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Bu dersin sonunda ne öğreneceksiniz? 
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Renk Grupları
Ana Renkler
Ana renkler doğada saf olarak bulunan ve karışımla elde 
edilmeyen renklerdir. Bunlar kırmızı, sarı ve mavidir. Doğada 
gördüğümüz bütün renkler bu üç ana renkten oluşmuştur.



Ara Renkler
Ana renkleri ikişer ikişer aynı oranda karıştırdığımızda ortaya 
çıkan renklere ara renkler denir. Bunlar turuncu, mor, yeşildir.









Sıcak- soğuk Renkler
Serinlik etkisi veren deniz, orman ve gökyüzü gibi renkler 
soğuk, ısı ve ışık etkisi veren kırmızı, sarı ve turuncu ise sıcak 
renklerdir.



Nötr Renkler
Herhangi bir cisim güneş ışığından aldığı renkleri yansıtmayıp 
yutuyorsa o cismi siyah görürüz. Siyah ve beyaz rengi karıştırdığımızda 
gri renk ortaya çıkar. Siyah, beyaz ve gri; renk sayılmaz. Bu üç renge 
nötr renkler denir. Ayrıca herhangi bir rengi açmak ya da koyulaştırmak 
için siyah ve beyaz nötr renkler kullanılır.



Armoni
Renkler arasındaki ahenk ve uyum demektir.
Tek Renk Armonisi
Tek bir rengin açıklık ve koyuluk gibi ton (tram) değerleri 
arasındaki renklerin tercih edilmesiyle gerçekleştirilen renk 
armonisidir. Her zaman kabul görecek bir renk armonisi
çeşidi olmakla birlikte oldukça durağan bir görünüme sahiptir, 
sakindir.





Analog Renk Armonisi:
Renk çemberinde birbirine komşu olan renklerin tercih 
edilmesiyle gerçekleştirilen renk armonisidir. Analog renkler yan 
yana geldiklerinde birbirlerinin güçlerini kırarlar ve yumuşak bir 
görünüm kazanırlar. Bu sayede gözü rahatsız etmeyecek yumuşak 
bir ahenk  oluştururlar.





Tamamlayıcı Renk Armonisi:
Renk çemberinde birbirinin karşısında yer alan renklerin 
oluşturduğu armonidir. Bu renklere tamamlayıcı renkler denir. 
Aralarında çok yüksek kontrast vardır. İçinde renk taşıyan her 
hangi bir tasarımda, denge oluşturmak için, karşıt renkler 
kullanmak oldukça faydalıdır.





Çapraz Tamamlayıcı Renk Armonisi:
Renk çemberinde bir renkle birlikte, tamamlayıcı renginin 
(karşısındaki rengin) sağına ve soluna komşu olan renklerin birlikte 
kullanılması ile gerçekleştirilen renk armonisidir.
Oldukça güzel sonuçlar vermektedir.





Üçlü Renk Armonisi:
Renk çemberinde birbirine eşit uzaklıkta olan ve bir üçgen 
oluşturan 3 rengin birlikte kullanılmasıyla yaratılan renk 
armonisidir. Birbirine uyum içinde kullanılabilecek renkleri
yaratmada en popüler armonidir.





Ton
Rengin parlaklık derecesidir. Koyu mavi açık mavi farklılığı 
mavinin ışık derecesini belirler. Işığı az olan maviye koyu, ışığı 
fazla olan maviye açık denir.



Renk Perspektifi
Renklerin her birinin kendine göre ayrı derinlik ve genişlik 
görünüşleri vardır. Bu durum "renk perspektifi" ni meydana 
getirir. Mesela; sıcak renklerin en dinamik rengi olan kırmızı 
renkte diğer renklere göre ileriye fırlama görünüşü fazladır. Bu 
durum onun diğer renklerden daha önde görünmesini sağlar



Soğuk renklerin en durgun rengi olan mavi renk ise 
insanda olduğundan daha uzaktaymış hissi uyandırır. 
Gerilere çekilme niteliği mevcuttur.
Bundan dolayı sıcak ve soğuk renklerin yakın ve uzak 
görünme, cisimleri büyük , küçük ve geniş gösterme 
özellikleri vardır.



Ressamlar genellikle ön planlar için sıcak renkleri, arka 
planlar içinse soğuk renkleri kullanır. Ya da arka planları 
öne getirmek, yani öndeymiş gibi göstermek ve göze
çarpmalarını sağlayabilmek için sıcak renkleri; ön planları 
geri atmak, itmek ve uzaktaymış gibi göstermek için de 
soğuk renkleri kullanırlar. 



Ya da tam tersine, ön planları geri atmak için soğuk renkleri, 
arka planları öne getirmek için de sıcak renkleri kullanırlar. 
Bunu, resmi boyarken istedikleri bölgelerin renklerine sıcak ya 
da soğuk renklerden bir miktar karıştırarak gerçekleştirirler.



Işığın Makyajdaki Etkisi 
Rengi tam olarak görebilmek için ışığın yeterli olması 
gereklidir. Makyaj sırasında ışık direkt olarak müşterinin 
yüzüne doğru olmalıdır, böylece yüz üzerinde gölgeler 
oluşmaz. 



Kozmetiklerin rengi, üzerine düşen ışığın renginden etkilendiği 
için ışığın kaynağı önemlidir. Bir nesnenin renginden 
bahsettiğimiz zaman genellikle onun beyaz ışıktaki rengini 
kastederiz. Buda gün ışığı ya da güneş ışığıdır. 



Bir nesnenin boyası ya da pigment molekülleri ışığın bazı 
renklerini emer, bazılarını yansıtır. Gözlerimize yansıtılan 
renkler bizim gördüğümüz renklerdir. Kırmızı ruj üzerine 
beyaz ışık vurursa rujdaki pigment kırmızı rengi 
gözlerimize yansıtır, diğer 6rengi emer, böylece ruj 
kırmızı görünür. 



Eğer ruja mavi renk vurursa, emilir ve rujun rengini yansıtarak 
kırmızı ışık olmadığı için ruj siyah görünür. Aynı şekilde giysiler 
ve cildin rengi sarı sokak lambaları veya bir diskoda sürekli 
renk değiştiren ışıklar altında renk değiştiriyormuş gibi 
görülür. 



Elektrik ampulleri ya da floresan tüplü ampullerin 
ürettiği suni ışığın rengi gün ışığında farklıdır ve 
nesnelerin görünen renklerini değiştirirler. Bu nedenle 
özellikle gündüz makyajı gün ışığında yapılmalıdır. 



Elektrik ampulleri, gün ışığında bulunandan daha az mavi 
ve yeşil, daha çok kırmızı ve sarı renk veririler. Böylece 
kırmızı renkler daha derin, mavi tonları daha koyu 
görünür. Gece makyajı da genellikle gece kullanılan ışık 
altıda yapılmalıdır. 



 Beyaz zemin, tüm renkleri yansıtır. 
 Siyah zemin, bütün renkleri emer ve renk yansıtması 

olmaz. 
 Sarı zemin, yalnızca kendi dalga boyundaki sarı ışığı 

yansıtır. 
Mavi zemin, aynen kendi dalga boyundaki mavi tonu 

yansıtır. 



Amber ışık altında; (mum ışığının verdiği sarı turuncu 
renkler)

• Allık tonuna bağlı olarak turuncu rengine döner. 
• Kahverengi daha koyu bir ton alır. 
• Mavi yeşile döner. 
• Yeşil açık kahverengiye döner. 
• Doğal fondöten tabaka gibi görünür. 



Kırmızı ışık altında; 

Allık ve ruj görünmez olur. 
Mavi veya mavi-gri mora döner. 
Açık kahverengi tamamen yok olur. 
Yeşil sarımsı tona döner. 
Kahverengi çok koyu kahverengi gölge halini alır. 
Doğal tondaki fondöten açık portakal rengi görünür. 



Mavi Işık altında; 

• Açık ton allık koyu mora döner. 
• Koyu allık tonu koyu mor veya yanaklar üzerinde kirli izler 

halinde görünebilir. 
• Ruj siyaha döner. 
• Doğal fondöten tonu açık mora döner. 



Yeşil Işık altında; 

• Kırmızı kahverengi ye döner. 
• Kahverengi siyah görünür. 
• Açık ve koyu fondötenler yeşilimsi görünür. 



Tıpkı saf renklerin saf olmayanlardan daha yakında görünmesi 
gibi kuvvetli renkler zayıf renkleri arka plana atar. Koyulukları 
aynı kuvvette olmasına rağmen kırmızı ve sarı renkler mavi 
renkten daha ileride görünürler. Yani sıcak renkler soğuk 
renklerden daha önde görünürler. 



Bu durum renklerin dalga boylarından meydana gelmektedir. 
Renk kırmızıdan maviye gittikçe etkisi azalır. Renk çemberinde 
renkler perspektif özelliklerine göre şöyle sıralanır:
Kırmızı- Turuncu- Sarı- Yeşil- Mavi
Gri, yeşil ve mor renklerin böyle fonksiyonları yoktur. Oldukları 
gibi görünürler,
uzaklık-yakınlık hissini doğurmazlar.



Yüz Şekillerinin Düzeltilmesi 
Yüze şekil vermede amaç, dikkatli bir çalışma ile yüzün şeklini 
daha iyi bir hale getirmek, aydınlatma, gölgelendirme teknikleri 
ve saç şekilleri ile oval bir şekil elde etmektir. 



Oval Yüz 
İdeal yüz şekli olarak benimsenen oval yüz, yanaklarda 
genişleyip, çenede biraz incelen yüz şeklidir. 



Yuvarlak Yüz 
Kısa ve geniş bir yüz tipidir. Genel görünümünde yuvarlak 
hatlar göze çarpmaktadır. 
Yuvarlak yüz şeklini düzeltmek için, kulağın yüze bitişik olan 
üst bölümünden çeneye doğru kavisli gölgeleme yapılır. 



Sonraki aşamada kulak memesinden başlayarak, yanak 
çukurundan buruna doğru kavisli bir gölgeleme yapılır. 
Bu işlem elmacık kemiklerini belirginleştirerek yüze daha 
anlamlı bir ifade katacaktır. 



Kare Yüz 
Kare yüz şeklinin karakteristik özellikleri; çene köşelidir, aynı 
şekilde alın geniş ve yanaklar dolgundur. 
Kare yüz yapısı sert bir ifadeye sahiptir. Yüzdeki ifadeyi 
yumuşatmak için köşeli bölgelere kavisli bir gölgeleme yapılır. 



Uzun (Dikdörtgen) Yüz 
Uzun yüz adından da anlaşılacağı gibi oldukça uzun ve 
köşeli bir yüz şeklidir. Ayrıca bu yüze dikdörtgen yüz de 
denilmektedir. 



Uzun yüz 
Uzun yüzlerde daha canlı ve derin bir ifade elde etmek için 
yapılacak işlemin yüzdeki düz görüntünün giderilmesine 
yönelik olması gerekmektedir. Yüzdeki uzunluğu gizlemek 
için alın ve çene kısımları gölgelendirilir, genişlik sağlamak 
için yanak kenarları aydınlatılır. 





Üçgen Yüz 
Üçgen yüzün karakteristik özelliği alın bölümü geniş, çene 
bölümüne doğru daralan ve sivrilen bir yüz şeklidir. 
Üçgen yüzde geniş olan alın kenarları gölgelendirilerek 
daraltılır. Ardından kulak kısmından yanak çukuruna ve 
çeneye doğru aydınlatma işlemi yapılır. Ayrıca çenenin 
sivriliğini kapatmak için uç kısmına gölgeleme uygulanılır. 





Ters Üçgen Yüz 
Ters üçgen yüz, üçgen yüzün tersi bir yüz şeklidir. Çene 
geniştir, alına doğru incelir ve alın dardır. 
Ters üçgen yüzü düzeltmek için geniş olan çene, kulak altından 
aşağı çeneye inilerek ve yanak çukuruna doğru gölgeleme 
yapılır. Alın bölümünü ortaya çıkarmak için alın, göz kenarları 
ve şakaklar aydınlatılmalıdır. 





Cilt Alt Tonu
Öncelikle cilt alt tonunun cilt rengiyle hiçbir alakası 
olmadığını söylemek lazım. Cilt alt tonu; sıcak, soğuk ve nötr 
olmak üzere 3'e ayrılır. Nötr en az rastlanan türüdür, bu 
sebeple cilt alt tonu genellikle sıcak veya soğuk olarak 
tanımlanır.



Soğuk Ton
Soğuk cilt alt tonuna sahip kişilerin cilt altındaki pigmentleri 
kırmızı/pembedir. Bu nedenle bu cilt alt tonuna pembe alt 
tonlu da denmektedir. Sanılanın aksine soğuk alt tonlu 
ciltlerin mutlaka soluk pembe beyaz olması şart değildir. 
Oldukça esmer bir kişi de soğuk alt tonlu olabilir.



Sıcak Alt Ton
Sıcak alt tonuna sahip kişilerin cilt altındaki pigmentleri sarıdır. 
Bu yüzden sarı alt tonlu cilt olarak da tanımlanmaktadır.



Nötr Alt Ton
Bej tonlu olarak da tabir edilen bu cilt alt tonu, sıcak ve soğuk 
kategorisine uymayan ciltleri tanımlıyor. En nadir ve en şanslı 
grup budur. Çünkü her şeyi kendilerine yakıştırabilirler.



Cilt alt tonunu belirlemede kullanılan en basit yöntem, damar 
kontrolü. Gün ışığında bileğinizdeki damarlarınızı kontrol 
ediyorsunuz; damarlarınız mavi görünüyorsa soğuk, yeşil 
görünüyorsa sıcak alt tona sahip olduğunuz anlamına geliyor. 
Hem yeşil, hem maviyse de nötr alt tonu demektir.



Cilt alt tonunuzu bilmeniz, size yakışanı bilmeniz demektir. 
Soğuk tona sahipseniz, pembe, lacivert gibi soğuk renkler size 
daha çok yakışır. Sıcak tonlular ise doğal olarak yeşil, kırmızı 
gibi sıcak renkleri daha iyi taşır.



Gün ışığında fondöteniniz grimsi gözüküyorsa bunun 
anlamı fondöteniniz  sizin alt tonunuzla aynı değil 
demektir.
Altın-gümüş testi: eğer gümüş aksesuarlar cildiniz de 
daha güzel görünüyorsa  soğuk alt tonlu, altın daha güzel 
duruyorsa sıcak alt tonlusunuzdur. Her ikisi de güzel 
duruyorsa nötrsünüzdür. 



Allığında ise, pembe, lila ve mürdüm tonlarını tercih edebilir, 
göz makyajında da, pembe, gül kurusu, mor ve mavi 
tonlarına yer verebilirsin.



Soğuk tenli kişilerin cilt alt tonu pembeye yakındır. Bu 
nedenle kullandığın fondötenin de pembe alt tonlu 
olmasına dikkat edilmelidir. Renk isimlerinde "Rose" "Cool" 
gibi kelimeler geçen fondötenler pembe alt tonludur.



Ruj rengi seçiminde de yine soğuk alt tonlu rujlara yönelibelir. 
Kırmızılar, bordolar ve soğuk nude tonlar yakışan renkler 
arasındadır.



Sıcak cilt alt tonuna sahip kişilerin ciltlerinde sarı rengi 
baskındır. Bu kişiler, mercan, kahverengi ve şeftali tonlarını 
stillerinden eksik etmeliler. Eğer sıcak alt tonuna sahipse 
fondötenlerinde sarı alt tonunu tercih edilmelidir. 
Fondötenlerin renk isimlerinde geçen "Dore", "Golden", 
"Warm" gibi kelimeler, sıcak alt tonlu olduklarını gösterir



Allıkta ise bronz renkler, mercan ve şeftali 
tonları kullanılmalıdır. Soğuk pembe tonlarından uzak 
durulmalıdır, soğuk alt tonlu renkler olduğundan daha cansız 
gösterecektir. Göz makyajında altın ve bakır rengi farlar tercih 
edilebilir. Kahverengi dumanlı göz makyajı da çok uygun 
olacaktır. Dudaklarda ise şeftali ve sıcak nude tonları tercih 
edilmelidir.



Nötr cilt alt tonuna sahip olanlar çok şanslı! Hem soğuk hem 
de sıcak renklerin eşit derecede yakıştığını düşünürsek, 
seçenekler sınırsız. Ten makyajında ise durum biraz daha farklı, 
sıcak alt tonlu fondötenler daha sarı, soğuk alt tonlu 
fondötenler de daha pembe görünmelerine yol açabilir. Bu 
yüzden nötr alt tonlu fondötenler ile daha doğal ve sağlıklı 
görünebilirler. Bunun için de renk isimlerinde "Beige", 
"Natural", "Classic" gibi kelimeler geçen fondötenleri tercih 
edebilirler.



Nötr cilt alt tonuna sahip kişiler pembe ve şeftali 
tonlarında allıkları tercih edebilir, göz makyajında da dilediği 
renkleri kullanabilirler. Bu noktada önemli olan göz rengine 
uygun makyaj yapmak.
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