ĠĢ Hayatı 

ĠĢyerinde kendilerini dıĢa vuramayan insanlar  kendilerine bir hapishanede 

hissederek iĢ yerinde uygunsuz bir tarz geliĢtirirler. Bunlar politik, ekonomik, 

vücudunun bilincinde, dramatik, rahat için giyinenlerdir. Politik giyinenler, kendi 

standartlarına göre her zaman en iyi giyinen, giysileri eğlendirici, bilgilendirici, 

kıĢkırtıcı olanlardır. ( Sampson, 1995: 74-77).Ekonomik giyinenler ise her zaman en 

ucuz giysileri alarak giyinme ihtiyacını karĢılayanlardır. Kendileri için para 

harcadıklarında huzursuz olup suçluluk duyarlar. Vücudunun bilincinde olanlar 

genellikle vücut ölçüleri ideal olan, vücut tiplerine uygun giyinen ancak vücutlarının 

güzel bölgelerini vurgulamak için bazen aĢırıya kaçan giysiler tercih edenlerdir. 

Dramatik giyinenler ise her ortama uygun giysileri olan, üstün gelmek için giyinen, 

keskin, göz alıcı, yıldırıcı görünümde olanlardır. Rahat için giyinenler ise Ģık, güzel 

görünmek yerine kendilerini fiziksel olarak rahatsız etmeyecek giysiler tercih eden 

genellikle tembel olan insanlardır. ( Sampson, 1995: 74-78). 

Günümüzde iĢ dünyasında seçkin iĢ adamları bürolarını nadide eĢyalarla 

donatan, giyimlerine özen gösteren bunların iletiĢim kanalları olduğunun bilincinde 

olanlardır (Oskay, 2007:25). 

Giysinin seçimi kiĢinin iĢle ilgili yeteneklerine dair ipuçları taĢımaktadır. Bir 

kıyafet ne kadar çok dikkat çekiyorsa o derece de kiĢinin profesyonellikten uzak 

olduğunu göstermektedir. ĠĢ hayatında kalıcı, olumlu izlenim bırakmak için kiĢinin 

uygun giyinmesi gerekir (Harmancı, 2008: 240).  

ĠĢ hayatının baĢlangıç noktası olan iĢ görüĢmelerinde de giyim önemli bir role 

sahiptir. ĠĢ görüĢmesine giden adayların çoğunluğu görüĢmeye düzgün bir giyimle 

gitmektedir. GörüĢmeyi yapan uzman, kiĢilerin kendini etkilemeye çalıĢtığının 

bilincinde olsa da kiĢinin ona ve iĢe saygı gösterdiğini, önemsediğini düĢünecektir.  

Adayın görüĢmeye gittiği Ģirketin sektörü geleneksel ya da hizmet sektöründe 

ve serbest giyim uygulaması yoksa erkek aday koyu renk bir takım giymeli; beyaz ya 
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da mavi renkte bir gömlek, klasik bir kravat ile takımı tamamlamalıdır. Kadın aday 

ise koyu ve nötr renklerde pantolon ya da etek takımı, Ģeffaf ve dekolte olmayan 

gömlek veya bluz giymeli, abartılı saç modeli, makyaj, takılar kullanmamalıdır 

(Çakır, 2010: 99). Ġlk görüĢmede karĢıdaki insanın güvenini kazanmak için yeĢil renk 

giysi tercih edilebilir(Bingöl, 2008). 

Giysiler çalıĢanın iĢ ortamına uyum sağlaması, ona hareket serbestliği 

sağlamasına katkıda bulunarak kiĢinin ruh ve beden sağlığını koruyarak iĢ 

verimliliğini olumlu yönde etkilemektedir (Kantaroğlu, 2006:27). ÇalıĢma ortamı 

giysinin biçim, kumaĢ ve renginde belirleyici olmaktadır. ÇalıĢma ortamında bir 

standart veya yönetmelikçe belirlenmiĢ üniforma giysiler ya da çalıĢanın kendi 

tercihine bırakılan giysiler de kullanılmaktadır (Kantaroğlu, 2006 : 29). 

ĠĢ ortamında farklı tarzda giyinmek, farklı renk kombinasyonları ve aksesuar 

kullanmak kiĢinin  iletmek istediği sözsüz mesajı doğru Ģekilde iletmekte ve olumlu 

bir imaj oluĢmasına destekte bulunmaktadır ( Dinçer, 2002: 17). 

ĠĢyeri için giysi tercihi yapılırken tenin mümkün derecede az görünmesine 

dikkat edilmelidir. ĠĢ yerinde giyilmesi yanlıĢ kıyafetler: egzersiz kıyafetleri, parti 

kıyafetleri, dekolteli giysiler, beli açık bluzlar, düĢük bel kesim pantolonlar, miniler, 

terlikler, sandaletler, mesaj içerikli üstler ile piercinglerdir.  Giyim hataları ise file 

çoraplar, dört parmağı geçen yırtmaçlar, omuza kadar inen küpeler, kirli ve kalitesiz 

ayakkabılar, kırıĢık kıyafetler, büyük çantalar, sivri yaka gömlekler ve ses çıkartan 

ayakkabılardır (Sanal, 2006). 

KiĢinin imajında önemli yere sahip olan giyim için gardırop yönetimi 

yapılmalıdır. Gardırop yönetiminde bilinmesi gereken temel ilkeler vardır. Bunlar: 

Giysilerin yeni tanıĢılan bir insan üzerinde hiç konuĢmadan olumlu ya da olumsuz 

etki yaratabilir. ÇalıĢılan kurumun kültürüne ve imajına uygun giyinilmesi gerekir. 

Sahip olunan konuma göre değil hedeflenen pozisyona uygun giyinilmeli. Son moda  

kıyafetlerin giyilmemeli. Kıyafeti tamamlamak için kullanılan aksesuarlarda bölgesel 

farklılıklara dikkat edilmeli. Son olarak da sahip olunan imajın gardırobun kalitesiyle 

bağlantılı olduğunun bilinmesidir. 
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2.8.2. ĠĢ Hayatındaki Kadınların Giysilerdeki Renk Tercihi 

Giysilerin rengi kiĢileri fiziksel açıdan etkilemektedir. Renk tedavisi yoluyla 

kiĢi ruhsal ve fiziksel sağlığını dengeleyebilir. Günlük hayatın büyük bir kısmının 

geçirildiği iĢyerinde ve iĢ kıyafetlerinde kiĢinin iç dünyasındaki renklerle giysi 

renkleri bağdaĢtırılmalıdır. ( Sun ve Sun, 1994: 175).  Bu Ģekilde kiĢiler kendilerini 

daha iyi hissedecek ve iĢ ortamında da baĢarılar elde edeceklerdir. 

ĠĢ hayatında baĢarılı olmak da kullanılabilecek sözsüz iletiĢim unsurlarından 

giysi ve renk iĢ ortamının ciddiyet derecesine uygun giyinerek özen göstermek ve 

bakımlı olmak kiĢinin iĢine ve çalıĢtığı kuruma önem verdiğini ve iyi bir Ģekilde 

temsil ettiğinin düĢünülmesini sağlar. Renk kullanımında çok dikkat çekmeyen 

birbiri ile uyumlu renklerin tercihi baĢarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Erkekler 

için iĢ ortamında siyah, kahverengi, lacivert renkte takımlar; gömleklerde takımın 

rengini ortaya çıkaracak ve çok koyu takımları açacak beyaz, mavi gibi açık renkler; 

fazla çarpıcı renkte olmayan kravatlar önerilirken; kadınlarda da benzer renklerin 

kullanımının yanında –etek boyu çok kısa olmamak Ģartıyla- etekli takımlar 

önerilmektedir( Dinçer, 2002: 23-24). 

Kadınların iĢ hayatına uygun giyimi sektörden sektöre değiĢiklik 

göstermektedir. Geleneksel ve konservatif sektörlerinde (bankacılık, kamu 

kuruluĢları, politika vs.) her sektörde varolan çalıĢma arkadaĢlarına güven duyma 

ihtiyacı bu sektörde diğer sektörlerden daha önemli yer tutar. Diğer sektörlere göre 

daha kuralcı olan bu sektörlerde çalıĢanlar, ciddiyeti yansıtan, güven verici giysiler 

tercih etmelidir. (Çakır, 2010: 52). Bu sektörde koyu renk takım elbise ya da nötr 

renk yakasız bir takım kullanılmalıdır (Çakır, 2009:50).  Hizmet sektöründe kaliteli, 

derli toplu, temiz ve profesyonel görüntü sergileyecek giysiler tercih edilmelidir. 

(Çakır, 2009:26-27).  Bu sektörde koyu renk ya da nötr renk takımlar kullanılabilir 

(Çakır, 2010:54).Yaratıcı sektörde çalıĢanlar diğer sektörlere göre daha rahat giysiler 

tercih edebilir. Renkli, desen ve baskıları yaratıcı giysi ve aksesuarları kolaylıkla 

kullanabilirler (Çakır, 2010: 52). Akademik çevrelerde giyim, klasik çizgi ile spor 

çizgi arasında yer alır. Kadınlar etek, spor ceket, kazak ve hırkadan oluĢan rahat 
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kıyafetler tercih eder. Genellikle açık renkler tercih edilir. Ayakkabılar spor, saçlar 

uzun, gözlük ve büyük çantalar kullanılmaktadır (Aktaran: Harmancı, 2008: 239).  

Kadınlar daha uzun görünmek için boyun kısmını açıkta bırakacak üst giysiler, 

boyuna çizgili, baĢtan aĢağıya aynı renk giyinmeli; sivri burunlu ayakkabılar 

kullanmalıdır. Daha ince ve zayıf görünmek isteyen kadınlar monokromatik (tek renk 

giyim) renkleri boyuna çizgili kullanmalı, ince kumaĢlar giymeli, vücudu saran ince 

jarse ve saten giymemeli, aksesuar ve kıyafet detayları ince bölgelerde 

yoğunlaĢtırılmalıdır. Ġri göğüsleri olan kadınlar bunları kamufle etmek için v yaka üst 

beden giysileri, üst bölgeyi saran, ince kumaĢ ve dökümlü üstleri tercih etmelidir. 

Bol cepli üstlerden uzak durmalıdırlar. Ġnce bölgelerde (bacak, basen) de açık renkler 

kullanmalıdırlar. Küçük göğüslü kadınlar göğüslerini daha dolgun göstermek için üst 

bedende açık renk kullanmalı, bol cepli gömlekler ve bluzlar ile destekli iç çamaĢırı 

tercih etmelidirler (Çakır, 2009:26-27).  

Kadınların is yaĢamında giydiği giysiler, normal yasamda giyilen giysilere göre 

biçim ve renk olarak daha ciddi, kapalı kesimlere ve koyu renklere sahiptir. Son 

yıllarda özellikle özel sektörde bu anlayıĢ değiĢmeye baĢlamıĢ çalıĢan kadınlar klasik 

spor karıĢımı kesimlere ve canlı renklere doğru yönelmeye baĢlamıĢtır. Bunun 

kadınların iĢ hayatında önemli konumlara gelmesiyle ve çalıĢan kadın sayısının 

artıĢıyla bağlantılı olduğu düĢünülebilir.  

ÇalıĢan kadınların çoğu giysi tercihinde kiĢiliklerini yansıtan, moda olan, Ģık, 

kendilerini rahat hissettikleri giysileri tercih etmektedir (Koca ve Koç, 2008:179).  

Ancak kadınların çalıĢtıkları sektör ve statüye bağlı olarak giyim tercihleri 

değiĢebilmektedir. Bir ilköğretimde öğretmen olan bir kadın ile baĢka bir kamu 

kurumu olan Turizm Bakanlığında uzman olarak çalıĢan bir kadının giyimi 

birbirinden farklılık göstermektedir. Öğretmen olan kadın koyu renk takım, uzun 

etekler giyerken, Turizm Bakanlığında çalıĢan kadın açık ve canlı renkler, öğretmen 

olan kadına göre daha kısa boyda etekler giyebilmektedir. ÇalıĢan kadının giyimi 

çalıĢılan bölgenin büyük Ģehir, il, ilçe,köy olmasına, kültürüne de  bağlı olarak da 

değiĢiklik gösterebilir. Erkek sayısının kadın sayısından daha fazla olduğu 

ortamlarda ve bunun tersi olan ortamlarda çalıĢan kadınların giysi tercihi de farklılık 
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gösterecektir. Kadının yaĢı da giysi renk ve biçimlerinde farklılığa neden 

olabilmektedir.  

ÇalıĢan kadınlar çok canlı, parlak ve frapan giysileri tercih etmek yerine takım 

içine giydikleri canlı renkler ve aksesuarlarla giysiye canlılık kazandırabilirler (Koca 

ve Koç, 2008:179)  Bu Ģekilde giysi, kadının kiĢiliği ve çalıĢmasının önüne 

geçememiĢ olacaktır.  

Pastel renkler kiĢiyi pasif gösterdiği için bu renk kullanan kiĢiler otorite kaybı 

yaĢayabilir. Bu nedenle pastel renkleri, çalıĢma arkadaĢlarına göre yaĢı küçük olan 

kadınların tercih etmemesi gerekir. Yasından genç gösterme, otorite, güvenilirlik gibi 

sorunu olmayan kadınlar pastel tonlarını giysilerinde yaz aylarında tercih edebilirler 

(Çakır, 2010 : 54).  

ĠĢ hayatında tercih edilen ve edilmeyen renkler vardır. Kırmızı renk iĢ 

hayatında pek tercih edilmeyen bir renktir. Ancak az oranlarda giysilerin içinde yer 

alabilir. (Dinçer, 1998: 24). Cinsel yönü güçlü olan kiĢiler bu yönlerini kırmızı renk 

giysi giyerek ortaya koyarlar (Sun ve Sun, 1994: 167).  Aynı zamanda bu renk aĢırı 

kendine güven, neĢe, saldırganlık hissi verir. Gergin durumlarda giyilmesi 

önerilmeyen renktir (KaĢıkçı, 2006:32). Kırmızı renk, bu rengi  giyen kiĢinin 

kiĢiliğinin vahĢi ve ateĢli yönünü ortaya çıkarmaktadır. Bu renk kiĢinin kendini 

yorgun, isteksiz hissettiği günlerde giymesi onu canlandırıcı bir özellik taĢıyacağı 

için tavsiye edilebilir. Ancak baĢtan ayağa kadar tek bu rengin kullanımının iĢ 

ortamındaki diğer kiĢiler üzerinde gerilim hissi yaratabileceği de dikkate alınmalıdır.  

Sarı renk giyenler,  ilgili, yaratıcılık mesajları verir. ( KaĢıkçı, 2006:33). Sarı 

renk  yüzeysellik hissi verdiği için iĢ ortamlarında uygun değildir. (Dinçer, 1998: 

24). ĠĢ ortamında sarı renk giyen kiĢiler dikkat çeker ancak bu renk giyen kiĢilerin 

yaptıkları iĢe çok önem vermediği, umursamadığı hissi verdiği için iĢ hayatında 

kullanılması tavsiye edilmez.   

Mavi renk giyenler güçlü, sakin imajı verirler (KaĢıkçı, 2006:33). En çok tercih 

edilen renktir ve  uyumluluğu, sakinliği, muhafazakarlığı, gençliği çağrıĢtırır (Dinçer, 

1998: 23). Bu renk, bu rengi giysilerinde tercih edenler üzerinde düzen, sabır hissi 



 

97 

yaratır ve bireyin yaratıcılık gücünü tetikleyici rol oynar. Aynı zamanda kiĢinin 

çevresiyle paylaĢım içinde olmasını da olumlu yönde etkide bulunur (Koca ve Koç, 

2008:175). Gök mavisi renkte kadınların giydiği giysiler erkeklerin nazik ve 

korumacı doğasını sergilemesine neden olabilir ( Sharma, 2007: 26). 

Beyaz renk giyenler  tarafsızlık ve masumiyeti yansıtır (Sun ve Sun, 1994: 

168). Beyaz renk açıklığın, doğruluğun rengi olması nedeniyle sıklıkla tercih edilir 

(Dinçer, 1998: 25). Ancak gün boyu koĢuĢturmaca içinde toz, duman, ter ile yüz 

yüze gelinen mesleklerde tavsiye edilmez. Beyaz renk giyen bu kiĢiler giysilerini 

temiz tutmaya çalıĢırken iĢlerine odaklanmada zorluk çekerler (KaĢıkçı, 2006:32). 

Özellikle siyaset alanında çalıĢan ve üzerinde Ģaibe bulunan kiĢilerin bu rengi 

kullanması onların temiz, masum olduğu hissini vermektedir (Ġzgören, 2010: 195). 

Doğanın rengi olan yeĢil renk iĢ kıyafetlerinde pek tercih edilmez (Dinçer, 

1998: 24). YeĢil renk giyenler geleneklere bağlı olduklarını, insanlarla iç içe olmayı 

sevmediklerini gösterirler (Sun ve Sun, 1994: 168). YeĢil renk giysi tercihi 

bayanlarda daha fazladır. Kadınlar bu rengin açık ve fosforlu tonlarını değil, koyu 

tonlarını tercih etmelidir. Koyu tonları da etek ya da yelek de tercih etmeleri daha 

uygundur (KaĢıkçı, 2006:34). KiĢiler arası iletiĢimin yoğun derecede gerçekleĢtiği iĢ 

ortamlarında bu nedenlerle kullanılması pek tavsiye edilmez. 

Turuncu renk; canlılık, enerji, sevecenliği çağrıĢtıran bir renktir. Bu rengi 

giysilerinde tercih edenler için dıĢa dönük, eğlence düĢkünü, konuĢkan oldukları 

düĢünüldüğünden kıyafet tercihinde çok tercih edilmemelidir (KaĢıkçı, 2006:34). ĠĢ 

ortamında çalıĢan insanlardan öncelikle beklenen uyum olduğu için bu renk iĢ 

ortamına özellikle geleneksel yapıdaki kamu kuruluĢlarında pek tercih edilmez. 

Mor renk; olgunluk ve güç kavramlarıyla özdeĢleĢtirilmektedir (Mısırlı, 2008: 

83). Mor rengi giyen kiĢiler bağımsız, sanatçı ruhlu, kendine güvenen kiĢilerdir (Sun 

ve Sun, 1994: 168). Korku, stres, Ģok gibi durumlarda, kiĢinin kendine olan 

güveninin zayıfladığı zamanlarda ihtiyaç duyabileceği, kiĢiyi rahatlatan bir renktir  

(Koca ve Koç, 2008:178). Sanatçılığın, yaratıcılığın ön planda olduğu iĢ ortamlarında 

sıklıkla tercih edilen bir renktir.  
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Kahverengi renk giyenler bir yere bağlı olmayı ve gelecek için sağlam iliĢkiler 

kurmayı seven, arkadaĢlarına ve ailelerine bağlı kiĢilerdir (Sun ve Sun, 1994: 168). 

Bir Ģeylerin sona ermesini, sadeliği, rahatlığı çağrıĢtıran kahverengi renk kıĢ 

aylarında kadınların en çok ilgi gösterdiği renktir (Dinçer, 1998: 23). ĠĢ temposu çok 

hareketli ve stresli olan  kiĢiler rahatlık hissi için bu rengi tercih edebilir.  

Pembe renk, feminen bir renktir ve Ģirinlik, incelik, uysallık, saflığı simgeler. 

Dinlendirici, pozitif etkisi nedeniyle bireylerin pozitif duyguya yoğun derecede 

ihtiyaç duyduğu ortamlarda –özellikle sağlıkla ilgili kuruluĢlarda- tavsiye edilen bir 

renktir ( KaĢıkçı, 2006: 35).  Ancak bazı iĢyerlerinde çocuksu izlenim yarattığı için 

de tercih edilmeyebilir (Dinçer, 1998: 25). 

Türkuaz rengi giyenler düĢüncelerinin açık ve net olduğunu, genç ve dinamik 

olmayı istediklerini gösterirler (Sun ve Sun, 1994: 168). Geleneksel kurumlarda 

çalıĢanlar formal iletiĢimi yoğun oranda kullandıkları için bu rengi pek tercih 

etmeyebilirler.  

Lacivert renk sonsuzluğu, otoriteyi, verimliliği simgelediği için bu rengi giyen 

kiĢilerde karizmatiklik ve inandırıcılık hissi yaratmaktadır. Bu rengi giyenler insanlar 

üzerinde baĢarılı ve güçlü imajı yaratır. ĠĢ görüĢmelerinde ve önemli toplantılarda 

tavsiye edilen bir renktir  (Koca ve Koç, 2008:177). Resmi ortamlarda siyahla 

eĢdeğer oranda tercih edilen bir renktir.  

Gri renk, gözün en rahat algıladığı ve diğer renklerden kolayca ayırdığı renktir. 

Bu rengi giyen kiĢiler hareketsizlik, yavaĢlık hissi vermektedir (Ġzgören,2010: 191). 

Ayrıca gri renk saygınlığı, olgunluğu çağrıĢtırdığından da iĢ ortamlarında özellikle 

takım renklerinde tercih edilir (Dinçer, 1998: 25).   

Siyah renk giyenler, gizemli, güçlü, otorite sahibi hissi vermektedir (KaĢıkçı, 

2006: 32). Siyah giysiler, toksinlerin deriden atılımını yavaĢlatır ve ortaya sıkıntılı 

bir ruh hali çıkartır ( Sharma, 2007: 28). Siyah renk umutsuzluğu çağrıĢtırmasına 

rağmen iĢ ortamlarında sıklıkla kullanılan bir renktir. Kadınların siyah renk 

kullanmasının sebebi cisimleri olduğundan küçük göstermesi ve diğer renklerle çok 
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rahat kombine edilebilmesidir (Dinçer, 1998: 24).  Mutlaka her kadının gardırobunda 

siyah renk bir giysi bulunmaktadır.  

Renkler ilk çağlardan beri insanoğlunun kimi zaman bilinçli kimi zaman 

bilinçsiz olarak tercih ettiği ve onların hayatına yön veren önemli sözsüz iletiĢim 

unsurlarındandır. Özellikle bir insanın 24 saatlik zaman dilimin çoğunun geçtiği yer 

olan iĢ hayatında renklerinin etkilerine daha fazla maruz kalınmaktadır. ĠĢ hayatında 

giyime ve renklere erkeklere oranla daha çok dikkat eden kadınlardır. ÇalıĢan 

kadınların iĢ ortamındaki kiĢilerle iletiĢimini, iĢ gereklerini yerine getirmesini, 

motivasyonunu, stres ve moral durumunu, kapasitesinde renklerin yeri önemlidir.  

ÇalıĢan kadınların iĢ hayatında kullandıkları giysilerindeki renk tercihlerini 

belirleyen faktörlere yönelik yapılan araĢtırma sonuçları 3. bölümde yer almaktadır.  
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III. BÖLÜM 

GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠNDE ÇALIġAN KADINLARIN  Ġġ 

GĠYSĠLERĠNDE RENK TERCĠHĠ 

  1.  Problem  

Her geçen gün özel ya da kamu kuruluĢları  çalıĢanlarının performansını 

yükseltme gayreti içerisindedir. Ġnsan kaynakları uzmanları çalıĢanların motivasyonu 

yükseltmek, onları daha aktif, yüksek performans göstermeye teĢvik etmektedir. 

Teknolojik geliĢmelerin hızla artıĢına paralel olarak insana yönelik yapılan 

çalıĢmalara ağırlık verilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  ĠletiĢim alanında yapılan 

çalıĢmalar bu konuda kuruluĢlara faydalı olmaktadır.  

ĠletiĢim alanında sözsüz iletiĢimin diğer iletiĢim türlerine oranla daha etkili 

olduğu saptanmıĢ bir gerçektir. Sözün yetersiz kaldığı bazen de güven vermediği 

durumlarda insanlar sözsüz iletiĢim unsurları olan beden dili, dokunma, koku, 

dinleme ve renkten yararlanmaktadır. Çoğu insan renk dıĢındaki unsurların öneminin 

farkındadır. Renk, doğduğumuz andan itibaren bizimle olduğu için farkına 

varamadığımız gizli gücümüzdür. Renklerin etkilerinin farkında olunarak kiĢiler 

hayatlarını canlandırabilir, olumlu yönde etkileyebilir. Günlük hayata olumlu 

katkılarının yanında çalıĢan insanları iĢ ortamında da faydalı olabilir. Renklerin 

olumlu ve olumsuz etkilerinin farkında olan insanlar kendilerini daha iyi hissetmek, 

iĢ gerginliğini en alt seviyeye indirgemek, motivasyonlarını güçlendirmek kısaca 

hayatlarını kolaylaĢtırmak için giysilerinde tercih ettikleri renkleri bilinçli Ģekilde 

seçebilirler ve renkleri, doğal güçleri kullanabilirler.  

Renklerin gücü hakkında farkındalığa sahip olmamamız toplum olarak 

eksikliğimizdir.  Yeterli bilgiye sahip olunursa bu hazineden hayatımızı daha olumlu 

hale getirmede faydalanabiliriz. 

   2. Amaç   

Giresun Üniversitesi’nde çalıĢan kadınların giysilerinde kullandıkları renkleri 

tercih ederken  hangi faktörlerden etkilendikleri, renklere yönelik duygu ve düĢünceleri, 
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renk tercihlerinin bilinçli yapılıp yapılmadığı  bu araĢtırmanın temel amacını 

oluĢturmaktadır. Yine bu amaca bağlı olarak;   

 Giresun Üniversitesi’nde çalıĢan kadınların en çok sevdikleri rengin ne 

olduğunu tespit etmek,  

 En sevdikleri rengin ankete katılan kadınlara ne hissettirdiğini anlamak, 

 Kırmızı, sarı, mavi, yeĢil, turuncu, mor, pembe, lacivert, siyah, beyaz ve gri 

renklerin bu kadınlar için ne anlam ifade ettiği, 

 ĠĢ hayatında bu kadınların tercih ettikleri giyim tarzının en çok hangi tarz  

olduğu, 

 ĠĢ hayatında bu kadınların tercih ettikleri renkleri belirleyen faktörlerin 

ağırlıklı olarak hangi faktörler olduğu, 

 ĠĢ hayatında tercih ettikleri renklerin neler olduğu ve bu renklerle sevdikleri 

renk arasında benzerlik olup olmadığı, 

 ĠĢ hayatında kadınların giysilerinin renk uyumuna ne derece önem verdikleri, 

 ĠĢ hayatında kadınların hangi renk kombinasyonlarını tercih ettikleri, 

 Bu çalıĢan kadınların modayı ne derece takip ettikleri ve modaya uygun 

renkleri tercih edip etmedikleri, 

 AraĢtırmaya katılan kadınların anket formunu doldurdukları gün giydikleri 

giysinin renginin ne olduğu ve bu rengin onların psikolojisi üzerinde ne derece etkili 

olduğunun saptanması tezin  diğer  amaçları  arasında  yer almaktadır.    

   3. Önem    

Sermaye kullanmadan, bir bedel ödemeden hayatımıza olumlu değer katacak 

çok az Ģey vardır. Bunlardan biri de renklerdir. Ġlk çağlarda yaĢayan insanlar 

renklerin etkisini fark etmiĢ ve hayatlarını renklerle bütünleĢtirmiĢler hatta sağlık 



 

102 

sorunlarını renkleri kullanarak çözümlemeye çalıĢmıĢlardır. Teknolojinin ve 

endüstrisinin hızla geliĢmesi sürecinde bu hıza yetiĢmeye çalıĢan insanoğlunun 

hayatı zorlaĢmıĢtır. Bu handikap içinde psikolojisi çok hızlı Ģekilde olumsuz yönde 

değiĢen insanoğluna renklerin etkilerinin ve öneminin hatırlatılması  hatta hayatına 

uygulamasının  sağlanması ona olumlu yönde katkıda bulunacaktır.   

 

ÇalıĢma sonucunda toplanacak veriler;  

 Sözsüz iletiĢim unsuru olan renklerin değerinin ve öneminin ortaya konması, 

 Renklerin psikolojik etkileri üzerine  yapılan çalıĢmalardaki bilgilerin bu 

araĢtırmaya katılan kadınların düĢünceleriyle karĢılaĢtırılması, 

 Türkiye’de çok fazla çalıĢılmayan renkler konusuna araĢtırmacıların 

dikkatinin çekilmesi, 

 Renkler konusunda çalıĢma yapacak olanlara kaynak oluĢturması, 

 Giresun Üniversitesi’nde çalıĢan kadınların giysilerinde ağırlıklı olarak tercih 

ettikleri renklerin farkında olmalarının sağlanması, 

 Giresun Üniversitesi  yönetiminin araĢtırma sonuçlarını baz alarak çalıĢan 

kadın personelinin motivasyonunu, iĢ verimliliğini artırması açısından 

değerlendirmesi, 

 Giresun Üniversitesi’nde çalıĢan kadınlara yeni bir bakıĢ açısı 

kazandırmasına katkı sağlaması açısından önem taĢımaktadır. 

4. Sınırlılıklar   

 Bu çalıĢma çalıĢan kadınların iĢ hayatında; renk tercihleri, bu tercihleri 

belirleyen faktörler, renklerin ifade ettiği anlam, giyim tarzları, renk uyumlarına 

verdikleri önem, moda ve renk iliĢkisiyle sınırlıdır.   



 

103 

 ÇalıĢmanın konusu üzerinde yapılmıĢ olan uygulama, Giresun Üniversitesi ile 

sınırlıdır.  

 Anket soruları Giresun Üniversitesi’nde çalıĢan kadınlara yöneltilmiĢtir.  

5. Evren ve Örneklem 

Bu araĢtırmanın evreni Giresun Üniversitesi’nde çalıĢan 187 kadındır. Bu 

kadınlardan 127 tanesi araĢtırmaya katılmıĢ ve örneklemi oluĢturmuĢtur. AraĢtırmaya 

katılmayan kiĢiler zaman yetersizliğini öne sürerek çalıĢmaya katılmamıĢtır. 

Örneklem belirleme basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiĢtir.  

Öncelikle soru formu hazırlanmıĢ ve bu soru formu yüzey geçerliliğinin 

belirlenebilmesi için 3 uzmana inceletilmiĢ ve onların değerlendirmeleri dikkate 

alınarak soru formu yeniden düzenlenmiĢtir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra 

20 adet anket formu dağıtılmıĢtır. Bu anketler toplanarak bunlara güvenilirlik ve 

geçerlilik testi yapılmıĢtır. 16 ġubat 2011- 10 Mayıs 2011 tarihleri arasında tüm 

anketler tamamlanmıĢ, SPSS paket programında bilgisayar ortamına aktarılmıĢ ve 

istatistiki analizleri yapılmıĢtır.  

6. Kullanılan Soru Formunun Özellikleri 

AraĢtırmada kullanılan anket 2 bölümden oluĢmaktadır. 1. bölüm soyso-

demografik sorular, ikinci bölüm renklere iliĢkin algılamaya yönelik sorulardan 

oluĢmaktadır.  

6.1. Sosyo-Demografik DeğiĢkenler 

AraĢtırmaya katılanların genel demografik özelliklerini belirlemek için kiĢilerin 

yaĢı, medeni durumu, öğrenim durumu, iĢ yerindeki statüsü sorulmuĢtur.  

6. 2.  Renge Yönelik Algılamaları 

Bu bölümde çalıĢmaya katılanların en sevdiği rengi belirlemeye yönelik 10 

rengin bulunduğu seçenek listesi verilmiĢ, bir tanesini seçmeleri ve bu rengin onlarda 
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nasıl bir his yarattığını 10 farklı duygu içinden istedikleri sayıda seçerek 

belirlemeleri istenmiĢtir.  

ÇalıĢmaya katılanların renkler için hissettikleri duygularını çözümleyebilmek 

için 11 renk verilmiĢ ve bu renklerin ankete katılanlar için ifade ettiği anlamı 

yazması için boĢluk bırakılmıĢtır.  

ĠĢ hayatında araĢtırmaya katılan kadınların tercih ettikleri giyim tarzını 

belirlemek amacıyla 5 çeĢit giyim tarzı seçenekler halinde verilmiĢtir.  

AraĢtırmaya katılan kadınların iĢ hayatında tercih ettikleri giysi renklerinde 

etken olan faktörleri belirlemek için 5’li Likert tipi bir ölçek kullanılmıĢtır. EĢit 

aralıklı ölçek yapısına uygun olduğu varsayılan bu ölçeğin aralıkları Tamamen 

Katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum (3), 

Katılmıyorum (2), Kesinlikle Katılmıyorum (1) dur. ĠĢ hayatında tercih ettikleri 

renkleri ve bu renkleri tercih etme sıklığını, giyside renklerin birbiriyle uyumuna ne 

derece önem verdiklerini, giysi seçiminde renklerin uyumuna ne derece önem 

verdiklerini, giysi renklerini seçerken mevsime, modaya uygunluğuna verdikleri 

önemi belirlemek için 5’li Likert tipi bir ölçek kullanılmıĢtır. EĢit aralıklı ölçek 

yapısına uygun olduğu varsayılan bu ölçeğin aralıkları Hiçbir Zaman (1), Nadiren 

(2), Bazen (3), Çoğunlukla (4), Her Zaman (5) dır.  

Anketin sonunda çalıĢmaya katılan kadınların anketi doldurdukları gün, hangi 

renk giysiyi tercih ettikleri ve bu rengin onların kendilerini nasıl hissettirdiğini 

belirlemeye yönelik açık uçlu soru sorulmuĢtur. 

 7. AraĢtırma Soruları 

 Giresun Üniversitesinde çalıĢan kadınların en sevdikleri renk nedir ve bu renk 

onların kendilerini nasıl hissetmesini sağlıyor? 

 Giresun Üniversitesinde çalıĢan kadınların renklerle ilgili duygu ve 

düĢünceleri nelerdir? 
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 Giresun Üniversitesinde çalıĢan kadınlar iĢ hayatında hangi tarz giyimi tercih 

etmektedir? 

 Giresun Üniversitesinde çalıĢan kadınların iĢ hayatında giysi renk tercihlerini 

belirleyen faktörler nelerdir ve faktörlerden hangileri diğerlerine oranla baskındır? 

 Giresun Üniversitesinde çalıĢan kadınlar iĢ hayatında hangi renkleri ve 

bunları ne sıklıkla tercih etmektedir ? 

 Giresun Üniversitesinde çalıĢan kadınlar giysilerinde hangi renk uyumlarını 

ve hangi sıklıkla  kullanmaktadır? 

 Giresun Üniversitesinde çalıĢan kadınların modayı takip etme ve modaya 

uygun renkleri tercih etme sıklığı nedir?  

 Giresun Üniversitesinde çalıĢan kadınların yaĢları ile öğrenim durumları, 

medeni durumları arasında bir iliĢki var mıdır? 

 Giresun Üniversitesinde çalıĢan kadınların statüleri ve medeni durumları 

arasında bir iliĢki var mıdır? 

 Giresun Üniversitesinde çalıĢan kadınların en sevdiği renk ile statü, medeni 

ve öğrenim durumları arasında iliĢki var mıdır? 

 Giresun Üniversitesinde çalıĢan kadınların giyim tarzları ve medeni durumları 

arasında iliĢki var mıdır? 

 Giresun Üniversitesinde çalıĢan kadınların renk uyumuna verdikleri önem ile 

demografik özellikleri arasında iliĢki var mıdır? 

 Giresun Üniversitesinde çalıĢan kadınların modaya uygun renkleri seçme 

sıklığı ile yaĢları arasında iliĢki var mıdır? 

 Giresun Üniversitesinde çalıĢan kadınların anketi yanıtladıkları gün giydikleri 

giyside ağırlıkla olan renk nedir ve bu renk onlara ne hissettirmiĢtir? 
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8. AraĢtırmada Kullanılan Ġstatistik Teknikleri  

Betimsel bir özellik taĢıyan bu çalıĢma, tarama modeli kullanılarak yapılmıĢtır. 

Tarama modeli, var olan durumu olduğu gibi yansıtmayı esas alır (Balcı, 2004; 

Karasar, 1994). Anketin güvenirlik çalıĢması için Cronbach Alpha istatistiksel iĢlemi 

yapılmıĢ ve güvenirlik katsayısı Alpha =.07490 olarak bulunmuĢtur. 

 Alfa katsayısının bulunabileceği aralıklar ve buna bağlı olarak da ölçeğin 

güvenirlik durumu aĢağıda verilmiĢtir 

0,00  ≤  α  < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir,  

0,40  ≤  α   <  0,60 ise ölçek düĢük güvenilirliktedir, 

0,60 ≤  α   <  0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir,  

0,80 ≤  α   <  1,00 ise ölçek yüksel derecede güvenilir bir ölçektir.  

Veriler, SPSS 11.5 paket programında değerlendirilirken KMO ve Barlett testi 

seçilerek uygulama yapılan örneklemin yeterliliğine bakılmıĢtır. Bu araĢtırma için 

yapılan analiz sonucunda da KMO: 0,611; Barlett testi: ,000’de bulunmuĢtur. 

Dolayısıyla bu çalıĢma için uygulama yapılan örneklem sayısının yeterli olduğu 

bilgisine ulaĢılmıĢtır. 

Soru maddelerinin toplanabilir ölçek tipinde hazırlanıp hazırlanmadığını test 

etmek için Tukey eklenebilirlik testi (Tukey’s Additivity Test) kullanılır. Sorulardan 

elde edilen puanların toplanabilir olup olmadığını belirlemek üzere ölçeğin 

toplanabilirlik özelliği test edilmiĢtir (Özdamar, 2004). Yapılan “Tukey Non-

Additivity” testi sonucunda soruların toplanabilir özelliğinin olduğu belirlenmiĢtir 

(0.4582; p=<,000). 

Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde, SPSS 11,5 istatistik programı 

kullanılmıĢtır. Öncelikli olarak betimleyici sorular için frekans tabloları 

geliĢtirilmiĢ, böylece  ankete  katılanların  soyso-demografik  özellikleri  ortaya  
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konulmuĢtur.  Sonrasında ise frekans dağılımı ve olası iliĢkileri çözümlemek için 

çapraz tablolar kullanılarak veriler yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır.  

  9. Kadınların ĠĢ Hayatında Giysi Renk Tercihlerini Belirlemeye Yönelik 

Alan AraĢtırması Bulguları  

Bu  bölümde  Giresun Üniversitesi’nde çalıĢan kadınların renk algısına yönelik 

uygulanan alan araĢtırmasının sonuçları yer almaktadır. Bu bağlamda öncelikle 

araĢtırmaya katılanların  demografik  özellikleri  belirtilecek  daha  sonra,  

katılımcıların renk beğenileri, renk tercih faktörleri, tercih ettikleri renkler, renk 

uyumuna verdikleri önem, tercih ettikleri renk uyumları, modayı takip düzeyi ile 

ilgili tercihlerine iliĢkin veriler yorumlanacaktır.   

9.1. AraĢtırmaya Katılanların Sosyo-Demografik Özellikleri  

Bu  baĢlık  altında  araĢtırmaya  katılan  kiĢilerin  demografik  özelliklerine  

iliĢkin sorulmuĢ  olan  sorulara  verilmiĢ  cevaplar,  katılımcıların genel  yapısının  

gösterilmesi tablolar halinde sunulmaktadır.   

Tablo 1:Anket katılımcılarının yaĢ gruplarına göre dağılımı 

YaĢ Aralığı Sayı Yüzde 

18-25 27 21.3 

26-30 35 27.6 

31-35 37 29.1 

36-40 24 18.9 

40-… 4 3.1 

40-… 4 3.1 

Toplam 127 100 

 

 

Tablo 1’e göre ankete katılanların yaĢ grubunun araĢtırmanın yapıldığı iĢ 

yerinde çalıĢan kadınların %29.1’inin 31-35 yaĢ grubunda olduğu görülmektedir. 26-

30 yaĢ grubunda  bulunan kadınların oranının 31-35 yaĢ aralığına yakın olduğu 

görülmektedir. Bu kurumda çalıĢan kadınların  %56,7’si 26-35 yaĢ grubuna dahildir. 

Bu kurumun genç yaĢta kadınlardan oluĢan çalıĢanlarının olduğu görülmektedir. Bu 

durum bu üniversitenin yeni kurulan üniversitelerden olmasıyla  açıklanabilir.  
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Tablo 2: Medeni Durum 

Medeni Durum                                      Sayı                                                                                          Yüzde 

Evli 51 40.2 

Bekar 76 59.8 

Toplam 127 100 

 

Tablo 2 de ankete katılanların medeni durumlarına bakıldığında % 59.2’sinin 

bekar ve % 40.2’sinin evli olduğu tespit edilmiĢtir. Tablo 1 de de görüldüğü gibi yaĢ 

grubunun 26-35 aralığında toplandığı görülmektedir.  Bu çalıĢan kadınların bekar 

olmasının nedeni olarak çalıĢma hayatının kadınların medeni durumu üzerinde etkili 

olması düĢünülebilir.  

  

Tablo 3: Öğrenim Durumu 

Öğrenim Durumu                     Sayı                                                                                  Yüzde 

Lise                                              15             11.8 

Üniversite                                    68          53.5 

Yüksek lisans                              30          23.6 

Doktora                                       14         11.0 

Toplam                                      127            100 

 

Tablo 3’e göre ankete katılanların %53.5’nin üniversite, %23.6’sının yüksek 

lisans, %11.8’nin lise ve %11’inin doktora öğrenimi gördüğü tespit edilmiĢtir. Bu 

verilere göre deneklerin kümülatif olarak üniversite mezunu olduğu görülmektedir. 

Bu üniversitede doktora çalıĢması yapmıĢ kadın sayısının diğer öğrenim durumlarına 

oranla en az olduğu görülmektedir. Bu durum üniversitenin yeni kurulmuĢ 

üniversitelerden olmasıyla açıklanabilir.  

Tablo 4: Statü 

Statü                                                                        Sayı              Yüzde 

Öğretim görevlisi                                                      46 36.2 

Öğretim üyesi 14 11.0 

Ġdari çalıĢan 34 26.8 

Ġdari yönetici   4 3.1 

Diğer 29 22,8 

Toplam  127 100 
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Tablo 4’e göre ankete katılan kiĢilerin statüsüne göre dağılımına bakıldığında 

%36.2’sinin  öğretim görevlisi, % 26.8’inin idari çalıĢan, en az oranda da %11.0 ile 

öğretim üyesi statüsünde kadın çalıĢanın olduğu görülmektedir. Bu verilere  göre 

deneklerin kümülatif olarak öğretim görevlisi olduğu, öğretim üyesi sayısının az 

olduğu görülmektedir. Bunun nedeni öğrenim durumu, yaĢ aralığı demografik 

bilgilerinde de olduğu üzere üniversitenin yeni kurulmuĢ üniversitelerden olmasıyla 

açıklanabilir.  

 

9.2. AraĢtırmaya ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar 

Tablo 5: En sevdiğiniz renk nedir?  

Renk                                                      Sayı          Yüzde 

00                                                              1  0.8 

Kırmızı                                                    18 14.2 

Sarı                                                            2  1.6 

Mavi                                                       16 12.6 

YeĢil                                                        17 13.4 

Turuncu                                                    2  1.6 

Mor                                                         14 11.0 

Pembe                                                     11  8.7 

Lacivert                                                    1 0.8 

Siyah                                                       32 25.2 

Beyaz                                                      10  7.9 

Gri                                                             3  2.4 

Toplam                                                  127 100 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi ankete katılanların %25.2’nin en sevdiği renk siyah, 

daha sonra %14.2 ile kırmızı, %13.4 ile yeĢil, %0.8 ile en az sevdikleri renk lacivert 

olarak tespit edilmiĢtir.  
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Tablo 6: Bu renk kendinizi nasıl hissetmenizi sağlıyor? 

His  

 

Sayı Yüzde 

Kendine güvenen                  54 42,5 

Huzur 42 33,1 

Güzel 40 31,5 

Canlı 36 28,3 

Mutlu 36 28,3 

Rahat 29 24,2 

Çekici 20 15,7 

Sakin 18 14,2 

BaĢarılı 12 11,8 

Zeki 10  7,9 

 

Tablo 6’ya bakıldığında ankete katılanların sevdikleri rengin yarattığı his 

%42,5 oranında kendine güvenli olmuĢtur. Bu oranı  %33,1 ile huzurlu,  %31,5 ile 

güzel hissi izlemektedir. Bu verileri dikkate alarak bu kadınların kendilerini iyi 

hissetmeleri için öncelikle kendilerine güven duymaya sonra huzurlu ve güzel 

hissetmeye  ihtiyacı duydukları söylenilebilir. Ankete katılanların zeki olma hissini 

sevdikleri renkle bağdaĢtıramadığı da görülmektedir.  

 

Tablo 7: Kırmızı rengin ifade ettiği anlam 

              Anlam Sayı Yüzde 

 ,00 1 ,8 

  canlı 37 29,1 

  çekici 25 19,7 

  ateĢ 12 9,4 

  dikkat çekici 7 5,5 

  kızgınlık 4 3,1 

  sevgi 7 5,5 

  heyecan 9 7,1 

  seksi 4 3,1 

  aĢk 7 5,5 

  hiç bir Ģey 1 ,8 

  uyarı 4 3,1 

  tehlike 2 1,6 

  saldırgan 5 3,9 

  basit 2 1,6 

  Total 127 100,0 
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Tablo 7’ye göre kırmızı rengin kadınlar üzerinde yarattığı psikolojik etkilere 

bakıldığında bu renk %29,1 oranında canlı, %19,7 oranında çekicilik hissi verirken, 

%1,6 oranında basit ve tehlike hissi vermektedir. Genel anlamda ankete katılanlar 

kırmızı renk için tablo  da da görüldüğü üzere farklı duygulardan bahsetmektedir. 

Ancak  Koca ve Koç’un (2008: 193) yapmıĢ olduğu araĢtırmaya katılan kadınların 

çoğunluğu kırmızı renk için tutku, heyecan, samimiyet, uyarı etkisi dıĢında hiçbir 

duygudan söz etmemekteyken bu araĢtırmada kırmızı renk için 12 farklı duygudan 

bahsedilmektedir.   

 

Tablo 8: Sarı rengin ifade ettiği anlam 

     Anlam  Sayı  Yüzde 

 ,00 1 ,8 

  sıcaklık 14 11,0 

  huzur 15 11,8 

  soluk 8 6,3 

  neĢe 8 6,3 

  bahar 8 6,3 

  hüzün 3 2,4 

  huzursuz 5 3,9 

  sakin 5 3,9 

  rahatlık 6 4,7 

  aydınlık 2 1,6 

  sıkıcı 5 3,9 

  hastalık 5 3,9 

  canlılık 5 3,9 

  hiçbir Ģey 14 11,0 

  çekici 4 3,1 

  eğlence 2 1,6 

  yaz 2 1,6 

  aptallık 2 1,6 

  uyarı 2 1,6 

  cesaret 1 ,8 

  anlamsız 1 ,8 

  kararsızlık 3 2,4 

  ilgi 2 1,6 

  enerji 4 3,1 

  Total 127 100,0 

 

Tablo 8’e göre ankete katılanlar için sarı renk %11,8 oranında huzur,  %11 

oranında sıcaklık hissi verirken %11 oranında hiçbir Ģey ifade etmemiĢtir. Genel 
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anlamda ankete katılanlar sarı renk için birbirine zıt hisler beslemektedir. Kimine 

göre soluk kimine göre canlı bir renktir. Koca ve Koç’un (2008: 193) yapmıĢ olduğu 

araĢtırmaya katılan kadınlar sarı rengin üzüntü, samimiyet, uyarı, sabır, azim 

duyguları yarattığını bunun dıĢında bir duygu hissettirmediğini belirtmiĢtir. Bu 

araĢtırmadaki kadınlar ise 24 farklı duygudan bahsederek sarı renk için ortak duygu 

noktasında birleĢememiĢtir.  

 

Tablo 9: Mavi rengin ifade ettiği anlam 

     Anlam     Sayı  Yüzde 

 ,00 1 ,8 

  huzur 25 19,7 

  deniz 23 18,1 

  sakinlik 10 7,9 

  rahatlık 9 7,1 

  canlılık 7 5,5 

  sonsuzluk 5 3,9 

  derinlik 4 3,1 

  gökyüzü 4 3,1 

  serinlik 6 4,7 

  Ģıklık 2 1,6 

  güzellik 3 2,4 

  baĢarı 6 4,7 

  monoton 2 1,6 

  bilgili 2 1,6 

  mutluluk 3 2,4 

  doğa 4 3,1 

  güven 3 2,4 

  anlamsız 1 ,8 

  umut 4 3,1 

  zeki 2 1,6 

  düĢ 1 ,8 

  Total 127 100,0 

 

Tablo 9’a göre ankete katılanlar için mavi renk %19,7 oranında huzur, %18,1 

oranında denizi çağrıĢtırmaktadır. Genel anlamda ankete katılanlar mavi renk için 

olumlu duygular hissetmektedir. Koca ve Koç’un (2008: 193) yapmıĢ olduğu 

araĢtırmaya katılan kadınlar için mavi renk özgürlük, duygusallık ve rahatlık ifade 

etmektedir. Ġki araĢtırma karĢılaĢtırıldığında mavi renk için ortak anlam rahatlıktır. 
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Renklerin psikolojik etkilerine göre mavi rengin huzur, derinlik, güven yarattığı 

dikkate alındığında Tablo 9’daki sonuçlar bu görüĢleri destekler niteliktedir.   

 

Tablo 10: YeĢil rengin ifade ettiği anlam 

     Anlam     Sayı  Yüzde 

 Doğa 40 31,5 

  Huzur 29 22,8 

  Rahatlık 7 5,5 

  Canlılık 7 5,5 

  Sakin 8 6,3 

  Güzel 3 2,4 

  BaĢarı 3 2,4 

  mutluluk 4 3,1 

  Enerjik 3 2,4 

  Bahar 9 7,1 

  Din 1 ,8 

  ġaĢırtıcı 2 1,6 

  YaĢam 1 ,8 

  Ölüm 2 1,6 

  Asker 3 2,4 

  Göz 3 2,4 

  Kendine güvene 2 1,6 

  Total 127 100,0 

 

Tablo 10’a bakıldığında ankete katılanlar için yeĢil renk %31,5 oranında 

doğayı, %22,8 oranında huzuru çağrıĢtırmaktadır. %0,8 oranında da din ve yaĢam 

hissi vermektedir. Genel anlamda ankete katılanların %54,3’ü, -yarısından fazlası- 

yeĢil renk için doğa ve huzur hissinde birleĢmektedir. Koca ve Koç’un (2008: 194) 

yaptığı araĢtırmada kadınlar yeĢil renk için samimiyet, huzur, iyimserlik anlamları 

ifade etmektedir. Ġki araĢtırmada da yeĢil renk için ortak anlam huzur olmuĢtur. 

Renklerin psikolojik etkilerine göre yeĢil rengin doğa, huzur, samimiyet duygusu 

yarattığı dikkate alındığında Tablo 10’daki sonuçlar bu görüĢleri destekler 

niteliktedir.   
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Tablo 11: Turuncu rengin ifade ettiği anlam 

     Anlam     Sayı  Yüzde 

 ,00 1 ,8 

  canlılık 36 28,3 

  sıcaklık 5 3,9 

  uyarı 4 3,1 

  enerji 12 9,4 

  karıĢık 5 3,9 

  çocukluk 5 3,9 

  itici 6 4,7 

  mutlu 4 3,1 

  kendine güvenen 1 ,8 

  ağırlık 1 ,8 

  çekici 4 3,1 

  güç 2 1,6 

  hırs 1 ,8 

  meyve 8 6,3 

  parlak 2 1,6 

  kötü 1 ,8 

  asilik 1 ,8 

  hiç bir Ģey 21 16,5 

  rahatlık 2 1,6 

  huzur 2 1,6 

  güneĢ 3 2,4 

  Total 127 100,0 

 

Tablo 11’e göre ankete katılanlar için turuncu renk %28,3 canlılık, %16,5 

hiçbir Ģey hissi vermektedir. Turuncu renk gibi canlı, parlak bir renk için “hiçbir Ģey” 

hissi yanıtının verilmesi dikkat çekicidir. Koca ve Koç’un (2008: 194) yapmıĢ 

olduğu araĢtırmaya katılanların çoğunluğu turuncu renk için sevinç, tembellik 

yanıtını vermiĢtir. Bu araĢtırmada da katılımcıların turuncu renk için tembellik 

yanıtını vermesi ilginçtir. Renklerin psikolojik etkilerine göre turuncu rengin canlılık, 

heyecan, çarpıcı bir renk  duygusu yarattığı dikkate alındığında Tablo 11’daki 

sonuçlar bu görüĢleri tamamen destekler nitelikte değildir.   
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Tablo 12: Mor rengin ifade ettiği anlam 

  Sayı Yüzde 

 ,00 1 ,8 

  romantizm 1 ,8 

  mutluluk 3 2,4 

  tutku 1 ,8 

  HoĢ 2 1,6 

  sevimli 2 1,6 

  canlılık 5 3,9 

  güzel 7 5,5 

  mistisizm 3 2,4 

  enerji 2 1,6 

  ihtiĢam 2 1,6 

  zeka 1 ,8 

  baĢarı 4 3,1 

  moda 1 ,8 

  sıkıcı 10 7,9 

  farklı 3 2,4 

  ucuz 3 2,4 

  soğuk 8 6,3 

  zenginlik 3 2,4 

  rahatlık 2 1,6 

  uçukluk 5 3,9 

  sanat 1 ,8 

  durgunluk 5 3,9 

  menekĢe 3 2,4 

  karamsar 16 12,6 

  Ģiddet 5 3,9 

  asalet 2 1,6 

  huzur 3 2,4 

  hüzün 4 3,1 

  çekici 3 2,4 

  Güç 3 2,4 

  özgüven 2 1,6 

  gizem 8 6,3 

  asalet 3 2,4 

  Total 127 100,0 

 

Tablo 12’ye göre ankete katılanların mor renk için verdikleri yanıtlar 

birbirinden farklı ve çok çeĢitlidir. Mor renk için katılımcılar 33 farklı duygu 

söylemiĢtir. Katılımcıların %12,6’sı karamsar, %7,9’u sıkıcı gibi olumsuz duygular 

ifade eden yanıtlar vermiĢtir. Koca ve Koç’un (2008:194) yapmıĢ olduğu 

araĢtırmadaki katılımcılar bu araĢtırmanın tersine mor renk için özgürlük ve 
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samimiyet yorumunda bulunmuĢlardır. Giresun Üniversitesi’nde çalıĢan kadınlar için 

mor rengin çağrıĢtırdığı anlam karıĢıktır ve yanıtlara bakıldığında bu renk için 7 

olumsuz ifadenin olduğu görülmektedir. Renklerin psikolojik etkilerine göre mor 

rengin asalet, zenginlik, hayal gücü, ihtiĢam gibi etkilere sahip olduğu dikkate 

alındığında Tablo 12’deki sonuçlar bu görüĢleri tamamen destekler nitelikte değildir.   

 

Tablo 13: Pembe rengin ifade ettiği anlam 

  Sayı Yüzde 

 ,00 1 ,8 

  baĢarı 2 1,6 

  rahat 2 1,6 

  huzur 4 3,1 

  hafif 1 ,8 

  çılgın 3 2,4 

  mutluluk 9 7,1 

  çocukluk 32 25,2 

  eğlence 3 2,4 

  sevgi 5 3,9 

  güzel 2 1,6 

  Ģımarıklık 1 ,8 

  değiĢiklik 4 3,1 

  Ģıklık 1 ,8 

  kararlılık 2 1,6 

  masumiyet 9 7,1 

  yumuĢaklık 3 2,4 

  canlılık 12 9,4 

  sempati 3 2,4 

  sevimli 10 7,9 

  pozitiflik 2 1,6 

  aĢk 1 ,8 

  Ģeker 5 3,9 

  gençlik 3 2,4 

  hayal 4 3,1 

  ayrılık 1 ,8 

  aptal 2 1,6 

  Total 127 100,0 

 

Tablo 13’e göre pembe  renk ankete katılanların %25,2’si için çocukluk, 

%9,4’ü için canlılık hissi veren bir renktir. Pembe renk için araĢtırmaya katılanların 

çoğunluğu olumlu ifadeler kullanmıĢtır. Koca ve Koç’un (2008: 194) yaptığı 

araĢtırmaya bakıldığında pembe renk için duygusallık, huzur, iyimserlik ifadelerinin 
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kullanıldığı görülmektedir. Renklerin psikolojik etkilerine göre pembe rengin 

canlılık, duygusallık, neĢe, hayal,  heyecan, çarpıcı bir renk  duygusu yarattığı 

dikkate alındığında Tablo 13’daki sonuçlar bu görüĢleri destekler niteliktedir.   

 

Tablo 14: Lacivert ifade ettiği anlam 

 Sayı Yüzde 

 ,00 2 1,6 

  ciddiyet 51 40,2 

  ağır 5 3,9 

  sinir bozucu 6 4,7 

  sakin 4 3,1 

  asalet 8 6,3 

  baĢarılı 5 3,9 

  olgunluk 4 3,1 

  kendine güven 3 2,4 

  rahat 2 1,6 

  karamsar 6 4,7 

  sadelik 5 3,9 

  kir 3 2,4 

  mutlu 2 1,6 

  otorite 6 4,7 

  nefret 3 2,4 

  kalite 2 1,6 

  gece 4 3,1 

  güven 3 2,4 

  zeka 2 1,6 

  otorite 1 ,8 

  Total 127 100,0 

 

Tablo 14’e göre ankete katılanların %51’i lacivert renk için ciddiyet anlamında 

birleĢmiĢtir. Koca ve Koç’un (2008:195) yapmıĢ olduğu araĢtırmada katılımcılar 

lacivert renk için çoğunlukla  azim duygusu ifade ettiğini söylemiĢtir. Renklerin 

psikolojik etkilerine göre lacivert rengin otorite karizma, güçlü bir renk  duygusu 

yarattığı dikkate alındığında Tablo 14’deki sonuçlar bu görüĢleri destekler 

niteliktedir.   
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Tablo 15: Siyah rengin ifade ettiği anlam 

 Sayı Yüzde 

 ,00 1 ,8 

  asilik 8 6,3 

  resmi 22 17,3 

  kendine güven 3 2,4 

  öfke 4 3,1 

  zarafet 8 6,3 

  güç 5 3,9 

  tarz 4 3,1 

  matem 4 3,1 

  güven 3 2,4 

  sakin 5 3,9 

  ölüm 3 2,4 

  otorite 2 1,6 

  uyum 8 6,3 

  içine kapalı 7 5,5 

  rahatlık 6 4,7 

  olgunluk 3 2,4 

  saygın 24 18,9 

  sıkıntı 4 3,1 

  mutlu 2 1,6 

  huzur 1 ,8 

  Total 127 100,0 

 

Tablo 15’e göre  siyah renk için ankete katılanların %18,9’u saygın, %17,3’ü  

resmi ifadesini kullanmıĢtır. Koca ve Koç’un (2008:195) yapmıĢ olduğu araĢtırmada 

katılımcılar siyah renk için çoğunlukla  ciddiyet, otorite duygusu ifade ettiğini 

söylemiĢtir. Renklerin psikolojik etkilerine göre siyah rengin otorite, asalet, ciddiyet 

duygusu yarattığı dikkate alındığında Tablo 15’teki sonuçlar bu görüĢleri destekler 

niteliktedir.   
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Tablo 16: Beyaz rengin ifade ettiği anlam 

  Sayı Yüzde 

 ,00 2 1,6 

  Asilik 3 2,4 

  Temiz 27 21,3 

  Canlı 1 ,8 

  Sade 8 6,3 

  ġık 1 ,8 

  Saflık 29 22,8 

  kendini ispat 5 3,9 

  Sakin 3 2,4 

  Akıcılık 2 1,6 

  Huzur 5 3,9 

  Rahatlık 2 1,6 

  Mutluluk 4 3,1 

  Gelinlik 3 2,4 

  Doğal 4 3,1 

  Cesaret 4 3,1 

  Yaz 1 ,8 

  Sağlık 3 2,4 

  Güven 1 ,8 

  Ölüm 4 3,1 

  Dürüstlük 4 3,1 

  Ferah 4 3,1 

  Aydınlık 7 5,5 

  Total 127 100,0 

 

Tablo 16’e göre beyaz renk için ankete katılanların %22,8’i saflık, %21,3’ü 

temizlik anlamında birleĢmiĢtir. Koca ve Koç’un (2008:195) yapmıĢ olduğu 

araĢtırmada katılımcılar beyaz renk için temizlik, uyarı ifade ettiğini söylemiĢtir. 

Renklerin psikolojik etkilerine göre beyaz rengin temizlik, saflık, masumiyet 

duygusu yarattığı dikkate alındığında Tablo 16’daki sonuçlar bu görüĢleri destekler 

niteliktedir.   
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Tablo 17: Gri rengin ifade ettiği anlam 

  Sayı Yüzde 

 Sade 5 3,9 

  Spor 1 ,8 

  Belirsizlik 23 18,1 

  Genel 2 1,6 

  Asil 1 ,8 

  Rahat 5 3,9 

  ciddiyet 5 3,9 

  bütünlük 2 1,6 

  ölüm 1 ,8 

  canlı 2 1,6 

  monoton 3 2,4 

  karamsarlık 4 3,1 

  her Ģey kabul 4 3,1 

  soğuk 2 1,6 

  farklı 1 ,8 

  yağmur 5 3,9 

  yalan 2 1,6 

  sakin 4 3,1 

  bunalım 2 1,6 

  çekicilik 3 2,4 

  sıradan 2 1,6 

  kendine güven 1 ,8 

  anlamsız 19 15,0 

  ağır 3 2,4 

  kapalı 1 ,8 

  sıkıntı 3 2,4 

  uygun 1 ,8 

  sis 4 3,1 

  bulut 3 2,4 

  soluk 3 2,4 

  durgun 3 2,4 

  kasvet 4 3,1 

  düĢünmek 1 ,8 

  zarif 2 1,6 

  Total 127 100,0 

 

Tablo 17’ye göre gri renk için ankete katılanların %18,1’i belirsizlik, %15’i 

anlamsız yanıtını vermiĢtir. Bu yanıtların dıĢında tablo 17 de görüldüğü gibi gri renk 

için çoğunlukla olumsuz ifadeler kullanılmıĢtır. Koca ve Koç’un (2008:195) yapmıĢ 

olduğu araĢtırmada katılımcılar gri rengin tembellik, rahatlık ifade ettiğini 

söylemiĢtir. Renklerin psikolojik etkilerine göre gri rengin alçakgönüllülük, denge, 
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uzlaĢtırıcılık, ciddiyet  duygusu yarattığı dikkate alındığında Tablo 17’deki sonuçlar 

bu görüĢleri destekler nitelikte değildir.    

 

Tablo 18: ĠĢ hayatında çoğunlukla tercih ettiğiniz giyim tarzı nedir? 

Giyim Tarzı                                        Sayı                                         Yüzde  

Spor                                                       30 23.6 

Klasik         72 56.7 

Abiye           1 0.8 

Otantik         6 4.7 

Diğer        18 14.2 

Toplam                                                127         100 

 

Tablo 18’e bakıldığında ankete katılanların %56,7’si iĢ hayatında klasik 

giyinmeyi, %23,6’sı spor giyinmeyi, %4,7’si otantik giyinmeyi, %0,8’i abiye 

giyinmeyi tercih etmektedir. %14.7’si ise bunların dıĢında bir giyim tarzı 

kullanmaktadır. Koca ve Koç’un Ankara ilinde çalıĢan 20-50 yaĢ aralığındaki 

kadınlara yönelik yapmıĢ olduğu araĢtırmaya bakıldığında çalıĢan kadınların klasik 

giyimi ve spor giyimi birbirine yakın oranlarda tercih ettikleri görülürken Giresun 

Üniversitesinde çalıĢan kadınların yarısından fazlası klasik giyimi tercih etmektedir. 

Giresun Üniversitesi’nde çalıĢan kadınlarla Ankara ilinde farklı sektörlerde çalıĢan 

kadınlar karĢılaĢtırıldığında iki gruptaki kadınların iĢ hayatında ilk giyim tercihleri klasik 

olmuĢtur. Ankara ilindeki kadınlar Giresun Üniversitesi’ndeki kadınlara oranla daha 

yüksek oranda spor giysi tercih etmiĢtir.Bunun nedeni Ankara ilinde çalıĢan kadınların 

farklı sektörlerden olmasıyla açıklanabilir. Ankara ilinde çalıĢan kadınlar %69,7 

oranında nadiren de olsa iĢ hayatında abiye giysi tercih ederken Giresun 

Üniversitesi’ndeki kadınlar %0,8 oranında yani neredeyse hiç abiye giysi tercih 

etmemektedir. Bunun nedeni iki gruptaki kadınların farklı sektörde çalıĢmaları, Giresun 

Üniversitesi’nde çalıĢan kadınların kamu kuruluĢunda çalıĢıyor olmaları ve daha 

muhafazakar çizgilerinin olması düĢünülebilir. Nihayetinde Ankara bir büyükĢehirdir ve 

insanlar çevre baskısını Giresun’a oranla daha az hissetmektedir.   
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Tablo 19: ĠĢ hayatında kadınların kullandığı giysilerin rengini tercih etmesini etkileyen 

faktörlerin dağılımı  

Tercih 

faktörleri 

Sık

lık 

Kesinlikle 

katılmıyorum 

 

Katılmıyorum 

 

Ne Katılıyor 

Ne 

Katılmıyorum 

 

Katılıyorum 

 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

Total 

KiĢilik % 2,4 9,4 10,2 37,8 40,2 100 

Gelenek % 10,2 15,7 27.6 35.4 11,0 100 

Moda % 3.9 13.4 24.4 43.3 15.0 100 

YaĢ  % 15.0 18.1 33.9 28.3 11.0 100 

Kilo  % 0.8 4.7 7.1 33.9 53.5 100 

Ten Rengi % 5.5 17.3 20.5 29.1 27.6 100 

Saç Rengi % 5.5 26.8 26.8 23.6 17.3 100 

Göz 

Rengi 

% 17.3 44.1 19.7 11.0 7.9 100 

Erkek 

Sayısı 

% 24.4 36.2 21.3 14.2 3.9 100 

Psikoloji  % 1.6 16.5 5.5 33.9 42.5 100 

ArkadaĢ % 4.7 17.3 16.5 39.4 22.0 100 

Aile % 3.1 21.3 26.0 31.5 18.1 100 

EĢ % 4.7 11.8 16.5 39.4 27.6 100 

Mevsim % 1.6 6.3 7.9 47.2 37.0 100 

Aktivite % 3.9 7.9 5.5 43.3 39.4 100 

 

Tablo 19’a göre araĢtırmaya katılan kadınların iĢ hayatında kullandıkları 

giysilerin rengini tercih etmesini etkileyen   faktörler içinde kilo faktörünün   %53,5 

“ kesinlikle katılıyorum” ifadesiyle en etkili faktör olduğu söylenebilir. Kilo 

faktörünü %43,3 oranında moda, %40,2 oranında kiĢilik izlenmektedir. Renk 

tercihinde kilo durumunun  1. faktör olarak düĢünülmesi, belirli yastan sonra kilo 

problemi yasayan kadınların bazı bölgelerindeki fazlalıkları renk hileleri ile kapatmayı 

amaçladıkları seklinde düĢünülebilir. AraĢtırmaya katılan kadınların iĢ hayatında 

kullandıkları giysilerin rengini tercih etmesinde çalıĢma ortamındaki erkek 

sayısından   % 14, 2 oranında en az derecede etkilendiği görülmektedir.  Koca ve 

Koç’un yapmıĢ olduğu araĢtırmada birinci faktör vücut yapısı ve Ģekli, ikinci faktör 

kiĢilik olarak tespit edilmiĢtir. Ġki araĢtırma farklı sektörler ve farklı illerde 

yapılmasına rağmen kadınlar için giysi rengini belirlemede birinci sırada faktör 

olarak vücut ölçüleri yer almaktadır.   
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Tablo 20: Katılımcıların iĢ hayatında kullandığı giysilerin rengini tercih etmesini 

etkileyen faktörlerin Merkezi eğilim Ġstatistikleri 

 N En DüĢük En Yüksek X SD 

KILO 127 1,00 5,00 4,34 ,86 

MEVSIM 127 1,00 5,00 4,11 ,91 

AKTIVITE 127 1,00 5,00 4,06 1,05 

KIġILIĞI 127 1,00 5,00 4,03 1,04 

PSIKOLOJ 127 1,00 5,00 3,99 1,13 

ESIM 127 1,00 5,00 3,73 1,13 

YAġıM 127 1,00 5,00 3,66 1,17 

ARKADAġ 127 1,00 5,00 3,56 1,15 

TENRENGI 127 1,00 5,00 3,55 1,21 

MODA 127 1,00 5,00 3,51 1,03 

AILE 127 1,00 5,00 3,40 1,10 

GELENEK 127 1,00 5,00 3,21 1,15 

SACRENGI 127 1,00 5,00 3,20 1,17 

GÖZRENGI 127 1,00 5,00 2,48 1,13 

ERKEK 127 1,00 5,00 2,37 1,11 

 

Tablo  20 de iĢ hayatında kadınların kullandığı giysilerin rengini tercih etmesini 

etkileyen faktörler en etkin faktörden en zayıf faktöre doğru aritmetik ortalamalarına 

göre sıralanmıĢtır. Tablo 20’ye  göre iĢ hayatında kadınların kullandığı giysilerin 

rengini tercih etmesinde etkin olan faktörleri  aritmetik ortalamaya göre sıralanması: 

Kilo, mevsim, aktivite, kiĢilik düzeyi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 21: ĠĢ hayatında kullanılan giysi seçiminde tercih edilen renkler ve bu renklerin 

seçilme sıklığının dağılımı 

Renkler % Hiçbir 

zaman 

Nadiren 

 

Bazen Çoğunlukla Her 

zaman 

Total 

Kırmızı % 18,1 31,5 38,6 11,0 0,8 127 

 
 



 

124 

Mavi % 6,3 19,7 42,5 28,3 3,1 127 

YeĢil % 13,4 22,8 38,6 24,4 0,8 127 

Sarı  % 45,7 37,0 12,6 3,1 1,6 127 

Turuncu % 52,0 29,9 13,4 2,4 2,4 127 

Pembe % 33,9 25,2 24,4 13,4 3,1 127 

Mor % 27,6 21,3 30,7 15,0 5,5 127 

Siyah % 7,1 7,9 5,5 50,4 29,1 127 

Beyaz % 11,0 14,2 21,3 36,2 17,3 127 

Gri % 11,0 15,7 29,1 31,5 12,6 127 

Lacivert % 18,1 15,0 29,9 25,2 11,8 127 

 

Tablo 21 de AraĢtırmaya katılan kadınların iĢ hayatında kullandıkları giysilerin 

renk tercihini %50,4 oranında “çoğunlukla” siyah olarak seçtikleri görülmektedir. 

Tablo 19 ve 20 deki sonuçlar da Tablo 21’i destekler niteliktedir.  Kadınlar bazı 

bölgelerindeki fazlalıkları renk hilesi ile kapatmaya çalıĢmaktadır. Koyu renkler -

özellikle siyah renk- bulunduğu bölgeyi daha dar, küçük göstermektedir. Bu nedenle 

de kadınlar özellikle kalça ve basen bölgelerindeki fazlalıkları gizlemek o bölgeleri 

daha zayıf göstermek adına siyah renk pantolon kullanmaktadırlar. Kadınların 

“hiçbir zaman” tercih etmedikleri renkler %52 oranında turuncu, %45,7 oranında sarı 

olduğu görülmektedir. Koca ve Koç’un (2008: 185) yapmıĢ olduğu araĢtırmada  

çalıĢan kadınların %71’inin giysilerinde pembe, %61’inin mavi, %57,7’sinin lacivert, 

%41,3’ünün beyaz ve kahverengiyi “çoğunlukla” tercih ettikleri görülmektedir.  Eray ve 

Çivitci (2000;68) çalıĢmalarında, araĢtırma kapsamındaki kiĢilerin % 64’ü giysilerinde 

mavi rengi tercih etmektedir. Eray, Çivitci ve Koca ve Koç’un araĢtırma sonuçları 

birbirine yakınken bu araĢtırmadaki sonuçlar onlarla çok farklılık göstermektedir. 

Bunun nedeni olarak bu araĢtırmanın resmi bir kurumda yapılmıĢ olması ya da 

Giresun Üniversitesi’ndeki kadınların ciddi oranda kilo problemi olduğu 

düĢünülebilir.  

 

Tablo 22: Katılımcıların iĢ hayatında kullandığı giysi seçiminde tercih ettiği renklerin 

Merkezi eğilim Ġstatistikleri 

 N 

En 

DüĢük 

En 

Yüksek      X¯     SD 

SIYAH 127 1,00 5,00 3,86 1,13 
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BEYAZ 127 1,00 5,00 3,34 1,23 

GRI 127 1,00 5,00 3,18 1,18 

MAVI 127 1,00 5,00 3,02 ,92 

LACIVERT 127 1,00 5,00 2,97 1,26 

YESIL 127 1,00 5,00 2,76 ,99 

MOR 127 1,00 5,00 2,49 1,20 

KıRMıZı 127 1,00 5,00 2,44 ,94 

PEMBE 127 1,00 5,00 2,26 1,15 

SARı 127 1,00 5,00 1,77 ,89 

TURUNCU 127 1,00 5,00 1,73 ,94 

 

Tablo 22 de iĢ hayatında kadınların kullandığı giysilerin renk tercihi en yüksek 

tercih edilenden en düĢük tercih edilene doğru aritmetik ortalamalarına göre 

sıralanmıĢtır. AraĢtırma kapsamında çalıĢan kadınların giysilerinde ağırlıklı olarak 

tercih ettikleri renkler aritmetik ortalamaya göre  sıralandığında ilk tercihin siyah, 

ikinci tercihin beyaz, üçüncü tercihin gri, dördüncü tercihin mavi, beĢinci tercihin ise 

lacivert olduğu görülmektedir. Tablo 5’te görüldüğü üzere kadınların en çok 

sevdikleri renkler sırasıyla siyah, kırmızı, yeĢil, mavi, mor, pembedir. Kadınların iĢ 

hayatında giysilerinde tercih ettikleri beyaz, gri, lacivert renkleri kadınların 

sevdikleri renkler sıralamasındaki ilk beĢin olduğu grupta bile yoktur. Bunun nedeni 

araĢtırmadaki kadınların çalıĢtıkları kurumun kamu kurumu olması denilebilir.  

Ancak Koca ve Koç’un araĢtırmasında memur olan kadınların %67,8’i pembe rengi 

çoğunlukla tercih etmektedir. Bu verilere göre bu durum kurum bakıĢ açısından ya da 

araĢtırmanın yapıldığı ilin yer aldığı bölgenin sosyo-kültürel yapısından kaynaklıdır 

olarak açıklanabilir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 23:  Ankete katılanların iĢ hayatında kullanılan giysi seçiminde renk tonlarının 

tercih edilme sıklığına göre dağılımı 

Renk 

Tonları 

Sıklık Hiçbir 

zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen Çoğunlukla Her zaman Total 
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Tek Rengin 

Tonları 

% 8.7 8.7 19.7 48.0 15.0 100 

Sarı-

turuncu 

% 59,1 22,0 11,0 7,9 0 100 

YeĢil-mavi % 59.1 22.0 11.0 7.9 0 100 

Pembe-

kırmızı 

% 73.2 14.2 9.4 2.4 0.8 100 

Kırmızı-

turuncu 

% 82.7 8.7 7.1 0.8 0.8 100 

Kırmızı-

mor 

% 79.5 8.7 9.4 0.8 1.6 100 

Mavi-Mor % 62.2 19.7 11.0 5.5 1.6 100 

Mavi-

Lacivert 

% 27.6 19.7 29.9 18.1 4.7 100 

Mavi-

turuncu 

% 70.9 16.5 9.4 2.4 0.8 100 

Kırmızı-

yeĢil 

% 70.1 17.3 5.5 6.3 0.8 100 

Sarı-mor % 74.0 13.4 7.9 3.1 1.6 100 

Siyah-

beyaz 

% 5.5 5.5 18.1 46.5 24.4 100 

Krem-

kahve 

% 16.5 7.1 19.7 40.9 15.7 100 

 

Tablo-23  incelendiğinde ankete katılanların %24,4’ü siyah-beyaz  renk  

uyumunu, %15,7’si krem-kahverengi uyumunu, %15’i tek rengin uyumunu, %4,7’si 

mavi-lacivert uyumunu “her zaman” tercih etmektedir. Diğer renk tonları çok az 

derecede tercih edilmektedir. Bu  sonuca  göre  çalıĢan  kadınların  giysilerinde  

“çoğunlukla”  tek  rengin tonlarından oluĢan monokromatik renk armonilerini ve 

kontrast renk armonilerini tercih ettiklerini söylemek mümkündür.  Koca ve Koç’un 

(2008: 193) araĢtırmasındaki bulgular bu sonuçlara yakındır.  Ancak Koca ve Koç’un 

araĢtırmasındaki bulgulara göre kadınların %67,3’ü tek rengin tonlarını ve krem-

kahverengi tonları, %51’i siyah-beyaz renk uyumunu “çoğunlukla” tercih etmektedir. 

 

Tablo 24: Katılımcıların iĢ hayatında kullandığı giysilerde renk uyumlarının Merkezi 

eğilim Ġstatistikleri 

 N 

En 

DüĢük 

En 

Yüksek      X¯     SD 
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SIYAHBEY 127 1,00 5,00 3,78 1,05 

TEKRE 127 1,00 5,00 3,51 1,11 

KREMKAHV 127 1,00 5,00 3,32 1,29 

MAVILACI 127 1,00 5,00 2,52 1,20 

YESILMAV 127 1,00 4,00 1,67 ,958 

MAVIMOR 127 1,00 5,00 1,64 ,988 

KıRMıYES 127 1,00 5,00 1,50 ,916 

MAVITURU 127 1,00 5,00 1,45 ,823 

SARıMOR 127 1,00 5,00 1,4488 ,88827 

PEMBEKıR 127 1,00 5,00 1,4331 ,82222 

KıRMıMOR 127 1,00 5,00 1,3622 ,81328 

KıRMıTUR 127 1,00 5,00 1,2835 ,70031 

SARıTUR 127 1,00 4,00 1,2441 ,54506 

 

Tablo 24’e göre iĢ hayatında kadınların kullandığı giysilerin renk tonu tercihi 

en yüksek tercih edilenden en düĢük tercih edilene doğru aritmetik ortalamalarına 

göre sıralanmıĢtır. AraĢtırma kapsamında çalıĢan kadınların giysilerinde ağırlıklı 

olarak tercih ettikleri renkler aritmetik ortalamaya göre  sıralandığında ilk tercihin 

siyah-beyaz, ikinci tercihin tek rengin tonları, üçüncü tercihin krem-kahverengi 

tonları, dördüncü tercihin mavi-lacivert tonları olduğu görülmektedir. Kadınların bu 

tonların dıĢındaki tonları neredeyse hiç tercih etmedikleri saptanmıĢtır. 

 

Tablo 25 : Ankete katılanların iĢ hayatında kullanılan giysilerin rengini seçerken 

mevsimlere uygun olmasına önem verme sıklığına göre dağılım 

Sıklık                  Sayı               Yüzde 

Hiçbir zaman    3 2.4 

Nadiren  5 3.9 

Bazen 25 19.7 

Çoğunlukla 64 50.4 

Her zaman  30 23.6 

Toplam                                                                    127 100 

 

Tablo 25’e göre ankete katılan kiĢilerin %50.4’ü “çoğunlukla”, %23.6’sı “her 

zaman” iĢ hayatında kullandıkları giysilerin rengini seçerken mevsimlere uygun 

olmasına önem vermiĢtir.  %2.4’ü hiçbir zaman giysi rengi seçerken mevsimlere 

uygun olmasına önem vermemiĢtir. Bu sonuçlar tablo 20’deki sonuçlarla da 

uyumludur. Tablo 20’de giysi renk tercih faktörlerinin aritmetik ortalamasına göre 2. 
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sırada etken olan faktör mevsimdir. Ankete katılan kiĢilerin %74’ü  iĢ hayatında 

kullanılan giysilerin rengini seçerken mevsimlere dikkat etmektedir.  

  

Tablo 26: Ankete katılanların modayı takip etme sıklığına göre dağılımı 

Sıklık        Sayı        Yüzde        Yüzde  

Hiçbir zaman  4 3.1 

Nadiren 23 18.1 

Bazen 52 40.9 

Çoğunlukla 40 31.5 

Her zaman 8 6.3 

Toplam                                                                     127 100 

 

Tablo 26’ya göre ankete katılan kiĢilerin % 40.9’u “bazen”, %31.5’i 

“çoğunlukla” modayı takip ederken %3.1’i “hiçbir zaman” modayı takip etmemiĢtir. 

Ankete katılan kadınların %72,4’ü modayı takip etmekte, modayla ilgilenmektedir. 

Ancak Tablo 27’de görüldüğü üzere ankete katılan kadınlar modayı yüksek oranda 

takip etmelerine rağmen modaya uygun rengi tercih etme konusunda çok istekli 

değildirler. Bunun nedeni moda olan her rengi koĢulsuz kabul etmemeleri, 

kendilerine yakıĢtırmamaları olarak düĢünülebilir. 

 

Tablo 27: Ankete katılanların modaya uygun renkleri tercih etme sıklığına göre dağılımı 

Sıklık                                                           Sayı  Yüzde 

Hiçbir zaman   4 3.1 

Nadiren 21 16.5 

Bazen 66 52.0 

Çoğunlukla 31 24.4 

Her zaman   5 3.9 

Toplam                                                        127 100 

 

Tablo 27’e göre ankete katılan kiĢilerin %52.0’ı “bazen”, %24.4’ü 

“çoğunlukla”, %3.9’u “her zaman” modaya uygun renkleri tercih etmiĢtir. 2011 

yılının moda rengi gridir. Ankete katılan kadınların giysi renk tercihinde belirsiz, 

anlamsız buldukları gri rengi üçüncü sırada tercih etmeleri bu senenin moda renginin 

gri olması ile açıklanabilir.  
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Tablo28: Ankete katılanların iĢ hayatında kullanılan giysi seçiminde renklerin 

birbirleriyle olan uyumuna önem verme sıklığına göre dağılımı 

Sıklık        Sayı      Yüzde    Yüzde 

Hiçbir zaman 2 1.6 

Nadiren 2 1.6 

Bazen 9 7.1 

Çoğunlukla 57 44.9 

Her zaman 57 44.9 

Toplam 127 100 

 

Tablo 28 de ankete katılan kiĢilerin %44.9’u “çoğunlukla”, %44.9’u “her 

zaman”, %1.6’sı “nadiren” iĢ hayatında kullandığı giysi seçiminde renklerin 

birbirleriyle olan uyumuna önem vermiĢtir. Ankete katılan kadınların çoğunluğu renk 

uyumuna önem vermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Bulgular Ve Yorumlar 

Tablo 29: Ankete katılanların yaĢ aralığı ve öğrenim durumu arasındaki iliĢki 

  Lise  Üniversite Yüksek 

lisans 

Doktora Toplam 
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Tablo 29 da ankete katılan kiĢilerden 18-25 yaĢ grubunun –çoğunluğu- %81.5’i 

üniversite öğrenimi görmüĢ; 26-30 yaĢ grubunun -çoğunluğu- %51,4’ü yüksek lisans 

eğitimini tamamlamıĢ, 31-35 yaĢ grubunun -çoğunluğu- %45.9’u üniversite öğrenimi 

görmüĢ, 36-40 yaĢ grubunun -çoğunluğu- %54.2’si üniversite öğrenimi görmüĢ, 40+ 

yaĢ grubunun -çoğunluğu- %50.0’ı üniversite öğrenimi görmüĢtür. Bu tabloya 

bakılarak Giresun Üniversitesi’nde çalıĢan kadınların büyük çoğunluğunun üniversite 

mezun olduğu anlaĢılmaktadır. YaĢın artmasına bağlı olarak öğrenim durumu 

değiĢmemektedir.   

Tablo 30: Ankete katılanların yaĢ aralığı ile medeni durumu arasındaki iliĢki 

 

18-25  

N 5 22 0 0 27 

% 18,5% 81,5% ,0% ,0% 100,0% 

 

26-30 

N 2 14 18 1 35 

% 5,7% 40,0% 51,4% 2,9% 100,0% 

 

31-35 

N 3 17 10 7 37 

% 8,1% 45,9% 27,0% 18,9% 100,0% 

 

36-40 

N 4 13 1 6 24 

% 16,7% 54,2% 4,2% 25,0% 100,0% 

40 + N 1 2 1 0 4 

% 25,0% 50,0% 25,0% ,0% 100,0% 

 

TOPLAM 

N 15 68 30 14 127 

% 11,8% 53,5% 23,6% 11,0% 100,0% 

   

Evli 

 

Bekar  

 

Toplam  

 

18-25  

N 1 26 27 

% 3,7% 96,3% 100,0% 

 

26-30 

N 11 24 35 

% 31,4% 68,6% 100,0% 

 

31-35 

N 21 16 37 

% 56,8% 43,2% 100,0% 

 

36-40 

N 14 10 24 

% 58,3% 41,7% 100,0% 

40 + N 4 0 4 

% 100,0% ,0% 100,0% 

 N 51 76 127 
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 Tablo 30’a göre ankete katılan kiĢilerden 18-25 yaĢ grubunun %96.3’ünün 

bekar, 26-30 yaĢ grubunun %68.6’sının bekar, 31-35 yaĢ grubunun %56.8’inin evli, 

36-40 yaĢ grubunun %58.3’ünün evli, 40+  yaĢ grubunun %100’ünün evli olduğu 

görülmektedir. Giresun Üniversitesi’nde çalıĢan 18-30 yaĢ grubunun bekar; 31 yaĢ ve 

üstünde olan kadınların evli olduğu belirlenmiĢtir. Bu verilere bakılarak çalıĢan 

kadının evlilik yaĢının eski dönemlere oranla değiĢtiği, kadınların artık daha geç 

yaĢlarda evlendiği söylenebilir. Buna neden olarak kadının ekonomik özgürlüğünü 

kazanması, çevresindeki evliliklerin çoğunun boĢanmayla sona ermesi düĢünülebilir.  

Tablo 31: Ankete katılanların statüsü ve medeni durumu arasındaki iliĢki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM % 40,2% 59,8% 100,0% 

  Evli  Bekar Toplam  

Öğretim 

görevlisi  

N 22 24 46 

% 47,8% 52,2% 100,0% 

Öğretim 

üyesi  

N 7 7 14 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

Ġdari 

çalıĢan  

N 13 21 34 

% 38,2% 61,8% 100,0% 

Ġdari 

yönetici 

N 0 4 4 

% ,0% 100,0% 100,0% 

Diğer  N 9 20 29 

% 31,0% 69,0% 100,0% 

 

TOPLAM 

N 51 76 127 

% 40,2% 59,8% 100,0% 
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Tablo 31’e göre ankete katılan öğretim görevlilerinin %52.2’si bekar, öğretim 

üyelerinin yarısının evli yarısının bekar, idari çalıĢanların %61.8’inin bekar, idari 

yöneticilerin hepsinin bekar olduğu görülmektedir.  KiĢilerin statüsü arttıkça evli 

olma durumları da artmaktadır. Bunun nedeni olarak çalıĢan kadınların hayatlarında 

kariyer yapmanın evlilikten önce gelmesi anlayıĢı düĢünülebilir. Maddi anlamda 

özgürlüğünü kazanamayan kadınların aile hayatında ezilmesinin örnekleri yıllardır 

medyanın gündeminde geniĢ yer almaktadır. Doğal olarak çocukluk yıllarını 

bunlardan etkilenerek geçiren bugünün kadınları, medyada temsil gösterilen ezilen 

kadınların durumuna düĢmemek için öncelikle ekonomik özgürlüğünü kazanma 

ihtiyacı duymaktadır ve evliliği kariyer sonrasına bırakmaktadır. Ancak yaĢın 

ilerlemesi sonucu bilinçlenen kadınlar yaĢam standartları ve evlilik için beklentileri 

arttığı için de evlilik kararını almakta zorlanmaktadır.   

 

Tablo 32: Ankete katılanların sevdiği renk ve medeni durumu arasındaki iliĢki 

 

 Tablo 32’e göre  ankete katılanlardan evli olanların %29,4’ü siyah rengi,  % 

15,7’si kırmızı ve yeĢil rengi;  bekar olanların %22,4’ü siyah rengi,  %15,8’i mavi 

rengi sevmektedir. Verilere bakılarak renk beğenisinin yaĢa bağlı olarak 

değiĢtiğinden pek söz edilemez. Hem evliler hem bekarlar birinci sırada siyah rengi 

beğenmektedir.   

 

 Tablo 33: Ankete katılanların sevdiği renk ve öğrenim durumu arasındaki iliĢki 

  

Kırmızı Sarı  Mavi YeĢil  

                   

Turuncu  

 

Mor  

 

      Pembe  

 

Lacivert  

 

Siyah  

 

Beyaz  

 

Gri  TOPLAM  

Evli N 8 0 4 8 2 6 4 0 15 3 1 51 

% 15,7 ,0 7,8 15,7 3,9 11,8 7,8 ,0 29,4 5,9 2,0 100 

Bekar N 10 2 12 9 0 8 7 1 17 7 2 76 

% 13,2 2,6 15,8 11,8 0,0 10,5 9,2 1,3 22,4 9,2 2,6 100 

Toplam N 18 2 16 17 2 14 11 1 32 10 3 127 

% 1

4,2 

1

,6 

1

2,6 

1

3,4 

1

,6 

1

1,0 

8

,7 

,

8 

2

5,2 

7

,9 

2

,4 

10

0 

Öğrenim  

Kırmızı Sarı  Mavi YeĢil  

                   

Turuncu  

 

Mor  

 

      Pembe  

 

Lacivert  

 

Siyah  

 

Beyaz  

 

Gri  TOPLAM  

Lise N 1 0 5 0 0 2 0 0 4 2 1 15 

% 6,7 ,0 33, ,0 ,0 13,3 ,0 ,0 26,7 13,3 6,7 100 
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Tablo 33’e göre ankete katılanlardan lise mezunu olanların  %31.3’ü mavi 

rengi, üniversite mezunu olanların %25’i siyah rengi, yüksek lisans eğitimi almıĢ 

olanların %30’u siyah rengi, doktora yapmıĢ olanların %35.7’si mavi rengi 

sevmektedir. Bu verilere bakılarak öğrenim durumu ile sevilen renk arasında bir 

iliĢkinin olmadığı söylenebilir. 

 

Tablo 34: Ankete katılanların sevdiği renk ve statüsü arasındaki iliĢki 

 

Tablo 34’e göre ankete katılanlardan öğretim görevlilerinin %39,1’i siyah 

rengi,öğretim üyelerinin %42,9’u mavi rengi, idari çalıĢanların %26,5’i kırmızı 

rengi, idari yöneticilerinin  %650’si mor rengi, bu statülerin dıĢında kalanların %31’i 

3 

Üniversite N 10 2 4 11 0 9 8 0 17 5 1 67 

% 14,7 2,9 5,9 16,2 ,0 13,2 11,8 ,0 25,0 7,4 1,5 100 

Yükseklis

ans 

N 6 0 2 3 2 2 3 1 9 2 0 30 

% 20,0 ,0 6,7 10,0 6,7 6,7 10,0 3,3 30,0 6,7 ,0 100 

Doktora N 1 0 5 3 0 1 0 0 2 1 1 14 

% 
7,1 ,0 

35,

7 
21,4 ,0 7,1 ,0 ,0 14,3 7,1 7,1 100 

Toplam N 18 2 16 17 2 14 11 1 32 10 3 127 

% 
14,2 1,6 

12,

6 
13,4 1,6 11,0 8,7 ,8 25,2 7,9 2,4 100 

Statü  

Kırmızı Sarı  Mavi YeĢil  

                   

Turuncu  

 

Mor  

 

      Pembe  

 

Lacivert  

 

Siyah  

 

Beyaz  

 

Gri  TOPLAM  

Öğretim 

Görevlisi 

N 7 0 2 5 1 4 5 0 18 4 0 46 

% 15,2 ,0 4,3 10,9 2,2 8,7 10,9 ,0 39,1 8,7 ,0 100,0 

Öğretim 

Üyesi  

N 0 0 6 5 0 1 0 0 1 0 1 14 

% ,0 ,0 42,9 35,7 ,0 7,1 ,0 ,0 7,1 ,0 7,1 100,0 

Ġdari 

çalıĢan 

N 9 1 6 2 0 3 5 0 4 2 1 34 

% 26,5 2,9 17,6 5,9 ,0 8,8 14,7 ,0 11,8 5,9 2,9 100,0 

Ġdari 

Yönetici 

N 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 4 

% ,0 ,0 25,0 ,0 ,0 50,0 ,0 25,0 ,0 ,0 ,0 100,0 

Diğer N 2 1 1 5 1 4 1 0 9 4 1 29 

% 6,9 3,4 3,4 17,2 3,4 13,8 3,4 ,0 31,0 13,8 3,4 100,0 

Toplam N 18 2 16 17 2 14 11 1 32 10 3 127 

% 14,2 1,6 12,6 13,4 1,6 11,0 8,7 ,8 25,2 7,9 2,4 100,0 
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siyah rengi sevmektedir. Bu verilere bakılarak statü ile sevilen renk arasında bir 

iliĢkinin olmadığı söylenebilir. 

 

Tablo 35: Ankete katılanların giyim tarzı ve medeni durumu arasındaki iliĢki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 35’e göre ankete katılanlardan evli olanların %52,9’u klasik giyim 

tarzını, %23,5’i spor giyim tarzını; bekar olanların %59,2’si klasik giyim tarzını, 

%23,7’si spor giyim tarzını  tercih etmektedir. Bu verilere bakılarak bu kurumda 

çalıĢan kadınların medeni durumu ne olursa olsun öncelikli giyim tarzı klasik sonra 

spordur.  

 

Tablo 36: Renk uyumu ve medeni durum arasındaki iliĢki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 36’ya göre ankete katılanlardan evli olanların %49,3’ü “çoğunlukla” 

renk uyumuna önem verirken; bekar olanların %  51,3’ü renk uyumuna “her zaman” 

önem vermektedir. Verilere bakılarak bekar olanların renk uyumuna evli olanlara 

oranla daha fazla önem verdiği görülmektedir. Bunun nedeni olarak geleneksel 

  

Spor Klasik   Abiye Otantik 

                   

Diğer TOPLAM  

Evli N 12 27 0 2 10 51 

% 23,5 52,9 ,0 3,9 19,6 100 

Bekar N 18 45 1 4 8 76 

% 23,7 59,2 1,3 5,3 10,5 100 

Toplam N 30 72 1 6 18 127 

% 23,6 56,7 ,8 4,7 14,2 100 

  

Hiçbir 

zaman Nadiren  Bazen 

Çoğunlu

kla 

                   

Her 

zaman TOPLAM  

 

Evli 

 

 

Bekar 

% 3,9 ,0 11,8 49,0 35,3 100,0 

% 

,0 2,6 3,9 42,1 51,3 100,0 

 

Toplam 

% 
1,6 1,6 7,1 44,9 44,9 100,0 
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inanıĢa göre kadınların evlendikten sonra giyinmeye, kiĢisel bakıma bekar oldukları 

zamanki kadar önem vermediği ve evli olan kadının sorumluluklarının artması 

nedeniyle kendine yeterince özen gösterememesi düĢünülebilir.  

Tablo 37: Renk uyumu ve yaĢ arasındaki iliĢki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 37 de ankete katılanlardan 18-25 yaĢ grubunun %51,9’u,  26-30 yaĢ 

grubunun %45,7’sinin,  31-35 yaĢ grubunun %48,6’sının “her zaman” renk uyumuna 

önem verdiklerini belirtmiĢtir. 36-40 yaĢ grubunun %58,3’ü, 40 yaĢ üstünde olanların 

%50’si “çoğunlukla” renk uyumuna önem verdiklerini belirtmiĢtir. Verilere bakılarak 

18-35 yaĢ grubunun 36 yaĢ ve yaĢından büyük olanlara oranla daha çok renk 

uyumuna önem verdiği söylenebilir. Koca ve Koç’un (2008: 192) yapmıĢ olduğu 

araĢtırmaya göre 20-25 yaĢ grubunun %100’ü, 26-30 yaĢ grubunun %71,7’si, 36-40  

yaĢ  grubunun  56,1’i  “her  zaman”  giysilerinde  renk uyumuna  dikkat  

etmekteyken 41-45  yaĢ  grubunda  %100,  31-36  yaĢ  grubunda %52,7, 46 ve 

üzerindeki yaĢ grubunda  ise %62,5 oranında “çoğunlukla” renk uyumuna dikkat 

edildiği görülmektedir. ÇalıĢan  kadınların  belirli  yaĢ  dönemlerinde  renk  uyumuna  

dikkat  etme  durumları farklılaĢmaktadır. Bunun nedeni olarak kadınların  yaĢam  

kaliteleri,  aile  içindeki  rol  ve sorumlulukları,  doğum, vücut  formlarının  

bozulması,  sosyal  statüleri  gibi  faktörler  gösterilebilir.  

        

 

 

Tablo 38: Renk uyumu ve öğrenim arasındaki iliĢki 

  Hiçbir  

zaman 

Nadiren   Bazen Çoğunlukla Her 

zaman 

 

Toplam  

18-25 % ,0 ,0 7,4 40,7 51,9 100,0 

26-30 % ,0 2,9 5,7 45,7 45,7 100,0 

31-35 % 5,4 ,0 8,1 37,8 48,6 100,0 

36-40 % ,0 4,2 4,2 58,3 33,3 100,0 

40+ % ,0 ,0 25,0 50,0 25,0 100,0 

Öğrenim  Hiçbir 

zaman Nadiren Bazen Çoğunlukla Her zaman 

Toplam 

Lise % 13,3 6,7 6,7 46,7 26,7 100 

Üniversite % ,0 ,0 8,8 38,2 52,9 100 
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Tablo 38 de ankete katılanlardan lise mezunu olanların  %46,7’si, yüksek lisans 

mezunlarının  %60’ı “çoğunlukla” renk uyumuna önem verirken; üniversite 

mezunlarının %52,9’u, doktora mezunlarının %50’si “her zaman” renk uyumuna 

önem vermektedir. Verilere bakıldığında araĢtırmaya katılanların öğrenim durumu ne 

olursa olsun renk uyumuna önem verdiği görülmektedir.  

 

Tablo 39: Renk uyumu ve statü arasındaki iliĢki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 39 da ankete katılan öğretim görevlilerinin  %56,5’i, idari çalıĢanların 

%41,2’si, idari yöneticilerin %50’si renk uyumuna “her zaman” önem verirken; 

öğretim üyelerinin %57,1’i, diğer statüdekilerin %58,6’sı “çoğunlukla” renk 

uyumuna önem vermektedir. Verilere bakıldığında araĢtırmaya katılanların statüsü ne 

olursa olsun renk uyumuna önem verdiği görülmektedir.  

  

 

 

Tablo 40: Modaya Uygun Renkleri Seçme Sıklığı Ve YaĢ Arasındaki  

Yüksek 

lisans 

% 
,0 3,3 3,3 60,0 33,3 100 

Doktora % ,0 ,0 7,1 42,9 50,0 100 

Toplam % 1,6 1,6 7,1 44,9 44,9 100 

Statü  Hiçbir 

zaman 

Nadi

ren Bazen 

Çoğunl

ukla 

Her 

zaman TOPLAM  

Öğretim 

Görevlisi 

% 
,0 2,2 2,2 39,1 56,5 100 

Öğretim 

Üyesi 

% 
7,1 ,0 7,1 57,1 28,6 100 

Ġdari 

çalıĢan 

% 
2,9 2,9 14,7 38,2 41,2 100 

Ġdari 

Yönetici 

% 
,0 ,0 25,0 25,0 50,0 100 

Diğer % ,0 ,0 3,4 58,6 37,9 100 

Toplam % 1,6 1,6 7,1 44,9 44,9 100 
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Tablo 40 da ankete katılanlardan 18-25 yaĢ grubunun %40,7’sinin, , 26-30 yaĢ 

grubunun %28,6’sının, 31-35 yaĢ grubunun %64,9’nun, 36-40 yaĢ grubunun 

%50’sinin 40 yaĢ üstünde olanların %75’inin modaya uygun renkleri “bazen” seçtiği 

görülmektedir. Modaya uygun renklerin bazen tercih edilmesinin nedeni olarak moda 

olan renklere katılımcıların sempati duymaması düĢünülebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 41: Anketin yapıldığı gün giyilen giysinin ağırlıklı renk tonları  

  Hiçbir  

zaman 

Nadiren   Bazen Çoğunlukla Her 

zaman 

 

Toplam  

18-25  

 

% 
,0 18,5 40,7 37,0 3,7 100 

26-30 % 2,9 20,0 45,7 28,6 2,9 100 

31-35 % ,0 10,8 64,9 16,2 8,1 100 

36-40 % 12,5 16,7 50,0 20,8 ,0 100 

40 + % ,0 25,0 75,0 ,0 ,0 100 

TOPLAM % 3,1 16,5 52,0 24,4 3,9 100 
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Renk Sayı          Yüzde 

beyaz 3 2,4 

beyaz mavi 2 1,6 

gri 5 3,9 

gri- kahve 1 ,8 

gri yeĢil 2 1,6 

kahve-krem 6 4,7 

kahverengi 6 4,7 

kahverengi-siyah 4 3,1 

krem-lacivert 3 2,4 

krem-yeĢil 1 ,8 

laci-gri-mavi 3 2,4 

lacivert 1 ,8 

mavi 10 7,9 

mavi krem 2 1,6 

mavi-lacivert 4 3,1 

mavi-siyah 4 3,1 

mavi-yeĢil 2 1,6 

mor 2 1,6 

mor lacivert 1 ,8 

mor-gri 1 ,8 

pembe 3 2,4 

pembe-siyah 5 3,9 

siyah 23 18,1 

siyah beyaz 14 11,0 

siyah-gri 9 7,1 

siyah-kırmızı 3 2,4 

siyah-krem 2 1,6 

yeĢil 2 1,6 

yeĢil mavi 2 1,6 

yeĢil-beyaz 1 ,8 

Total 127 100,0 

 

Tablo 41 de ankete katılanların o gün içerisinde giydikleri giysi rengine 

bakıldığında %18,1’inin siyah renk, %11’inin siyah-beyaz renk, %7,9’unun mavi 

renk olduğu görülmektedir. Verilere bakıldığında gün içersinde siyah rengin hakim 

olduğu giysilerin giyildiği görülmektedir. Siyah rengin bu derece yoğun 

kullanılmasının bir nedeni olarak siyah rengin her renkle kombinasyonun, uyumunun 

kolay olması gösterilebilir.  

 

 

 

Tablo 42: Anketin yapıldığı gün giyilen giysinin renginin katılımcıya hissettirdiği duygu  
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His Sayı          Yüzde 

soğukkanlı 2 1,6 

resmi 2 1,6 

canlı 3 2,4 

rahat 20 15,7 

sakin 5 3,9 

mutlu 8 6,3 

kendine güvenen 10 7,9 

güzel 8 6,3 

huzurlu 11 8,7 

baĢarılı 1 ,8 

kararlı 1 ,8 

sıcaklık 1 ,8 

asil 3 2,4 

güvenli 4 3,1 

zayıf 2 1,6 

enerjik 2 1,6 

iyi 10 7,9 

sade 3 2,4 

ciddi 3 2,4 

Ģık 3 2,4 

zarif 2 1,6 

pratik 1 ,8 

olumlu 1 ,8 

rutin 1 ,8 

durgun 4 3,1 

mesafeli 1 ,8 

doğal 2 1,6 

çocuksu 1 ,8 

temiz 3 2,4 

rüküĢ 1 ,8 

huzursuz 2 1,6 

cıvıl cıvıl 2 1,6 

belirsizlik 4 3,1 

Total 127 100 

 

Tablo 42 de ankete katılanların anketi yanıtladıkları gün giydikleri giysinin 

renginin  %15,7’sini rahat, %8,7’sini  huzurlu, %7,9’unu kendine güvenen ve iyi 

hissettirdiği tespit edilmiĢtir.  

 

 

                                            SONUÇ VE ÖNERĠLER 
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ĠletiĢim, günlük hayatın ve iĢ hayatının  ayrılmaz bir parçasıdır. Ġnsanoğlu var 

oldukça iletiĢim özellikle sözsüz iletiĢim onun hayatındaki önemini koruyacaktır.   

Sözün yetersiz kaldığı, seslerin anlamını yitirdiği anlarda güvenilir araç olarak 

sözsüz iletiĢim unsurları devreye girmektedir. Sözsüz iletiĢim unsurlarından renk 

unsuruna yönelik yapılan bu çalıĢmada Giresun Üniversitesi’nde çalıĢan kadınlar 

incelenmiĢ, bu kadınların renge iliĢkin algılamaları saptanmaya çalıĢılmıĢtır.  

Giresun Üniversitesi,  kadın çalıĢanlarının çoğunluğunun 26-35 yaĢ aralığında 

olduğu, çok az sayıda öğretim üyesine sahip geliĢmekte olan yeni üniversitelerden 

biridir. ÇalıĢmada 18-30 yaĢ grubunun bekar; 31 yaĢ ve üstünde olan kadınların evli 

olduğu belirlenmiĢtir. KiĢilerin statüsü arttıkça evli olma durumları da artmaktadır.  

Bu üniversitede gerek idari, gerek akademik alanda görev yapan kadınların 

hem en çok sevdiği renk ve hem de iĢ hayatında giysi rengi olarak en çok tercih 

ettikleri renk siyah olmuĢtur. Bu renk kadınlar için saygınlığı ve resmiyeti 

simgelemektedir.  

  AraĢtırmaya katılan kadınların en çok sevdikleri renkler sırasıyla siyah, 

kırmızı, yeĢil, mavi, mor, pembedir. Kadınların iĢ hayatında giysilerinde siyahtan 

sonra en çok tercih ettikleri beyaz, gri, lacivert renkler kadınların en sevdiği ilk beĢ 

rengin içinde yer almamaktadır. Bunun nedeni araĢtırmadaki kadınların çalıĢtıkları 

kurumun kamu kurumu olması düĢünülebilir. Kadınların iĢ hayatında giysilerinde 

“hiçbir zaman” tercih ettiği renkler turuncu ve sarıdır.  

  Bu kadınların iĢ hayatında giysi rengi tercihlerini etkileyen faktörler sırasıyla 

kilo, mevsim, aktivite, kiĢiliktir. En etkili faktör olan kilo ile siyah rengin giysilerde 

en çok tercih edilen renk olması arasında doğru orantılı bir iliĢki vardır. Belirli yastan 

sonra kilo problemi yasayan kadınlar bazı bölgelerindeki fazlalıkları renk hileleri ile 

kapatmayı amaçlamaktadırlar. Koyu renkler -özellikle siyah renk- bulunduğu bölgeyi 

daha dar, küçük gösterdiği için kadınların çoğunluğu giysilerinde siyah rengi tercih 

ettiği söylenebilir. Her geçen gün kadın dünyasında yeni trendler ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle son 15 yıldır kadınlara zayıf olmak, 36 bedenin ideal beden olduğu 

yönünde telkinler yapılmaktadır. Bu telkinlerin özünde kadınların zayıflama 



 

141 

çabalarından rant elde eden, edecek olan bir çok iĢletmenin kar elde etmesi amacı 

yatmaktadır.  

            Giresun Üniversitesi’nde çalıĢan kadınların çoğunluğu modayı takip 

etmektedir. Ancak bu kadınlar modayı yüksek oranda takip etmelerine rağmen 

modaya uygun rengi tercih etme çoğunluk tarafından benimsenmemektedir. Bunun 

nedeni olarak moda olan her rengi bu kadınların koĢulsuz kabul etmemeleri ya da 

moda olan rengi beğenmemeleri düĢünülebilir.  

Bu kadınların 18-35 yaĢ grubu, 36 yaĢ ve 36 yaĢından büyük olanlara oranla 

daha çok renk uyumuna önem vermektedir. ÇalıĢan  kadınların  belirli  yaĢ  

dönemlerinde  renk  uyumuna  dikkat  etme  durumları farklılaĢmaktadır. Bunun 

nedeni belli bir yaĢtan sonra kadınların yaĢam tarzlarındaki ciddi değiĢiklikler, sosyal 

sorumluluklar, vücut Ģekillerinin bozulması düĢünülebilir. Bu koĢulların etkisinde 

kalan kadınlar kendilerine daha az özen gösterebilmektedir.  

AraĢtırma genel anlamda değerlendirildiğinde araĢtırmaya katılan kadınların   

renklerin psikolojik etkileri yönünde pek bilgiye sahip olmadığı ve renklere pek 

önem vermediği hep aynı renkte kıyafetleri tercih ettiği anlaĢılmaktadır. Bu tercihler, 

2011 yılı geride bırakmıĢ olmamamıza rağmen, bize maliyeti olmayan ancak 

psikolojimiz üzerine önemli etkilere sahip olan “renkleri” -gizli gücümüzü- 

kullanmamakta olduğumuzu net bir Ģekilde ortaya koymaktadır.   

  Halbuki renklerin psikolojik etkileri konusunda bilinçlendirme çalıĢması 

yapılsa hem kadın dünyası hem de erkek dünyası iĢ hayatında, gündelik hayatta daha 

baĢarılı, sağlıklı olacaktır. ÇalıĢan insanların kendini iyi hissettiği her an kuruma 

olumlu Ģekilde, kurumun veriminin artması yönünde katkı sağlayacaktır. Sadece 

kamu kuruluĢları değil özel sektördeki kurumlar içinde aynı durum geçerlidir.  

Her gün çalıĢanlarının performansını yükseltmek dolayısıyla hedeflenen karı 

elde etmek için iĢletme yönetimleri yeni teknikler arayıĢı içerisindedir. Renk 

konusunda yapılacak bilgilendirme çalıĢmaları, renklerin psikolojik etkilerinin iĢ 

hayatına etkisine yönelik bir deneme belki de iĢletmeler ve kurumlar için yeni bir 
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çağı baĢlatacaktır. Nihayetinde ilk insanlar bile rengin etkilerinden faydalanmayı 

bilmiĢlerdir.  
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Sayın Katılımcı, 

Bu anket, Selçuk Üniversitesi’nde Yüksek Lisans tezi olarak yürüttüğümüz araĢtırmamıza bilgi 

toplamak amacıyla, Giresun Üniversitesinde çalıĢan kadınların iĢ kıyafetlerinde renk tercihlerini ve bu 

tercihlerin bilinçli yapılıp yapılmadığını tespit etmek  için hazırlanmıĢtır. 

 

Anket iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde kiĢisel bilgilerle ilgili sorular 

bulunmaktadır. Anketin ikinci bölümünde  ise renk ve giyim tarzı tercihleri ile ilgili sorular 

bulunmaktadır. 

 

NOT: Her soru için sadece bir seçenek iĢaretlenecektir. Lütfen bos bırakmayınız. 

Ankete ayırdığınız zaman ve gösterdiğiniz ilgiden dolayı teĢekkür ederim. 

                                                                                                           

Sevilay KILINÇARSLAN 

BÖLÜM 1 

1-Kaç yasındasınız? 

1)18-25 yas             2)26-30 yas              3)31-35 yas            4)36-40 yas 

 

2-Medeni durumunuz nedir? 

 1)Evli                      2)Bekar 

 

3-Öğrenim durumunuz nedir? 

1)Lise mezunu               2)Üniversite  mezunu            3)Yüksek lisans mezunu            4)Doktora 

mezunu 

 

4- ĠĢyerindeki statünüz nedir?  

1)Öğretim görevlisi        2) Öğretim üyesi             3)Ġdari çalıĢan             4) Ġdari yönetici          

5) Diğer…. 

 

BÖLÜM 2 

1. En sevdiğiniz renk nedir? 

1) Kırmızı  2)  Sarı   3) Mavi  4) YeĢil  5) Turuncu  6) Mor  7) Pembe  8) Lacivert  9) Siyah   

10) Beyaz  11) Gri  

 

2. Bu renk kendinizi nasıl hissetmenizi sağlıyor?(Birden fazla cevap verilebilir) 

1) Canlı       2) Kendine güvenen       3) Güzel          4) Çekici           5) BaĢarılı   

6) Zeki        7) Huzurlu                       8) Mutlu         9) Rahat          10) Sakin   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AĢağıdaki renkler sizin için en çok neyi ifade ediyor? Neden? 

Rengin ifade ettiği anlam Nedeni 
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1. Kırmızı :  

2. Sarı :   

3.Mavi:    

4.YeĢil :   

5.Turuncu :   

6. Mor :   

7.Pembe :  

8.Lacivert    

9.Siyah     

10.Beyaz    

11.Gri   

4. ĠĢ hayatında çoğunlukla tercih ettiğiniz giyim tarzı nedir? 

 

1) Spor  2) Klasik  3) Abiye  4) Otantik  5) Diğer  

 

5. ĠĢ hayatında kullandığınız giysilerin rengini tercih etmenizle ilgili aĢağıda belirtilen 

ifadeler sizi ne ölçüde yansıtıyor? 

   
Tercih nedeni faktörler Tamamen  

Katılıyorum 

 

      5 

Katılıyorum 

 

 

        4 

Ne Katılıyor 

Ne 

Katılmıyorum 

 

         3 

Katılmıyorum 

 

 

        2 

Kesinlikle 

katılmıyorum 

 

        1 

KiĢiliğim etkiler      

Gelenekler ve toplumdan 

etkilenirim 

     

Modadan etkilenirim      

YaĢımı dikkate alırım      

Vücut yapıma,kiloma göre 

seçerim 

     

Tenimin renginden 

etkilenirim 

     

Saçımın renginden 

etkilenirim 

     

Gözümün rengine göre 

seçerim 

     

ĠĢ ortamımdaki erkek 

sayısından etkilenirim 

     

Giysimi seçerken ki 

psikolojik durumum 

     

ArkadaĢlarımın 

beğenisinden etkilenirim 

     

Ailemin beğenisinden 

etkilenirim 

     

EĢimin/ niĢanlımın/ 

sevgilimin beğenme 

durumundan etkilenirim 

     

O günkü hava durumu ya da 

mevsimden etkilenirim 

     

ÇalıĢma gününe iliĢkin 

aktivite planına göre seçerim 
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6. ĠĢ hayatında kullandığınız giysi seçiminde tercih ettiğiniz renkler ve bu renkleri seçme 

sıklığınız nedir? 

                                                                            Seçenekler 

Renkler Hiçbir zaman Nadiren Bazen Çoğunlukla Her zaman 

Kırmızı      

Mavi       

YeĢil      

Sarı      

Turuncu      

Pembe      

Mor      

Siyah      

Beyaz      

Gri      

Lacivert      

      

 

7. ĠĢ hayatında kullandığınız giysi seçiminde renklerin birbiriyle uyumuna ne derece 

önem veriyorsunuz? 

 

1) Hiçbir zaman        2) Nadiren         3) Bazen          4) Çoğunlukla           5) Her zaman  

 

8. ĠĢ hayatında kullandığınız giysi seçiminde renklerin birbiriyle uyumunda hangi renk 

uyumlarını tercih edersiniz? 
Renk Tonları Hiçbir zaman Nadiren Bazen Çoğunlukla Her zaman 

 

Tek rengin 

tonları 

     

Sarı-Turuncu      

Yesil- Mavi      

Pembe-Kırmızı      

Kırmızı-Turuncu      

Kırmızı-Mor      

Mavi-Mor      

Mavi-Lacivert      

Mavi-Turuncu      

Kırmızı-Yesil      

Sarı-Mor      

Siyah-Beyaz      

Krem-

Kahverengi 

     

Diğer(……)      

 

9. Giysi renklerinizi seçerken mevsimlere uygun olmasına önem verir misiniz? 

1) Hiçbir zaman        2) Nadiren         3) Bazen          4) Çoğunlukla           5) Her zaman  

 

10. Modayı takip eder misiniz?  

1) Hiçbir zaman        2) Nadiren         3) Bazen          4) Çoğunlukla           5) Her zaman  

 

11. Modaya uygun renkleri tercih eder misiniz? 

1) Hiçbir zaman        2) Nadiren         3) Bazen          4) Çoğunlukla           5) Her zaman  

 

12. Bugün giydiğiniz giyside ağırlıklı olan renk nedir?  

……………………………………………………………… 

 

13. Gün içerisinde bu renk kendinizi nasıl hissettirdi? 


