
KONU: Renklerin  Psikolojik Özellikleri 
6.Sınıf 
 



 
 
 

İÇİNDEKİLER  
1-Renk nedir ? 
2-Ana renkler nelerdir ? 
3-Ara renkler nelerdir ? 
4-Sıcak  renkler nelerdir ? 
5-Soğuk  renkler  nelerdir ? 
6- Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir? 
7- Resimde renklerin kullanımı ve etkileri … 
8-Van Gogh ve resimlerinde kullandığı renkler… 
 
 



Renk: Işığın  değişik dalga boylarının gözün retinasına  ulaşması ile  
ortaya çıkan bir algılamadır. 

Renk nedir ? 



                            Renk nedir ? 

                                                 

  *Mavi , kırmızı , yeşil ışık  renkleri üst üste geldiğinde beyaz renk oluşur. 
  *Aynı olayı resim yaparken boya ile elde etmek mümkün değildir.  
  *Boyanın pigmentleri şeffaf olmadığı için siyah renk oluşur. 

Işık Renkleri       Boya Renkleri 



*Ana renkler doğada tek başlarına bulunan hiçbir karışımla elde 
Edilemeyen renklerdir.  
*Diğer renkler ana renklerin karışımıyla elde edilir. 
*Ana renkler: Sarı , kırmızı, mavidir.  

   Ana renkler nelerdir ? 



 Ara renkler nelerdir ? 

            *Ana renklerin eşit miktarda ikili olarak karışımından elde edilebilen 
doğada saf olarak bulunamayan renklerdir. 
            *Ara renkler: Yeşil, turuncu ve mordur.   



 
 

  Sıcak renkler nelerdir? 

Sarı,turuncu ve kırmızıdır. 



 

 

Soğuk renkler nelerdir? 

Yeşil,mavi ve mordur. 



Renklerin Psikolojik özellikleri nelerdir ? 



Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 
 

Trafik ışıklarında neden 
 kırmızı, sarı ve yeşil  
renkleri kullanılır ? 



Kırmızı : Tehlike… 
Sarı : İkaz…  
Yeşil : Tehlike yok … 

Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 



KIRMIZI 
*En sıcak renk kırmızıdır. 
*Hareketliliği ve azmi simgeler. 
*Kan akışını hızlandırır. 
*Uzun süre kullanılırsa  gerginliğe sebep 
 olabilir. 
*Diğer renklere göre uzaktan farkedilmesi 
 daha kolaydır. 
*Uyarı işaretlerinde kırmızı kullanılır. 
 

 
Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 



 
 

 
 
SARI 
*Işığın sevincin ve verimliliğin rengidir. 
*İlham vericidir. 
*Bilgeliği ifade eder. 
*Reklam sektöründe kullanılır. 
*Çok dikkat çekici olması nedeniyle 
 taksilerde kullanılır. 
 

 
Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 



MAVİ 
*Yeryüzünde en çok karşımıza çıkan 
 renktir.  
*Denizler ve gökyüzü buna en iyi  
örnektir. 
*Özgürlüğü, derinliği ve sonsuzluğu 
 ifade eder. 
*Sakinleştirici etkisi vardır. 

Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 



TURUNCU 
*Dikkat çekici ve iç açıcı bir renktir. 
*Kırmızıdan sonra en sıcak renktir. 
*Gösterişin ve hareketin rengidir. 
*Canlılık cesaret ve güven verir. 
*Çalışma odalarında kullanılır. 
 

Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 



YEŞİL 
*Doğaya hakim olan bir renktir.  
*Huzuru simgeler.  
*Yeniliğin rengidir. 
*Güven verir. 
*Üretkenliği artırır. 
*Çalışma odalarında ve 
 hastanelerde kullanılır. 
 
 

Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 



MOR 
*Zenginliği , asaleti çağrıştırır. 
*Hayal gücünü arttırır. 
*İlham verir. 
*Sanatsal düşünceyi arttırır. 
*Sanatçıların çalışma alanları için 
 uygundur. 

Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 



KAHVERENGİ 
*Toprağın ve doğallığın rengidir. 
*Sosyal denge simgesidir. 
*Dikkat çekmeyen bir renktir. 
*Güven verir. 
*Sadeliği simgeler. 
 

Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 



 
GRİ 
*İnsan gözünün en rahat algıladığı 
 renklerden biridir. 
*Dengeyi ifade eder. 
*Hareketsizliği çağrıştırır. 
*Diplomatik , ciddi ortamlarda  
kullanılır. 

Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 



SİYAH  
*Bir renk olarak bilinir. 
*Ama siyah bir renk değil renksizliktir. 
*Doğada siyah renk bulunmaz. 
*Işığı emer ve yok eder. 
*Hüznü ,yalnızlığı simgeler. 
*Kötülüğün sembolüdür. 
*Matem rengidir. 
*Aynı zamanda gücü ve soyluluğu da 
 temsil eder. 
 
 

 
Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 



BEYAZ 
 
*Saflığın ve temizliğin simgesidir. 
 
*Asaleti ve masumiyeti temsil eder. 
 
*Hastanelerde kullanılır. 

Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 



 
 Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 

 *Sıcak renkler resimde bize daha yakınmış izlenimi verirken soğuk renkler tam tersidir. 



 
 Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 

                            Resimde en çok  ana renkler dikkat çeker . 

*El Greco ‘nun  El Espelio adlı eserinde 
Kırmızı giysisinden dolayı  en çok İsa  
figürü dikkat çeker. 



 
 Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 

*Hollandalı empresyonist   Ressam Van Gogh   
bir dönem resimlerinde sarıya ağırlık vermiştir. 
* 
Kullandığı sarı tonları  ruh halinin 
 yansımasıdır.  
 
*Renkleri uyumdan çok bağırıcıdır. 



 
 Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 

Van Gogh ‘un resimlerinden örnekler… 



 
 Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 

 
Türk resminin önemli temsilcilerinden  
Biri olan Fikret Mualla  yaşadığı  sorun- 
lardan  kaçıp mutlu olmak için resim  
yapıyordu.  
Bu nedenle resimlerinde canlı renkler  
kullanmıştır. 
 







 
 
 
*İsviçreli ressam Paul Klee ise 
 resimlerinde kullandığı renklerle 
Kişiselliğini, ruh halini , müzikselliğini  
ve mizah anlayışını yansıtmıştır.   
 
 
 
 
 
*Şimdi hep birlikte Renk teorisi konusunda tecrübeli ressam  
Paul Klee ‘ nin  resimlerine bakalım ve kullandığı renklerin bize  
neler hissettirdiğini birkaç kelimeyle ifade edelim mi ? 

Renklerin psikolojik özellikleri nelerdir ? 











Sözlük : 
 Empresyonizm: İzlenimcilik. Doğadaki unsurların  
Sanatçıda oluşturduğu izlenimlerin duygusal izlerin anlatıldığı 
Akımdır. Özellikle resmi etkilemiştir.  



Kaynakça:  

   *     http://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh 

  *  http://www.forumgercek.com/yabanci-
ressamlarin-biyografileri/54207-henri-matisse-
1869-1954-fransiz-ressam.html 

* http://pavlovspartner.com/renklerin-
psikolojik-etkisi/ 

* http://tr.wikipedia.org/wiki/Fikret_Muall%C3%A2 
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