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Abstract

One of the most important points to be considered in the design process is to
ensure that the designed product can reach the consumer in a short and
effective way. Movie posters being in the category of mass media like many
design products should be designed with this concern. The posters designed
for informing, introduction and sale can be considered to be successful only
if they turn into artistic products which can attract attention of its audience
even from meters away. Therefore; before starting to design a movie poster,
one should take the movie posters of the same type of movies which led
them to success as the reference and address them by taking the color
preference of target group having interest in the movie into consideration.
This study examines the movie posters of two different types of movies
(cartoons and scary movies), colors preferred for the posters, color types
which the target group is familiar with and analyzes color preferences of
students who took a graphic design class. At the end of this research, it was
found that the class participants have ideas about the importance of color
preferences of the target group at the design phase, but they have some
insufficiencies in grouping the colors; so, they should be informed about
chrominance, psychological effects of colors and determination of the color
preferences of the target group during the design classes. Unless the message
of the movie posters designed is conveyed accurately and if the designer and
the target group fail to meet on a common ground, the bridge in the middle
will be damaged, and if the movie does not capture the expected interest of
the audience the production company will suffer both material and moral
losses due to the money, time and effort invested in the movie.
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Özet

Tasarım sürecinde tartışmasız dikkat edilmesi gereken konulardan birisi,
tasarlanan ürünün tüketiciye kısa ve etkili yoldan ulaşabilmesini
sağlamaktır. Birçok tasarım ürünü gibi kitlesel iletişim araçları içerisinde yer
alan film afişleri de bu kaygı ile tasarlanmalıdır. Bilgilendirme, tanıtma ve
satışı artırma amacı ile hazırlanan afişler, izleyiciyi metrelerce öteden
kendisine çekebilen sanatsal ürünler haline dönüştüğünde başarılı
sayılabilmektedir. Dolayısıyla film afişi tasarımına başlamadan önce, aynı
türdeki, filme başarı sağlayan afişlerin referans alınması, filme ilgi gösteren
hedef kitlenin renk tercihinin dikkate alınarak irdelenmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, farklı iki türdeki ( çizgi film ve korku) film afişleri, kullanılan
renk tercihleri ve hedef kitlenin aşina olduğu renk türleri incelenmiş olup,
Grafik tasarım dersi almış öğrencilerin, bu afişler için tercih ettiği renkler
analiz edilmiştir. Bu araştırmanın sonunda katılımcıların, hedef kitlenin renk
tercihlerinin tasarım aşamasındaki önemi konusunda fikir sahibi olmalarına
karşın, renkleri gruplandırma konusunda bir takım eksiklerinin olduğu
tespit edilmiş olup, aldıkları tasarım dersleri boyunca, mutlak suretle renk
bilgisi, renklerin psikolojik etkileri ve hedef kitlenin renk tercihlerinin tespiti
konusunda bilgilendirilmelidirler. Aksi takdirde tasarlanan film afişlerinde
mesaj doğru iletilmediğinde ve hedef kitle ile ortak noktada
buluşulamadığında, aradaki köprü zarar görmüş olacak, filme beklenen ilgi
sağlanamadığında harcanan para, zaman ve emeğin karşılığında, yapım
şirketi hem maddi hem de manevi zarara uğramış olacaktır.

1. Giriş
Afişler, tasarım ve sanat kaygısının aynı oranda etkili olduğu grafik eserleridir
(Becer, 2008, s:201). Afişin ilk hedefi, izleyiciyi görüntü ile etkilemek ve verilmek
istenen mesaj ile daha ötesini iletmek ve düşündürmek olmalıdır (Karadaş’ tan
aktaran Umur, 2009, s:34). Afiş tasarımı, hedef kitleye iletmek istediği mesajı yalın,
anlaşılır bir görsel kullanılarak ulaştırmalıdır. Afişte verilen mesaj, hedef kitle
tarafından olumlu karşılanmalı ve tasarım yönüyle de hoşa gitmelidir (Söylemez,
2015, s:15). Dolayısıyla afiş tasarımları kurgulanmadan önce hedef kitle çok iyi
tanınmalı ve tercihleri ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır. Afiş iç
mekanlarda kullanıldıysa fazlaca zaman ayırıp inceleme fırsatı bulabiliriz. Fakat
genellikle ve bazı zorunlu sebeplerle afiş tasarımları izleyicileri ile kısa süreli
iletişime geçmektedir. Dış mekanlarda asılı olan afişlere, hareket halinde bir araçta
veya yürürken denk gelebiliriz. Bu nedenle tasarım bu durumları dikkate almamız
gerekmektedir. Afiş tasarımları genellikle izleyeni ile kısa süreli iletişime
geçmektedir. Dış mekanlarda asılı olan afişlere hareket halindeki bir araçta veya
yürürken denk gelebiliriz. Afiş iç mekanlarda kullanıldıysa biraz daha fazla zaman
ayırıp inceleme fırsatı bulabiliriz. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda
tasarımda bu detaylara da dikkat etmemiz gerekir. Hareket halindeyken detaylıca
incelenemeyen afişte ana hatlar vurgulanmalı verilmek istenen mesaj en sade
biçimde izleyiciye ulaştırılmalıdır. Afişler hedef kitle ile belli amaçlar için
buluşmaktadır.
Afişleri amaçları açısından ele alındığımızda: a. Kültürel içerikli afişler, b. Ticari
(Reklam) afişleri, c. Siyasi (Propaganda) afişleri, d. Sosyal içerikli afişleri olarak 4’ e
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ayrılmaktadır (Bingöl, 2010, s:35). Film afişleri, her ne kadar filmin reklamını
yapıyormuş gibi gözükse de kategori olarak kültürel afişlerin içerisinde
değerlendirilmelidir.
Kültürel afişler, izleyiciyi kültürel bir etkinliğe davet etmektedir. Sanatsal etkinlik
afişleri de bu kategori içerisinde düşünülmelidir. Festival, tiyatro, sinema, konser,
opera, bale, sergi ve sempozyum gibi etkinliklerin afisleri kültürel içerikli afişlere
örnektir (Meriç, 2007,s:36). Film afişi ise bir filmin tanıtımını yapmak için
tasarlanmış posterlerdir. Genel olarak bir film afişi görsel ve metinden
oluşmaktadır. En temel görsel unsurları, metin kısmında filmin adı ve filmi
hatırlatan söz dizisi ile başrol oyuncularının yer aldığı fon resmidir
(Güney,2009,s:89). Afiş tasarımları gerçekleştirilirken grafik tasarımda kullanılan
öğeler amaca uygun şekilde kullanılmalıdır. Bunların içerisinde en etkili
olanlarının başında renk gelmektedir. Afişteki doğru renk, filme ilgiyi artıracaktır.
Dolayısıyla grafik tasarımcı renk seçerken; rengin kültürel çağrışımı, hedef kitlenin
renk tercihi, firma ya da ürünün karakteri ve kişiliği, tasarımdaki yaklaşım biçimi
unsurlarını dikkate almalıdır (Becer, 2008: 60). İzleyiciler filmle ilgili kısa
açıklamaları okuduktan sonra veya fragmanı izledikten sonra afişi gördüklerinde
aynı çağrışımı yakalamalıdır. İzleyici, renklerin etkilerinden hareketle hayallerinde
filmin içeriği veya konusuyla ilgili tahmin yürütebilmelidir. Tüm bunlar göz
önünde bulundurularak tasarıma başlamadan önce filmin içeriğiyle hedef
kitlesinin tercihleri iyi analiz edilmelidir.
Örneğin afiş tasarımı yapılırken karşımızda orta yaş üstü bir hedef kitle varsa çok
parlak ve uçuk tercih etmemeliyiz. Eğer hedef kitle gençlerden oluşuyorsa çok mat
veya ciddi görünebilecek renkler kullanmamalıyız. Çocukların ise canlı renkleri
tercih ettikleri ortadadır. Çocukların hedef kitlesi olduğu bir tasarımda mat ve
donuk renklerin bulunması afişin etkisine olumsuz yönde tesir edecektir (Alkoç,
2017, s:33). Hedef kitlenin tercihleri yönünde renk seçimi yapılırken afişi yapılan
filmin konusu da önem arz etmektedir. Film afişlerinde renk seçimi esnasında
renkler konuyla bütünleşmeli ve izleyici kitlesini filme sürüklemelidir. Büyük
izleyici kitlelerine ulaşan filmler incelendiğinde arka planında başarılı reklam
çalışmaları olduğunu görmekteyiz. Bu reklam çalışmalarının en önemli
olanlarından birisi de o filme ait afişlerdir.

Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (3), 209-220.

211

Resim 1. Fantastik animasyon film afişi örneği

Fantastik animasyon film afiş örneklerini incelediğimizde genellikle mavi rengin
sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Pırıltılar veya kar temalı görsellerde fantastik
film afişlerinin değişmezi haline gelmiştir. Eğer görselde turuncu – kırmızı detaylar
yok ise bu renklerde kullanılmış yazılar ile de afişlerin tamamlandığını
görmekteyiz. Bu da fantastik film izleyicilerini filme çekmek için yeterli bir
detaydır.
Resim 2. Macera film afişi örneği

Aksiyon film afişlerini incelediğimizde siyah zemin ya da koyu bir fotoğraf görseli
ile ateş efektlerinin kombinasyonunda hazırlanmış sayısız film afiş örneği
olduğunu görmekteyiz. Ateş efektlerinden sebeple bu afiş türlerinde sıklıkla
kırmızı ve turuncu renkler karşımıza çıkmaktadır. Dar sokaklarda koşan veya
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alevler arasında kalan figürleri gören izleyici bunun bir macera filmine ait
olduğunu hemen fark edecektir.
Resim 3. Çizgi film afişi örneği

Hedef kitlesi çocuklar olan çizgi film afiş örnekleri ise cıvıl cıvıl renklerden
oluşmaktadır. İllüstrasyonlarının hareketli ve sevimli olduğu bir çok film afiş
örneği bulunmaktadır. Bu tarzda hazırlanmış film afişleri çocukların ilgisini
çekecektir. Öncelikli olar hedef kitle çocuklar olsa da filme girerken ailelerinden en
az bir kişinin yanlarında gireceğini düşünürsek film gişesi ikiye katlanacaktır.
Resim 4. Korku film afişi örneği

Korku film afişi örneklerini incelediğimizde koyu renkli görseller, kanı çağrıştıran
kırmızı yazılar ve göz detaylarının yoğun şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Korku
filmi izleyicisi bu tarz bir afiş gördüğünde şüphesiz filme yönlenecektir. Renkler,
afiş uzakta dahi olsa, incelemek amacıyla izleyiciyi kendine çekmeyi başaracaktır.

Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (3), 209-220.

213

Bu çalışma da, tüm bu bilgiler ışığında, grafik tasarım dersi alan öğrencilerin, hedef
kitlesi farklı olan film afişleri hakkındaki renk tayinleri ya da tercihleri ele
alınmıştır.
2. Yöntem
Araştırmanın giriş kısmını oluşturan ve araştırma konusuyla ilgili afiş ve renk ile
ilgili bilgilere literatür taraması sonucu ulaşılmıştır. Anket grubunu farklı coğrafi
bölgelerde yer alan 4 ildeki yükseköğretim seviyesinde eğitim veren ve
programlarında en az bir adet grafik tasarım ile ilgili ders bulunan bölüm
öğrencilerinden oluşan 200 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılar, konuyla
yakından ilgili olduğu düşünülen grafik tasarım, iletişim tasarımı, halkla ilişkiler ile
radyo, televizyon ve sinema öğrencilerinden oluşmaktadır. Katılımcıların sorulara
içtenlikle cevap verdileri varsayılmaktadır.
Grafik tasarım dersi almış olan öğrencilerin hedef kitlesi farklı olan film afişleri için
renk tayini ve tercihlerinin incelenmesi araştırmasına ait katılımcı anketleri, SPSS
24.0 programı kullanılarak incelenmiş, elde edilen verilerin frekans ve yüzde
tabloları çıkarılmıştır. Tablolar bu bulgular ışığında yorumlanmıştır.
3. Bulgular ve Yorum
Bu bölümde Grafik Tasarım, İletişim Tasarımı, Radyo, Televizyon ve Sinema ile
Halkla İlişkiler eğitimi alan ve eğitimleri sürecinde grafik tasarım ile ilgili ders
almış öğrencilerin kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri yanıtların
yorumlanmasına yer verilmiştir. Demografik özellikleri belirlemeye yönelik
soruların yanında afiş tasarımları için iki uç örnek olabilecek korku filmi ve çocuk
filmi afişleri ile ilgili renk tercihleri ile ilgili verdikleri cevaplarda bulunmaktadır.
Tablo 1. Katılımcı bölüm bilgileri
Frekans
Grafik Tasarım
70
İletişim Tasarımı
24
Radyo, Televizyon ve Sinema
36
Halkla İlişkiler
70
Toplam
200

Yüzde
35
12
18
35
100,0

Katılımcıların bölümleri ile ilgili veriler incelendiğinde En fazla katılımın Grafik
Tasarım ve Halkla İlişkilerde olduğunu görmekteyiz. Onların dışında konuyla
doğrudan alakası olan Radyo, Televizyon ve Sinema ile İletişim Tasarımı
bölümlerine de uygulanmıştır.
Tablo 2. Katılımcı yaş bilgileri
Frekans
18 – 20 yaş
100
21 – 25 yaş
93
25 + yaş
7
Toplam
200

Yüzde
50
46,5
3,5
100,0

Katılımcıların yaş grupları incelendiğinde yarısının 18-20 yaş grubunda olduğunu,
bunları %46,5 katılım oranıyla 21 – 25 yaş grubundaki katılımcıların izlediğini
görmekteyiz. Bunları 25 üstü yaş grubu %3,5 oranında katılımla izlemektedir.
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Tablo 3. Katılımcı cinsiyet bilgileri
Frekans
Erkek
80
Kadın
120
Toplam
200

Yüzde
40
60
100,0

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların %60’ nın kadın, % 40 ‘ nın ise erkek olduğu
görülmektedir.
Tablo 4. Katılımcı maddi gelir bilgileri
Frekans
500TL ve altı
5
501TL – 1000TL
11
1001TL – 1500TL
38
1501TL – 2000TL
40
2001TL – 2500TL
26
2501TL – 3000TL
27
3001TL – 3500TL
13
3501TL – 4000TL
7
4001TL – 4500TL
6
4501TL ve üstü
27
Toplam
200

Yüzde
2,5
5,5
19
20
13
13,5
6,5
3,5
3
13,5
100,0

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılanların; ailelerinin maddi gelirleri
incelendiğinde %2,5’inin 500 TL veya daha az,%5,5’inin 501TL-1000TL, %19’unun
1001TL-1500TL,
%20’sinin
1501TL-2000TL,
%13’ünün
2001-2500TL,
%13,5’unun 2501TL-3000TL,%6,5’inin 3001TL-3500TL,%3,5’inin 3501TL4000TL,%3’ünün maddi gelir aralığı 4001TL- 4500TL, %13,5’inin 4501TL ve
üstüdür.
Tablo 5. Tasarımda renk tercihinde hedef kitle özelliklerinin etkisi
Frekans
Yüzde
Kesinlikle Katılıyorum
123
61,5
Katılıyorum
63
31,5
Kararsızım
3
1,5
Katılmıyorum
6
3
Kesinlikle Katılmıyorum
5
2,5
Toplam
200
100,0

Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılanların; tasarımlarda kullanılan renk
seçimlerinin hedef kitlenin özelliklerine göre olması gerektiğiyle ilgili önermeye, %
61,5’i Kesinlikle Katılıyorum, %31,5’i Katılıyorum, %3’ü Katılmıyorum, %2,5’i
Kesinlikle Katılmıyorum, %1,5’i Kararsızım cevabını vermiştir. Tabloya göre
önermeye en fazla Kesinlikle Katılıyorum, en az ise Kararsızım olarak cevap
verilmiştir. Cevaplardan Kesinlikle Katılıyorum ve Katılıyorum ‘ un toplamı
%93’tür. Bu cevaplardan anlaşılacağı kadarıyla araştırmaya katılanların büyük
çoğunluğu hedef kitlenin tercihlerine göre renk tercihi yapılması gerektiğinin
farkındadır.
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Tablo 6. Korku filmi afişlerinde kullanılacak renk tercihleri
Frekans
Yüzde
Siyah - Kırmızı
106
53
Siyah – Gri
62
31
Siyah - Lacivert
15
7,5
Siyah - Kahverengi
4
2
Siyah – Sarı
3
1,5
Gri - Mavi
2
1
Siyah – Yeşil
1
0,5
Siyah - Beyaz
1
0,5
Gri - Lacivert
1
0,5
Gri - Kırmızı
1
0,5
Sarı - Kırmızı
1
0,5
Kırmızı - Turuncu
1
0,5
Pembe - Sarı
1
0,5
Yeşil - Turuncu
1
0,5
Toplam
200
100,0

Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılanların; hedef kitleleri belirtilen ürünlerin
tasarımında ağırlıklı olarak kullanılması gereken iki renk tercihlerinin sorulduğu
soruya, korku film afişi için, % 53’ü Siyah - Kırmızı, %31’i Siyah - Gri, %7,5’u Siyah
- Lacivert, %2’si Siyah - Kahverengi, %1,5’i Siyah – Sarı, %1’i Gri – Mavi, her biri
%0,5 olmak üzere Siyah - Yeşil, Siyah – Beyaz, Gri – Lacivert, Gri – Kırmızı, Sarı –
Kırmızı, Kırmızı – Turuncu, Pembe – Sarı, Yeşil - Turuncu yanıtını vermiştir.
Tabloya göre en fazla seçilen Siyah – Kırmızı renkleri korku, kan ve heyecan
duygularını uyandıracağı hedef kitlesinin filmi bulmasını sağlayacaktır.
Tablo 7. Korku filmi afişlerinde kullanılacak renk tercihleri (Tek Renk)

En az bir tercihlerinin siyah olduğu toplam seçim ise %96 dır. Buradan anlaşılacağı
üzere korku filmi afişi hazırlayacak tasarımcıların vazgeçilmez renklerinden birisi
siyah olmalıdır. Korku filmi afişi örneklerini incelediğimizde de siyah yoğun
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şekilde kullanılmaktadır. En fazla seçilen renk sıralamasında ikinci sırada ise
%54,5 ile kırmızı yer almaktadır. Kırmızı renk, bilinçaltında kanı, dehşeti, heyecanı
ve aksiyonu çağrıştırarak korku film afişlerinde siyahın en iyi tamamlayıcısı olarak
kullanılmaktadır. 3. sırada ise % 33 lük oranı ile duman, sis, kasvet ve gizemin
rengi aynı zamanda diğer renklerin en iyi tamamlayıcılarından birisi olan gri yer
almaktadır. En düşük oranda seçimler ise % 0,5 oranında seçilen Beyaz ve Pembe’
dir. Saflığın ve temizliğin rengi olan Beyaz ile kız çocuklarını, bayan ürünlerini ve
şekerlemeleri çağrıştıran Pembe rengin seçilmesinin en büyük nedeni renk bilgisi
eksikliğidir. Tabi ki renk tercihlerinde tasarımcıların tecrübelerinin de büyük etkisi
olduğunu söylemek mümkündür ancak renk tercihi yaparken tasarımcının en
büyük etkileyicisi hedef kitlenin renk tercihleri olmalıdır.
Tablo 8. Çizgi Film afişlerinde kullanılacak renk tercihleri
Frekans
Yüzde
Mavi - Yeşil
35
17,5
Mavi - Pembe
32
16
Sarı - Mavi
32
16
Sarı - Turuncu
19
9,5
Yeşil - Turuncu
15
7,5
Mavi - Kırmızı
13
6,5
Kırmızı - Yeşil
10
5
Pembe – Kırmızı
9
4,5
Sarı – Kırmızı
8
4
Mavi – Turuncu
7
3,5
Yeşil – Pembe
5
2,5
Kırmızı - Mor
4
2
Kırmızı – Turuncu
4
2
Mavi – Beyaz
2
1
Beyaz – Yeşil
1
0,5
Mavi – Kahverengi
1
0,5
Siyah – Beyaz
1
0,5
Siyah – Lacivert
1
0,5
Siyah – Kırmızı
1
0,5
Toplam
200
100,0

Tablo 8 incelendiğinde araştırmaya katılanların; hedef kitleleri belirtilen ürünlerin
tasarımında ağırlıklı olarak kullanılması gereken iki renk tercihlerinin sorulduğu
soruya, çizgi film afişi için, % 17,5’u Mavi - Yeşil, %16’ı oranında Mavi – Pembe ve
Sarı - Mavi, %9,5’i Sarı - Turuncu, %7,5’i Yeşil - Turuncu, %6,5’i Mavi - Kırmızı,
%5’i Kırmızı - Yeşil, %4,5’ i Pembe – Kırmızı, %4’ ü Sarı – Kırmızı, %3,5’i Mavi ve –
Turuncu, %2,5’ i Yeşil – Pembe, %2’ si oranında Kırmızı – Mor ve Kırmızı –
Turuncu, %1’i Mavi – Beyaz, her biri %0,5 olmak üzere Beyaz - Yeşil, Mavi –
Kahverengi, Siyah – Beyaz, Siyah – Lacivert, Siyah - Kırmızı yanıtını vermiştir.
Tabloya göre en fazla seçilen Mavi – Yeşil, Mavi – Pembe ve Sarı - Mavi renklerinin
doğayı çağrıştırması ve cıvıl cıvıl renkler olması dolayısıyla kullanılacağı bu sayede
de hedef kitle üzerinde olumlu etki uyandıracağı düşünülmektedir.
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Tablo 9. Çizgi Film afişlerinde kullanılacak renk tercihleri (Tek Renk)

En az bir tercihlerinin siyah olduğu toplam seçim ise %61 dir. Mavi çoğunlukla
erkek çocukları için kullanılan bir renk olmasının yanında sakinliği, doğallığı ve
doğayı çağrıştırmaktadır. En fazla seçilen renk sıralamasında ikinci sırada ise %33
ile yeşil yer almaktadır. Yeşilin doğayı temsil etmesinin yanında güven duygusu
uyandırması sebebiyle kullanılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 3.
sırada ise % 29,5 luk oran ile güneşin, sıcağın ve en parlak renklerden olan sarı
renk yer almaktadır. Bu rengi, %24,5 oranıyla heyecan ve aksiyonun rengi kırmızı
ve % 23 ile kız çocukların rengi olarak bilinen düşleri ve şekerlemeleri çağrıştıran
pembe renk takip etmektedir. En düşük oranda seçimler ise % 1,5 oranında seçilen
Siyah ve % 0,5 Lacivert ile Kahverengi renkleridir. Karanlık, korku ve ciddiyeti
çağrıştıran Siyah renk çocuk filmi afişlerinde belki sadece tipografik unsurların bir
kısmında yer alabilir. Lacivert ise hiyerarşiyi ve statükoyu hatırlatması sebebiyle
çocuk film afişlerinde tercih edilmemektedir. Bu renk tercihleri, tasarım eğitimleri
süresince yeterli renk bilgisi eğitimi verilmemesinden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Ayrıca bu kadar fazla renk alternatifinin çıkması çocuk film
afişlerinin çok renkli kullanılmasının yanında katılımcıların renkleri gruplama ile
ilgili bir takım eksiklikleri olduğundan kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
4. Sonuç ve Öneriler
İzleyici ile doğru iletişim kurması beklenen herhangi bir tasarım için uygun rengi
belirlerken mutlaka hedef kitlenin renk tercihlerini göz önünde bulundurulmalıdır.
Aksi takdirde ister bir ambalaj tasarımı, ister dergi kapağı tasarımı isterse de bir
film afişi tasarımı olsun, mesaj doğru iletilmediğinde ve hedef kitle ile
buluşmadığında üretimden nihai sonuca dek her türlü emek ve sağlanan finans
boşa gidecektir. Asıl konumuz olan film afişleri, hedef kitle ile film arasında
kurulan bağın ilk elemanıdır. Grafik tasarım eğitimi almış öğrenciler, kategorisi
farklı film afişlerini tasarlarken hedef kitlenin tercihlerine dikkat etmeli ve bu
tercihleri film türlerini temsil eden renkler ile harmanlayarak tasarımı
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tamamlamalıdır. Dolayısıyla öğrenciler, tasarım dersleri esnasında mutlaka
renklerin etkileri ve hedef kitlenin renk tercihinin belirlenmesinin önemiyle ilgili
bilgilendirilmelidir. Aksi takdirde yanlış renk tercihleri ile ürün ve hedef kitle
arasındaki köprünün kurulmasını engelleyeceklerdir. Bu duruma örnek olarak iki
farklı hedef kitleye göre filme hazırlanmış Hansel ile Gratel film afişlerini
inceleyebiliriz.
Resim 5. Hansel ve Gretel film afişi örneği 1

Yukarıdaki afiş örneğini incelediğimiz de hedef kitlesinin çocuklar olduğunu hem
kullanılan renkler ve görseller nedeniyle rahatlıkla söyleyebiliriz.
Resim 6. Hansel ve Gretel film afişi örneği 2

Ancak Resim 6’daki örneği incelediğimizde, renkler ve görseller bize rahatlıkla
hedef kitlenin gençler ve yetişkinler olduğunu söyleyecektir. Bu afişte kullanılan
renklere çocuklar ilgi göstermeyecektir.
Grafik tasarımla ilgili dersler işlenirken renklerin etkileri, renk tercihlerinin hangi
faktörlere göre seçileceği ve hedef kitlenin renk tercihlerinin nasıl belirleneceği
konuları üzerinde dikkatle durulmalıdır. Unutulmamalıdır ki renk, tasarımcının en
etkili silahlarından birisidir. Herhangi bir grafik ürününde olduğu gibi afişlerde de
ilk dikkat çeken ve görselle birlikte harmanlayarak filme bir anlam yüklememizi
sağlayan unsurdur.
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