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    Renk, ışığın bir elementidir. Farklı renkler, heyecan, tutku, huzur veya gizem 

gibi çeşitli duyguları ileterek mekanlarda farklı ruh halleri yaratır. İç tasarımdaki 

renk teorisini kullanarak, aradığınız en doğru havayı yaratabilirsiniz. Her rengin 

insanlar üzerinde farklı etkileri olduğuna dikkat etmek gerekir. Bunlar yaş, ırk, 

kültür ve yaşam deneyimleri dahil olmak üzere birçok faktörü etkileyebilir. 

Bununla birlikte, ne olursa olsun insanlar her zaman renge cevap verecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1-KIRMIZI RENGİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ 

    Kırmızı, ateşin rengi, tutku, tehlike ve güçtür. Bu koyu renk uyarır ve 

heyecanlandırır. Sıcak ve davetkar olabilir ve ayrıca kendinizi enerjik 

hissettirebilir. Mekanlarda fazla uyarıcı olabileceğinden çok fazla kırmızı 

kullanmaktan kaçının. 

 

Kırmızının dengeli bir şekilde kullanılmasına örnek bir mekan  



 

2. TURUNCU RENGİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ 

  Kırmızıyı seven ancak agresif etkisine pek düşkün olmayan insanlar, güvenli 

bir şekilde turuncu bir mekan içinde bulunabilirler. Bu eğlenceli, enerjik renk 

çocuk odası, yemek odası, ofis ve hatta oturma odası için idealdir. Cesaret ve 

misafirperverliği sembolize eder. Aynı zamanda enerjik, maceraperest 

hissettirir. 

 

 



3. SARI RENGİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ 

  İç tasarımdaki renk psikolojisine göre sarı;  sıcaklık, bilgelik, refah, sempati ve 

korkaklığın rengidir. Sarı renkli bir oda neşeli, sıcak ve havadar görünebilir. Aşırı 

uyarıcı olabileceği için büyük miktarlarda kullanmaktan kaçının. 

 

 

Renk kontrastı kullanılarak sarının uyarıcı etkisi azaltılmış bir mekan örneği 

 

 

 



4. MAVİ RENGİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ 

  Mavi, iç tasarım teorisinde önemli bir renktir ve insan aklını derinden etkiler. 

Mavinin yatak odaları için mükemmel renk olmasının bir nedeni vardır. Huzur 

duygusu aşılayarak çok rahatlatıcı bir renk olabilir. Banyolarda, sakin bir 

atmosfere sahip spa oluşturmak için kullanılabilir. Bu serin, sessiz ve ayrılmış renk 

aynı zamanda formaliteyi de gösterebilir. Beyaz veya diğer açık tonlarla 

eşleştirildiğinde en iyisidir. Çok fazla mavi iç karartıcı olabilir, bu yüzden akıllıca 

kullanılması gereklidir. 

 

 

 

 



5. YEŞİL RENGİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ 

  Yeşil, çok iyi bildiğimiz gibi, doğanın rengidir. Aynı zamanda umut, bol şans ve 

iyi şansları simgeler. Diğer birçok renkle iyi anlaşan serin ve cana yakın bir 

renktir. Beyaz ile harika görünür. Oturma odalarında, yatak odalarında ve 

ofislerde kullanılabilir. 

 

 
 

 

 



6. MOR RENGİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ 

  Mor bütün renklerle çok iyi anlaşır. Zümrüt yeşili gibi diğer mücevher tonlarıyla 

eşleştirebilirsiniz, hatta bej, sarı veya bebek pembesi gibi hafif, tamamlayıcı 

tonlar ile eşleştirebilirsiniz. Kızların odalarında ideal bir renktir. Morun evdeki 

psikolojik etkileri; mekana saygın ve çarpıcı bir görünüm kazandırır. 

 



7. SİYAH TON UN PSİKOLOJİK ETKİLERİ 

 

  Siyah, kötülük, yas ve ölümle ilişkilendirilir. Ancak, aynı zamanda bilgeliğin 

rengidir. Siyah, iç tasarım teorisinde her zaman küçük miktarlarda zıt, 

tamamlayıcı renklerle kullanılır. Doğru kullanıldığında, bir odaya derinlik ve şıklık 

katabilir. Siyahı baskıcı göründüğü için büyük miktarlarda kullanmaktan 

kaçının. 

 



8. BEYAZ TON UN PSİKOLOJİK ETKİLERİ 

 

  Bu taze, huzurlu renk, gençlik, inanç ve masumiyet duygularını aşılayabildiği 

iç tasarım teorisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Beyaz, daha küçük 

alanların büyük görünmesine yardımcı olabilir. Odaların daha canlı ve taze 

görünmesini sağlar. Ayrıca Beyaz hijyen etkisini en yüksek derecede veren tek 

tondur. 

 

 

 

 

 

 



 

    Psikolojik etkilerine göre iç tasarım renklerini seçme; İnsanların kişiliklerini 

yansıtan bu renklerle kendilerini rahat hissetme amacında olduklarını gösterir.  

   Örneğin, cesur, tutkulu bir kişi kırmızı veya turuncu renkli bir odada daha 

mutlu hissedebilir. Ancak, utangaç bir kişi kırmızı bir odada rahat 

hissetmeyebilir, yumuşak mavi veya açık yeşil gölgeli odalar onun için daha 

uygundur. 

   İç mekan tasarımcılarının müşterilerinin mekanları için renk seçerken 

yapabilecekleri en iyi şey, yaşam alanlarında rahat hissetmelerini sağlayacak 

renkleri seçmektir.  
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