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ÖNSÖZ
‹nsan beden ve ruhtan oluﬂan bir varl›kt›r. Onun f›trat›nda çeﬂitli duygular
ve ruhi özellikler vard›r. Gördü¤üne göre hükmetme ve kendi bak›ﬂ
aç›s›ndan gördü¤ünü ﬂuuralt›na yerleﬂtirme özelli¤ine sahiptir. Genel kabul
görmüﬂ bir kurala göre ilk izlenimler, kiﬂinin nas›l göründü¤ü ile ilgili bir
mant›k çerçevesinin oluﬂturulmas›na ve daha sonra da elde edilen verilerle
bu çerçevenin doldurulmas›na dayanmaktad›r.
“Giysilerinizle a¤›rlan›r, fikirlerinizle u¤urlan›rs›n›z” diyor bir yazar. Daha
tek bir söz bile söylemeden gövde, duruﬂ ve giysilerle biçimlenen görüntü
bize bir ﬂeyler söylemeye baﬂlar. Bu görsel bilgiyi kendi tecrübe ve zihin
süzgecimizden geçiririz ve karﬂ›m›zdaki kiﬂi, bizim k›yafetimize benzer
tarzda giyinmiﬂse ayn› tav›r, inanç ve de¤erleri taﬂ›d›¤›m›z sonucuna var›r›z.
Bu kiﬂilerin bizim için taﬂ›d›¤› çekicili¤e kap›l›r›z ve onlarla iﬂ yapmaya
daha yatk›n oluruz.
‹nsanlar› yaln›zca giydikleri ile yarg›lamak ya da de¤erlendirmek hata
olarak görülmesine ra¤men, yine de insanlar›n görünüﬂe dayanarak,
önyarg›l› davrand›klar› bir gerçektir. Olaya bu aç›dan bak›ld›¤›nda yap›lmas›
gerekenler; görünüﬂün pozitif bir ilk izlenimdeki rolünün göz önünde
bulundurulmas› ve konu üzerinde dikkatle durulmas›d›r.
Toplumsallaﬂma, insano¤lunun içindeki “onaylanma” ya da “kabul görme”
e¤ilimini hep diri tutmuﬂtur. Kalabal›klar›n içinde bir yan›m›zla farkl›
olmay›, özel olmay› arzularken, bir yan›m›zla da bu farkl›l›¤›n toplum
taraf›ndan onaylanmas›n› isteriz. Bu ﬂekilde fark›na var›lmak ve “ben
buraday›m” diyebilmek için kendimize yak›ﬂt›rd›¤›m›z ve do¤ru oldu¤una
ikna edildi¤imiz imajlarla ç›kar›z insanlar›n karﬂ›s›na.
‹maj oluﬂturma çabas›, bugünümüze dair hoﬂnutsuzlu¤umuzdan kaynaklan›r.
‹nsan›n hayata karﬂ›, de¤iﬂtiremedi¤i koﬂullara karﬂ› pasif bir direniﬂidir.
Çünkü imaj, insanlar aras›ndaki iletiﬂimi sa¤layan bir dildir. Bu nedenle
imaj›n yönelimini de¤iﬂtirmek yine bize düﬂmektedir. Görünüﬂ, konuﬂma
kal›plar›, iletiﬂim tarzlar›, tav›r ve davran›ﬂlar kiﬂinin neler yapabilece¤inin
d›ﬂ göstergeleridir. Bunlar birbirlerinden ayr› ama kiﬂisel tarz›m›z› göstermek
üzere bir araya gelen unsurlard›r.
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Giydi¤imiz k›yafetlerin tarz›, renkleri ve kullan›lan aksesuarlar, kiﬂisel
imaj›m›z›n birer iﬂaretleridir. Dolay›s›yla, uygun bir giyim tarz›, beraber
çal›ﬂt›¤›m›z ya da birlikte oldu¤umuz insanlara karﬂ› gösterilen özeni
yans›tmas› bak›m›ndan da her düzeydeki insan taraf›ndan dikkat edilmesi
gereken bir konudur. Bu yüzden, günümüzde kiﬂisel imaj, baﬂar›ya
ulaﬂmada büyük önem taﬂ›makta ve hatta bazen geçici de olsa performanstan
daha belirleyici hale gelmektedir.
Bu hususlar› göz önünde bulundurarak, son zamanlar›n en önemli
konular›ndan biri olan ve hedefledi¤imiz kap›lar› açmada yard›mc› olacak
bir yedek anahtar olarak kabul edilen “‹maj ve Giyim Kültürü” konusundaki
bu kitab› haz›rlad›k. Umuyoruz ki bu çabam›z, as›l anahtar›n, sahip
oldu¤umuz iç güzellikler oldu¤unu unutmadan, önümüzdeki y›llar için
yapaca¤›n›z haz›rl›klara küçük bir katk› olur.
Bu vesile ile, kitab› haz›rlayan de¤erli üyemiz Yrd. Doç. Dr. Kahraman
Arslan’a; kitab›n haz›rlanma ve yay›n sürecine katk›lar›ndan dolay› Tekstil
ve Deri Sektör Kurulumuzun Baﬂkan› ve üyelerine ve kitab›n bas›m›n›
destekleyen üyelerimize teﬂekkür ediyor, çal›ﬂman›n yararl› olmas›n›
diliyorum.

Ömer Cihad VARDAN
Genel Baﬂkan
MÜS‹AD

10

SUNUﬁ
‹nsanlar daha çok gördüklerine inan›rlar. Birbirleriyle ilk kez karﬂ›laﬂan
insanlar, daha hiç konuﬂmadan duruﬂlar›, k›yafetleri, aksesuarlar› vb. gibi
d›ﬂ özellikleriyle kendileri hakk›nda, karﬂ›s›ndakilere çok önemli mesajlar
verirler.
Bu do¤rultuda göze çarpan ilk izlenim çok önemlidir. ‹nsanlar öncelikle
oluﬂturdu¤umuz görsel imaj› fark ederler. Çünkü daha hiç konuﬂmadan
duruﬂumuz, k›yafetimiz, aksesuarlar›m›z vb. d›ﬂ özelliklerimizle, kendimiz
hakk›ndaki birçok mesaj›, karﬂ›m›zdakilere iletiriz. Bu konuda yap›lan
araﬂt›rmalara göre insanlar birbirleriyle ilk kez karﬂ›laﬂt›klar›nda % 90, ilk
birkaç dakika içinde daha çok d›ﬂ görünüﬂe, yani k›yafetlere, fiziksel
özelliklere, beden dili vb. unsurlara dayanan bir yarg›ya var›r. Bu nedenle
iﬂ ve sosyal yaﬂamda öncelikle uygun ﬂekilde giyinmek, olumlu bir imaj
oluﬂturma konusunda at›lmas› gereken ilk ad›mlardan biridir.
“Otuz saniye kültürü” olarak tan›mlanm›ﬂ bir ortamda yaﬂ›yoruz.
Televizyonun, videonun, magazin dergilerinin imaj bombard›man› alt›nday›z.
Adeta hepimiz birer imaj uzman› kesilmiﬂiz. Öncelikle herkesin ﬂu sorunun
yan›t›n› bilmesi gerekiyor: Baﬂkalar› sizi nas›l görüyor? Karﬂ› taraf›n fikri
o kadar önemsenir ki birçok insan taraf›ndan, “elalem ne der” diye bir
kavram ortaya at›lm›ﬂt›r. Yürüyüﬂten giyim kuﬂama kadar birçok davran›ﬂta
bu geleneksel kal›p etkili oluyor. Ama hiçbir ﬂey k›l›k k›yafet kadar kritik
bir ilk izlenim mesaj› vermiyor. Nerede, hangi ortamda olursan›z olun, ilk
karﬂ›laﬂmalar, f›rsatlar kadar sosyal tehlikeler de içeriyor. Bu yüzden olumlu
bir kiﬂisel imaja sahip olmak, moral aç›s›ndan da yap›c› olmakta, kiﬂinin
kendisini daha iyi hissederek özgüvenli davran›ﬂlar sergilemesini
sa¤lamaktad›r.
Ancak rahat ve özgüvenli olmak kolay de¤ildir. Kendimizi rahat hissetmenin
yolu, giyim kuﬂam›m›z ve duruﬂumuz konusunda detaylara önem vermekten
ve dikkatle haz›rlanmaktan geçiyor. Do¤ru giyinmek, insanda huzur ve
emin olma duygusunu yarat›yor. Etkili giyinmek ise baﬂkalar›n›n üzerinde
“çarp›c›” bir etki b›rakmak demektir. Bu etki, hem iﬂ hayat›nda hem de
sosyal hayatta insanlar› ikna etmek ve kal›c› iliﬂkiler kurabilmek için çok
iﬂe yaramaktad›r. Herkes, verdi¤iniz mesajlar› al›p, sizi öyle de¤erlendirir.
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Her insan baﬂkalar›n› etkileyebilme yetene¤ine ve gücüne sahip olmay›
ister. Bu amaç do¤rultusunda at›labilecek basit, ama oldukça etkili bir
ad›m, insanlarla olumlu iliﬂkiler içine girmek, yani olumlu bir imaja sahip
olmakt›r.
‹yi bir imaja sahip olabilmek için öncelikle iyi görünmek ve iyi giyinmekle
baﬂlamam›z önerilmektedir. Bu davran›ﬂ, karﬂ›m›zdaki insanlar› etkilemeden
önce bizim kendimizi iyi hissettirecek bir ad›m olmas› aç›s›ndan da
önemlidir. ‹yi giyinmiﬂ, temiz, bak›ml› bir günde psikolojimiz de iyidir.
Kendimizi kirli, kötü seçilmiﬂ, üzerimize uymayan k›yafetler içinde, saçlar
da¤›n›k, bak›ms›z bir haldeyken berbat hissederiz. Çevredeki herkesin
bize, olumsuz gözlerle bakt›¤›n› hissederiz. Bu do¤rudur, çünkü bu enerjiyi
biz çevremizdekilere veririz. Oysa iyi görünen, bak›ml› bir insan›n özgüveni
yüksektir. Karﬂ›s›ndaki insan›n gözünde olumlu bir imaj yarat›r, iyi bir
iletiﬂim baﬂlat›r. Bu onun enerjisine, iﬂ yapabilme kapasitesine de yans›r.
Sonuçta iyi görünme, iyi iﬂ görme f›rsat› da tan›r bizlere.
Etrafa olumlu sinyaller gönderen, kendinden emin ve rahat, birlikte
çal›ﬂmaktan keyif alaca¤›m›z ve bu yüzden tan›maktan, tan›ﬂmaktan
memnun oldu¤umuz insanlar vard›r. Böyle insanlar›n iyi izlenim yaratmak
ve baﬂkalar›yla iyi geçinmek konusunda do¤al bir yetene¤i oldu¤unu ve
insanlar› etkileme konusunda do¤al becerileri oldu¤unu düﬂünürüz.
Halbuki hiç kimse bu özelliklere do¤uﬂtan sahip de¤ildir. Kendimizi etkili
ve pozitif bir ﬂekilde sunma imkân› tan›yan teknikleri ö¤rendi¤imiz ve
uygulad›¤›m›z takdirde biz de kendimizi gayet iyi ﬂekilde sunma imkân›na
kavuﬂabiliriz. Onun için, bu konudaki kurallar› ö¤renmemiz gerekiyor ve
ne kadar çok ö¤renirsek kendimizi o kadar iyi sunabiliyoruz.
Bu kitap, imaj oluﬂturmada d›ﬂ görünümün ve özellikle de giyim kuﬂam›n
ne kadar önemli oldu¤unu göstermesi ve bu konuda gerekli yard›m›
sa¤lamas› bak›m›ndan oldukça önemli. Kitab› haz›rlayan de¤erli üyemiz
Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan’a teﬂekkürlerimi sunuyor, kitab›n tüm
üyelerimize ve ilgilenenlere faydal› olmas›n› diliyorum.

M. Fatih Önügören
Tekstil ve Deri Sektör Kurulu Baﬂkan›
MÜS‹AD

12

G‹R‹ﬁ
Giyim kuﬂam (k›l›k k›yafet) bir kültürdür ve insanlar› di¤er canl›lardan
ay›ran önemli özelliklerden biridir. Giyim kuﬂam ayr›ca, toplumda kiﬂiler
aras› statünün de bir göstergesidir. Giyim kuﬂam, bireyin sözleri ve bedeni
kadar be¤enilerini, o anda içinde bulundu¤u ruhsal durumu, karﬂ›s›ndakilere
verdi¤i önemi ve de¤eri yans›t›r. ‹nsan›n baﬂka insanlar›n karﬂ›s›na mümkün
oldu¤u kadar temiz, düzenli, bak›ml› ve iyi giyimli olarak ç›kmas›; yani
insan›n kendine bakmas›, kendisine ve çevresine olan sayg›s›n›n bir
göstergesi olarak kabul edilir.
‹nsanlar hakk›ndaki de¤erlendirmeler, önyarg›lar›n ve daha çok da
varsay›mlar›n esas al›nmas› sonucunda yap›lmakta ve ön yarg›lar›n birço¤u
“d›ﬂ konuﬂma”ya, bir di¤er deyiﬂle görünüﬂe dayanmaktad›r. Siz ince
ayr›mlar› fark etseniz de etmeseniz de, gövdeniz ve giysileriniz sizden
önce konuﬂurlar. Giysiler arac›l›¤›yla yaratt›¤›n›z bilinçli ya da bilinçsiz
görsel imaj, göze çarpan ilk ﬂeydir.
Bu yüzden giyim örnekleri, kiﬂisel kimli¤in iﬂaretleri olarak her zaman
özel bir önem taﬂ›m›ﬂt›r ve ça¤lar boyunca, kuﬂaktan kuﬂa¤a, kültürden
kültüre o dönemi yans›tan etkili simgeler olarak iﬂlev görmüﬂtür.
Bu kitapta, insanlarla iliﬂkilerimizde, iﬂ ve sosyal hayat›m›zda nas›l
görünece¤imiz ve kendimizi çeﬂitli durumlarda nas›l sunaca¤›m›zla ilgili
önemli ipuçlar› verilmektedir. Tan›ﬂt›¤›m›z insanlar›n bize olumlu yaklaﬂmas›n›
sa¤layacak ve ayn› zamanda bizi onlar›n gözünde sempatik k›lacak özgüveni
kazand›racak bilgi ve beceriler, s›ras›yla ve anlaﬂ›lmas› kolay bir ﬂekilde
sunulmaktad›r.
Bu kitab›n en önemli özelli¤i, bir mecburiyetten de¤il zevk alarak okunacak
ﬂekilde yumuﬂak bir üslupla yaz›lmas›d›r. Hayat›n içinde, güncel, jargondan
uzak, herkesin kolayca anlayabilece¤i ölçüde aç›k ve samimi bir dille
yaz›lm›ﬂ olmas›d›r. Bununla beraber, hayatta karﬂ›laﬂt›¤›m›z ﬂeylerin
kitaplarda yaz›ld›¤› gibi olmad›¤›n› da biliyoruz. Öyle olsayd›, her ﬂeyin
kitab›n› yazarak ve okuyarak tüm sorunlar› çözer ve ortadan kald›r›rd›k.
Ama her zaman böyle olmuyor.

13

Bu kitapta, daha önce hiç bilmedi¤iniz ve duymad›¤›n›z ﬂeyler
göremeyeceksiniz.
Kitaptaki bilgiler asl›nda iﬂ dünyas›n›n ve sosyal yaﬂam›n içinde olan
herkesin öyle veya böyle haberdar oldu¤u, ancak pek az kiﬂinin uygulad›¤›
küçük ipuçlar›n› veriyor. Kendilerini sürekli olarak geliﬂtirme arzusunda
olanlara, de¤iﬂmeden korkmayanlara ve içtenlikle bunu baﬂarmaya haz›r
olanlara “öneriler” sunmay› amaçl›yor. Bunlar›n bir bölümü özgün olabilir.
Ama ço¤u, baﬂka kaynaklardan ödünç al›nan bilgilerdir.
Kitab›n ilk iki bölümünde imaj kavram›, kiﬂisel imaj›n önemi ve istenilen
imaja nas›l eriﬂilebilece¤i ile ilgili tan›mlar ve ipuçlar› verilmiﬂtir.
Sonraki bölümlerde, etkili imaj oluﬂturman›n en önemli unsurlar›ndan biri
olan giyim kuﬂam (k›l›k k›yafet) ile ilgili bilgiler sunulmaktad›r. Bu
kapsamda, niye giyiniyoruz, giyim ve kiﬂilik iliﬂkisi, çeﬂitli giyim stilleri,
erkekler ve kad›nlar için geçerli giyim tarzlar›, nerede ne giyilece¤i,
aksesuarlarla giyimi güncelleﬂtirme ve giyimde renklerin önemi üzerinde
durulmaktad›r.
Son bölümde ise gerek erkekler gerekse kad›nlar için gard›rop oluﬂturman›n
incelikleri ve gard›rop yönetimi konusu ele al›nmakta, seyahat s›ras›nda
bavul haz›rlama konusunda ipuçlar› sunulmaktad›r.
Bu kitaptan, sonuna kadar faydalanmak isterseniz okudu¤unuz her sat›r
çerçevesinde kendi imaj›n›z› ve imaj›n›z› oluﬂturan unsurlar içinde giyim
kuﬂam›n›z› gözden geçirin. Buradaki bilgilerle kendi uygulamalar›n›z›
k›yaslay›n. Sonra da kendi tercihlerinizi ve yarat›c›l›¤›n›z› bir araya getirerek
kendi tan›t›m stratejinizi haz›rlay›n.
Kitapta yer alan önerileri uygulamak için yeterli bütçeye sahip
olamayabilirsiniz. Dert etmeyin, bu bilgileri zaman içinde kullanmak ve
vizyonunuzu geliﬂtirmek için bir araç olarak kullan›n.
Sizlerin bu çabalar›n› izlemek ve burada yaz›lanlar›n hayata geçirildi¤ini
görmek bizim için en de¤erli ödül olacakt›r.
Yard. Doç. Dr. Kahraman Arslan
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1

‹MAJ DEN‹LEN OLGU

‹ﬂ dünyas›n›n içinde yer alan hemen herkes, mevcut konumlar›n› korumak
ya da daha iyi bir yere gelebilmek için olumlu bir imaj oluﬂturma çabas›
içindedir. Bu amaca ulaﬂmay› sa¤layan ya da engelleyen pek çok faktör
vard›r. Bu faktörlerin bir k›sm› insanlar›n kontrolü ve etkisi d›ﬂ›ndad›r.
Buna karﬂ›n baz› hususlar do¤rudan insanlar›n etkileﬂim ve kontrolü alt›nda
gerçekleﬂir. Bu unsurlar›n ço¤u, kiﬂisel imaj veya profesyonel imaj olarak
de¤erlendirilir.
Kiﬂilerin ya da kitlelerin bizim hakk›m›zda sadece d›ﬂ görünüﬂümüze
bakarak oluﬂturduklar› yanl›ﬂ veya olumsuz izlenimler, mesleki kariyerimizde,
iﬂ hayat›nda ya da siyasal yaﬂam›m›zda bir dizi olumsuzluklara yol
açmaktad›r. Bu olumsuzluklar› gidermek için iﬂimizi iyi yapmam›z yetmez.
‹ﬂ tan›m›na uygunlu¤un ötesinde imaj ve göze çarpar bir dizi nitelik
sergilememiz gerekir.
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Hayat, bitmeyen
bir yar›ﬂt›r.
Kazanmak için
kendi gücünü
kullan.
Her zaman
kararl› ol.
Tutkunu ve
motivasyonunu
S›n›rlar›n üzerinde
tut.

Görünüﬂümüz arac›l›¤›yla kendimizi baﬂkalar›na tan›tma biçimimiz, bizim
hakk›m›zda karar verecek insanlar›n kafalar›nda olumlu ya da olumsuz
alg›lamalara neden olabilir. Çok yetenekli, çok bilgili, becerikli ve tecrübeli
de olsak, kiﬂisel imaj›m›z bu özelliklerimizi tamamlam›yor veya
desteklemiyorsa bir eksi¤imiz var demektir. Farkl›l›¤›n olumlu imajla
yarat›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› günümüzde imaj bu yüzden önemli görülmekte ve
yönetim tarz›n›n ayr›lmaz bir parças› olarak alg›lanmaktad›r.
‹maj, bir kiﬂi ya da kurumun di¤er kiﬂi ve kurumlar›n zihinlerinde isteyerek
ya da istemeyerek b›rakm›ﬂ oldu¤u anlay›ﬂ ve de¤erlerdir. Kiﬂisel imaj ise,
kiﬂinin kendisini d›ﬂ dünyaya sunma biçimidir.

Kiﬂisel imaj, kiﬂinin
kendisini d›ﬂ
dünyaya sunma
biçimidir.
‹maj,
yeteneklerimizin
bir parças›d›r; kim
oldu¤umuzu, ne
yapt›¤›m›z›,
yapt›¤›m›z iﬂin ne
kadar ehli
oldu¤umuzu
gösteren "bir
reklam
panosu"dur.
Güçlü ve olumlu
imaj, iﬂimizde ve
iliﬂkilerimizde
arzulad›¤›m›z
sonuçlar› almay›
kolaylaﬂt›r›r.

Kiﬂisel imaj›m›z, görünüﬂümüze, beden dilimize, ünümüze (göze çarparl›¤a,
çizgimize) duruﬂumuza ve iletiﬂim tarz›m›za ba¤l›d›r. Kiﬂisel imaj bir iletiﬂim
arac›d›r ve biriyle ilk karﬂ›laﬂt›¤›m›zda, onun hakk›nda ilk birkaç saniyelik
süre içinde hissettiklerimizdir. Dolay›s›yla imaj bir sahtekârl›k, bir oyun,
bir yalan ya da yetene¤in veya bilginin yerine geçen bir ﬂey de¤ildir.
‹maj, yeteneklerimizin bir parças›d›r; kim oldu¤umuzu, ne yapt›¤›m›z›,
yapt›¤›m›z iﬂin ne kadar ehli oldu¤umuzu gösteren “bir reklam panosu”dur.
Bu nedenle, iﬂ yaﬂam›nda etkili iliﬂkiler kurabilmek ve baﬂar›l› sonuçlar
alabilmek için yararlan›lacak kiﬂisel güç unsurlar›ndan biri, baﬂkalar›
üzerinde b›rakt›¤›m›z izlenim, yaratt›¤›m›z etki ve kazand›¤›m›z sayg›nl›kt›r.
Tüm bunlar, çeﬂitli araçlar ve yöntemlerle belirli bir süre içinde
oluﬂturaca¤›m›z imaj› ifade eder. Güçlü ve olumlu bir imaj, iﬂimizde ve
iliﬂkilerimizde bize arzulad›¤›m›z sonuçlar› verecektir.
Ça¤›m›za damgas›n› vuran rekabet, imaj ve kimlik düﬂüncelerinin yeniden
ele al›narak geliﬂtirilmesini zorunlu hale getirmiﬂtir. ‹maj ve kimlik
yaklaﬂ›mlar› kiﬂisel ölçekte oldu¤u kadar kurumsal ve örgütsel anlamda
da önemli hale gelmiﬂtir. ‹ster kamu veya özel sektör kuruluﬂu isterse
siyasal bir parti olsun hepsi çal›ﬂanlar›yla bütünleﬂmek ve kurumun
çal›ﬂanlar›n›, çal›ﬂanlar›n da kurumu en mükemmel ﬂekilde ifade ve temsil
etmesini sa¤lamak zorundad›r.
Bu imaj, kurumdaki en küçük çal›ﬂandan en üst düzey yöneticiye kadar
bütünlük göstermelidir. Çünkü çal›ﬂanlar örgütün d›ﬂ dünyaya aç›lan
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pencereleridir. Bu nedenle kurumlar yo¤un olarak uygun bir kimlik edinme
ve baﬂar›l› bir imaja sahip olma çabas› içine girmek zorundad›rlar. Ancak
bu çaba, ço¤u kez k›sa vadeli baﬂar›lar› getirmektedir. Çünkü pek çok kiﬂi
ve kurum, kurum kimli¤inin ve imaj›n görsel kimlikten ibaret oldu¤unu
düﬂünerek yan›lmaktad›r.

Kiﬂisel ‹maj Neden Önemli
Konu üzerinde yap›lan araﬂt›rmalar kiﬂisel imaj›n, iﬂ hayat›nda sahip olunan
yetenekler kadar de¤erli oldu¤unu ortaya ç›karm›ﬂt›r. Bir baﬂka ﬂekilde
ifade edilirse; iﬂe girme, daha iyi bir pozisyona gelebilme ya da daha fazla
sorumluluk üstlenme aﬂamalar›nda, bu yetkileri size tan›yacak olan kiﬂi
ya da kiﬂilerin zihninde, sizin hakk›n›zda oluﬂmuﬂ olumlu izlenim büyük
önem taﬂ›maktad›r.
Ald›¤›m›z e¤itimler ve yeteneklerimiz mükemmel olsa bile sunabilece¤imiz
iyi bir pazarlama arac›na ihtiyac›m›z vard›r. Bu etkili pazarlama arac› kiﬂisel
imaj›m›zd›r. Etkili bir izlenimin temeli, kiﬂisel imaj bilgilerine dayan›r. Kiﬂi
ya da kitlelerin bizim hakk›m›zda, kafalar›nda oluﬂturduklar› yanl›ﬂ imajlar
negatif düﬂünceler do¤urur, negatif düﬂünceler negatif duygular›; negatif
duygular ise negatif tav›r ve davran›ﬂlar› yarat›r. Bu nedenle kiﬂisel imaj›
geliﬂtirmenin ve kontrol etmenin yollar›n›n ö¤renilmesi ﬂartt›r.
Günlük hayat›n temposu içinde, yeni tan›d›¤›m›z insanlar› tan›y›p anlayana
kadar ilk fark›na vard›¤›m›z ﬂey, yaratt›klar› görsel imajd›r. Daha onlar tek
bir laf etmeden gövdeleri, duruﬂlar›, giysileri konuﬂmaya baﬂlar. Böylece,
baﬂkalar› hakk›nda yarg›ya var›rken anl›k pratik gerekçelere bakar›z. Görsel
izlenimlerimize güveniriz.

Kim Oldu¤unuz mu Daha Önemli, Nas›l Bilindi¤iniz mi?
‹ﬂ hayat›n›n zirvesine ulaﬂm›ﬂ iﬂadamlar›, baﬂar›l› politikac›lar, liderler, üst
düzey yöneticiler, sanatç›lar, sat›ﬂ ekipleri vs. ço¤unlukla iyi giyimlidirler.
Çünkü onlar bu görevler için iyi giyinmenin ve iyi görünmenin önemli
bir yöneticilik becerisi oldu¤unun fark›na varm›ﬂlard›r. Kendileri gayet iyi
görünürler ve giyimi uygunsuz birinin baﬂka olumsuz niteliklere de sahip
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Günlük hayat›n
temposu içinde,
yeni tan›d›¤›m›z
insanlar› tan›y›p
anlayana kadar ilk
fark›na vard›¤›m›z
ﬂey, yaratt›klar›
görsel imajd›r.

oldu¤unu varsayarlar. “Uygun bir elbise bile seçemeyen biri, kitleleri nas›l
peﬂinden sürükleyebilir, insanlar› nas›l ikna edebilir” diye düﬂünürler.
Bu yüzden kiﬂisel imaj, örgütler taraf›ndan önemli görülmekte ve yönetim
tarz›n›n önemli bir parças› olarak alg›lanmaktad›r. Kariyer geliﬂtirmede
imaj, önemli bir unsur haline gelmiﬂtir.

‹maj, Var Olanlar›n Cilalanmas› m›?

Uygun bir elbise
bile seçemeyen
biri, kitleleri nas›l
peﬂinden
sürükleyebilir?
Kiﬂisel imaj,
insanlar›
kand›rmak için
maske takmak
de¤il, içimizdeki
gerçek kimli¤i
aç›¤a ç›karmakt›r.
Kiﬂisel imaj,
adeta kendi
resmimizdir.
Bu resimde
baﬂkalar›n›n
gördü¤ü ﬂey,
bizim onlara
kendimizi nas›l
göstermek
istedi¤imize
ba¤l›d›r.

Baz› kiﬂilerin düﬂündü¤ünün aksine kiﬂisel imaj insanlar› kand›rmak için
“maske takmak” de¤il, içimizdeki gerçek kimli¤i aç›¤a ç›karmakt›r. Kiﬂisel
imaj, bir ‘süslenme süreci’ de¤il, iﬂimizi iyi yapman›n ve iyi bir kariyer
oluﬂturman›n temelidir. Zira insanlar›n bize davran›ﬂ ﬂekli, bizi ‘nas›l
bildiklerine’ ba¤l›d›r.
Kiﬂisel imaj; kendimizi daha iyi hissetmemizi sa¤layan, bulundu¤umuz
her ortamda baﬂar›l› olarak görülmemize yard›mc› olan ve kiﬂisel
özelliklerimizi de¤iﬂtirmeden sadece var olanlar›n “cilalanmas›” olarak
kabul edilmektedir. Ancak kiﬂisel imaja tam tersi aç›dan, yani olumsuz
olarak yaklaﬂanlar da vard›r. Bu kiﬂilere göre kiﬂisel imaj: sahte birtak›m
tav›rlar sergilemek, gösteriﬂli ya da s›rad›ﬂ› bir giyim tarz›n› benimsemek,
gerekirse fiziksel özelliklerde de¤iﬂiklikler yapmak ve böylece gerçekte
olunandan çok daha farkl› bir kiﬂilik ve görünüm sergileyerek insanlar
üzerinde haks›z bir etki yaratmakt›r.
Bu ﬂekilde olumsuz görüﬂlerin varl›¤›na ra¤men günümüzde kiﬂisel imaj,
hemen her alanda ve özellikle de insan iliﬂkilerinin yo¤un oldu¤u iﬂ ve
siyaset dünyas›ndaki aktörlerin üzerinde önemle durmas› gereken bir konu
haline gelmiﬂtir. Bu yüzden pozitif yönde oluﬂmuﬂ bir imaj tüm kap›lar›
açabilen bir anahtar olarak kullan›l›rken, tam tersi bir imaj da, kiﬂinin tüm
kap›lar›n d›ﬂ›nda kalmas›na yol açmaktad›r. Kiﬂisel imaj adeta kendi
resmimizdir. Bu resimde baﬂkalar›n›n gördü¤ü ﬂey, bizim onlara kendimizi
nas›l göstermek istedi¤imize ba¤l›d›r.

Hakk›m›zdaki ‹lk ‹zlenimi ‹maj›m›z Belirler
Baﬂkalar›n›n üzerinde b›rakt›¤›m›z ilk etki, izlenimimizdir. Gerek iﬂ
yaﬂant›m›zda gerek sosyal yaﬂant›m›zda her gün birçok kiﬂiyle iletiﬂim
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halinde oluruz. Yeni tan›ﬂt›¤›m›z kiﬂiler üzerinde çok k›sa süre içinde
olumlu ya da olumsuz izlenimler b›rakabiliriz. ‹lk izlenimi tekrarlamak
için ikinci bir ﬂans›m›z yoktur, ancak ilk izlenimi oluﬂturmak büyük ölçüde
bize ba¤l›d›r.
Bu anlamda imaj, baﬂkalar›n›n bizi gördüklerinde bizim hakk›m›zda
oluﬂturduklar› “ilk izlenim”dir. Örne¤in yeni tan›ﬂt›¤›m›z biri hakk›nda ilk
görünüﬂe bakarak hemen bir hükme varabiliriz. “‹yi biri” diye düﬂünebiliriz,
ya da “bu adama güvenmiyorum” diyebiliriz. Binlerce ipucu ayn› anda
zihnimize üﬂüﬂür ve ilk izlenim birkaç saniye içinde oluﬂur.
Bu yarg› daha çok görünüﬂe, yani fiziksel özelliklere, duruﬂa, beden diline,
elbiselere ve üst baﬂa dayanmaktad›r. Araﬂt›rmalara göre insanlar›n
birbirleriyle ilk karﬂ›laﬂt›klar›nda vard›klar› yarg›n›n % 90’› otuz saniye ile
birkaç dakika içinde oluﬂmaktad›r. Peki bu birkaç dakika içinde, d›ﬂ
görüntünüzün çok önemli oldu¤unu ve % 55 oran›nda bir etki yaratt›¤›n›z›
biliyor musunuz? Peki ya ses tonunuz nas›l etkiliyor? Bu da % 38 oran›nda
bir etki sa¤l›yor. Ya içerik? Yani huyunuz, suyunuz o birkaç dakika içinde
bu anlamda karﬂ› tarafa bir mesaj veremeyece¤iniz için, “içerik”in etkisi
sadece % 7. Demek ki ilk izlenimlerin % 55’i görünüﬂ, görüntü, imaj
üzerinde kurulmaktad›r.
Bu gerçekler gösteriyor ki, insanlarla iletiﬂim kurmada imaj faktörlerinin
pay› büyüktür. ‹letiﬂimde her mesaj, bir araç vas›tas›yla aktar›l›r. Amaç ve
isteklerimizi, yeteneklerimizi ve temsil etti¤imiz ﬂeyleri aktarmada araç,
bizim imaj›m›zd›r. Kiﬂisel imaj›m›z› etkili kulland›¤›m›zda, ilk izlenimlerden
baﬂlamak üzere çevremize daima olumlu mesajlar veririz. Çevremiz bizi
baﬂar›l›, güvenilir, sorumluluk sahibi bir birey olarak görür. Böylece bize
sayg› duyar, bizi sever ve örnek gösterir. Bu da iﬂ ve özel hayat›m›zda
önümüzün aç›k olmas›n› sa¤lar.

‹lk ‹zlenim Sonuna Kadar Sürer...
‹lk izlenimlerin önemi, kendilerinden sonra gelen di¤er izlenimleri
etkilemesidir. Bir kiﬂi hakk›ndaki ilk izlenimler “önyarg›” fonksiyonu
görerek, daha sonraki izlenimleri biçimlendirmekte ve yönlendirmektedir.
Dolay›s›yla olumlu bir ilk izlenimin etkisi, iliﬂki sürdü¤ü sürece görülür.
Olumsuz bir ilk izlenim ise olumsuzluk olarak ak›llarda yer al›r ve birçok
iliﬂkide önemli bir engel olarak karﬂ›m›za ç›kar.
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‹nsanlar›n ilk
karﬂ›laﬂt›klar›nda
vard›klar› yarg›n›n
% 90'›, otuz saniye
ile birkaç
dakika içinde
oluﬂmaktad›r.
‹lk izlenimlerin
% 55'i görünüﬂ ve
imaj üzerinde
kurulmaktad›r.
Güzel bir d›ﬂ
görünüﬂ, sessiz
bir tavsiye
mektubu gibidir.

Konu ile ilgili araﬂt›rmalar “ilk izlenim sonuna kadar sürer” yaklaﬂ›m›n›n
geçerli oldu¤unu ve ilk anda edinilen izlenimlerin gerçekten de uzun süre
kolay kolay de¤iﬂtirilemedi¤ini ortaya koymuﬂtur. Hal böyle olunca,
görüntümüzle ortama, pozisyonumuza, yapt›¤›m›z iﬂe ve yaﬂ›m›za uygun
giyinmiﬂ olmak; temiz ve düzenli gözükmek; k›sa, öz, enerjik, olumlu ve
etkili konuﬂmak; beden dilimizle olumlu mesajlar vermek kiﬂisel imaj›m›z›
etkili ve tutarl› kullanabildi¤imizin göstergesi olmaktad›r.
Kiﬂiler hakk›nda yap›lan bu de¤erlendirme daha sonra de¤iﬂtirilmesi
oldukça zor olan yarg›ya ulaﬂmam›za yol açar. Bir baﬂka deyiﬂle o kiﬂilerle
ilgili ilk izlenimlerimizi de¤erlendiririz. Yarg›lar yaln›zca göz yoluyla de¤il,
ayn› zamanda öteki duyular arac›l›¤›yla da edinilen bilgiye dayan›r. Karﬂ›l›kl›
görüﬂtü¤ümüz bir kiﬂi beﬂ duyu organ› ile bizi alg›lar. Bu duyu organlar›ndan
özellikle gözün kaydetti¤i görüntüler beyindeki arﬂivde depolan›r.
Görüﬂtü¤ümüz kiﬂi bizimle birlikteyken bize ne kadar konsantre olmuﬂsa,
bizimle ilgili o kadar çok ve canl› kay›t yapacakt›r. Bu kay›tlardan ilk
birkaç dakika içerisinde yap›lanlar› çok önemlidir. Çünkü bu ilk izlenimler
kendilerinden sonra gelen yeni izlenimleri biçimlendirmektedir.

Ölçü
Olumsuz bir ilk
izlenim, birçok
iliﬂkide önemli bir
engel olarak
karﬂ›m›za ç›kar.
Görüﬂtü¤ümüz
kiﬂiler bizi beﬂ
duyu organ› ile
alg›lar. Özellikle
gözün kaydetti¤i
görüntüler,
beyindeki arﬂivde
depolan›r.

Bir bilgine sormuﬂlar. Dünyada en çok kimi seversiniz?
- Terzimi severim, demiﬂ.
- Aman üstat, dünyada sevecek o kadar çok kimse varken terzi de kim
oluyor?
Bilgin cevap vermiﬂ:
- Çünkü, demiﬂ, terzime her gitti¤imde ölçümü yeniden al›r. Ama ötekiler
öyle de¤il. Bir kez benim hakk›mda karar verirler, ölünceye kadar da
beni ayn› gözle görürler!

Merhaba Bile Demeden Önce Ne Söylemiﬂtiniz?
E¤er kendinizi önemli hissediyorsan›z, günün her saatinde etraf›n›zdaki
insanlara “müthiﬂ görünüyorum, kendime güvenim tam” diyebilmelisiniz.
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Kendinizi nas›l hissetti¤inizi do¤rudan söyleyemeyece¤iniz yerlerde ve
zamanlarda, bu duygular›n›z› yüz ifadeleriyle, ses tonuyla, yürüme ya da
konuﬂma tarz›n›zla, gözlerinizle, giyim kuﬂam›n›zla ve bedeninizin diliyle
ifade edebilirsiniz. Bu demektir ki konuﬂtu¤unuz kadar, sustu¤unuz
zamanlarda da çevrenizdekilere kendinizle ilgili bilgiler sunuyorsunuz.
Bir odaya girdi¤inizde, oradakiler sizi tek bir bak›ﬂla tepeden t›rna¤a tartar.
Bu kadar k›sa zamanda görülen ﬂey ne olabilir? Öncelikle ﬂekliniz ﬂemaliniz;
bu, karﬂ›n›zdaki kiﬂinin ya dikkatini çekecek ya da ilgisinin kaybolmas›na
yol açacakt›r. ﬁekil ﬂemal insanlar›n ilgisini çeker; her zaman do¤ru mesajlar
olmasalar da, onun da kendine göre mesajlar› vard›r.

Sadece Dört Dakikan›z Var
Yüz yüze gerçekleﬂtirilen iletiﬂimlerde kiﬂilerin aralar›nda oluﬂabilecek
potansiyel iliﬂki birçok faktörden etkilenmekle beraber bizim hakk›m›zda
verilecek karar›n ilk dört dakika içinde verildi¤i saptanm›ﬂt›r. Dört dakika
kadar k›sa bir süre içinde kiﬂiler aras›nda iliﬂkilerin temeli at›lmakta,
sa¤lama ba¤lanmakta ya da göz ard› edilmektedir. Kiﬂiler bu ilk dört
dakika içinde karﬂ›lar›ndakilerle iliﬂki kurmak istemekte ya da onlardan
uzaklaﬂmaktad›r.
Kiﬂiler aras› iliﬂkilerin yap›land›r›lmas› için gereken dört dakikal›k süre,
yo¤un iﬂ ortamlar›nda saniyelerle s›n›rland›r›lmaktad›r. Bu yüzden, yeni
tan›ﬂt›¤›m›z kiﬂilerin genellikle isimlerini (ses: kulak yoluyla) unutur ama
yüzlerini (resim: göz yoluyla) hat›rlar›z. Yüz bir resimdir ve görsel imaj
olarak beyne daha güçlü ﬂekilde kaydedilir. Bu nedenle hat›rlamak ve
beyinde saklamak daha kolayd›r. Göz ile beyin aras›ndaki sinirlerin kulak
ile beyin aras›ndaki sinir hatlar›ndan yaklaﬂ›k 20 kat daha güçlü olmas›,
dünyay› “görsel yo¤unluk” olarak alg›lamam›za neden olmaktad›r.

‹lk ‹zlenimden Sonras›
‹lk izlenim aﬂamas› atlat›ld›ktan sonra, karﬂ›daki kiﬂilerle kurulacak olan
iletiﬂimin gidiﬂat›n› ve süresini etkileyen iletiﬂim becerileri üzerinde
durulmal›d›r. ‹letiﬂim becerileri; sözel, yaz›l› ve sözsüz olarak kendi içinde
üç önemli baﬂl›k alt›nda incelenebilir. Bu üç konudan birindeki zay›fl›k
ya da di¤eriyle aras›nda ortaya ç›kabilecek uyumsuzluk, kendisini kiﬂisel
imaj üzerinde de olumsuz olarak gösterecektir.
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Bu demektir ki
konuﬂtu¤unuz
kadar,
sustu¤unuz
zamanlarda da
kendinizle
ilgili bilgi
sunuyorsunuz.
‹lk izlenimi
yaratmak dört
saniye al›r, kötü
bir izlenimi silmek
için dört y›l
beklemek gerekir.

Birçok aç›dan bak›ld›¤›nda kiﬂinin sahip oldu¤u imaj, iç içe geçmiﬂ
parçalardan oluﬂan geniﬂ bir yelpaze gibidir. Bu yelpazenin parçalar›n›;
giyim tarz›, saç modeli, mimikler, sesin tonu, di¤er kiﬂilere davran›ﬂ biçimi,
yap›lan iﬂ konusundaki yetenek, geçmiﬂ baﬂar›lar ve iletiﬂim becerisinin
geliﬂmiﬂli¤i vb. faktörler oluﬂturmaktad›r. Sonuçta iliﬂki kurulan kiﬂilerin
zihninde oluﬂan imaja birçok unsurun etkisi olmakta ve bunlar›n her biri
kiﬂinin kendi kontrolü alt›nda tutulmaktad›r.
‹lk izlenimler belirleyicidir. Bir ilk görüﬂmenin her an›n› yönlendirmeniz
bu yüzden gereklidir. Bir ilk izlenim oluﬂturmak için ikinci bir ﬂans›n›z
olmayaca¤› çok aç›kt›r. ‹lk aﬂamada iﬂleri iyi yapman›z gerekir çünkü
talihsiz bir izlenimi düzeltmeye çal›ﬂmak zordur.
Tan›ﬂt›¤›n›z insanlar üzerindeki ilk etkiyi görünüﬂünüz ve konuﬂman›z
b›rak›r. ‹lk dikkat çekecek olan ﬂey kuﬂkusuz ne giydi¤inizdir. Ard›ndan
el s›k›ﬂ›n›z, hitap tarz›n›z, ses tonunuz karﬂ›n›zdaki kiﬂinin sizin için yeni
bir çerçeve oluﬂturmas›n› sa¤lar. Büyük ihtimalle karﬂ›n›zdaki kiﬂi, sizin
daha sonraki davran›ﬂlar›n›z› da bu çerçeveye yerleﬂtirmeye çal›ﬂacakt›r.

Tan›ﬂt›¤›m›z
insanlar
üzerindeki
ilk etkiyi
görünüﬂümüz ve
konuﬂmam›z
b›rak›r. ‹lk dikkat
çekecek ﬂey,
kuﬂkusuz ne
giydi¤imizdir.
Gerçek imaj,
alg›lanan imajd›r.
Hayal
dünyan›zdan ç›k›n
ve gerçekle
yüzleﬂin.

Göze Çarpman›n ‹puçlar›
Baﬂar›l› insanlar, baﬂar›n›n anahtar›n›n, teknik donan›m ve bilginin d›ﬂ›nda,
kiﬂiler aras› iliﬂkilerden oluﬂtu¤unu bilirler. ‹ﬂinizdeki profesyonelli¤inizi
karﬂ›n›zdaki kiﬂiye iletebilmenin tek yolu iletiﬂimdir. Teorik bilgilerinizi
prati¤e dökebilmenizin kap›s›n› ancak bu yolla açabilirsiniz. K›sacas› ilk
görüﬂmede karﬂ›n›zdaki kiﬂinin gözünde profesyonel oldu¤unuza dair bir
imaj yaratmal›s›n›z. Siz bu uzmanl›¤›n›z› sayfalarca haz›rlad›¤›n›z
özgeçmiﬂinize bile zor s›¤d›r›rken birkaç dakika içinde karﬂ›n›zdaki kiﬂiye
nas›l göstereceksiniz? Bu imkâns›z görünen durumda, sizin “siz” oldu¤unuzu
karﬂ›n›zdaki kiﬂiye gösterecek birkaç ipucu yaratman›z mümkündür.
Burada kritik nokta, karﬂ›m›zdaki kiﬂi hakk›nda edindi¤imiz bu izlenimin,
onun yoklu¤unda onun hakk›nda düﬂünürken, konuﬂurken, karar verirken
bize yön vermesidir. Bu kiﬂi ile bir daha görüﬂmedi¤imizi, o kiﬂinin o
tarihten sonra her gün –hatta günde iki defa– t›raﬂ oldu¤unu varsayal›m.
Arazi de¤iﬂti¤i halde, harita hep ayn› kalacakt›r.
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K›yafetler, nesnel iletiﬂim kanallar›n›n belki de en belirgin kullan›m
biçimidir. Çünkü k›yafetler adeta insan vücudunun yerine geçer ve
hakk›m›zda çok ﬂey söyler. Üzerimizdeki k›yafeti kendimizin seçti¤i
düﬂünüldü¤ünde, bu konuyla ilgili varsay›mlar; nas›l bir imaj yaratmak
istedi¤imiz, ne tür bir kiﬂilik yap›s›na sahip oldu¤umuz ve di¤erleri
taraf›ndan nas›l görülmek istendi¤imiz ile ilgilidir.
Giyim kuﬂam, kullan›lan aksesuarlar, saç ﬂekilleri, makyaj gibi unsurlar›n
bileﬂiminden meydana gelen genel görünüm, bu unsurlardaki do¤ru
ilerleme ve müdahalelerle geliﬂtirilebilir. Bu konuda temel kural, yaﬂ ve
cinsiyet ile vücut yap›s›na göre do¤ru unsurlar›n bir araya getirilmesidir.
Bu kural, elbise modeli seçiminden, gözlük çerçevesi seçimine kadar
geçerlidir.

Gördü¤ümüze ‹nan›r›z
‹nsanlar ço¤u zaman fark›nda bile olmadan karﬂ›lar›ndaki kiﬂilerdeki
çekicili¤in çekimine kap›l›rlar (Güzellik göreceli bir kavram oldu¤undan
çekicilik üzerinde durulmaktad›r). ‹ster iﬂte, ister aﬂkta, d›ﬂ görünüﬂümüz,
beden dilimiz, konuﬂma ﬂeklimiz gibi birçok faktör etki yarat›yor. Fakat
yeni karﬂ›laﬂt›¤›m›z bir insan›n kafas›nda bir “imaj” oluﬂturmam›z için
maalesef sadece birkaç dakikaya ihtiyac›m›z var.
‹ﬂte bu süre içinde fiziksel özelliklerimiz, duruﬂumuz, giyim kuﬂam›m›z
kötüyse, dünyan›n en sayg› de¤er insan› da olsak, karﬂ› tarafa asla sayg›n
bir insan mesaj› veremiyoruz demektir.

Kimlerin Kiﬂisel ‹maj Geliﬂtirmeye ‹htiyac› Yoktur?
Kiﬂisel imaj›n iﬂte, aﬂkta, politikada ve kariyer geliﬂtirmede baﬂl›ca araçlardan
biri olmas›n›n beﬂ aç›k nedeni var.
1. Kiﬂisel imaj›n›z, kariyeriniz konusunda karar vermek durumunda olanlar›
etkiler. Çünkü gördüklerine inan›rlar.
2. Hepimiz iﬂi baﬂ›ndan aﬂk›n insanlar›z ve ilk izlenimlerimize güveniriz.
3. Günümüzde herkes yapt›¤› iﬂten sorumludur ve hepimiz mesle¤imizin
ya da kuruluﬂumuzun elçisi gibi davranmak zorunday›z.
4. Eﬂitler aras›nda bir seçim yapmak için ilk planda baﬂka ﬂans›m›z yoktur.
5. ‹yi görünmek, sizin için de iyidir.
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‹nsanlar›n
hakk›mda ne
düﬂündükleri beni
ilgilendirmiyor
diyenler, özgüven
eksikli¤i yaﬂarlar.
Yani dünyan›n en
sayg›de¤er insan›
da olsan›z d›ﬂ
görünüﬂünüz
kötüyse, sesiniz
berbatsa karﬂ›
tarafa asla
sayg›n bir
insan imaj›
veremiyorsunuz
demektir.

Sanayi psikolo¤u Dr. Leyce Brothers, “‹yi görünmek sizi de iyi k›lar” diyor
ve ekliyor, “iyi görünmek, yukar›ya do¤ru t›rmanan bir baﬂar› sarmal›n›
harekete geçirir.”

Peki, kimlerin kiﬂisel imaj geliﬂtirmeye ihtiyac› yoktur?
* Çok güçlü olanlar›n,
* Çok güzel olanlar›n,
* Çok zengin olanlar›n,
* Çok zor durumda olanlar›n. Çünkü, yitirecek bir ﬂeyleri yoktur.
Ad›n›z Bill Gates de¤ilse, iﬂ hayat›nda giyim, yani genel görünüm,
tart›ﬂ›lamayacak kadar önemlidir.

‹maj Nereye Kadar Etkili
Ad›n›z Bill Gates de¤ilse sorunlar› çözmek için birikime, ekip çal›ﬂmas›
ruhuna ve yeni yöntemlere sahip olmak ﬂart. Bunlar yoksa görünüm ve
giyim faydas›z kal›yor. Sorunlar› çözemeyen kimse, sinirleniyor ve
çevresindeki insanlar› k›r›yor. Bu ruh hali kiﬂinin imaj›n› bozuyor, onu
yaln›zl›¤a itiyor, do¤ru karar alma ve uygulama ﬂans›n› da azalt›yor.

Ad›n›z Bill Gates
de¤ilse, iﬂ
hayat›nda giyim,
yani genel
görünüm,
tart›ﬂ›lamayacak
kadar önemlidir.
Kariyer
geliﬂtirmede imaj
ve göze çarparl›k
art›k beceriden
dokuz kat daha
etkili hale
gelmiﬂtir.

Gerek iﬂ hayat›nda gerekse sosyal ve siyasal yaﬂamda zaman zaman kazan›r
ya da kaybederiz. Kazanan tarafta olabilmemiz için bize yard›m edecek
“keskin” bir yan›m›z olmas› gerekir. Örne¤in eﬂitlerle dolu olan bir yerde
herhangi bir görev için aday oldu¤umuzda ilk aﬂamada kiﬂisel imaj›m›za
veya kiﬂisel tarz›m›za bakarak karar verilecektir. ‹stenen konuma uygun
olup olmad›¤›m›z, kiﬂisel imaj›m›z arac›l›¤›yla kiﬂisel nitelik ve de¤erlerimizi
nas›l sundu¤umuza ba¤l›d›r. Kendimize güvenimiz, beden dilimiz, duruﬂ
ve giyim tarz›m›z ne düzeyde bir niteli¤e sahip oldu¤umuzun önemli
göstergesidir.
‹nsanlar›n arzulad›klar› konumlara gelememelerinin en önemli nedenlerinden
biri, kiﬂisel tarzlar›n›n baﬂkalar› üzerinde b›rakt›¤› etkinin fark›nda olmamalar›
ya da yarat›lan bu etkinin yetersiz olmas›, yani etkili imaja sahip olmamalar›d›r.
Görünüﬂ, konuﬂma kal›plar›, tav›r ve davran›ﬂlar neler yap›labilece¤inin
d›ﬂ göstergeleridir. Bu do¤rultuda önemli olan ve göze çarpan ilk görünüﬂ,
yani ilk izlenimdir.
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‹lk görüﬂmede karﬂ›daki kiﬂi, kiﬂiler ya da olaylar hakk›nda yap›lan, anl›k
de¤erlendirmeler, yani kiﬂilerin birbirlerini ya da olaylar› alg›lay›ﬂ biçimleri,
“öncelikli etki” olarak tan›mlanmaktad›r. ‹lk izlenimler kiﬂinin nas›l
görüldü¤ü ile ilgili bir mant›k çerçevesinin oluﬂturulmas›na ve daha sonra
da elde edilen verilerle bu çerçevenin doldurulmas› ya da tümden
de¤iﬂtirilmesine dayanmaktad›r.
Bir iﬂletmecinin veya herhangi bir çal›ﬂan›n yarataca¤› ve d›ﬂar›ya verece¤i
imaj, kendi kontrolünde ve elindedir. Nas›l giyinilip, nas›l konuﬂulaca¤›;
hangi aksesuarlar›n kullan›l›p hangi hareket ve tav›rlara itibar edilece¤i
gibi hususlar, fertlerin elinde ve kendi sorumluluklar›ndad›r. Baz› geliﬂmeleri
engelleyemezsiniz, ama giyiminizi-kuﬂam›n›z›, tav›r ve hareketlerinizi,
konuﬂman›z›, profesyonel ve ça¤daﬂ kal›plar düzeyinde ayarlayabilirsiniz.
K›yafetlerin tarzlar›, seçilen renkler ve kullan›lan aksesuarlar kiﬂisel tarz›n
ve profesyonel imaj›n birer iﬂaretleridir.

Kiﬂisel ‹maj›n Unsurlar›
Kiﬂisel imaj›m›z› oluﬂturan birçok ö¤e vard›r. Bunlar; sözlü ve sözsüz
iletiﬂimimiz (beden dili), görüntümüz, düﬂünme, dinleme, sunum ve yaz›m
tarz›m›z, birikimlerimiz, karizmam›z, özgüvenimiz, özsayg›m›z, potansiyelimiz
ve geliﬂimimizdir. Burada önemli olan bunlar›n hepsinin bir arada
harmanlan›p sunulmas›d›r.
Bu yüzden son y›llarda bu birikimleri bünyesinde toplayan “profesyonel
görünüm” veya “imaj mühendisli¤i” gibi meslekler ortaya ç›km›ﬂt›r ve imaj
dan›ﬂmanlar›na çok iﬂ düﬂmektedir. ‹maj dan›ﬂmanlar› gerçek profesyoneller
olarak görülmek isteyenlerse giysi/saç/ayakkab›/beden dili gibi özellikleri
nas›l de¤iﬂtireceklerini anlamada yard›mc› oluyorlar. Baz› ﬂirketler, özellikle
medya ve dan›ﬂmanl›k sektörlerinde, bütün çal›ﬂanlar›na bu konuda kiﬂisel
dan›ﬂma imkânlar› sunuyorlar. Böylece temiz giyimli, bak›ml›, süslü
elemanlar› oluyor.
‹nsanlar›n kafas›ndaki kiﬂisel imaj›m›z› oluﬂturan unsurlar aﬂa¤›daki ﬂekilde
s›n›fland›r›lmaktad›r:
1. Görüntü (giysiler, genel görüntü, renkler ve aksesuarlar),
2. Sözlü iletiﬂim (konuﬂma ve ses kullan›m›),
3. Sözsüz iletiﬂim (beden dili, mekân ve zaman kullan›m›),
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Burada, önemli
olan bunlar›n
hepsinin bir arada
harmanlan›p
sunulmas›d›r.

4.
5.
6.
7.

Di¤er iletiﬂim özellikleri (yazma, sunum, dinleme),
Karakter; özgüven, özsayg›,
Yeterlilikler: birikim, potansiyel, kiﬂisel geliﬂim, deneyim, göze çarparl›k,
Davran›ﬂ ve tav›rlar.

K‹ﬁ‹SEL ‹MAJ

Görünüﬂ

Beden Dili

Fiziksel Özellikler
Düzgün Giyim

Tav›rlar
Jestler
Seçilen Konum

Yeterlilik

‹letiﬂim

Özgüven

Göze Çarparl›k
‹lerleme Çizginiz
Deneyim
Vas›flar

Konuﬂma Tarz›
Yaz›m Tarz›
Dinleme Tarz›
Düﬂünme Tarz›
Sunum Tarz›

Karizma
Kendine ‹nanma
Karakter

Yukar›da belirtilen unsurlara bak›larak kiﬂiler hakk›nda baz› ç›kar›mlarda
bulunuruz. Bunlar;

‹maj
dan›ﬂmanlar›,
giysi, genel
görünüm, beden
dili, tav›r ve
davran›ﬂlar
konusunda
yard›mc›
oluyorlar.

•
•
•
•
•
•
•

Ekonomik Düzeyi
E¤itim Düzeyi
Güvenilirli¤i
Sosyal Konumu
Kültürel Düzeyi
Baﬂar› Durumu
Ahlaki De¤erler Aç›s›ndan Karakteri

Sonuç itibariyle kendimizi d›ﬂ dünyaya sunma biçimimiz, yani görünüﬂümüz,
konuﬂma kal›plar›m›z, tav›r ve davran›ﬂlar›m›z, birbirinden ba¤›ms›z ama
kiﬂisel tarz›m›z› belirlemek üzere bir araya gelen unsurlard›r. Alg›lanan
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imaj›m›z, bu unsurlar›n her biriyle ba¤lant›l›d›r ve her biri di¤erleriyle
birlikte bir bütün oluﬂturmak için iﬂ görür.
Kiﬂisel imaj›m›z› oluﬂturan bu temel unsurlar›, iﬂimize, mesle¤imize,
bulundu¤umuz yerdeki konumumuza ve özsayg›m›za katk›da bulunacak
birtak›m destek unsurlar› ile donat›r›z. Zorunlu olmayan bu unsurlar›n
baﬂ›nda k›l›k k›yafetimiz gelir. Görsel imaj›m›z›n bir uzant›s› say›lan bu
temel unsura araba, diz üstü bilgisayar, cep telefonu gibi modern iﬂ
yaﬂam›n› destekleyen araçlar da eklenebilir. Bu araçlar, önemli olma,
maddi baﬂar›, yenilikçilik, at›lganl›k gibi ﬂeyleri simgeledi¤i için önemlidir.

Kiﬂisel ‹maj›n Bileﬂenleri
Kiﬂisel imaj, üç unsurun bileﬂimi ile oluﬂmaktad›r. Birincisi kendimizi
içerden nas›l gördü¤ümüz yani öz imaj; ikincisi baﬂkalar›n›n bizi d›ﬂardan
nas›l gördü¤ü, yani alg›lanan imaj, üçüncüsü ise bizim kendimizi nas›l
görmek ve baﬂkalar› taraf›ndan nas›l görülmek istedi¤imiz, yani istenen
(ideal) imajd›r.
Öz imaj, kendimizi nas›l gördü¤ümüzle ile ilgilidir. Kiﬂinin kendini, kendi
iç aynas›nda görme ﬂekli onun öz imaj›n› oluﬂturur. Öz imaj, yan›lt›c›
olabilir. Kiﬂiler kendilerini gerçekte oldu¤undan daha iyi ya da daha kötü
görebilirler. Kiﬂinin öz imaj› ile öz gerçe¤i aras›ndaki fark çok aç›k ise,
kiﬂi kendine yönelik sayg›s›n› yitirebilir.
Öz imaj, geçmiﬂ deneyimlerden etkilenir ve mevcut özsayg› düzeyimizin
bir yans›mas›d›r. Kendinizi nas›l görüyorsunuz? Ne türden bir kiﬂi oldu¤unuzu
düﬂünüyorsunuz? Kendinizi çekici, sa¤l›kl›, çal›ﬂkan buluyor musunuz?
Kendinizi bir baﬂar› örne¤i olarak m› görüyorsunuz, yoksa bir baﬂar›s›zl›k
abidesi olarak m›? ‹çe mi dönüksünüz, d›ﬂa m›? Neyi temsil ediyorsunuz?
Neden hoﬂlan›yorsunuz? Size neler s›k›nt› veriyor?
Alg›lanan imaj, baﬂkalar›n›n bizi d›ﬂar›dan nas›l gördü¤ü ve bizim ne
oldu¤umuzu “sand›¤›” ile ilgilidir. Bir kiﬂinin alg›lanan imaj› ile gerçek
karakteri aras›ndaki fark›n büyük olmas›, o kiﬂiye yönelik olarak tutars›zl›k
duygusundan sahtekarl›k hissine kadar pek çok olumsuz duygular yarat›r.
‹nsanlar ço¤unlukla baﬂkalar› hakk›nda duyduklar›na dayanarak yarg›lara
var›rlar, o kiﬂilerle tan›ﬂm›ﬂ olmalar› gerekmez bile!
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Kendimizi d›ﬂ
dünyaya sunma
biçimimiz, kiﬂisel
tarz›m›z›
belirleyen temel
unsurdur.
Öz imaj, kendimizi
nas›l
gördü¤ümüzle
ilgilidir. Kendimizi
iç aynam›zda
görme ﬂeklimiz, öz
imaj›m›z›
oluﬂturur.
Baﬂkalar›n›n bizi
d›ﬂar›dan nas›l
gördü¤ü ve bizim
ne oldu¤umuzu
sand›¤›, alg›lanan
imaj›m›zd›r.

Yarg›lar›n›, bildiklerini sand›klar› bir meslek, ﬂirket ya da özel bölüm
üzerine kurar, sonra da bunu bireyleri içerecek ölçüde geniﬂletirler.
“Mimarlar baya¤› tuhaf olur...” ya da “Sat›ﬂ bölümündekilerin kendi
aralar›nda bir hukuku olur –onlarla bir ﬂeyler yapmak çok güçtür...” gibi.
‹stenen (ideal) imaj ise, insan›n kendisini nas›l görmek istedi¤i ve baﬂkalar›na
nas›l görünmek istedi¤i ile ilgilidir. Bir insan›n, “Nas›l bilinmek istersiniz?”
sorusuna verdi¤i cevap, bizi o kiﬂinin kafas›ndaki ideal imaj ile ilgili
ipuçlar›na götürür.
‹deal imaj, kendimizi baﬂkalar›na nas›l göstermek istedi¤imizi anlatan
imajd›r. ‹deal imaja ulaﬂabilmek için, imaj› oluﬂturan tüm ö¤eler üzerinde
bilinçli olarak çal›ﬂmak ya da profesyonel yard›m almak gerekir. ‹deal
imaja ulaﬂmak için yap›lan çal›ﬂmalar›n iﬂimize ve kiﬂili¤imize uygun,
do¤al ve samimi olmas› çok önemlidir. Yapmac›k ve kiﬂili¤imizle
örtüﬂmeyecek bir imaj, son derece hatal› ve k›sa soluklu bir çal›ﬂma
olacakt›r.
Bulundu¤un ortamlarda hedefledi¤in düzeye gelmek için, önce insanlar›n
ﬂekilcili¤ini ve zaaflar›n›, ard›ndan akl›n› ve gerekirse kafan› kullan!
Tüm bunlar› yaparken asla seviyeni düﬂürme, s›n›rlar›n› ve nerede
duraca¤›n› bil!..

‹deal imaj,
kendimizi nas›l
görmek
istedi¤imiz ve
nas›l görünmek
istedi¤imizdir.

‹deal imaj, karakter üzerine temellendirilmelidir. Aksi takdirde ilk zorlukta
buruﬂan “karton kahramanlar” yarat›lm›ﬂ olur. Karakterimize ve gerçe¤e
uygun olmayan bir maske takmak yerine, sahip oldu¤umuz etkili ve
de¤erli özelliklerin ortaya ç›kar›lmas›na çal›ﬂmak ve bu özelliklerin
kendimize özgü bir tarz ile sunulmas›n› sa¤lamak çok daha do¤rudur.

‹deal imaj,
karakter üzerine
inﬂa edilmelidir.
Aksi halde, ilk
zorlukta buruﬂan
karton
kahramanlar
yarat›lm›ﬂ olur.
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2

‹MAJ GEL‹ﬁT‹RME YA DA ‹STENEN
‹MAJA ER‹ﬁME

Zihnimizde oluﬂturdu¤umuz ideal imaj›m›z ile çal›ﬂma ortam›nda
çevremizdeki kiﬂiler taraf›ndan alg›lanan imaj›m›z her zaman birebir
örtüﬂmeyebilir. Bulundu¤umuz ortamdan ayr›ld›¤›m›zda, çal›ﬂma
arkadaﬂlar›m›z bizi nas›l tan›ml›yorsa, bu bizim d›ﬂar›dan alg›lanan gerçek
profesyonel imaj›m›zd›r. Ayn› durumda, bizim hakk›m›zda konuﬂulanlar›
yorumlad›¤›m›zda karﬂ›laﬂt›¤›m›z imaj ise, kendimizle ilgili sübjektif alg›lar›n
oluﬂturdu¤u profesyonel imaj›m›zd›r.
Herkesin, bilinçlice seçilmiﬂ ya da kendili¤inden oluﬂmuﬂ bir imaj› vard›r.
Önemli olan bu imaj›n nas›l tarif edildi¤i ve amaca uygunlu¤udur. Samimi,
do¤al, özgün ve zeki olan, örnek gösterilen ve tutarl› olan imaj en makbul
olan›d›r.
Bu noktada kendimize sormam›z gereken soru ﬂudur: Acaba benim imaj›m
olumlu, do¤al, samimi ve zeki mi? Hem profesyonel hem sosyal yaﬂam›mda
beni baﬂar›l› k›l›yor mu? Kiﬂisel imaj›m içinde bulundu¤um sektör, çal›ﬂt›¤›m
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Allah›m bana,
De¤iﬂtiremeyece¤im
ﬂeyleri
Kabul edebilmem
için huzur,
De¤iﬂtirebilece¤im
ﬂeyleri
De¤iﬂtirmem için
cesaret
Ve aralar›ndaki fark›
Anlayabilmem için
AKIL Ver.

kurum, pozisyonum, hedeflerim ve sosyal yaﬂam›mla tutarl›l›k içerisinde
mi? Bu sorular›n cevab› evet ise hem profesyonel hem sosyal yaﬂam›n›zda
daha çok sevilen, say›lan, güven duyulan ve baﬂkalar›na göre daha çabuk
baﬂar› merdivenlerini ç›kan birisiniz.

Dün, Bugün, Yar›n
Haftan›n hangi iki günü kafan›za hiçbir ﬂey takmadan yaﬂamal›s›n›z?
“Cumartesi-Pazar”…
Yan›ld›n›z…
Bir tanesinin ad›; Dün. Hatalar, ac›lar, yanl›ﬂ anlamalar. Ama hepsi
geride kald›. Dün dündü, bitti.
Bir tanesinin ad›; Yar›n.Yar›n› bugünden kontrol alt›na alamazs›n›z.
Yar›n güneﬂ do¤acak elbette. Ama p›r›l p›r›l m› do¤ar, bulutlar›n aras›ndan
m› ç›kar, Allah bilir.
Geriye bir tek gün kal›yor; Bugün. Bugün hayatla mücadele edecek
gücümüz var. Güç ne zaman tükeniyor? Dünü ve yar›n› iﬂin içine
katt›¤›m›zda.
O halde bugünü yaﬂay›n.

Gelecekteki ‹maj›m›z
Kiﬂisel imaj›m›z›, kendi gözümüzdeki kiﬂisel imaj›m›z ve baﬂkalar›n›n
gözündeki imaj›m›zla ilgili olarak:

Bunlar içinde en
önemlisi
gelecekteki
halimize dair
kiﬂisel imaj›m›zd›r.

• ﬁu andaki durumumuza dair kiﬂisel imaj›m›z,
• Gelece¤imize dair kiﬂisel imaj›m›z,
• Geçmiﬂimize dair kiﬂisel imaj›m›z
ﬂeklinde s›n›fland›rabiliriz.
Bu üç kendimize dönük imaj içerisinde en önemlisi gelecekteki halimize
dair kiﬂisel imaj›m›zd›r. Kendimizi gelecekte nas›l hayal ediyorsak, ona
dönüﬂme ihtimalimiz çok yüksektir. Özellikle h›zl› yükselen bir insansan›z,
geçmiﬂteki imaj›n›z sizi s›n›rlayabilir. Bu nedenle sizi tan›yan insanlara,
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en son halinizle s›k s›k görünmeli, neler yapt›¤›n›z› ve ne oldu¤unuzu
anlatmal›s›n›z. Aksi takdirde sizi eski halinizle bilecek, ona göre
davranacaklard›r.
ﬁu andaki halinize dair kiﬂisel imaj›n›z, baﬂkalar›n›n hakk›n›zdaki duygu,
düﬂünce ve kararlar›n› en fazla belirleyen imajd›r. ‹nsanlar geçmiﬂte ne
oldu¤unuz veya gelecekte ne olabilece¤inizden daha çok ﬂu anda nerede
oldu¤unuz ve nelere sahip oldu¤unuzla ilgilenirler. Bu nedenle kiﬂisel
imaj›n›za kesintisiz ﬂekilde özen göstermeli, bu konuda sürekli yeni ﬂeyler
ö¤renmelisiniz.
Baﬂkalar›n›n kafas›ndaki gelece¤e yönelik imaj›n›z ise, insanlar›n size
tan›yaca¤› potansiyel kredileri belirleyecektir. Gelece¤e yönelik imaj› iyi
olan kiﬂiler için genellikle “gelece¤i parlak” denilir. “Parlak” kelimesi
görseldir ve bir imaj›n niteli¤i ve çarp›c›l›¤›n› gösterir.

‹ﬂe Kendinizden Baﬂlayabilirsiniz
Bunun için iﬂe kendinizle baﬂlayabilirsiniz; bugünkü kendinize ve d›ﬂ
dünyaya yollamakta oldu¤unuz mesajlara bak›p, nas›l olmak istedi¤inizi
kafan›zda canland›rabilir, o yoldan gidebilirsiniz. ‹çerden görüp hissettiklerinizi
de¤iﬂtirerek, d›ﬂ dünyada buna denk düﬂen de¤iﬂiklikler baﬂlatabilirsiniz.
Bunun sonucunda hem kendinizi nas›l gördü¤ünüz hem de baﬂkalar›n›n
sizi nas›l gördü¤ü de¤iﬂmeye baﬂlayacakt›r.
“De¤iﬂiklik yapmakta baﬂar›l› olanlar, de¤iﬂikli¤e kendilerinden
baﬂlayanlard›r.” Ya da d›ﬂtaki yoldan gidebilir, insanlar›n sizinle ilgili elle
tutulur gözlemlerinden yola ç›kabilirsiniz. Nas›l göründü¤ünüzü, giysilerinizin
rengini ve modelini, yürüyüﬂ tarz›n›z›, tokalaﬂma ﬂeklinizi, saç biçiminizi,
duruﬂunuzu, gözlüklerinizi ve say›s›z baﬂka “d›ﬂsal” unsuru de¤iﬂtirebilirsiniz.
D›ﬂ› (baﬂkalar›n›n gördü¤ünü) de¤iﬂtirdi¤inizde, bu, içi de (kendinizi nas›l
gördü¤ünüzü) etkileyecektir.
Kiﬂisel imaj›n›z› daha tutarl› ve daha etkin bir ﬂekle getirebilmek için
öncelikle kendinizi çok iyi tan›mal›s›n›z. Kendinizi sevip güvenmeniz de
çok önemli. Çünkü ne yaparsan›z yap›n, kendinize güvenmiyorsan›z, size
bütün ö¤retilenler ve yapt›¤›n›z çal›ﬂmalar›n ço¤u boﬂa ç›kar.
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Gelece¤e yönelik
imaj› iyi olan
kiﬂiler için
genellikle "gelece¤i
parlak" denilir.
"Parlak" kelimesi
görseldir ve bir
imaj›n niteli¤i ve
çarp›c›l›¤›n›
gösterir.
De¤iﬂiklik
yapmakta baﬂar›l›
olanlar,
de¤iﬂikli¤e
kendilerinden
baﬂlayanlard›r.
Kiﬂisel imaj›n›z›
daha tutarl› ve
daha etkin bir
ﬂekle getirebilmek
için öncelikle
kendinizi çok iyi
tan›mal›s›n›z.

Bir insan olarak kendinizi nas›l gördü¤ünüz, baﬂkalar› taraf›ndan nas›l
göründü¤ünüz ve alg›land›¤›n›z imaj›n›zd›r. Kiﬂisel imaj›n›z› siz yarat›rs›n›z.
Ancak, bu imaj›n yarat›lmas›nda size kendinizle ilgili nelerin söylendi¤i
ve di¤er insanlar taraf›ndan size nas›l davran›ld›¤› çok büyük rol oynar.
Kendinizle ilgili bu imaj› kabullenirken di¤er taraftan da görmek istedi¤iniz,
olmay› arzu etti¤iniz ideal bir resmi de akl›n›z›n bir köﬂesinde tutars›n›z.
Gerçekte kim oldu¤unuzu anlamak için kendinizi tan›maya, tutum ve
davran›ﬂlar›n›z› eleﬂtirel bir gözle de¤erlendirmeye ve kiﬂilik özelliklerinizi
anlamaya ve aç›klamaya çal›ﬂmal›s›n›z. Kendini tan›mak, her zaman kolay
bir iﬂ de¤ildir. Ço¤u insan, oturup kendisinin nas›l bir kiﬂi oldu¤unu
düﬂünmeye ve de¤erlendirmeye zaman ay›rmam›ﬂt›r ya da buna gerek
görmemiﬂtir. Kendini tan›d›¤›n› düﬂünenlerin de bu konuda ne kadar
do¤ru ve tarafs›z olduklar›n› sorgulamak gerekir.

Genellikle
oldu¤umuzu
düﬂündü¤ümüz
insan ile olmak
istedi¤imiz insan
aras›nda büyük
fark vard›r.
ﬁu anda
oldu¤unuzu
düﬂündü¤ünüz
kiﬂi ile olmak
istedi¤iniz kiﬂi
aras›nda önemli
farkl›l›klar varsa
bunlar›n
nedenlerini
düﬂünmeniz
gerekecektir.

Genellikle, zihnimizde oldu¤umuzu düﬂündü¤ümüz insan ile olmak
istedi¤imiz insan aras›nda büyük bir fark vard›r. Bunu anlayabilmek için
yapaca¤›n›z de¤erlendirmede h›rsl›, cesur, kararl›, çal›ﬂkan, yarat›c›, sad›k,
dürüst, gerçekçi, samimi, sakin, güçlü, enerjik, duygusal gibi baz› tan›mlay›c›
nitelikler kullanman›z gerekecektir.
Sizin için geçerli olabilece¤ini, sizi tan›mlad›¤›n› düﬂündü¤ünüz niteliklerin
baﬂl›calar›n› bir listede toplay›n. Bunlardan baz›lar› sizin ve baﬂkalar›n›n
görüﬂ birli¤i içinde oldu¤u kiﬂisel özelliklerinizdir. Baﬂkalar›n›n sizinle
ilgili tan›mlamalarda kulland›¤› s›fatlar› ve bu arada sizin “gizli” özelliklerinizi
de dikkate alarak böyle bir listeyi oluﬂturun. Daha sonra. olmak istedi¤iniz
insan›n özelliklerini tan›mlayan bir liste oluﬂturun. Bu liste, geliﬂtirmek
istedi¤iniz imaj› destekleyecek nitelikleri belirtecektir. Böylece, sizin ﬂu
andaki özelliklerinizi ve idealinizdeki özelliklerinizi yans›tan iki liste elde
etmiﬂ olacaks›n›z.
‹ki liste aras›nda önemli bir fark görmüyorsan›z, bu sizin sahip olmay›
arzulad›¤›n›z kiﬂisel özellikleri taﬂ›d›¤›n›z› ve imaj›n›zdan memnun
oldu¤unuzu gösterir. Çok büyük olas›l›kla bu çal›ﬂma sonras›nda, oldu¤unuzu
düﬂündü¤ünüz ve olmak istedi¤iniz insan aras›ndaki farkl›l›¤›n tahmin
etti¤inizden daha az oldu¤unu, di¤er bir ifadeyle, fark›na vard›¤›n›zdan
daha fazla olmak istedi¤iniz insan oldu¤unuzu göreceksiniz. Farkl›l›k
alg›lamas› daha çok yaﬂad›¤›n›z belirli olaylar ve durumlar karﬂ›s›nda
zihninizde sizin taraf›n›zdan yarat›lm›ﬂt›r.
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Yeter ki ‹ste
Boylu boslu, adaleli, güçlü kuvvetli bir adama hayranl›kla bakan k›sa
boylu, s›ska genç ﬂöyle der:
“Ben de sizin gibi böyle boylu boslu, adaleli olsayd›m, a¤›rs›klet
ﬂampiyonu olurdum.”
Adam ﬂöyle cevap verir:
“Peki ama, seni hafifs›klet ﬂampiyonu olmaktan al›koyan ne?”

Olumlu ‹maj Yaratman›n Yolu
‹ﬂ yaﬂam›nda bir insan›n imaj›, ﬂüphesiz her ﬂeyden önce kiﬂilik özellikleri
ile oluﬂur. Ancak, ilk karﬂ›laﬂt›¤›n›z bir kiﬂiye kiﬂili¤inizi tam ve do¤ru
olarak yans›tman›za olanak yoktur. K›sa süre içinde kiﬂilik özelliklerinizi
inand›r›c› bir ﬂekilde göstermenizi sa¤layacak kestirme yollar da yoktur.
‹maj yaratman›n bu nedenle önemli bir yolu giyim kuﬂam ve beden dili
ile verilen mesajlar olmaktad›r.
Bir kiﬂiyle ilgili ilk izlenimin ve imaj›n d›ﬂ görünüﬂ ile yarat›laca¤› ancak
yarat›lan bu imaj›n sürdürülebilmesi için kiﬂilik özellikleri ile desteklenmesi
gerekti¤i bilinmektedir. Kiﬂisel özellikler, sözlü ifadelerle de ortaya
konulabilir. Ancak davran›ﬂlar her zaman sözlerden çok daha etkilidir.
Sözlerin davran›ﬂlarla pekiﬂtirilmesi gerekir.
‹ﬂ ortam›nda davran›ﬂlar›n›za ve yetkinliklerinize yans›yan; giriﬂkenlik,
aç›k ve rahat olma, kendine güven, iletiﬂim ve iliﬂki kurma yetene¤i,
kararl›l›k, dayan›kl›l›k, so¤ukkanl› ve sab›rl› olma, yenilikçi ve yarat›c›
olma, olumlu zihinsel tutum, sorun çözme becerisi, liderlik ve tak›m
çal›ﬂmas›na yatk›nl›k gibi kiﬂisel özelliklerinizin iyi, orta ya da zay›f oldu¤u
konusunda kiﬂisel bir de¤erlendirme yapmal›s›n›z. Bu özelliklerinizi
baﬂkalar›n›n nas›l de¤erlendirdiklerini ö¤renmelisiniz. Hangi özelliklerinizin
imaj›n›z› olumsuz yönde etkiledi¤ini ve hangilerini de aynen sürdürmek
istedi¤inize karar vermelisiniz. Unutmay›n, kiﬂisel imaj›n›z› siz yarat›rs›n›z
ve ancak siz de¤iﬂtirebilir ve geliﬂtirebilirsiniz.
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Unutmay›n,
kiﬂisel imaj›n›z› siz
yarat›rs›n›z ve
ancak siz
de¤iﬂtirebilir ve
geliﬂtirebilirsiniz.

Yeni Siz
Kamuoyu önüne sürükleyici ve etkileyici bir kimlikle ç›kmak isteyen
herkesin öncelikle vizyon sahibi olmas› gerekir. Vizyon sahibi olman›n
ilk yolu, entelektüel bir görünüm kazanmakt›r. Bunun yan› s›ra giyiminden
kuﬂam›na, konuﬂmas›ndan tav›rlar›na kadar birbirini tamamlayan iyi bir
imaj, muhataplar üzerinde etki uyand›rma ba¤lam›nda son derece önemlidir.
Günümüzde her alanda gözlenen h›zl› bir de¤iﬂim söz konusudur. Bu
de¤iﬂim sadece rakiplerin saf d›ﬂ› b›rak›lmas› ile s›n›rl› kalmamaktad›r.
Hangi kademede olursak olal›m -e¤er daha iyi konumlara gelmek istiyorsak
rakip konumundaki di¤er adaylardan farkl› nitelikler taﬂ›mak zorunday›z.
Bu konudaki en büyük yard›mc›m›z, sahip oldu¤umuz kiﬂisel imaj veya
profesyonel imaj›m›zd›r.
Kiﬂisel imaj kelimesi t›pk› imaj kavram›n›n kendisi gibi, farkl› insanlar için
farkl› anlamlar ifade etmektedir. Kimileri konuya olumlu yaklaﬂmakta,
kimileri de kiﬂisel imaj›n yapay özelliklerin benimsenip, sahte birtak›m
davran›ﬂ kal›plar› içine girerek oluﬂturuldu¤unu düﬂünmektedir. Oysa
kiﬂisel imaj, kiﬂinin temel özelliklerini de¤iﬂtirme amaçl› de¤il, zaten varolan
imaj›n daha etkili ve baﬂar›ya yönelik kullan›m› için kap›lar› açmaya
yarayan bir yedek anahtard›r. As›l anahtar kiﬂinin sahip oldu¤u kiﬂisel
özelliklerdir.
“Baﬂar›l› bir imaj›n temeli, insan›n kendi kendisiyle ilgili olumlu bir imaja
sahip olmas›d›r.” D›ﬂ görünümünüz iyi olabilir, do¤ru ﬂeyleri yap›yor
olabilirsiniz ama, e¤er kendinizden hoﬂlanm›yorsan›z, bu hemen belli
olacakt›r.

Baﬂar›l› bir imaj›n
temeli, insan›n
kendi kendisiyle
ilgili olumlu imaja
sahip olmas›d›r.
As›l anahtar sahip
bulundu¤umuz
kiﬂisel
özelliklerimizdir.

Kendi kendinizi nas›l alg›lad›¤›n›z, d›ﬂar›ya yayd›¤›n›z imaj aç›s›ndan,
baﬂkalar›na görünen elle tutulur, d›ﬂsal ambalaj›n›z kadar önemlidir. Her
ﬂeyden önce, iﬂe nereden baﬂlanaca¤› sorusu var: Kendinizi nas›l
gördü¤ünüzle mi, baﬂkalar›n›n sizi nas›l gördü¤üyle mi, yoksa ilerde
kendinizin ve baﬂkalar›n›n gözünde olmak istedi¤inizle mi? Nas›l biri
oldu¤unuzu yaln›zca kendiniz hakk›ndaki düﬂüncenizden yola ç›karak m›
biliyorsunuz, yoksa arkadaﬂlar›n›za ya da akranlar›n›za sizin hakk›n›zdaki
izlenimlerini soruyor musunuz?
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“Öncelikle, kendinize ﬂu soruyu sorun: Nas›l biri olmak isterdim, kendimi
nas›l biri olarak görmek, baﬂkalar› taraf›ndan nas›l biri olarak görülmek
isterdim? Sonra zihninizde, olmak istedi¤iniz bu kiﬂinin net bir portresini
çizin.”

Nas›l Görüneceksiniz?
T›pk› bir ressam gibi, olmak istedi¤iniz “siz”i zihninize ya da kâ¤›t üzerine
çizeceksiniz; saç›n›z›n uzunlu¤u ve renginden baﬂlay›p aya¤›n›zdaki
ayakkab›lara kadar. Ayr›nt›lar› istedi¤iniz gibi resmedin. Bu al›ﬂt›rman›n
tek bir kural› var: “Bitmiﬂ ürün ya da hayalinizdeki imaj gerçekçi, ulaﬂ›labilir,
gözlenebilir ve ölçülebilir olmal›.”
Bunun için her zaman bak›ml› ve temiz görünmeli; kendinize yak›ﬂan,
çal›ﬂt›¤›n›z kurumun vizyon ve bak›ﬂ aç›s›na uygun, kendinizi tamamlayan
renklerde ve stilde giyinmeli; k›yafetlerinizin vücut yap›n›za uygun olmas›na
dikkat etmelisiniz.
• Kendinize imaj yarat›rken, o imaj›n bütünlü¤ünü kurmaya özen gösterin.
Kendi içinde tutarl› olmayan imaj, kal›c› olmaz.
• Marka ya da pahal› elbiseler kullanmak zorunda olmad›¤›n›z› unutmay›n.
Üzerinizdeki k›yafetler, görüﬂmeye gitti¤iniz kiﬂilerin giyimlerinden
daha pahal› markal› ﬂeyler olmamal›. Eﬂit olabilir ama asla daha fazlas›
de¤il!
• K›yafetiniz gitti¤iniz yere uyumlu olsun. Kimi zaman çok ﬂ›k bir ofise,
kimi zaman bir fabrikaya görüﬂmeye gidebilirsiniz. Önemli olan her
zaman gitti¤iniz yerde “s›r›tmayacak” ve nötr duracak k›yafetler giymektir.

Öz Sayg›
Kendinize aç›k olmak, sahte gurur ve kibirli bir ego demek de¤ildir.

Öz Güven
Kendinizin ve sizinle ilgili do¤ru oldu¤una inand›¤›n›z her ﬂeyin tam
bir resmidir.
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Hayalinizdeki
imaj, gerçekçi,
ulaﬂ›labilir ve
gözlenebilir olmal›.
Karakteriniz
k›yafetinize,
k›yafetiniz de
karakterinize
uymal›.

Ak›lda tutulmas› gereken bir di¤er önemli kural, imaj›n içten d›ﬂa do¤ru
oluﬂtu¤udur. Baﬂkalar›n›n bizi alg›lama ﬂekli, bizim kendinizi alg›lama
ﬂeklimize ba¤l›d›r. Di¤er deyiﬂle, kendinizi nas›l alg›lad›¤›n›z, baﬂkalar›n›n
da sizi nas›l alg›layaca¤›n› tayin eder. Örne¤in kendine güvenen bir insan›n
baﬂka insanlar›n kafas›nda b›rakaca¤› izlenimlerden biri de “özgüvenli”
olmakt›r. Bu nedenle nas›l bilinmek istiyorsan›z öyle olmal›s›n›z. Baﬂkalar›n›n
gözüne girmeye çal›ﬂmadan önce kendi gözünüze girmeyi baﬂarmal›s›n›z.
Öncelikle kendinizi kendinize kabul ettirmelisiniz. Baﬂkalar›n›n gözünde
sayg›nl›k kazanman›n yolu, kendi gözünüzdeki sayg›nl›¤›n›z› korumak ve
güçlendirmekten geçer.

Nas›l Konuﬂacaks›n›z?
Görüntünüzle ilgili akl›n›za gelebilecek bütün sorular› cevaplad›ktan ve
nas›l görünmeniz gerekti¤iyle ilgili zihninizde ya da kâ¤›t üstünde net bir
resim elde ettikten sonra, art›k insanlar›n kulaklar›na nas›l hitap edece¤inize
gelebilirsiniz. Bu, tahayyül etmekten daha farkl› beceriler isteyecektir. Bu
kez, kula¤a neyin nas›l geldi¤ini zihninizde canland›rabilmeniz gerekir;
ses tonunuzu, sesinizin yükselip alçalmas›n›, e¤er aksanl› konuﬂuyorsan›z
bunu, h›zl› m› yavaﬂ m› konuﬂtu¤unuzu, kulland›¤›n›z sözcükleri, bunlar›
kullan›rken ak›c› olup olmad›¤›n›z›, sesinizin kula¤a hoﬂ gelip gelmedi¤ini,
bunlar›n hepsini zihninizle iﬂitebilmelisiniz.

"Kolay gün dündü,
bunu sak›n
unutma!...
Zorluklar
karﬂ›s›nda asla
teslim olma!...
Her iﬂinde
yapabilece¤inin en
iyisini yap!..."
Uzun boylu ve
yap›l› biriyseniz,
minyon olma
hayaliniz
gerçekleﬂemez.

Nas›l Birisiniz?
Gelece¤in “siz”i üzerinde çal›ﬂ›yorsunuz, ama beklentileriniz gerçek
dünyayla ba¤›n› koparmamal›. E¤er 1,60 metre boyunda ve zay›fça
biriyseniz, arzulad›¤›n›z imaj da uzun boylu ya da vücut ﬂampiyonu Arnold
Schwarzenegger gibi yap›l› biri olamaz. Uzun boylu ve yap›l› bir han›msan›z,
minyon olma hayaliniz gerçekleﬂemez. Ama mümkün olan›n s›n›rlar› içinde
(ki bu s›n›rlar oldukça geniﬂtir) yarat›c› olabilece¤iniz koskoca bir alan
vard›r.
Yukardan baﬂlay›n. Saç›n›z ne uzunlukta? Modeli nas›l? Ne renk? Düz mü
k›v›rc›k m›? ﬁimdi yüzünüzden aﬂa¤›ya do¤ru inin. Yüz hatlar›n›z nas›l?
Yüzünüzün en çekici yeri neresi? Yüz ifadeniz nas›l? Kad›nsan›z, makyaj›n›z
nas›l? Nas›l bir etki yarat›yor? Yüzünüzün hangi hatlar›n› öne ç›kar›yor
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ya da gizliyor? Erkekseniz, b›y›kl› m›, sakall› m›, yoksa b›y›ks›z ve sakals›z
m›s›n›z? B›y›k ya da sakal›n›z varsa, biçimi nas›l? Size nas›l bir görünüm
kazand›r›yor?
Ne kadar çok soru sorarsan›z, çizdi¤iniz resim o kadar eksiksiz olacakt›r.
Bütün vücudunuzu, tüm ﬂekil ve ﬂemalinizi gözden geçirin. Boyunuz ne
uzunlukta? ‹nce mi yoksa yap›l› m›s›n›z? Kaç beden elbise giyiyorsunuz?
Giydikleriniz üzerinizde nas›l duruyor? Duruﬂ ﬂekliniz nas›l? Rahat m›
yoksa resmi misiniz? Ne tür bir ortam için giyinmiﬂsiniz? Frapan m› yoksa
daha tutucu bir k›yafet mi giyiyorsunuz? Giysilerinizin rengi ne? Bu renkler
üzerinizde nas›l duruyor? Bu renklerin içinde kendinizi nas›l hissediyorsunuz?
Nas›l hareket ediyor olmay› isterdiniz, otoriter bir tarzda m›, zarafetle mi?
Hareketlerinizi, mimiklerinizi tasarlay›n. Ne kadar çok soru sorarsan›z,
çizdi¤iniz resim o kadar eksiksiz olur.

‹nsanlara Nas›l Davranacaks›n›z?
‹deal imaj›n›z› düﬂünürken hesaba katman›z gereken bir ﬂey daha var:
‹nsanlarla nas›l etkileﬂim kuraca¤›n›z. Bir kiﬂiyle nas›l iliﬂki kuruyorsunuz?
Bedeniniz ne yap›yor? Yüz ifadeniz nas›l? Ses tonunuz? Kendinizi nas›l
ifade ediyorsunuz? Her an tetikte misiniz, yoksa rahat m›? Gergin mi,
gevﬂemiﬂ mi? Nas›l davranmay› isterdiniz? O halde öyle davran›n.
Yazd›¤›n›z ya da yönetti¤iniz bu oyunda kendi rolünüzü oynay›n, oynarken
kendinizi izleyin. Söylemek isteyece¤iniz sözcükleri nas›l söyledi¤inize
dikkat edin, benimsemek istedi¤iniz tavr› hissetmeye çal›ﬂ›n, tam istedi¤iniz
gibi görünün, yollamak istedi¤iniz mesajlar› yollay›n. Kendinizi hareket
halinde hissetmeye çal›ﬂ›n.

De¤iﬂim Kolay De¤ildir...
Profesyonel tav›r ceket de¤iﬂtirir gibi de¤iﬂtirilemez. Bir imaj›n etkili
olabilmesi için tutarl› olmas› gerekir. ‹maj›n›z günlük düzlemde sadece
sizin için de¤il, karﬂ›laﬂt›¤›n›z herkes için önem taﬂ›r. Görünüﬂünüz insanlar›n
size, nas›l karﬂ›l›k verece¤ini etkileyecektir. Güzel bir izlenim, sizin için
gelecekte de iyi bir iﬂlev görecektir. Dolay›s›yla bu konudaki çaba asla
boﬂa harcanm›ﬂ olmayacakt›r.
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Ne kadar çok soru
sorarsan›z
çizdi¤iniz resim o
kadar eksiksiz
olur.

De¤iﬂim süreci kolay de¤ildir; çabuk da ilerlemez. Zaman ve sebat gerektirir.
Bu konuda, imaj›n›z› de¤iﬂtirmenize yard›m edecek dört aﬂamal› model
önerilmektedir:
•
•
•
•

Gerçek ününüzün nas›l oldu¤unu araﬂt›r›n.
Nas›l olmak istedi¤inize kesin karar verin.
De¤iﬂimi gerçekleﬂtirin.
Sonuçlar› ölçün.

Gerçek Ününüzün Nas›l Oldu¤unu Araﬂt›r›n
Düzenli geribildirim alma ihtiyac› konusunda birçok ﬂey söyleniyor ve
göründü¤ü kadar›yla birçok insan bundan yararlan›yor. Oysa gerçekte
ço¤u insan baﬂkalar›n›n kendisi hakk›nda ne düﬂündü¤ünü ancak
de¤erlendirme toplant›lar›nda ö¤renebiliyor. Öyleyse, insanlar›n sizin
hakk›n›zda gerçekten neler düﬂündü¤ünü nas›l ö¤renebilirsiniz? Önce,
kendi görüﬂleriniz vard›r; kendiniz hakk›nda bildiklerinize ve baﬂkalar›n›n
size nas›l davrand›¤›na ve tepki gösterdi¤ine dayal› sezgisel bilgiler.
Kendiniz hakk›nda birçok olumsuz dedikodu iﬂitme talihsizli¤ini de
yaﬂayabilirsiniz.
O yüzden süreci, baﬂkalar›n›n sizin hakk›n›zda neler düﬂündü¤üne iliﬂkin
mevcut izlenimleri saptayarak baﬂlat›n. Mümkün oldu¤u kadar dürüst olun,
hem olumlu hem olumsuz yönleri kaydedin. Sonra bu yorumlar›
destekleyecek kan›tlar ekleyin son zamanlardaki baﬂar›lar›n›z,
baﬂar›s›zl›klar›n›z, hayal k›r›kl›klar›n›z.

Geribildirim Al›n

De¤iﬂim süreci
kolay de¤ildir.
Zaman ve sebat
gerektirir.

Bunu tamamlad›ktan sonra, güvendi¤iniz birkaç kiﬂiden geribildirim talep
edin. Dürüst ve içten davranmalar›n› bekledi¤inizi vurgulay›n. Büyük
olas›l›kla size aç›lmaya baﬂlayacaklard›r. Mutlaka bir de¤il, bir dizi insandan
talepte bulunun. Sonra ald›¤›n›z geribildirimlerin bir özetini yap›n. Üzerinde
anlaﬂma olan alanlar hangileri? Bir baﬂkas›n›n görüﬂünün sizinkinden ya
da di¤erlerinden farkl›laﬂt›¤› konular var m›, varsa hangileri? Bunun nedeni
ne olabilir? Bu analizi tamamlad›ktan sonra, aﬂa¤›daki sorular› yan›tlay›n:
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ﬁu Sorular› Yan›tlay›n
•
•
•
•
•
•
•

Güçlü oldu¤um baﬂl›ca yanlar hangileri?
Bunlar bana gelecekte nas›l yard›mc› olabilir?
Baﬂl›ca zay›f yanlar›m/alanlar›m hangileri?
Bunlar beni nas›l engelleyebilir?
Ald›¤›m geribildirimin hangi unsurlar› haks›z/önemsiz/mu¤lak?
Niçin?
Bütün bunlar› nas›l karﬂ›l›yorum?

Üzerinde Düﬂünün
‹kinci aﬂamaya geçmeden ve nas›l olmak istedi¤inize kesin karar vermeden
önce bir an için bu analiz üzerinde düﬂünün. ﬁunlar› ak›ldan ç›karmay›n:
Geribildirimin geldi¤i yer üzerinde bir miktar düﬂünmek çok önemlidir.
Ne eleﬂtirilerden pani¤e kap›lman›z do¤ru olur ne de eleﬂtirilere gözünüzü
kapaman›z.
Güçlü yanlardan yola ç›kmak ve iyi yapt›¤›n›z ﬂeyler çevresinde kurulu
bir gelece¤i planlamak her zaman iyi bir fikirdir. Hepimizde, olmad›¤›m›z
bir ﬂeyi olabilmeyi arzu eden çeliﬂkili bir yan vard›r. Ama güçlü yanlar›m›za
dayanmam›z gerekir.
Haks›z ya da geçmiﬂe iliﬂkin görünen alg›lamalarla ilgili olarak kendinizi
sorgulay›n. Bu tür bir eleﬂtiri alman›za neden olacak hâlâ yapt›¤›n›z ﬂeyler
var m›? Yoksa, insanlar bunu niçin söylüyorlar?
Kendi duygular›n›za bak›n. De¤iﬂimi gerçekleﬂtirmede as›l itici kuvveti
belki de duygular›n›zdan alabilirsiniz. Üç ay sonra tamamen ayn› nedenlerden
incinmeye/bunalmaya/öfkelenmeye hâlâ devam ediyor olmak istiyor
musunuz? ‹htiyac›n›z, sadece irade gücüdür.

‹maj›n›z›n Nas›l Olmas›n› ‹stedi¤inize Karar Verin
Yeni dünyan›zda nas›l alg›lanmak istiyorsunuz? Olumlu, profesyonel bir
imaj m› sergilemek istiyorsunuz? ‹nsanlara esin kayna¤› olan, onlar›
umursayan bir insan olarak m› görülmek istiyorsunuz?
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Güvendi¤iniz
kiﬂilerden geribildirim talep
edin.
Güçlü ve zay›f
yanlar›n›z› tesbit
edin ve üzerinde
düﬂünün.
Yeni dünyan›zda
nas›l alg›lanmak
istiyorsunuz?

Araﬂt›rmalar, gelecekte ne olmak istedi¤iniz konusunda aç›k bir fikriniz
oldu¤unda, ona gerçekten ulaﬂma ﬂans›n›z›n çok daha artt›¤›n›
göstermektedir.
Bunun için önce elveriﬂli bir zaman çerçevesi belirleyin. Örne¤in bir iki
y›ll›k bir süre, çaba göstermek ve tutkulu olmak için yeterince uzun, ama
insan› hemen eyleme geçmekten al›koyacak kadar da uzak de¤ildir. E¤er
de¤iﬂme ihtiyac›n›z bundan daha acilse, süreyi daha aza indirebilirsiniz.
Buna karar verdikten sonra, ﬂu sorular üzerinde düﬂünün:
ﬁu kadar zaman sonra;
• Nerede yaﬂ›yor olacaks›n›z?
• Yaﬂam tarz›n›z neye benzeyecek?
• Nerede çal›ﬂ›yor olacaks›n›z?
• Nas›l bir iﬂ yap›yor olacaks›n›z?
• Ne kadar sorumlulu¤unuz olacak?
• Hayat›n›zda önemli olan baﬂka ne olacak?
Kilometre taﬂlar›n›z belirlendikten sonra bu önemli aﬂamalar›n her birinde
sergilemek istedi¤iniz imajlar üzerinde düﬂünmelisiniz. Di¤er insanlar sizi
nas›l görmeli? Sizin için en önemli olan, en çok etkilemek istedi¤iniz ve
sizinle bir sorunu olan kiﬂileri düﬂünün. Onlarda nas›l bir izlenim
b›rak›lmal›s›n›z? Sahip olmak istedi¤iniz imaj konusunda kafan›z ne kadar
aç›k olursa, dönüﬂümü nas›l gerçekleﬂtirece¤inizi planlamak o kadar kolay
olacakt›r.

Di¤er insanlar sizi
nas›l görmeli,
onlarda nas›l bir
izlenim
b›rakmal›s›n›z.
Ço¤u kiﬂi de¤iﬂimin
baﬂkalar› taraf›ndan
kendili¤inden fark
edilece¤ini varsayar.

Sonra somut eylemleri planlamaya baﬂlayabilirsiniz. E¤er amaçlar›n neler
olmas› gerekti¤i üzerinde yeterince ayr›nt›l› durduysan›z, belirleyece¤iniz
eylemler –k›sa, uzun ve orta vadede– amaçlara o kadar uygun düﬂecektir.
Birinci y›l›n eylemleri daha ayr›nt›l› planlanmal›d›r.
Eylemler iki kategoriye ayr›l›r:
• Amaçlar›n›za ulaﬂman›za yard›mc› olacak eylemler.
• Baﬂkalar›n› sizin de¤iﬂmekte oldu¤unuza ikna edecek eylemler.
Ço¤u kiﬂi bu ikinci yönü ihmal eder. Baﬂkalar›n›n kendili¤inden de¤iﬂimi
fark edece¤ini ve onun hakk›ndaki izlenimlerini de¤iﬂtirece¤ini varsayar.
Bu, kimi zaman olabilir ama ço¤u zaman aktif yönetim gerekir.
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Sonuçlar› Ölçün
Baﬂlang›çta size geribildirim vermiﬂ kiﬂilere geri dönün. Ne yapmak
istedi¤inizi aç›klay›n ve nas›l yapmakta oldu¤unuza iliﬂkin geribildirim
rica edin. Olumsuz izlenimleri kendinizdeki olumlu de¤iﬂimle etkilemeyi
deneyin. Alt› ay sonra bu geribildirim al›ﬂt›rmas›n› tekrarlay›n ve nas›l bir
de¤iﬂim elde etti¤inize bak›n. Baﬂkalar›n›n de¤iﬂmiﬂ oldu¤unuzu görmesini
sa¤lay›n. Ama unutmay›n, eski kiﬂili¤inizin geçmiﬂte kald›¤›n› kabul
etmelerini sa¤lamak kadar yeni görünüm modelinizi benimsemelerini
sa¤lamak da önemlidir.
Hepsinden önemlisi, bunun düﬂ k›r›kl›¤›na aç›k bir süreç oldu¤unu
akl›n›zdan ç›karmay›n. ‹ﬂ görme tarz›n›z› de¤iﬂtirmek yeterince zordur,
ama araﬂt›rmalar baﬂka insanlar›n de¤iﬂimi biçimsel olarak kabul etmeye
haz›r hale gelmesinin sekiz ay kadar sürebilece¤ini göstermektedir. Bunun
nedeni; sizin yeni rolde ikna edici olacak kadar ustalaﬂman›z›n zaman
almas› olabilir, onlar›n gözlerine hemen inanamamas› ya da bunun do¤ru
olmas›n› istememeleri de olabilir. Ama sab›rl› olun ve “hâlâ olmad›” ile
“hiç olmayacak”› birbirine kar›ﬂt›rmay›n.

‹maj H›rs›zlar›n› Kovun
‹maj›n›zdan bir ﬂeyler çalacak ve profesyonel etkinizi azaltacak çok say›da
unsur var. Baz›lar› sizi her gün ziyaret eden, hatta sizin taraf›n›zdan davet
edilen h›rs›zlard›r. Baz›lar› baﬂkalar›nca cesaretlendirilir ve onlar› bir görüﬂte
tan›man›z her zaman olanakl› olmaz.
Bir gün, “Bugün yaln›zca basit büro iﬂlerinin yap›laca¤› bir gün olacak,
önemli biriyle karﬂ›laﬂmayaca¤›m, zaten dolab›n dibindeki bütün ﬂu
dosyalar› da ç›kar›p bir düzene koymam gerek...” diyerek yaﬂam›n›zla
kumar oynayabilirsiniz. O gün patron, genel baﬂkan veya yöneticiniz sizi
ziyaret etmek için ortaya ç›k›verecektir. O gün bir TV ekibinin sizinle
görüﬂmek için ç›k›p gelece¤i tek gün olacakt›r. (Ne ﬂans?)
Ço¤u insan hayat›n›n bir noktas›nda baﬂkalar›n›n kendisini nas›l gördü¤ünü
de¤iﬂtirmek zorunda oldu¤unu hisseder. Belki art›k daha ciddi biri olarak
görünmek istiyordur. Belki önemli ölçüde olumsuz alg›lan›yor ve bu da
önüne bir engel olarak ç›k›yordur. Birçok kiﬂi bu gibi olgularla y›ll›k
performans de¤erlendirmesi s›ras›nda karﬂ›laﬂ›r.
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Baﬂka insanlar›n
de¤iﬂimi kabul
etmeye haz›r hale
gelmesi sekiz
ay kadar
sürebilmektedir.
Sab›rl› olun.
“Hâlâ olmad›” ile
“hiç olmayacak”›
birbirine
kar›ﬂt›rmay›n.

Genellikle ﬂu tür eleﬂtirilere hedef olabiliriz:
•
•
•
•
•
•
•

Kendine yeterince güvenmiyorsun.
Daha çok inisiyatif alman gerekiyor.
Fazla çekingensin.
Fazla ataks›n.
Baﬂkalar›yla yeterince iliﬂki kurmuyorsun.
Yeterince dinamik de¤ilsin.
Terfi edecek hale gelmene daha çok var.

Bunlar bir de¤erlendirme görüﬂmesinde duyabilece¤iniz kimi eleﬂtirilerdir.
Liste kuﬂkusuz daha da uzat›labilir, ama bu haliyle de insanlara yönelik
de¤er hükümleri için yeterince fikir vericidir. Eleﬂtirilere hedef olan kiﬂi
bunlar› kabul edebilir de etmeyebilir de (bu ikincisi daha olas›d›r). Peki,
kabul etme ya da etmemenin ötesinde yap›labilecek baﬂka bir ﬂey yok
mudur?
Hayat›m›z›n bir noktas›nda baﬂkalar›n›n bize bak›ﬂ›n› de¤iﬂtirmek zorunda
oldu¤umuzu hissederiz. Yap›lacak ﬂey, “de¤iﬂti¤imi ve bu iﬂi art›k
yapabilece¤imi kabul etmeleri için baﬂka ne yapabilirim” diye düﬂünmektir.

Her ﬁeyi Elde Ettim
Güçlü olmak istedim... Ve Tanr› beni güçlendirmek için zorluklar yollad›.
Bilgelik istedim... Ve Tanr› çözmem için sorunlar yollad›.
Baﬂar› istedim... Ve Tanr› bana çal›ﬂmam için zekâ ve kas gücü verdi.
Cesaret istedim... Ve Tanr› bana üstesinden gelmem için gereken sorunlar
verdi.
Sevgi istedim... Ve Tanr› bana, yard›mc› olmam için sorunlu insanlar
yollad›.
‹yilik istedim... Ve Tanr› bana f›rsatlar yollad›.
‹stedi¤im hiçbir ﬂeyi elde edemedim...
Ama, ihtiyaç duydu¤um her ﬂeyi elde ettim.

Her zaman iyi
giyimli ve iyi
görünümlü olun.
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3

N‹YE G‹Y‹N‹YORUZ?

Kiﬂisel imaj›m›z› belirleyen ve etkileyen birçok unsur var. Bunlar›n baﬂ›nda
d›ﬂ görünüm ve d›ﬂ görünüme etki eden giyim konusu yer al›yor. ‹nsanlar›
yaln›zca giydikleri ile yarg›laman›n ya da de¤erlendirmenin hata olarak
görülmesine karﬂ›n, yine de insanlar›n d›ﬂ görünüﬂümüze bakarak, ön
yarg›l› davrand›klar› bir gerçektir. Olaya bu aç›dan bak›ld›¤›nda yap›lmas›
gereken; d›ﬂ görünüﬂün pozitif bir ilk izlenimdeki rolünün göz önünde
bulundurulmas› ve konu üzerinde dikkatle durulmas›d›r.
‹nsanlar karﬂ›lar›ndaki kiﬂilerin yeteneklerini ö¤renmeye zaman harcamadan
sadece giyimleriyle, yans›tt›klar› ilk izlenimlerine dayanarak onlar›
de¤erlendirmektedir. E¤er mesle¤imiz gün içinde çok say›da insanla temas›
gerektiriyorsa, duruma uygun k›yafeti seçmek olumlu ilk izlenim ve pozitif
bir profesyonel imaj yaratma aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r.
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“K›l›k k›yafetine
dikkat etmeli insan,
Kimse bakm›yor
bana
Üstüm baﬂ›m
periﬂan.
S›rt›nda samur
kürkün olunca
Beysin, paﬂas›n.
‹lahi Nasrettin
Hoca,
Kürküyle yaﬂas›n.”
Behçet Necatigil

‹lk izlenim her zaman belirleyicidir. ‹letiﬂim uzmanlar›, “Bir ortama d›ﬂ
görünüﬂünüzle girer, ﬂahsiyetinizle u¤urlan›rs›n›z” der. ‹maj›n ilk ve en
önemli ayaklar›ndan biri olan giysiler de, kiﬂinin kendisini tan›mas› ve
olumlu bir etki yaratmas›n›n ön koﬂuludur. Psikologlar d›ﬂ imaj›n içerideki
kiﬂiyi temsil etti¤ini düﬂünüyor. Bu nedenle, “kiﬂisel geliﬂiminize h›z verin
ancak kimli¤inizle görünüﬂünüz aras›ndaki ba¤› kesinlikle koparmay›n”
diyorlar.
Di¤er yandan, kendisine sayg›s› olan kiﬂiler görüntülerine ve giyimlerine
özen gösterirler. Kendisine sayg›s› olan, temiz ve düzenli kiﬂilerin, iﬂlerinde
de özenli olacaklar›n›, bu kiﬂilerin sorumlu ve baﬂar›l› kiﬂiler oldu¤unu
düﬂünür ve onlara güveniriz. Bu kiﬂiler, daha ilk izlenimlerde, baﬂkalar›yla
olan iliﬂkilerine “art› puanla” baﬂlarlar.

Bir ortama d›ﬂ
görünüﬂünüzle
girer, ﬂahsiyetinizle
u¤urlan›rs›n›z.
Kendisine sayg›s›
olan kiﬂiler,
görüntülerine ve
giysilerine özen
gösterir.
Do¤ru giyinmek,
insanda huzur ve
emin olma duygusu
uyand›r›r.
Etkili giyinmek, ise,
baﬂkalar›n›n
üzerinde çarp›c› bir
etki b›rakmakt›r.
Seçti¤imiz k›yafet
bizi vezir de
yapabilir, rezil de.

Unutmayal›m ki görüntümüz bizim geldi¤imiz yeri (ﬂehirli, taﬂral›), e¤itim
ve kültür düzeyimizi, sofistikelik seviyemizi, statümüzü, mesle¤imizi, ruh
halimizi, ekonomik durumumuzu ve kültürel geçmiﬂimizi ortaya koyar.
Bu yüzden do¤ru ve etkili giyinmeyi ö¤renmemiz ve uygulamam›z
önemlidir.
Do¤ru giyinme ile, iﬂimize, kiﬂili¤imize uygun giyinme ve giydiklerimizin
birbiriyle uyumlu olmas› kastedilmektedir. Do¤ru giyinmek, insanda huzur
ve emin olma duygusu yarat›r.
Etkili giyinmek ise baﬂkalar›n›n üzerinde “çarp›c›” bir etki b›rakmak
demektir. Bu etki hem iﬂ hayat›nda hem de sosyal hayatta insanlar› ikna
etmek ve kal›c› iliﬂkiler kurabilmek için çok iﬂe yaramaktad›r.
Bir dü¤üne ya da toplant›ya, mülakata ne giyinmemiz gerekti¤ini biliyorsak,
kurallar› biliyor oluﬂumuzdan dolay› üstünlük hissederiz. Sosyal aç›dan
do¤ru giysiler, gruplar› birbirine ba¤layabilir. Ayk›r› olanlar ise toplum
d›ﬂ›na itilebilir.
Sosyal, politik ve ekonomik e¤ilimlerde giyim tarz›m›z› etkiler. Moda, o
anki sosyal, politik ve ekonomik e¤ilimleri yorumlar ve onlar› giysi formlar›
olarak sunar. Seçti¤imiz k›yafet bizi vezir de yapabilir, rezil de.
Giyim tarz› ve hayata bak›ﬂ tarz› aras›nda ba¤lant›lar vard›r. Giyim tarz›na
bakt›¤›n›z bir kiﬂinin yaﬂam felsefesini anlama ﬂans›n›z vard›r demektir.
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Tabii ki k›yafet maske gibidir ve de¤iﬂtirilebilir ama sözü edilen ﬂey,
ortalamada bize karﬂ›m›zdaki insan hakk›nda bilgiler veren bir imaj unsuru
olmas›d›r. Kimi zaman vücudu koruyan bir unsur olurken, kimi zaman
vücudu ortaya koyan bir unsura dönüﬂebiliyor.

Biz Konuﬂmadan Giysilerimiz Konuﬂuyor
K›yafetimizi oluﬂturan her unsur (renk, boy, kal›nl›k, incelik, desen, stil)
birtak›m mesajlarla doludur. Bir k›yafet, muhafazakâr yaﬂam görünüﬂünü
ortaya koyarken bir di¤eri, cinsel kimli¤i ön plana ç›karmay› amaçlar.
Bizler karﬂ›m›zdakinin k›yafetine bakarak, kendi beklentilerimizi iﬂin içine
kat›p o kiﬂi ile karﬂ› bir iletiﬂim baﬂlat›p baﬂlatmama karar› veririz. ‹nsanlar
kendilerinden bir ﬂeyler bulduklar› insanlarla bir arada olmaktan mutluluk
duyarlar.
K›yafetimiz gerek görüﬂlerimiz, gerekse duygular›m›z hakk›nda bilgi veren
unsurlardand›r. Temiz, ﬂ›k bir k›yafet içinde dilenen bir insan›n gerçekten
paraya ihtiyac› olan biri olaca¤›na; ya da kötü, eski, kirli k›yafetler giyinmiﬂ
bir kimsenin iﬂadam› olaca¤›na inan›r m›s›n›z? Bu sebepledir ki k›yafet,
yaﬂam tarz›, statü, ekonomik ve sosyal durum hakk›nda bizlere bilgi verir.
Sahip olunan kariyere uygun k›yafetlerin seçimi ço¤u zaman hem kad›nlar,
hem de erkekler aç›s›ndan yap›lmak zorunda olunan, zor seçimlerdendir.
Bu konudaki kurallar yaz›l› de¤ildir ve kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂmektedir. Uygun
k›yafet seçimiyle ilgilenen bir psikolog ﬂöyle bir sonuca varm›ﬂt›r:
“Giyinme ve kendine özen gösterme iﬂi, k›yafetlere iliﬂkin bilinçalt›
beklentilerine ve önyarg›lara dayanmaktad›r. Örne¤in; üç parçadan oluﬂan
koyu renk tak›m giyen bir iﬂadam›, kendisini muhafazakâr olarak ifade
etmektedir. Bunun yan›nda, k›sa paçal› bir pantolon ve tozlu ayakkab›lar
ise, düzensiz ve da¤›n›k bir kiﬂili¤in d›ﬂavurumudur.”

K›yafet; yaﬂam
tarz›, statü,
ekonomik ve
sosyal durum
hakk›nda bilgi
verir.

Bu konuda üzerinde durulan kilit nokta, bilinçalt› beklentileridir. Herkesin
kendisine özgü, do¤ru bir giyim tarz› vard›r. Bu yüzden yeni tan›ﬂ›lan bir
kiﬂinin görünüﬂü, belirli standartlarla çeliﬂiyorsa o kiﬂi hakk›nda rahats›zl›k
hissedilebilir. Günümüzde toplum, giyim konusunda her ne kadar daha
toleransl› ise de, yine de baz› beklentiler varl›klar›n› sürdürmektedir.
Giyinince üzerimizdeki giysiler arac›l›¤›yla insanlara bir mesaj gönderiyoruz.

K›sa paçal› bir
pantolon ve tozlu
ayakkab›,
düzensiz ve
da¤›n›k bir kiﬂili¤in
d›ﬂavurumudur.
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Bu ﬂekilde oluﬂan iletiﬂim tarz›, hedef kitlelere uzanan bir köprü de olabilir,
onlarla aram›za giren bir engel de! Yeni trendleri takip etmek, yak›ﬂsa da
yak›ﬂmasa da herkesin giyindi¤ini giymek “modaya uymak” de¤ildir.
Önemli olan insanlar›n giydiklerini taﬂ›yabilmeleri, en önemlisi de
k›yafetleriyle kiﬂiliklerini yans›tabilmeleri ve bir mesaj verebilmeleridir.
Yani giysilerin “konuﬂmas›” ama “boﬂ” konuﬂmamalar› çok önemlidir.

D›ﬂ Görünüﬂ ve ‹ﬂ Hayat›
Genel inan›ﬂ, bir aday›n bir iﬂe uygunlu¤unun sahip oldu¤u nitelikleriyle
ölçülmesi gerekti¤idir. Fakat görüﬂme an›ndaki k›yafetin ve genel bak›m›n
yan› s›ra, aday›n fiziksel özellikleriyle (boy, kilo vb.) bir bütün olan ‘d›ﬂ
görünüﬂ’ün de bu iﬂte çok etkili oldu¤u bilinmektedir. Özellikle ‘sat›ﬂ’
alan›nda çal›ﬂacak kiﬂilerde ve iletiﬂimle ilgili sektörlerde (reklam, halkla
iliﬂkiler gibi) ‘fiziksel görünüm’ ﬂartlar› neredeyse dillendirilmeyen ve
yaz›lmam›ﬂ bir kod gibidir.
Bu yüzden, iﬂ hayat›nda da sosyal yaﬂant›m›zda da her zaman bak›ml›,
temiz ve düzenli olmak zorunday›z. Görüntümüzle çal›ﬂt›¤›m›z kurum,
yapt›¤›m›z iﬂ, pozisyonumuz ve hedeflerimiz tutarl›l›k göstermelidir. Belirli
bir kültüre ait, kendini seven ve güvenen, kendisine sayg›s› olan bir birey
mesaj› vermeliyiz. Böyle bir mesaj› verebilmek için de, önce böyle biri
olmal›y›z.

Giyim yolu ile
iletiﬂim tarz›,
hedef kitleye
ulaﬂan bir köprü
de olabilir,
aram›za giren
engel de.

Bunun için öncelikle çal›ﬂt›¤›m›z kurumun kurum kültürü ile imaj›na uygun
giyim tarz› ve genel görünüﬂ standartlar› tespit edilmelidir. E¤er nas›l
giyinilece¤i konusunda kuﬂku duyuluyor ya da tam bir karara var›lam›yorsa,
ciddi bir giyim tarz› olarak görülen tak›mlar tercih edilmelidir.
Ayr›ca bulunulan konuma de¤il gelinmek istenen pozisyona, yani belirlenen
kariyer hedefine göre giyinilmelidir. Kiﬂiler giyiniﬂleriyle, iﬂlerinden tatmin
olup olmad›klar›n› ve iﬂlerinde ne kadar yükselmek istedikleri mesajlar›n›
karﬂ›s›ndakilere kolayl›kla iletilebilmektedir.
Son moda k›yafetlerin iﬂ hayat›nda ya da profesyonel ortamlarda kullan›lmas›
uygun görülmemektedir. ‹ﬂ dünyas›; üniversite, sanat ya da spor çevrelerinden
daha tutucudur. Modan›n yak›n takipçisi bile olunsa etkili bir profesyonel
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imaj için bundan vazgeçilmelidir. ﬁayet moda ak›mlar›na uygun giyinmeyi
seviyorsan›z, moday› tarz›n›za ve profesyonel yaﬂama adapte ederek
uygulamal›s›n›z. Modaya hiçbir zaman körü körüne uyulmamal›d›r.
‹nsanlar genellikle etraflar›ndakilerden gördüklerini uygulamaya çal›ﬂ›yorlar.
Kendi tarz›n› oluﬂturmuﬂ olanlar da var ama onlar az›nl›kta. Önemli olan
giysilerle mesaj vermek; moday› takip ediyorum diye yak›ﬂan› da yak›ﬂmayan›
da giymek de¤ildir. ‹lerleyen teknoloji, ekonomik kalk›nma ve gençlerin
e¤itim seviyesinin artmas›yla Türk insan›n›n da modaya bak›ﬂ› de¤iﬂti. Bu
tabii ki iﬂ dünyas›na da yans›d›. Bununla beraber, profesyonel yaﬂam için
giyinirken içimizdeki gerçek kimli¤imizi yans›tmay› unutmamal›y›z.

Nereden Geldi¤ini Unutma...
Bir zamanlar Ayaz ad›nda bir köle varm›ﬂ. Takdir bu ya, köle bir gün
Sultan Mahmut’un kölesi olmuﬂ. Sultan, köleyi taﬂ›d›¤› asil karakteri
sebebiyle çok sevmiﬂ. Derken sultan›n öylesine itimad›n› kazanm›ﬂ ki,
bütün sultanl›¤›n haznedar› tayin edilmiﬂ ve en k›ymetli, zarif mücevherler,
taﬂlar ona emanet edilir olmuﬂ. Bu geliﬂmeyi gören sarayl›lar ise durumdan
pek rahats›z olmuﬂlar. Hasetleri ve kibirleri yüzünden, sözümona basit
bir köleye böyle bir mevki verilmesini, kendi rütbelerine ç›kar›lmas›n›
bir türlü hazmedememiﬂler. Bu duygular içinde, özellikle sultan
yak›nlardaysa ondan gün geçtikçe daha çok ﬂikâyet etmeye baﬂlam›ﬂlar
ve asil ruhlu kölenin itibar›n› zedelemek için ellerinden geleni yapm›ﬂlar.
Bir gün sultan›n huzurunda bir sarayl›n›n bir di¤er sarayl›ya ﬂöyle dedi¤i
duyulmuﬂ: “Köle Ayaz’›n s›k s›k hazineye girdi¤ini biliyor musun? Asl›nda
her gün gidiyor; hatta izinli günlerinde bile gidip orada saatlerce kal›yor.
Onun mücevherlerimizi çald›¤›ndan ad›m gibi eminim.” Sultan kulaklar›na
inanamam›ﬂ. “‹ﬂin asl›n› kendi gözlerimle görmeliyim,” demiﬂ. Böylece
o da hazine dairesine gidip Ayaz’› gözlemek istemiﬂ. Duvara küçük bir
delik yapt›r›p, içeride olanlar› seyretmeye haz›rlanm›ﬂ.
Ayaz hazine dairesine bir dahaki sefer geldi¤inde sultan d›ﬂar›da
beklemeye koyulmuﬂ. Kölenin sessizce içeri girdi¤ini, kap›y› kapatt›¤›n›
ve sand›¤a gitti¤ini görmüﬂ. Köle Ayaz, sand›¤›n önünde diz çökmüﬂ,
kapa¤› usulca kald›rm›ﬂ ve içinden bir ﬂey ç›karm›ﬂ.
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Moday› takip
ediyorum diye,
yak›ﬂan› da
yak›ﬂmayan› da
giymek do¤ru
de¤ildir.
Profesyonel
yaﬂam için
giyinirken, gerçek
kimli¤imizi de
yans›tmal›y›z.

Orada saklad›¤› küçük bir bohçaym›ﬂ bu. Bohçay› öpmüﬂ aln›na koymuﬂ
ve sonra da açm›ﬂ. Sand›ktan ç›kan, köleyken giydi¤i y›rt›k p›rt›k bir
elbiseymiﬂ!
Köle ayaz, sarayl› giysilerini ç›karm›ﬂ bu elbiseyi giymiﬂ ve sonra da
aynan›n karﬂ›s›na geçmiﬂ, kendi kendine “Daha önceleri bu elbiseyi
giydi¤in zamanlar kim oldu¤unu hat›rl›yor musun?” diye sormuﬂ. “Bir
hiçtin sen. Hepsi hepsi sat›lacak bir köleydin ve Allah, sultan›n eliyle
sana rahmetinden belki de hiç hak etmedi¤in nimetler lütfetti. ‹ﬂte Ayaz,
ﬂimdi buradas›n, ama asla nereden geldi¤ini unutma. Çünkü mal mülk
insan›n haf›zas›n› uçurur, unutuluﬂlara sürükler. ﬁimdi sen de, nimetçe
senden aﬂa¤› olanlara kibirle bakma ve daima hat›rla Ayaz, hat›rla...”
Sand›¤› kapam›ﬂ, kilitlemiﬂ ve sessizce kap›ya do¤ru yürümüﬂ. Hazine
dairesinden ç›karken birden sultanla yüz yüze gelmiﬂ. Sultan gözlerini
Ayaz’›n yüzüne dikmiﬂ dururken, yanaklar›ndan aﬂa¤› yaﬂlar süzülüyormuﬂ
ve bo¤az› öyle dü¤ümlenmiﬂ ki, konuﬂmakta güçlük çekmiﬂ.
“Bugüne kadar mücevherlerimin hazinedar›yd›n, ama ﬂimdi kalbimin
hazinedar›s›n. Bana, benim de önünde bir hiç oldu¤um kendi sultan›m›n
huzurunda nas›l davranmam gerekti¤i dersini verdin...”

Kiﬂisel Tarz ve Giyim
Kiﬂisel tarz, kiﬂiye özgü davran›ﬂ ﬂekli, tutum, giyim ve kiﬂinin kendine
özgü davran›ﬂ ve iﬂ yapma biçimleridir. Kendine has tarz› olanlar herkesin
ald›¤› giysiyi alabilir ama ona kiﬂisel tarzlar›na uygun aksesuarlar ekleyerek
(kravat, mendil, kol dü¤mesi vs.) herkesten farkl› bir görüntü elde edebilir.
Bu nedenle herkesin benzer k›yafetler giyip tek tip olmas› söz konusu
de¤ildir. Herkes kendi kiﬂisel tarz›n› devreye sokarak di¤erlerinden farkl›
oldu¤unu ortaya koyabilir.

Kiﬂisel tarz›n›z›
belirleyinceye
kadar fazla göze
batmayacak
k›yafetler seçmek
en emin yoldur.

Kendi kiﬂisel tarz›n›z› belirleyinceye ve bu konuda güven kazanana kadar
fazla göze batmayacak k›yafetler seçmek ve çevredeki insanlar gibi
giyinmek en emin yoldur. E¤er iﬂe s›f›rdan baﬂl›yorsan›z ortama uyum
sa¤lamak ve mümkün olabilecek en iyi izlenimi verebilmek için
gard›robunuzu daha dikkatli oluﬂturman›z gerekir.
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Üyesi oldu¤unuz iﬂyerinin, sivil toplum örgütünün veya siyasi partinin
sizden bekledi¤i ﬂeyi giymek, onlara tak›mdan biri olmay› seçti¤inizi
gösterecektir. Do¤ru düzeyde bir gard›rop seçmek önemli bir ilk ad›md›r.
‹nsanlar bir kurum kültüründen di¤erine geçtiklerinde ço¤unlukla yanl›ﬂ
yaparlar. Örne¤in, finans sektöründen sosyal hizmetlere geçtiklerinde,
çal›ﬂanlar›n NE yapt›klar› de¤il, NASIL yapt›klar› üzerine yo¤unlaﬂmaya
yönelten bir süreç kültürünün tipik özelli¤i olan daha teklifsiz giyim tarz›
için, kendi görünüﬂlerinin fazla resmi kald›¤›n› düﬂüneceklerdir.
Baﬂar›l› giyinen bir kiﬂi yapt›¤› iﬂe uygun ve kiﬂili¤inin do¤ru bir yans›mas›
olan ay›r›c› bir giyim tarz› bulur. Bu bir kez geliﬂtirildi mi her duruma
uydurulabilir. Çok basitmiﬂ gibi görünüyor, ama uygulamas› hiç de kolay
de¤ildir. Ço¤u insan bu konuda düﬂünmeye baﬂlamay› bile zor bulur.
Herkes elbiseler hakk›nda ayn› ﬂekilde düﬂünmez. Yetiﬂme biçimleri,
kendilerine duyduklar› inanc›n düzeyi, öz imajlar› ve kiﬂilikleri al›ﬂveriﬂe
ç›kt›klar› ve giyindikleri s›rada verecekleri kararlar› etkiler. Kimileri bu
süreçten bütün bütüne kaçar ve her gün bir üniforma giyer. Baz›lar›,
özellikle erkekler kendilerini baﬂkalar›n›n giydirmesini -eﬂleri, anneleri,
arkadaﬂlar› ya da giyim ma¤azas› görevlileri- tercih ederler.
Nas›l iyi giyinilece¤ini bilmek Allah vergisi bir yetenek de¤ildir. Herkese
ö¤retilebilecek bir dizi temel beceri vard›r, ama hiçbir müfredat program›
içinde yer almazlar! ﬁirketler kiﬂisel imaj› yönetim tarz›n›n ayr›lmaz bir
parças› olarak alg›lamalar›na karﬂ›n, kiﬂisel geliﬂimi bu yönde cesaretlendirme
konusunda biraz a¤›rd›rlar.

Nas›l iyi
giyinilece¤ini
bilmek, Tanr›
vergisi bir yetenek
de¤ildir.
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4

G‹Y‹M VE K‹ﬁ‹L‹K

Nas›l iyi giyinilece¤ini bilmek ya da ö¤renmek için özel yeteneklere sahip
olmak gerekmiyor. Herkesin ö¤renebilece¤i bir dizi temel beceri vard›r.
‹nsanlar›n ço¤u, gerek iﬂ yaﬂam›nda gerekse sosyal ve politik hayatta
giydiklerinin önemli oldu¤unu düﬂünür. Ama neyin uygun oldu¤u ve bu
konuda kime inanacaklar› ya da dan›ﬂacaklar› konusunda pek fazla
seçenekleri yoktur.
‹ﬂyerinde, politikada, bir sunum veya mülakat gibi özel durumlarda ne
giyilece¤ine dair karar verirken kiﬂisel ihtiyaçlar›n ve “izleyici kitlesinin
beklentileri” bu karar›m›z› önemli ölçüde etkiler. Sosyal ve ekonomik
e¤ilimler de bu karar› hissettirmeden etkileyecektir.
Gerek iﬂ yaﬂam›nda gerekse sosyal ve siyasal yaﬂamda herkes kendisini
en etkili ﬂekilde sunmak ve iyi izlenimler b›rakmak ister. Kendinizi etkili
ﬂekilde sunmak için, elbette e¤itiminiz, birikimleriniz ve deneyimleriniz
kendinize olan güveninizi art›racakt›r.
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Baz› insanlar,
Hayatlar›n› kendileri
ﬂekillendirir.
Baz›lar› ise,
Hayat›n onlara neler
getirece¤ini
Pasif biçimde bekler.
Bu iki çeﬂit insan
aras›ndaki fark,
Birinin dolu dolu
yaﬂamas›,
Di¤erinin sadece var
olmas›d›r.

Kendinize olan güveninizi daha da art›racak bir baﬂka unsur da kendinizi
ve giysilerinizi o gün be¤enmenizdir. Kendinizi be¤enmeniz ve iyi
hissetmeniz davran›ﬂlar›n›zdan tutumunuza, çevrenizdekilerle iletiﬂimden
fiziksel enerjinize ve hatta yürüyüﬂünüze kadar yans›r.
Kendini seven, be¤enen, kendine güvenen kiﬂiler, çevrelerindeki insanlarla
ve olaylarla u¤raﬂmay› bir kenara b›rak›r, iﬂlerine, hedeflerine konsantre
olurlar. Çevreye olumlu enerji yayarlar. Davran›ﬂlar› ve olaylar karﬂ›s›ndaki
tutumlar› hep olumlu olur. Bu kiﬂilerin iletiﬂime girdikleri kiﬂileri etkileme
güçleri vard›r.
Bununla beraber pek çok insan, ne giymeleri gerekti¤i konusunda
güvensizdir ve ço¤u kez asl›nda hoﬂlar›na gidenin ne oldu¤unu bilmezler.
Kuruluﬂlar›n›n beklentilerine uygun giyinmek isterler, ama bütünlüklerini
feda etmeyi de göze alamazlar. Ço¤umuz içgüdüsel olarak ne giymeyi
istedi¤imizi biliriz ve farkl› durumlarda ne giymenin uygun olaca¤›na
iliﬂkin bir görüﬂümüz de vard›r. Ancak, ço¤u zaman insanlar›n kiﬂilikleri,
nas›l giyinmeleri gerekti¤i konusunda bask›n olabilmektedir. Bu yüzden
birbirinden farkl› giyim tarzlar› ortaya ç›km›ﬂt›r.

Klasik Giyim
Nas›l iyi
giyinilece¤ini
bilmek ya da
ö¤renmek için özel
yetenek
gerekmiyor.
Kendisine
güvenen insanlar,
çevrelerine olumlu
enerji yayarlar.
Klasik giyim tarz›,
zarif ve iyi giyimli
gösterebilir.

Klasik giyim; kendine özgü bir model, tarz›nda dengeli, resmi, s›n›rl›,
düzenli, geleneksel ya da sade bir tarzd›r.
Klasik giyinen biri genelde klasik bir vücut yap›s›na ve özelliklerine sahiptir.
Tipik olarak orta boyludurlar, düz, dengeli hatlar›, oranl› bir vücutlar›
vard›r ve özenli giyinirler. Hem tarz hem de görünüﬂ olarak muhafazakârd›rlar.
Baﬂar›l› klasik görünüﬂ için, kiﬂisel yorum kat›lmam›ﬂ, son derece klasik
giysiler giymek gerekir. Do¤al iplikten –keten, ipek, pamuk, yün– dokunmuﬂ
kumaﬂlardan yap›lan elbiseler iyi görünür. Gövdeyi saran ya da belli eden
de¤il, dikiﬂi iyi gösteren, dökümlü ve iyi kalitede kumaﬂlar tercih edilmelidir.
Klasik giyim zarif ve iyi giyimli gösterebilir, çok pahal› versiyonlar›
kullanmadan pahal› ve klas bir görünüm olana¤› sa¤lar. Ancak s›k›c› ve
çok muhafazakâr olabilir, renkle, tarzla ya da kaliteyle denemeler yapmak
için uygun de¤ildir. Bu s›k›c›l›ktan kurtulmak için aksesuarlar kullan›labilir.
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D›ﬂavurumcu Giyim
D›ﬂavurumcu giyinenler giysilerden zevk al›rlar. Onlar için giyinmek ve
ne giyece¤ini seçmek keyifli bir u¤raﬂt›r. Bu u¤raﬂlar›nda zamana, yere
ve ortama önem vermezler. Ayr›nt›lara gösterilen özen son derece önemlidir,
giysileri birbirine uyumlu k›lmakta s›k›nt› çekerler ama her zaman üst
baﬂlar› düzgün görünür.
Giyime gösterdikleri tutumdan fark edilebilecek ﬂekilde, giysileri üzerlerine
iyi oturur ve son derece bak›ml› görünür. Giysileri kiﬂiliklerinin ve
duygular›n›n bir d›ﬂavurumu olarak kullan›rlar. Olumlu bir öz-imaja
sahiptirler, ancak davran›ﬂlar› giysiler ve görünüﬂle ilgili bir saplant›ya
gömülü olabilir. Giyiniﬂ biçimleri bireyselliklerinin d›ﬂavurumu oldu¤undan,
d›ﬂavurumcular kendileriyle tam olarak ayn› ﬂekilde giyinen birine rastlama
korkusunu yaﬂarlar.

Avangard Giyim
Avangard giyim Frans›zca Vanguard’dan; yeni hareketlerin, fikirlerin
öncüleri; yeni ya da deneysel kavramlar geliﬂtiren entelektüel kesimden
gelmektedir. Ço¤u insan›n henüz giymedi¤i ﬂeyleri giymekten hoﬂlan›rlar.
Bu tür giyim tarz›na sahip olanlar için, bir ﬂeyi genel tüketiciye ulaﬂmadan
önce giymek önemlidir. Görünüm seçkin caddelere s›çrar s›çramaz,
mümkünse ondan bile önce, bu kiﬂiler baﬂka bir görünüme bürünmüﬂ
olurlar. Bu çeﬂit giyimden hoﬂlananlar bir izleyici kitleye ihtiyaç duyarlar.
Erkek giyimi için kad›n giyim kumaﬂlar›n›, örne¤in ﬂifon ya da danteli;
belli bir amaç için üretilmiﬂ kumaﬂ› farkl› bir amaca yönelik kullanmak:
Gümüﬂ lameden bahç›van pantolonu ya da d›ﬂar›da giymek üzere kauçuk
ve plastik türevi ilginç kumaﬂlar, ﬂal yerine at battaniyesi gibi. Kumaﬂlar›n
yap›s›n› bozuﬂturma, parçalama, kesme, giysilerin tersini d›ﬂar› giyme,
at›lan malzemelerden –ﬂiﬂe kapa¤›, eski telefon kart›, portakal filesi- üretilen
kumaﬂlardan yap›lan giysileri tercih etmek suretiyle kendilerini farkl›
k›lmaya çal›ﬂ›rlar.
Bu tarz giyim zeki ve serüvenci görünebilir, muhafazakâr meslektaﬂlar›n›n
hayranl›¤›n› kazanabilir. Ancak aﬂ›r› bir avangard tarz anarﬂik ya da zorlu
görünebilir; k›skançl›k ya da alay konusu olabilir.
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Giysileri;
kiﬂiliklerinin ve
duygular›n›n d›ﬂa
vurumu olarak
kullan›l›rlar.

Olumsuz Giyim
Olumsuz giyinenler giysiler üzerine kafa yormaktan hiç hoﬂlanmazlar.
K›l›ks›z ve uyumsuz görünebilirler. Giysileri temiz, bak›ml› veya ütülü
de¤ildir, üstlerine iyi oturmaz. Olumsuzluk kendine duyulan inanc›n
yüksek veya düﬂük bir düzeyde olmas›ndan ya da bir üstünlük duygusundan
kaynaklanabilir. “‹nsanlar beni oldu¤um gibi kabul etmek zorunda” diye
düﬂünürler. Ya da bu tutum, d›ﬂ faktörlerce onaya gerek duymayan içsel
ve güçlü bir benlik duygusundan do¤abilir.

Gösteriﬂsiz Giyim
Gösteriﬂsiz giyim tarz› aﬂ›r› sadelik, her ﬂeyin en az ölçüde kullan›m›
demektir: süssüz, dü¤mesiz, olabildi¤ince az aksesuar; nötr renkler ve
basit çizgiler üzerinde yo¤unlaﬂma bu tarz giyimin temel özelliklerindendir.
Koyu, orta ve aç›k tonlarda so¤uk nötr renkler; siyah, lacivert, gri, bordo
kahve, gri kahve, bej, fildiﬂi; gri beyazla uyumlu olmas› için krem/süt/beyaz,
kontrast sa¤lamak için koyu gri/gri beyaz tercih edilir.
Modern ya da geleneksel dokumalar, dökümlü ve ak›c› olmayan orta
kal›nl›kta veya kal›n kumaﬂlar tercih edilir. Buruﬂtuklar› ve yal›n çizgilerden
uzak oldu¤u için keten ve taﬂlanm›ﬂ ipek kullan›lmaz. Bu tarz giyim ça¤daﬂ,
ﬂ›k, entelektüel görünüm sa¤lar. Buna karﬂ›n s›k›c› ve keskin olabilir,
girmek yasakt›r mesaj› verebilir.

Erkeksi Giyim

"‹nsanlar, beni
oldu¤um gibi
kabul etmek
zorundad›r"
yaklaﬂ›m› do¤ru
de¤il.

Erkeksi giyim; erkeklerin karakteristi¤i olarak görülen nitelikler taﬂ›mak,
koyu renkleri, düz çizgileri ve kar›ﬂ›k dokumalar› tercih etmek anlam›na
gelmektedir. Renk olarak lacivert, kömür karas›, çam yeﬂili, bordo, koyu
kahverengi; kumaﬂlar ise gabardin, flanel, ince yünlü –geleneksel erkek
giyimine iliﬂkin tüm kumaﬂlar olabilir. Erkek ya da kad›n taraf›ndan giyilsin,
erkeksi dizayn ö¤eleri profesyonel ve ölçülü ise, uygun olarak alg›lan›rlar.
Ancak aﬂ›r› yorumlar›nda, kad›n› göz korkutucu, erke¤i ac›mas›z ve
ulaﬂ›lmaz gösterebilir.
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Bunu hafifletebilmek için; karﬂ›t tarzda bir ö¤e katmak; örne¤in erkeklerde
kravatlar ve gömlekler için yumuﬂak renkler, kad›nlarda daha narin
ayakkab›lar ve daha aç›k renklerin kullan›lmas› düﬂünülebilir. Giysi ve
aksesuarlar›n bir erkek gard›robundan ödünç al›nm›ﬂ gibi durmas›na izin
verilmemelidir.

Kad›ns› Giyim
Kad›ns› giyim; kad›nlar›n karakteristi¤i olarak görülen nitelikleri taﬂ›mak
için kad›ns› aç›k renkler, akan çizgiler, yuvarlak hatlar, yumuﬂak dokular
kullanmakt›r. Bu amaçla cüretli parlak ya da soluk, kibar, yumuﬂak renk
tonlar› ve siyah kadife, beyaz dantel, ﬂifon, ince pamuklu ya da yünlüler,
angora, yumuﬂak ipekler, krepdöﬂin, organza, yumuﬂak suni ipek, ince
pamuklu jarse kumaﬂlar kullan›ld›¤› görülmektedir.
Kad›ns› dizayn ö¤elerinden hoﬂlanan erkekler tarzlar›n›n en çok kad›n
çevresince takdir edilece¤ini görecektir. Pembe gömlek, kumaﬂ› ilgi çekici
ceket, el bask›s› ipek kravat muhafazakâr kesimler d›ﬂ›nda her yerde uygun
olabilir.

Süslü Giyim
Süslü giyim tarz›; süsleme a¤›rl›kl›, çok say›da ziynet kullan›m›n› içerir.
Uç yorumda, heyecan verici olabilir ya da bir karabasana dönüﬂebilir.
Görünümün her yönü süslenir.
Kad›nlar: saç süsleri, tokalar, taraklar, küpeler, süslü ve zincirli gözlükler,
aﬂ›r› makyaj, sallant›l› bilezik, süsleyici ayr›nt›larla dolu kol saati, süslü
dü¤meler, kapakl› cepler, iﬂlemeli bluz, dikiﬂ ayr›nt›lar›, iﬂlemeli el çantalar›,
fiyonklu ayakkab›lar bu tarz›n önemli unsurlar›d›r.
Erkeklerde gömlek, tak›m elbise ve kravat, hepsi farkl› desen ve kumaﬂlarda;
yelekte süslü dü¤meler, saat cebi ve zincir, kol dü¤meleri, desenli çoraplar
olabilir.
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Giysi ve
aksesuarlar›n, bir
erkek
gard›robundan
ödünç al›nm›ﬂ gibi
durmas›na izin
verilmemelidir.

Bütün bunlar iyi yap›ld›¤›nda a¤›rbaﬂl› ve ak›ll› görünüm verebilir, tersi
durumdaysa baﬂ a¤r›s› yarat›r. Her renkten yüzey dokulu veya süslemeli
kumaﬂlar, k›sa tüylü kadifeler, yün, kendinden desenli pamuklular, jakar
dokumas›, y›kanm›ﬂ ipek kumaﬂlar kullan›labilir.
Bu tarz giyinenlere bakmak ilginç olur, genelde “sohbet konusu olacak
ﬂeyler” giyerler. Do¤ru giysileri bulmak için zaman harcamaya isteklidir,
ancak nerede durmas› gerekti¤ini bilmez, renk düzenini alt üst edebilirler.

Do¤al Giyim
Do¤al giyim tarz›; yapay de¤il, yapmac›kl›ktan uzakt›r. Düz renkler, renk
paletinin muhafazakâr bölümü, kahverengi ve yeﬂilin tonlar› gibi “k›rl›k”
renkler, baharat renkleri de¤il, ot renkleri, mavi ve beyaz›n denize iliﬂkin
tonlar› tercih edilir.
Do¤al iplikler, tüvitler, el dokumalar›, fitilli kadife, iki renkle dokunmuﬂ
pamuklular, kal›n tüylü pamuklular, kabar›k dokumalar, kareli yünlü ‹skoç
kumaﬂ›, kot, ham ipekten gabardin kumaﬂlar kullan›labilir. Desenler, küçük
ve büyük ekoseler, ‹skoç kumaﬂlar›, dar çizgiler, küçük ﬂal desenleri
ﬂeklinde olabilir.
Bu tarz, spor giysilerde iyi durur: yelken, tenis, yürüyüﬂ elbiseleri, jimnastik
veya antrenman giysileri, ﬂortlar, tiﬂörtler; ‹ngilizvari taﬂral› görünümü
sunar.
Do¤al giyinmeyi tercih edenler ﬂ›kl›ktan önce rahatl›¤a önem verir, olay›n
ya da iﬂin gereklerini göz ard› ederler. Dolay›s›yla yetersiz giyinme e¤ilimleri
vard›r. Do¤al birinin rahatça giydi¤i teklifsiz tarz, kolayl›kla rüküﬂlü¤e ve
k›l›ks›zl›¤a dönüﬂebilir. Mülakat gibi resmi bir olay ya da dü¤ün gibi özel
bir durumda bu tarz giyinmek, kayg› verici durumlar yaratabilir.

Rahat Giyim
Süslü giyinenlere
bakmak ilginç
olabilir.

Rahat giyim tarz›n› seçenler için giysi seçimindeki ilk kural, bütün elbiselerin
fiziksel aç›dan rahat olmas›d›r. S›kmadan, kaﬂ›nd›rmadan üstlerine oturacak
giysiler isterler. Çok dar veya sark›k ya da sürekli düzeltme gerektiren
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hiçbir ﬂey giymezler. Gösteriﬂli giysilerin hiç de rahat olmad›¤›n› düﬂünürler.
Rahatl›k konusundaki aç›klamay›, tembelliklerini ya da daha incelikli bir
giyim tarz›yla baﬂa ç›kamamalar›n› gizlemek amac›yla kullan›rlar ve ancak
dolu bir pazar filesi kadar zarif görünürler.

Vücudun Bilincinde Giyim
“Vücudunun Bilincinde” giyinenler; ço¤unlukla vücut özellikleriyle do¤ru
orant›l› giyinirler. Bu rastlant›sal veya bilinçli olabilir, ama vücudunun
bilincinde giyinenler genellikle kilolar›n› kontrol eder, egzersiz yapar ya
da bir spor dal›yla u¤raﬂ›rlar.
Özellikle kad›nlar, güzel yanlar› olarak alg›lad›klar› ﬂeyleri, stratejik
dü¤meleri iliklemeyerek, kollar› gizil yöreleri gösterecek ﬂekilde s›vayarak,
dar ve aç›k gö¤üslü giysilerle sergilemekten hoﬂlan›rlar. Kemerler, likral›
kumaﬂlar, parlak renkler ve kusursuz bir üst baﬂ bu tiplerin ay›r›c›
iﬂaretleridir. Her zaman cinselli¤i bu kadar aç›k bir ﬂekilde sergilemenin
profesyonel imajlar›na zarar verece¤ini anlamayabilirler.

Sosyal Giyim
Bu grup insanlar sosyal giyiniciler olarak adland›r›labilir. Çevredeki
insanlarla ayn› ﬂeyi giyinmekten çekinmezler, gerçekte bundan kendileri
için belli bir güvenlik alan› türetirler. Ayn› tarzda giyinmek için bir arkadaﬂ
veya meslektaﬂlar›n›nkine benzer bir elbise sipariﬂ ederler ve bir arkadaﬂ
grubu dayan›ﬂmas› sergilemeye çal›ﬂ›rlar.
Sosyal giyinenler uyumcu giyinen tiplerdir. Bir karara varmadan önce
baﬂkalar›n›n o gün ne giyebilece¤i üzerine kafa yorarlar. Hepsinin birbirinin
ayn›s› bir görüntü sergilediklerinde de kararlar›n›n do¤rulu¤undan iyice
emin olurlar. Birinin niçin farkl› görünmek isteyebilece¤ini anlamay›
baﬂaramazlar.
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Rahat için
giyinenlerin tek
amac›, elbiselerin
fiziksel aç›dan
rahat olmas›d›r.
Bir grup insanla
ayn› tarzda
giyinmek, "sosyal
giyim" olarak
tan›mlan›r.

Politik Giyim
“Politik” giyinenler; giysilerini sosyal ve profesyonel bir ifade oluﬂturmakta
kullan›rlar. Kendi standartlar›na göre, her olayda en iyi giyinmiﬂ kiﬂi olmak
durumundad›rlar. Kendilerine bak›lmas›na ald›rmazlar. Giysileri
bilgilendirebilir, e¤lendirebilir, avutabilir ya da k›ﬂk›rtabilir, ama görmezden
gelinemezler.

Ekonomik Giyim
“Ekonomik” giyinenler; kelepir olmad›kça kendilerine bir giysi almaya
asla kalk›ﬂmazlar. S›k s›k ucuz sat›ﬂ ve fabrika ma¤azalar›na giderler.
Olabildi¤ince az harcamak onlar için bir giysinin tarz, renk veya
uygunlu¤undan daha önemlidir.
Hatalarla dolu bir gard›roplar› vard›r; bunlar, ço¤unu asla giymediklerinden,
gerçekte kendilerine bir servete mal olmuﬂtur. Aç›kgöz pazarl›kç›lar
olabilirler, ama ço¤unlukla kaliteyi fiyata kurban ederler. Kendilerini para
harcad›klar› için suçlu hissederler. Ucuz giyinmenin baﬂkalar›nca bir özsayg›
yoksunlu¤u olarak alg›lanaca¤›n› anlamazlar. Ara s›ra –do¤ru yarg›dan
çok, ﬂansla – bir baﬂar› kazan›r ve buna çok ﬂaﬂ›rm›ﬂ görünürler.

Dramatik Giyim

Ekonomik
giyinenler, aç›kgöz
pazarl›kç›lar
olabilirler ama
ço¤unlukla
kaliteyi fiyata
kurban ederler.

“Dramatik” giyinenler; her ﬂeyin içinde yer al›rlar ve her ﬂey için bir
kostümleri vard›r. Kendilerini izlemeye bay›l›rlar ve üstün gelmek için
giyinirler. ‹ster borsa uzman› rolünü oynas›nlar, ister hafta sonu denizcisi,
tatilci ya da al›ml› ev sahibesi rolünü, her zaman tam donan›ml›d›rlar.
Herkesin giyinmeye düﬂkün olmamas›na çok ﬂaﬂ›r›rlar. Göz al›c› ve ﬂ›k
olabilirler ve görünüﬂlerindeki kimi ö¤eleri uç noktalara çekebilirler. Aﬂ›r›
giyimli, keskin, y›ld›r›c› görünebileceklerini fark edemezler.

Göz Al›c› Giyim
Göz al›c› giyim tarz›; görünüﬂte gizemli ve ele geçmez, cazibeli, hayran
b›rakan ya da bak›ml› bir görünüﬂte ve çekici, parlak, yapay olabilir.
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Baz›lar›na bir film y›ld›z› kalitesi kazand›rabilir. Genelde çarp›c› giyinirler,
aﬂ›r› bir sadelik içinde kendilerini evlerinde hissederler ya da ›v›r z›v›r›
bir sanat ürünü düzeyine yükseltirler.
Bu giyim tarz›, her zaman bak›lacak ölçüde ilginçtir. Bu tarz giyinen biri
özel olaylarda giyim kuﬂam›na güvenebilir ama tutucu bir iﬂ alan›nda
a¤›rbaﬂl› meslektaﬂlar›n›n ya da müﬂterilerin yüre¤ini yerinden oynatabilir.
Aﬂ›r› özgüvenle giyildi¤inde kibire varabilir ve bu görünüﬂ y›ld›r›c› olabilir.

Giysi Züppeleri
Kimi insanlar, kendi tarz ve tutumlar›n›n herkesten daha üstün oldu¤una
inan›rlar. Moda ve giyime karﬂ› entelektüel aç›dan üstünlük sa¤layan bir
tutum benimser ve her zaman tuhaf bir görünüﬂ sergilerler. Görünüﬂ ve
öz imaj›n önemine iliﬂkin kavray›ﬂlar› düﬂüktür. Giyim duygusunu yüzeysel
bir ilgi olarak görürler. Kimi zaman bön ya da dünya d›ﬂ› bir tav›rla bilinçsiz
giyim hatalar› yaparlar –gömlek ve kravatla spor ayakkab›lar›, jogging
eﬂofman›yla klasik ayakkab›lar, acemice bir araya getirilmiﬂ renk, kumaﬂ
ve desenler... “Bütünsel görünümü” kavrayamazlar. Giysileri imaja göre
de¤il, iﬂleve göre s›n›fland›r›rlar.
Baz› insanlar, son derece fazla kiﬂisel karizmaya sahip olduklar›n›, dolay›s›yla
canlar› ne isterse onu giyebileceklerini düﬂünürler. Kendi tarzlar›na öylesine
güven duyarlar ki baﬂka birinin ö¤ütlerini ciddiye almazlar. Nas›l
giyineceklerini yaln›z kendileri bilmektedirler, çünkü kendilerini çok iyi
tan›maktad›rlar! Sonuç, bu kiﬂilerin ço¤u zaman tuhaf bir imaj sunmalar›d›r.
Bir akﬂam yeme¤i, ya da özel olaylar için gayet iyi giyinebilirler ve gerekli
oldu¤unda do¤ru ﬂeyi giyebileceklerini bilmenin gururunu taﬂ›rlar ama
kararlar›n› durum de¤il, kendileri belirler.
Birtak›m insanlar ise yaln›zca “iyi” giysiler giyer ve güzelli¤in, tarz›n,
özgünlü¤ün ya da göz al›c›l›¤›n baﬂka ﬂeylerden de kaynaklanabilece¤ini
anlayamazlar. ‹yi giyimli olabilirler ama ço¤u zaman baya¤› ya da ucuz
görünme korkusu yüzünden tarz sahibi ve ﬂ›k olmay› baﬂaramazlar. Yüksek
düzeyde marka ba¤›ml›d›rlar ve güvenliklerini statü taﬂ›yan markalardan
edinirler. Bunlar klasik ya da modaya uygun markalar olabilir. ‹lle de
sonradan görme olmalar› gerekmez, genellikle kendilerini zevk ve tarzlar›
konusunda güvensiz hissederler.
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5

ERKEKLER ‹Ç‹N GEÇERL‹ G‹Y‹M TARZLARI

‹ﬂ dünyas›ndaki erkeklerin giyim kuﬂamlar›nda dikkat etmeleri gereken
temel prensip, “standartlar›n (al›ﬂ›lm›ﬂ›n) d›ﬂ›na ç›kma, ama s›radan ve
üniforma gibi giyinme!” ﬂeklinde özetlenebilir. Burada, sanki bir çeliﬂki
varm›ﬂ gibi düﬂünülebilir; halbuki, bu iki unsur aras›ndaki nüans› sa¤layan
anahtar unsur, “kiﬂisel tarz”d›r (stil).
‹nsanlar›n sahip olduklar› farkl› kiﬂisel tarzlar, onlar›n genel kabul görmüﬂ
standartlar dahilinde kalmalar›n› ve fakat s›radan ve standart olmamalar›n›;
yeknesakl›ktan kurtulmalar›n› sa¤lamaktad›r. Yap›lan de¤erlendirmelere
göre, iﬂ dünyas›ndaki profesyonellerin benimsedikleri dört ayr› tip giyim
kuﬂam tarz› var. Temelde ayn› ölçüler içinde (klasik ölçü) kalan bu tarzlar
kiﬂilik özellikleri ve baﬂkalar›nca nas›l görüldüklerine yönelik örneklerle
aﬂa¤›da sunulmaktad›r:
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Al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›na
ç›kma, ama s›radan
ve üniforma gibi
giyinme.
Her zaman
giyimli ol,
dilenirken bile.

‹ﬂ Dünyas›nda Geçerli Giyim Tarzlar›

Giyim Kuﬂam ﬁekli

A

B

C

D

Kiﬂilik Özellikleri

Baﬂkalar›nca
Nas›l
Görüldü¤ü

Favori
Tatil
Yeri

Rahat (serbest) Rahat, güvenli, esprili, d›ﬂa “Mevkiine ve Orman, da¤
klasik tarz
dönük
paras›na
gibi do¤al
ra¤men iyi
beldeler
(sevimli) adam
Muhafazakâr
klasik tarz

Fikir ve ideallerinde
kararl›, so¤ukkanl›,
gelenekçi

‹stikbal vaat
eden, büyük
iﬂler yapabilir,
güvenilir adam

Do¤al ancak
enerjik
insanlarla dolu
beldeler

Zarif (elegant) Kontrollü, sakin, sofistike “Gerçek bir
klasik tarz
aristokrat”

Sakin ve fakat
her konforu
haiz, lüks
tesisler

Macerac› klasik Gözükara, aktif, kendine “Hep iﬂ
tarz
güvenen, riskten
yapan/bitiren
kaçmayan
bir adam; bu
kadar enerjiyi

Pek çok insan
ve aktivitenin
oldu¤u ﬂehir
ve yerler

Serbest Klasik Tarz
Erkekler her zaman iﬂte tak›m elbiseyi tercih ederler. Bu yüzden amaç
önceleri sadece tak›m elbise almakt›, ama yükselen de¤erlerle beraber
Türk erke¤i de bir ﬂekilde kendine bakmaya baﬂlad›. Daha düzgün vücutlu,
daha ince görünmek, daha düz siluetlerde toplanmak öne ç›kt› ve sonuç
olarak iﬂ dünyas›ndaki erkekler dar kesimli tak›m elbiseler içine girip,
moday› takip etmeye baﬂlad›lar. Art›k hangi rengin içine hangi gömle¤in
daha güzel gidebilece¤ini biliyorlar.

Duble paçalar, k›sa
boylu erkekler
taraf›ndan tercih
edilmemeli.

Klasik iﬂ k›yafetinin d›ﬂ›nda smart casual’a do¤ru da bir kayma oldu. Son
3-4 y›lda tüm dünyada ve Türkiye’de erkekler smart casual giyinmeye
baﬂlad›lar. Örne¤in bir koton pantolon üzerine çok ﬂ›k bir gömlek ve
güzel bir tak›m elbisenin ceketini giyip iﬂe gidebiliyor ya da tak›m elbisenin
alt›nda spor ayakkab› giyebiliyorlar. Tak›m yerine ikisi de farkl› tonlarda
ceket ve pantolonla iﬂe gitmeyi tercih ediyorlar. Genelde toplant› günü
haricindeki günlerde erkekler smart casual’› tercih etmektedirler. Smart
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casual’lar da tak›m elbise ayar›nda ve art›k tüm dünyada bu tür giyim
daha ön plana ç›kt› erkekler için. Sadece cuma günü giyilen rahat
k›yafetlerdense bu durum art›k tüm haftaya yay›lmaya baﬂlad›.

Serbest Klasik Tarz
Elbise

Koyu lavicert

Gri

Kahverengi

Gömlek

Aç›k mavi

Mavi-beyaz çizgili

Gri-beyaz/kahve
çizgili

Kravat

Ekose (mavi-beyaz) Koyu-k›rm›z› örme
ipek
veya tok dokulu

Baklava veya ekose
koyu k›rm›z›/siyah
tok dokulu

Kemer

Siyah

Siyah veya bordo

Siyah veya bordo

Çorap

Lacivert ile ilgili
tonlar

Gri veya siyah ile
ilgili tonlar

Koyu gri ve ilgili
tonlar

Siyah, ba¤c›kl›
Ayakkab› veya makosen

Siyah veya bordo
Siyah veya bordo
ba¤c›kl› veya makosen ba¤c›kl› veya makosen

‘Casual’ giyim çal›ﬂ›lan iﬂin konseptine, sektöre göre de¤iﬂiklik gösterebilir.
Bir ﬂirkette yöneticiyseniz çok say›da tak›m elbiseniz olmas› gerekiyor,
ama at›k sadece siyah tak›m elbise giyilmiyor, farkl› renklerde tak›m
elbiseler de giyebiliyorlar.

Muhafazakâr Klasik Tarz
Resmi bir iﬂ ortam›na, mesela bankac›l›¤a, hukukçulu¤a ya da üst düzey
yöneticili¤e uygun temel k›yafet, geleneksel tak›m elbisedir. Müﬂterilerle
yap›lacak görüﬂmeler, baﬂka iﬂ görüﬂmeleri ve sunuﬂlar için de uygundur.
Hem koyu hem aç›k renklerde, düz, az çizgili ya da desenli en az üç
tak›m elbiseniz ve bunlara uyacak alt› gömle¤iniz, diledi¤iniz kadar da
kravat›n›z olmal›d›r.
Tak›m elbise seçerken, kaliteli bir kumaﬂ, vücuda oturmas›, oran ve renk,
önemli unsurlard›r. Kruvaze ceketler, geleneksel tüzel kiﬂilikler için fazla
modern kaçar. Kruvaze yerine iki dü¤meli klasik ceketleri tercih etmek
daha do¤ru olur.
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K›sa boylu
erkekler, iki
dü¤meli ceketlerle
daha iyi
görünürler.

Ölçü ve oran göz önünde bulunduruldu¤unda k›sa boylu erkekler, iki
dü¤meli ceketlerle daha iyi görünür. Uzun boylu erkekler ise, daha geniﬂ
yaka dökümlü, üç dü¤meli ceketler seçmelidir. Bir ceketin bel k›sm›ndaki
dü¤mesi, gövdenin en dar yerinin hemen alt›nda olmal›d›r. Atletik bir
fizi¤e sahip olan erkekler –geniﬂ omuzlar, dar bir bel ve kalçalar– kruvaze
ceketlerle çok daha iyi görünürler.
Yakalar, yüz hatlar›n› dengeleme, sert çizgileri yumuﬂatma ve yumuﬂak
hatlara güç kazand›rma konusunda yard›mc› olurlar. Örne¤in, sivri yakalar,
yuvarlak, geniﬂ bir yüzü; yuvarlak yakalar ise, uzun ve dar bir yüzü
dengeler.
Plaseli pantolonlar, yaln›zca daha ﬂ›k de¤il, ayn› zamanda daha rahat
olarak alg›lan›yorlar. Klasik plase deseni, fermuar k›sm›nda derin, cep
k›sm›nda ise daha yüzeysel bir plase içerir. Pantolonlar, ayakkab›lar üzerine
gevﬂek bir ﬂekilde inerler. Manﬂetler, belki iki buçuk santim kal›nl›¤›nda,
pantolon bacaklar›na, plaseyi tan›mlamayacak kadar a¤›rl›k kazand›r›r ve
ayakkab›larla temas kurarlar.

Muhafazakâr Klasik Tarz
Elbise

Koyu lavicert

Gri (Flanel vd.)

Kahverengi

Gömlek

Krem rengi

Pembe ve tonlar›

Mavi-beyaz çizgili

K›rm›z›/mavi ipek

Kravat

Mavi zeminli okul
veya klüp armal›

Geometrik desenli
veya puanl› ipek;
mavi/gri tonlar›

Kemer

Siyah

Siyah

Siyah veya bordo

Lacivert

Lacivert ile ilgili
tonlar

Koyu gri ve ilgili
tonlar

Çorap

Siyah, ba¤c›kl›
Ayakkab› veya makosen

Her erke¤in
gardrobunda
blazer çeket
olmal›d›r.

Siyah veya bordo
Siyah veya bordo
ba¤c›kl› veya makosen ba¤c›kl› veya makosen

Muhafazakâr klasik tarz giyimde, tak›m elbise d›ﬂ›nda pantolon + ceket
ﬂeklinde ikili tak›mlar da tercih edilebilir. Her ﬂeyden önce bedeninize
uygun bir ceket sahibi olmal›s›n›z.
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Bugün birçok kiﬂi güzel bir ceket almas›na karﬂ›n, ceketin tam üzerine
oturup oturmamas›na dikkat etmiyor. Ceketin güzel görünmesi önemli
de¤il, ceketin üzerinizdeyken güzel görünmesi, sizi iyi göstermesi önemlidir.
Kolu uzun gelen, omuzlar› sarkm›ﬂ, boyun k›sm› pot yapm›ﬂ, kollar› çok
k›sa ya da çok uzun kalm›ﬂ, dar olmas›ndan kaynaklanan nedenlere ba¤l›
olarak dü¤meleri iliklenmeyen ceketler, giyen kiﬂinin imaj›na zarar
vermektedir. Ceket, bir erke¤in gard›robunun olmazsa olmaz parças›d›r.
Mutlaka, gard›robunuzda koyu renkli (siyah, lacivert) ceketiniz olmas›na
özen göstermelisiniz.
Ceket seçiminde klasik düz bir ceketin yan›nda, blazer ceketler tamamlay›c›
olmaktad›r. Blazer ceketi spor olarak birçok ortamda kullanabilirsiniz.
Blazer ceketin alt›na s›cak havalarda aç›k renklerle uygun kombinasyon
yap›labilir. Blazer’›n ayr›ca genç, spor bir alg›s› vard›r. Ceketiniz 2-3 dü¤meli
olabilir. Elleri cebinize koyarken s›k›nt› yaﬂamamak için y›rtmaçl› ceket
tercih etmelisiniz.
Blazer her erke¤in gard›robunda mutlaka olmas› gereken bir giysidir.
Tak›m elbise giymedi¤iniz zamanlarda, gri tonlar›nda ya da yaz›n, bej ve
haki yeﬂil tonlar›ndaki pantolonlar ve uygun renkteki gömlek ve kravatlarla,
blazer› konbinleyip, daha spor ve yaklaﬂ›labilir bir görüntü yaratabilirsiniz.
Böyle bir konbinle, tak›m elbisede oldu¤u kadar mesafeli, ciddi ve otoriter
görünmezsiniz. Serbest giyim söz konusu oldu¤unda, blazerl› konbinleri
kravats›z da kullanabilirsiniz. Blazerlar› gömleksiz spor kazaklarla ya da
bak›ml› bisiklet ya da polo yaka tiﬂörtlerle de spor olarak giyebilirsiniz.
Blazerlar çift ya da üç dü¤me olabildikleri gibi, kruvaze de olabilirler.
Dü¤meleri kemik, mat gümüﬂ ya da alt›n metal renginde olabilir.
‹çinde rahat edece¤iniz, temiz, do¤ru ütülenmiﬂ, boyunuza uygun
pantolonlar›n›z olmal›d›r. Pantolon renginde iﬂ yaﬂam› için tak›m elbiseye
uyumlu koyu renkler, spor giyim için aç›k renkli pantolonlar tercih
edilmelidir. Pantolon paçan›z› yaparken, vücut tipinizi dikkate alman›zda
yarar var. Duble paçalar uzun ve k›sa boylu beylerin tercih etmemesi
gereken bir tarzd›r. K›sa boylular ve minyon görünen beyler aﬂa¤› do¤ru
paças› daralan pantolonlar› tercih etmelidir.
Kot pantolon özellikle profesyonel iﬂ yaﬂam›nda çok tercih edilmemektedir.
Buna karﬂ›n bugün birçok firmada serbest giyim uygulamas› vard›r. Özellikle
cuma günleri ço¤u kimse kot pantolon giymektedir. Bir firman›n k›yafet
uygulamas›nda serbest giyim olsa dahi, yataktan kalkar gibi ya da spora
gider gibi iﬂ yerine gitmemelisiniz. Ayr›ca bir firmaya iﬂ görüﬂmesine
giderken kot pantolon giyilmemesi gerekir.
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Kolu uzun,
omuzlar› sarkm›ﬂ,
dar oldu¤u için
iliklenemeyen
ceketler imaj›n›za
zarar verir.

Bir erke¤in gard›robunda, 4-5 adet koyu renkli gabardin kumaﬂ pantolon,
3 adet spor pantolon (kot pantolon bu gruba dahil), 1-2 adet kadife
pantolon bulunmal›d›r. Pantolonla ilgili önemli bir bilgi de pantolonun
paças› ayakta dikilirken; ayakkab› topu¤unuzla ayakkab›n›n baﬂlad›¤›,
birleﬂti¤i yerde olmal›d›r. Fazla uzun olursa yere sürter ve paça potluk
yapar; fazla k›sa olunca yetim çocuk pantolonu gibi alg›lan›r ve bacak
bacak üstüne att›¤›n›zda bacaklar›n›z görünür. Bu da itici bir görüntü
oluﬂmas› anlam›na gelir. E¤er bir de kötü bir çorap giydinizse durum daha
vahim hale geldi demektir.

Zarif (Elegant) Klasik Tarz
Erkek giyimi kad›n modas›na göre daha az gösteriﬂli olabilir ama daha
kolay oldu¤u söylenemez. Görünüﬂüyle özel birisi oldu¤unu anlatmak
isteyen erke¤in dikkat etmesi gereken o kadar çok nokta var ki!
Modern zamanlar›n erkekleri, ister bir hafta sonu olsun, isterse ciddi iﬂ
toplant›lar›nda, ister akﬂam ﬂ›k bir davette, k›sacas› her ortamda ﬂ›k
görünümleriyle etkileyici olmak istiyorlar. Markalar da onlar›n bu isteklerini
karﬂ›lama konusunda çekici alternatifler sunarken birbiriyle yar›ﬂ›yor. Art›k
s›k›c›, tek tip erkek k›yafetler yerine tak›m elbiselere, trikolardan tek ceket
ve tek pantolonlara, gömleklerden kravatlara kadar modern gard›roplar›n
her ihtiyac›n› erkek giyiminde öncü ma¤azalarda bulmak mümkün.

Zarif (Elegant) Klasik Tarz

Pantolon boyu
k›sa olursa, yetim
çocuk pantolonu
gibi alg›lan›r.

Elbise

Koyu lavicert

Gri

Kahverengi

Gömlek

Gri düz poplin

Aç›k mavi

Beyaz yakal›, pembe
çizgili

Kravat

K›rm›z›/Siyah Puanl› Baklaval› siyah/beyaz
ipek
ipek

Düz kestane ipek

Kemer

Siyah

Siyah

Siyah

Çorap

Koyu kestane ve
ilgili tonlar

Siyah

Kahve

Siyah, ba¤c›kl›
veya makosen

Siyah, ba¤c›kl›
veya makosen

Siyah, ba¤c›kl›
Ayakkab› veya makosen
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E¤er ﬂ›kl›¤›n›z› vurgulamak için tek ceket tercih ediyorsan›z, bu y›l mürdüm
renginin, “siyah ve lacivert” oldu¤unu akl›n›zda tutun. Ayn› tonlarda
çizgileri olan beyaz bir gömlekle kombinleyebilece¤iniz tek ceketlerinizin
renk seçiminde asl›nda istedi¤iniz kadar özgür davranabilirsiniz.
Gündelik giyimde ise baz› iﬂ günlerinde de yapabilece¤iniz gibi tek
ceketlerinizin içine kravat ve gömlek yerine, polo yakalar ve tam bal›kç›
trikolar giyin. Yün-kaﬂmirler ise eskinin bohem havas›n› ﬂehre taﬂ›mak
için. Onlarla tak›m olan atk›lar ve süet eldivenlerle seçkinli¤inizi zorlanmadan
vurgulayabilirsiniz. ‘60’l› y›llar›n snob havas›n› yans›tmak için tak›m
elbisenizin içine giyece¤iniz en az bir önden dü¤meli, kolsuz yele¤iniz
olmal›. Ön bedenleri jakarl› V yaka ince yün kazaklar› kravatlarla
tamamlayarak da ayn› etkiyi yaratabilirsiniz.

Macerac› Klasik Tarz
Tak›m elbisenin zorunluluk oldu¤u bir iﬂte çal›ﬂ›yorsunuz. “Kravat takmad›¤›n
gün kap›dan bile girme!” diyen bir patronunuz var. Ama siz tak›m elbiseyi
içiniz s›k›larak giyiyorsunuz, görev gibi üzerinizde taﬂ›yor, hiç zevk
alm›yorsunuz. Tak›m elbiseyle ﬂehirdeki tüm di¤er çal›ﬂanlarla birlikte
kendinizi ayn› ordunun t›pat›p birbirine benzeyen erleri gibi görüyorsunuz.
Tatil günlerinizde kumaﬂ pantolonu, ceketi, gömle¤i ve kravat› görmek
bile istemiyorsunuz. Bu gidiﬂat› de¤iﬂtirmek, tak›m elbiseyi üniforma yerine
koymamak, e¤lenerek giyinmek elinizde. Uzmanlara göre iﬂe kendinize
ait bir stil yaratarak baﬂlamal›s›n›z. Vücudunuza güveniyorsan›z dar kal›pl›
pantolonlar, küçük yakal› ceketler sizi bekliyor.
Kendi stilini yaratmak, kiﬂili¤ini ezdirmemek isteyenlerde tak›m elbisenin
mutlaka üzerlerine uymas› gerekiyor. Vücut biçimi ve ölçülerinize uygun
bir tak›m seçmeniz ve ondan sonra bu tak›m› farkl›laﬂt›rmak insan›n
kendisinin elinde. ‹lk akla gelen kravat oluyor. Çünkü kravat, erkeklerin
farkl›laﬂmay› sa¤layacaklar› en önemli aksesuar. Ama kol dü¤melerini de
unutmamal›. Günümüzde çok esprili kol dü¤meleri var.
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"Kravat
takmad›¤›n gün
kap›dan bile
girme" diyen bir
patronla m›
çal›ﬂ›yorsunuz?

Macerac› Klasik Tarz
Elbise

Koyu lacivert
(Kruvaze)

Gri

Kahverengi

Gömlek

Pembe-beyaz
küçük kareli

Fildiﬂi düz

Kahve-gri çizgili

Kravat

Düz veya desenli
ipek

Üç renkli (kahve,
mavi, vb.)

Koyu gri ipek

Kemer

Siyah

Bordo

Siyah

Çorap

Siyah

Lacivert veya koyu
kestane

Kahve

Bordo makosen

Siyah makosen

Ayakkab› Siyah makosen

Macerac› klasik tarz giyimde dar tak›mlar revaçta. Klasik görüntünün
içerisine biraz daha casual’›n sentezlenmesi mevcut. Yumuﬂak yakal›
y›kanm›ﬂ gömlekler, kravats›z ﬂekilde yine yumuﬂak omuzlu pamuk
tak›mlarla birleﬂtirilerek iﬂ hayat› için daha do¤al bir görüntü sunuyor.
Macerac› klasik tarz› tercih eden erkeklerin bu sezonki vazgeçilmezleri
ipek-yün ve ipek-pamuk kar›ﬂ›m› tak›m elbiseler. Klasik koleksiyonun
renk paleti; beyaz ve mavi tonlar›ndan oluﬂuyor. En moda ürünlerin
baﬂ›nda gömlek ve ceketler gelirken; en demode ürünler ise geniﬂ omuzlu
vatkal› ceketler.
Griler revaçta ve siyah›n yerini al›yor. Çünkü griyi, farkl› renklerle kombine
etmek daha kolay. Mavi ise hem kad›nda hem erkekte, çok tercih edilen
bir renk.
Son zamanlarda ayn› tonlarda giyinmek çok revaçta. Gri bir tak›m elbise
giyiyorsan›z gri bir gömlek, onunla ayn› tonlarda bir kravat giyilebilecek.
Bu da erkeklerin iﬂini çok kolaylaﬂt›racak.

Son moda
k›yafetler iﬂ
hayat›nda tercih
edilmemelidir.

Son moda k›yafetlerin iﬂ hayat›nda ya da profesyonel ortamlarda kullan›lmas›
uygun tercihler aras›nda yer almamaktad›r. Birçok durumda iﬂ dünyas›,
üniversite, sanat ya da spor çevrelerinden daha tutucu bir izlenim
yaratmaktad›r. Bu nedenle modan›n yak›n takipçisi bile olunsa etkili bir
profesyonel imaj için bundan vazgeçilmelidir.
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Kendi Tarz›n›z› Kendiniz Yarat›n
Bir insan›n kendi tarz›n› yaratmas› kendi yaﬂam›n› ve vücudunu iyi
tan›mas›yla oluﬂur. Yani öncelikle kendinizi tan›mal›s›n›z. Kendi stilini
oluﬂturmuﬂ bir erke¤in modadan da çok uzak durmamas› gerekir.
Tak›m elbiseyi üniforma olarak görmemek için giyinmeyi hobi haline
getirmek gerekiyor. Bu insan›n kendi tarz›n› yaratmas›na yard›mc› olabilir.
Tarz asl›nda insan›n kendisidir. Kendine özel tavr› ve duruﬂudur. Giydi¤i
giysi bunun tamamlay›c›s›d›r. ‹nsan›n kendini rahat ve mutlu hissederek
giydi¤i giysi onun için en do¤ru stildeki oland›r.
Tak›m elbise modas›nda iki hâkim tarz var: Klasik kesimlerde 50’li y›llar›n
tarz› dikkat çekiyor. Daha genç ve modern kesimlerde ise 80’li y›llar›n dar
kesimli formlar› kendini gösteriyor. Omuzlar ve beden daha dar, paçalar
hafif k›sa ve dar, yakalar çok geniﬂ de¤il. Genel siluet daha zarif ve ince.
Kumaﬂlarda küçük desenler veya kendinden çizgiler var. Fazla abart›l›
de¤il. Yaln›z kumaﬂ›n yüzeyi hafifçe parl›yor. Kravatlar inceliyor. Ve
bununla beraber desenler sadeleﬂiyor. Küçük mikro desenler, minik noktal›
jakarlar verev çizgilerin yerini al›yor. Koyu tonlar ve özellikle gri sezonun
en önemli rengi. Siyah tak›m elbise, siyah gömlek, siyah kravat veya siyah
tak›m elbise, füme gömlek, gri saten kravat gibi renge renk kombinler
var.

Uygun Konbinler
Lacivert tak›m elbise + beyaz gömlek + bordo kravat = otoriter ve güçlü
görünüm.
Antrasit tak›m elbise + aç›k mavi gömlek + beyaz diagonal antrasit
çizgili kravat = Güçlü bir görünüm.
Blazer ceket + koyu lacivert pantolon + uçuk mavi gömlek = Daha
yaklaﬂ›labilir ve dost bir görünüm.
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Giysilerin Uygunlu¤u
Zarif bir bolluk taﬂ›yan giysiler, tarzlar› ne olursa olsun, uygundur. Bütün
ana giysilerinizin vücut yap›n›za oturup oturmad›¤›na bak›n. Pantolonlar,
ceketler, giysilerin kollar›, bunlar›n hepsi sizin için do¤ru boyda olmal›.
Ne çok uzun ne çok k›sa, ne çok dar ne çok bol. Giysinin uygunlu¤u
sizin için do¤ru kesim oldu¤unu da yans›tmal›, kesim gövdenizin orant›
ve dengesini, aç› ve e¤imlerini aç›¤a vurur.
Bir ceketin ölçüsü uygun, ama kesimi yanl›ﬂ olabilir- daha uzun veya geniﬂ
omuzlu ya da ince belli birine göre dizayn edilmiﬂtir. Beden ölçüleriniz
standart olmas›na karﬂ›n kendinize uygun giysiler bulmakta zorluk
çekiyorsan›z, baﬂka yerlerin ürünlerini deneyin, çünkü sorun uygunluk
de¤il, kesim olabilir.
Ceketler s›rta, omuzlara ve gö¤üs kafesine oturmal›d›r. Cep ve pliler çekik
ve esneyip aç›lm›ﬂ ﬂekilde durmamal›d›r. Üçlü ayna her aç›dan görebilmenize
yard›mc› olacakt›r. Gömlek yakalar› çok dar olmamal›d›r –parma¤›n›z›
yakan›zla boynunuz aras›nda rahatça sokabilece¤iniz kadar bol, ama etiniz
d›ﬂar› taﬂacak kadar da bol de¤il. Gömle¤in kesimi aﬂ›r› buruﬂmaya izin
vermeyecek bir bollukta olmal›d›r ki dü¤meler ve ilikler de esnemesinler.
Pantolonlar›n bel k›sm› rahat olmal›d›r, böylece d›ﬂa k›vr›lmazlar; fazla
dar olmamalar› gerekir, özellikle de en çok buruﬂmaya yol açan mide ve
kalça bölgelerinde. Pantolonlar, buruﬂma ve parlaman›n önüne geçebilmek
için diz, uyluk ve kalçada rahat olmal›d›r.
Giysi kalitesini her zaman fiyat etiketinden anlamak o kadar kolay de¤ildir.
Baz› pahal› giysiler hiç de iyi olmayabilir, kimi daha ucuz olanlar› ise o
para için mükemmeldir. Yün, ipek, pamuk, keten gibi do¤al iplikli kumaﬂlar
hem daha iyi görünür, hem de daha uzun süre dayan›r. Do¤al iplik yüzdesi
yüksek olan kumaﬂlar da öyledir. Polyester ve viskoz grubundan kimi
kumaﬂlar matlaﬂ›p esneyebilir. Y›kama ve sürekli kullanma yüzey dokusunda
topaklanmaya yol açar.

Kim Ne Giymeli?
Yönetici, Baﬂkan, CEO, Genel Müdür: Yarat›c›, yenilikçi, öncü ve zeki.
Bu insanlar, önemli markalardan giyinmeli ancak herkesin kullanaca¤›
kadar standart olmayan kiﬂisel seçimleri oldu¤unu hissettirmelidir.
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Koyu renklerin sa¤lad›¤› ciddiyet ve güven bu grup için çok uygun. Fakat
bu iﬂ grubunda giyilen her ﬂeyin daha kaliteli, özenli ve yenilikçi olmas›
gerekmektedir. Gri iki dü¤me modern kesimli, yüksek kalite kumaﬂla
haz›rlanm›ﬂ tak›m elbise, beyaz, devrik manﬂetli, kiﬂiye özel dikilmiﬂ
gömlek, gümüﬂ kol dü¤mesi, ipek kravat ve mendil gibi.
Pazarlama Uzman›: Görüntüsü mutlaka güven vermeli. Kendine özgü
bir tarz› olmal›, bu tarz› sürekli korumal›. Çok seyahat etti¤i için ceket ve
pantolon tercih edilebilir. Lacivert metal dü¤meli blazer ceket, gri pantolon,
‹talyan yaka, devrik manﬂetli gömlek, koyu renk ayakkab› ve kemer tercih
edilmeli. Temsil etti¤i firma ve markan›n çok önemli oldu¤u duygusunu
hissettirmeli.
Bankac›: Resmi giyinmeli, karﬂ›s›ndaki kiﬂiye güven vermeli. Lacivert veya
gri tak›m elbise, beyaz uzun kol gömlek, pastel renk kravat, koyu renk
kemer ve ayn› renk ayakkab› uygundur.
Reklamc›: Yarat›c›l›¤› ve stilini yans›tan, iﬂlerine uygun tarzda giyinmelidirler.
Modern renklerde, dar kesim bir ceket, pamuklu pantolon, bal›kç› yaka
triko, spor bir ayakkab› ile gelecek sezon hissi vermeli.
Sat›ﬂ Dan›ﬂman›-Tezgâhtar: Sat›ﬂ yap›lan markan›n tarz›na göre giyinmeli.
Ma¤aza içinde mutlaka fark edilmeli. Temiz ve rahat olmal›. Markan›n
koleksiyonunun yeni trendlerini yans›tmal›.
Sekreter-Yönetici Asistan›: Sofistike, detaylarda özenli, mutlaka üzerinde
düﬂünülmüﬂ kombinler ve uygun aksesuarlardan oluﬂan bir gard›rop,
iﬂyerinin statüsüne uygun olarak daha moda ama göze çok batmayan, hoﬂ
elbiseler giymelidir.

Vücut Yap›s›na Uygun Giyim
Gerek kad›nlarda gerekse erkeklerde vücudun yap›s›na uygun ﬂekilde
giyinmek çok önemlidir. Vücut ﬂekline uygun k›yafetler seçmesini ö¤renerek,
fiziksel avantajlar›m›z› daha fazla vurgulamay› ve fiziksel dezavantajlar›m›z›
perdelemeyi becerebiliriz. Vücut yap›lar›na göre k›yafet önerileri ﬂu ﬂekilde
s›ralanmaktad›r:
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Uzun Boylular
Boyuna çizgili tak›mlar ASLA kullan›lmamal›,
Kruvaze tak›mlar ‹DEALD‹R,
Sivri burunlu ayakkab›lar OLUR,
Gömlek yakalar› sivri ve uzun ASLA,
Duble paçal› pantolonlar ‹DEALD‹R,
Üçlü konbinler (Ceket, pantolon ayr› renklerde ve bunlara uyan bir
gömlek).

K›sa Boylular
Boyuna ince çizgili tak›mlar HER ZAMAN,
Düz koyu renkler ‹DEALD‹R,
Ceketler iki veya üç dü¤meli HER ZAMAN,
Uzun ceketler ASLA,
Boyuna ince çizgili gömlekler HER ZAMAN,
Duble paça pantolon ASLA,

‹ri Yap›l› Erkekler
Koyu renkte tak›mlar ve boyuna çizgili tak›mlar HER ZAMAN,
Kal›n kumaﬂlardan yap›lm›ﬂ tak›mlar ASLA,
Kemer yerine ask› OLUR.

Minyon Yap›l› Erkekler
Genelde bele oturan kuplarda ceketler ‹DEALD‹R,
Uzun ceket kollar› ASLA,
Bol ya da dökümlü kazak ve gömlekler ASLA,
Geniﬂ gömlek yakas› ve manﬂetleri OLUR,
Kravatta büyük desen ASLA.

Erkekler ‹çin ‹maj K›r›c›lar
‹ﬂ dünyas›n›n kendine özgü bir muhafazakârl›¤› ve kalite standartlar› var.
‹maj k›r›c›lar, bu standartlar› ciddiye almamay› gösterir ve bu davran›ﬂ›n
yapt›r›m› da o kiﬂinin iﬂ dünyas›nda ciddiye al›nmamas› ﬂeklinde sonuçlan›r.
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Erkeklerin uzak durmas› gereken imaj k›r›c›lar› ﬂunlar;
- Y›rt›k, sökük, rengi atm›ﬂ ve kirli giysiler,
- K›sa çoraplar,
- Tak›m elbise alt›na giyilen beyaz çoraplar,
- Kolye, künye gibi aksesuarlar,
- Kötü seçilmiﬂ kalitesiz gözlük,
- Ütüsüz, dizleri bollaﬂm›ﬂ pantolon,
- Ütü çizgisi bozuk pantolon,
- Uyumsuz k›yafet, kumaﬂ pantolon alt›na çorap giymemek,
- Kravat kullan›lmad›¤› zamanlarda gömlek yakas›n›n aç›k kullan›lmas›
ve gö¤üs k›llar›n›n gözükmesi,
- ‹ﬂ giysileri ile birlikte kullan›lan postal, sandalet, sabo, mes gibi
ayakkab›lar,
- Gündüz vakti giyilen gece k›yafetleri,
- Dar giysiler,
- Plastik saatler,
- Boyas›z ve bak›ms›z ayakkab›lar,
- Temal› kravatlar (Mickey Mouse’lu, atl› gibi) baya¤› kravat,
- Üzeri yaz›l› sloganl› tiﬂörtler,
- Ceket omuzlar›na dökülmüﬂ kepek,
- Ceketin d›ﬂ cebinde bir dizi kalem,
- Sloganl› rozetler,
- Kemere tak›l› taﬂ›nan ça¤r› cihazlar› ve cep telefonlar›,
- Okul yüzü¤ü ya da ö¤rencilik y›llar›ndan kalma aksesuarlar,
- Tamir gerektiren ayakkab› topuklar›,
- Naylon gömlek alt›na çizgili fanila,
- Tak›m elbise ile spor ayakkab› giymek.

Görmeye Dayanamayaca¤›n›z Stiller
Görmeye dayanamayaca¤›m›z ﬂeyler, erkeklerde ayakkab›n›n üzerine
y›¤›lm›ﬂ paça boyu, omuzlar› oturmayan ceketler, kahverengi tak›m elbise
ve renkli gömlek... Ama daha da önemlisi, alyans ve saat d›ﬂ›nda tak›lan
her ﬂey.
-

Asla tak›m elbisenin içine k›sa kol gömlek, koyu renk ayakkab›n›n
içine beyaz çorap, frapan ve parlak renkler giyilmemeli. Kravat kemer
hizas›ndan k›sa olmamal›. Bunlar profesyonelli¤in önüne geçebilir.
Tak›m elbise pantolonu mutlaka kemerli kullan›lmal›. Kemer ve ayakkab›
mutlaka ayn› renk olmal›.
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- Modan›n kurallar›yla iﬂyerininkiler birbiriyle çeliﬂir. Siz siz olun, iﬂyerinin
tarz›na ba¤l› kal›n. ﬁirket yöneticilerini inceleyin ve onlar gibi olun.
Bunu ne abart›n, ne de hafifseyin. Yöneticiler iﬂyerindeki standard›
belirler; standard› geçip rol çalmaya çal›ﬂmay›n.
- Üç günlük sakal cazibenizi art›rabilir, ama iﬂyerindeki pozisyonunuzu
tehlikeye atacakt›r. Pazar gecesi ne kadar iyi görünüyor olursan›z olun,
pazartesi sabah› mutlaka t›raﬂ olun.
- Otoriter giyimde düz renkli veya kendinden nokta desenli kravatlar
uygundur, çizgili kravatlar da ciddiye uygun olmakla beraber düz
kravatlardan sonra gelir.
- Çizgili tak›m, çizgili gömlek ve çizgili kravat uyumlu olmaktan öte göz
yorar; geometrik ﬂekillerde bir kravatla çizgi görüntüsü hareketlendirilmeli.
- Kravat ve çorap erke¤in stil imzas›d›r. Çorap ve kravatlar›n›z hiçbir
zaman sizden daha esprili olmamal›, karikatürlü çorap ve kravatlar
e¤lenceli de¤il gülünç olabilir.
- Aksesuar deste¤inin gücüne gereken de¤eri vermezlik etmeyin. Bunlar›
çekici özelliklerinizin alt›n› çizmek ve baﬂkalar›n›n dikkatini üzerinize
çekmek için kullan›n.
- Tek giyside desenleri kar›ﬂt›rmaktan kaç›n›n, desenler aras›ndaki ayr›m›
ancak çok keskin bir göz yapabilir. E¤er kar›ﬂt›rd›ysan›z, orta boy çizgili
bir gömlekle tak›lan ufak benekli bir kravat gibi dengeleyici bir ö¤e
kullan›n.
- ‹lgi çekicilik sa¤lamak için kumaﬂlar› kontrast ya da uyum yoluyla
bilinçli olarak bir araya getirin; örne¤in, flanel pantolonlarla giyilen
yün ceket, dü¤ümü s›k bir kravatla pamuklu gömlek ve deri ayakkab›lar
uyumlu, yumuﬂak bir görünüm verecektir.
- Renklerin do¤al bir görsel a¤›rl›¤› vard›r, dolay›s›yla giyiminizin en alt
noktas›nda koyu tonlar kullan›n.
- Otorite yans›tmak için yüksek bir kontrast seçin, s›cak renkler
yaklaﬂabilirli¤e gider, so¤uk renkler incelikli olmaya!
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- Giydi¤iniz, taﬂ›d›¤›n›z ya da kulland›¤›n›z herﬂey, tarz›n›z› yans›tmal›d›r.
- Vücut ölçülerinize göre dikilmiﬂ, hareket esnekli¤i sa¤layan k›yafetler
tercih edilmeli. Yani k›yafet ne üzerinize yap›ﬂacak kadar dar, ne de
üzerinizden dökülecek kadar bol olmal›.
- Gömle¤in yakas›, ceketin boyu ve uzunlu¤u, gömlek ve ceket kol
boylar›, pantolonun paça ölçüsüne özen gösterilmeli ve özensiz,
emaneten giyilmiﬂ bir görünüm yarat›lmamal›.
- Kravat seçimine çok özen gösterilmeli. Rengi, deseni ve kumaﬂ› ile
tak›m elbise ve gömle¤i tamamlamal›. Süslü, çizgi film karakterli, mesajl›
kravatlardan kaç›nmak gerekir.
- Tak›m elbise alt›na giymek için klasik ba¤c›kl› deri ayakkab›lar tercih
edilmeli. Daha rahat ve spor k›yafetler için loafer tarz›, ba¤c›ks›z
ayakkab›lar kullan›labilir.
- Ceketinizdeki eksik bir dü¤me karﬂ› tarafa olumsuz imaj verir. Dikiﬂ
yerlerini de gözden geçirin, çekik veya sark›k bir iplik olmamal›...
Kopan ve yeniden dikilen dü¤melere dikkat edin. Birçok insan, kopan
dü¤meyi yerine dikerken eski ipli¤ine uygun rengi bulam›yor ve farkl›
bir iplikle o dü¤meyi yerine iliﬂtiriyor. ‹ﬂte bu görüntü ters bir imaj
oluﬂturuyor... Dü¤me dikiﬂlerinin hepsi ayn› renk iplikle olmal›.
- Çorap pantolondan, ayakkab› da çoraptan daha koyu renk olmal›, siyah
ayakkab› ile siyah çorap giyilebilir. Ayakkab›n›n taban› ince olmal›,
lastik kauçuk ayakkab›lar tak›mlar›n ﬂ›kl›¤›yla bütünlük taﬂ›maz.
- Erkeklerde lacivert ve gri en klasik renklerdir. Kahve tonlar› dikkatl
kullan›lmal›. Özellikle güven inﬂa etmede problemli renktir kahverengi,
finans ve medikal sektörlerde tavsiye edilmez.
- Siyah tak›m elbise gece giyimi için uygun seçimdir, siyah yerine koyu
gri, antrasit tak›mlar gündüz giyimi için uygundur.
- Tak›mlarda çizgiler otoriter mesaj› desteklerken, ekoseler biraz daha
yaklaﬂ›labilir rahat görüntü sergiler. Daha yaklaﬂ›labilir görünmek için
tak›m yerine lacivert, siyah blazer ceketler veya klasik desenlerde spor
ceketler seçilebilir.
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- Erkeklerde tak›m elbise çok önemli. Özellikle bembeyaz kolal› bir
gömlekle, koyu gri veya lacivert tonda, iyi kesimli, ince yün tak›m›n
yak›ﬂmayaca¤› erkek yoktur. Sat›c›lar›n laf›na kan›p tuhaf desen ve
renklerin kombinlendi¤i k›yafetlerden uzak durulmal›. Kiﬂinin giyimi
karﬂ›s›ndakilere güven vermeli.
- Bazen öyle k›yafetler giyeriz ki üzerimizde adeta emanet gibi durur.
Hayalet Casper gibi üzerimize bol da gelmemeli, vücudumuzu bo¤acak
ﬂekilde çok dar da olmamal›d›r. K›yafetin duruﬂu, oturuﬂu uygun
olmal›d›r.
- Stil sahibi kiﬂi nerede, neyi, nas›l giyece¤ini bilen kiﬂidir. Bu tak›m
elbise için de geçerlidir. Tak›m elbisenin kumaﬂ› mevsime ve ortama
uygun olmal›d›r. Kupu o kiﬂiye özel dikilmiﬂ gibi durmal›d›r. Dü¤me,
fermuar, y›rtmaç, dikiﬂ ve ütü gibi detaylar›n hatas›z olmas› ﬂartt›r. Tabiri
caizse jilet gibi durmal›d›r.
- Kendi stilini arayan insanlar bir bilene sorarak veya deneme yan›lma
metoduyla bulabilirler. Aynaya bakt›¤›nda istedi¤i kiﬂiyi görebiliyor mu?
Bu sorunun cevab› çok önemlidir. Güne baﬂlarken o gün ne yapaca¤›n›
düﬂünerek rolüne haz›rlanan bir baﬂrol oyuncusu gibi haz›rlanmal› ve
giyinilmelidir. K›yafetler onun havaya girmesine yard›mc› olacakt›r.
-

Farkl›laﬂman›n di¤er bir yolu ise aksesuar seçimlerinden geçer.
Ayakkab›lar ve kemerler özenle seçilmelidir. Metal tokal› bir kemer
yeterlidir. Her zaman saat takmal›; kravat i¤nesinden, frapan tak›lardan
kaç›nmal›, yüzük takmak istiyorsan›z mutlaka yüzük parma¤›na
takmal›s›n›z.

-

‹ﬂ dünyas›nda y›llard›r geçerlili¤ini koruyan bir mite göre, insan› ele
veren ayakkab› ve çoraplard›r. Çamurlu, boyas›z, aﬂ›nm›ﬂ ayakkab›lar
ya da bileklerde toplanm›ﬂ buruﬂuk çoraplar karakter kusurlar› olarak
de¤erlendirilir. Kiﬂinin ayr›nt›ya önem vermedi¤ini, bütünlük duygusundan
yoksun oldu¤unu gösterir. Siyah ve ba¤c›kl› ayakkab›lar tercih edilmelidir.

-

‹nsanlar›n, baﬂkalar›yla ilk kez tan›ﬂt›klar›nda yapt›¤› en ciddi hatalardan
biri, baﬂkalar›n›n k›yafetleriyle ilgili uygunsuz yorumlar yapmalar›d›r.
‹ﬂyerinde, insanlar›n k›yafetlerinden çok iﬂlerine iltifat edin.
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-

Sosyal toplant›larda, insanlar birbirlerinin giysilerine iltifat ederler,
çünkü toplant›n›n do¤as› gere¤i, herkesin ﬂ›k giyinmiﬂ olmas› gerekir.
E¤er biri size iltifat ederse, sadece teﬂekkür ederim deyin. ‹ltifata karﬂ›l›k
vermeniz gerekmez. “Be¤endi¤inize sevindim,” diyerek karﬂ›l›k
verebilirsiniz.

-

‹nsanlara, giysilerini nereden ald›klar›n› ve giysilerine kaç para verdiklerini
sak›n sormay›n. E¤er biri size sorarsa, soruyu görmezden gelebilir ya
da “Hat›rlam›yorum,” diyerek aç›k kap› b›rakabilir ve baﬂka bir konuya
geçebilirsiniz.
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6

GÖMLEK VE KRAVAT SEÇ‹M‹

Gömlek, tarihte soylulu¤un ve ﬂ›kl›¤›n sembolü say›lm›ﬂt›r. Yüzy›llar
boyunca erkek giyiminin vazgeçilmezi olan gömlek, kullan›lmaya baﬂlad›¤›
ilk dönemden beri tüm zamanlar boyunca ﬂ›kl›¤›n ve soylulu¤un bir
göstergesi olarak kabul görmüﬂtür. Tarih boyunca daha çok asiller taraf›ndan
giyilen gömlek ilk olarak Roma’da kullan›lmaya baﬂland›¤› için gömle¤in
anavatan› olarak ‹talya kabul edilmektedir.
Ortaça¤’a gelindi¤inde ise gömlek bütün Bat› ülkelerinde asillerin en çok
kulland›¤› giysi olarak ortaya ç›k›yor. K›l›ç turnuvalar›nda ve savaﬂlarda
z›rhlar›n›n üzerine gömlek giyen erkekler, savaﬂ dönüﬂü, kanla lekelenmiﬂ
olan gömleklerini, cesaretlerinin ve aﬂklar›n›n bir simgesi olarak sevdikleri
kad›nlara arma¤an ediyorlard›. Modern ça¤da bir sembol halini alan
gömlek, kad›n erkek herkesin severek kulland›¤› bir giysi haline gelmiﬂtir.
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Gömle¤in ilk
dü¤mesi yanl›ﬂ
iliklenirse,
ötekiler de yanl›ﬂ
gider.

Gömle¤iniz Zevkinizi Yans›t›r
Bugün ince bir zevkin ve statünün simgesi olarak görülen gömlek, her
kesimden ve her yaﬂtan erke¤in tercih etti¤i bir giysi olarak karﬂ›m›za
ç›k›yor. Gömlek seçimi kiﬂinin ayr›nt›lara karﬂ› duyarl›l›¤›n› ele verirken,
gömle¤in iﬂ hayat›nda da vazgeçilmez bir yeri bulunuyor. Dikkatli bir
gömlek ve kravat seçimi kiﬂinin detaylara karﬂ› ne kadar hassas oldu¤unu
gösteriyor. Zevkli bir gömlek seçimi ile bulunulan her ortamda hayranl›k
ve ilgi uyand›rmak da mümkün.
Klasik gömlekler, mutlaka bir erke¤in gard›robunda olmal›d›r. Beyaz ve
mavi, olmazsa olmaz renklerdir. Fakat bu renk gömleklerin yakalar› çok
çabuk kirlendi¤i için gard›roptaki beyaz ve mavi gömlek say›s›n› çok
tutmakta yarar var. Alt› beyaz, dört mavi renk gömlek uygun olacakt›r.
Gömlekleri de çoraplar gibi her gün de¤iﬂtirmek gerekti¤inden, bu say›
uygun say›d›r.
Gömlek seçiminde vücut tipini de dikkate almak gerekir. K›sa boylu
beyler, boyuna ince çizgili gömlekleri tercih edebilir. Uzun boylular ise,
yaka uçlar› sivri ve uzun olan gömlekleri tercih etmemelidirler.
Gömle¤in düzgün ütülü olmay›ﬂ›, yakalar›n›n ve kol a¤›zlar›n›n kirli oluﬂu,
kollar›n›n katlanm›ﬂ ve yakas›n›n gö¤üs k›llar› görünecek ﬂekilde aç›k
b›rak›lmas› imaja zarar verici bir etki yapmaktad›r. Gömlek kullan›m›nda
di¤er dikkat çekici ﬂey ise, özellikle profesyonel iﬂ k›yafetinde gömlek,
pantolonun içine sokulurken, iki parmak potluk yapacak gibi serbest
b›rak›lmal›d›r. Ayr›ca beyaz gömlek giyerken içinden V yakal›, kolsuz ya
da z›t renkte iç çamaﬂ›r› giymek kötü bir görüntü oluﬂturmaktad›r. K›sa
kollu gömle¤in üzerine ceket giyinmek asla yap›lmamas› gereken bir
hatad›r.

Gömlek, her
zaman ﬂ›kl›¤›n ve
soylulu¤un bir
göstergesi olarak
kabul görmüﬂ.

Tüm k›yafetlerde oldu¤u gibi iyi bir gömle¤in en önemli özelli¤ini bedene
uyumu oluﬂturuyor. Öneriler, gömle¤in üzerinden dökülecek kadar bol,
vücut hatlar›n› ortaya ç›karacak kadar da dar olmas› gerekti¤i yönünde.
Özellikle k›ﬂ aylar›nda gömlek üzerine kazak giyildi¤i hat›rlat›larak,
gömle¤in özelliklerinin bu ﬂekilde ortadan kald›r›ld›¤› ve kaza¤›n alt›nda
öldürüldü¤ü de baﬂka bir tespit.
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Gömlek Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Gömlek, mümkünse pamuklu kumaﬂtan seçilmeli ve dü¤meleriyle kumaﬂ›
birbirine uygun olmal›. ‹yi bir gömle¤i gösteren en önemli ayr›nt› yakas›d›r.
Dolay›s›yla dikkati çeken ilk ﬂey, yakan›n giyilen tak›m elbise ile ve kiﬂinin
yüz ﬂekliyle uyumlu olmas›d›r. Uzun ve dar yüzlü erkeklerin uzun yaka,
yuvarlak yüzlü erkeklerin ise geniﬂ yaka kullanmamas› öneriliyor. Ayn›
zamanda önemli bir hediye olan gömle¤i seçerken hediye alaca¤›n›z
kiﬂinin kiﬂili¤ini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Uzmanlar, gömlek
al›nacak kiﬂi sakin bir kiﬂili¤e sahipse yüksek yakal› bir gömle¤i seçmenin
daha uygun olaca¤›n› belirtiyorlar.
Beyaz ve ‹talyan yakal› gömlekler iﬂ için en ﬂ›k gömleklerdir. Mavi
gömlekler, beyazlara göre daha spor olmas›na ra¤men, bunlar da iﬂ için
uygun gömlekler aras›ndad›r. Fonu beyaz ya da mavi olan, boyuna ince
çizgili gömlekler de her zaman kullan›labilir. Son y›llarda moda olan, toz
pembe ve lila renkli gömleklerin, “serbest cuma” günlerinde ya da sosyal
yaﬂamda kullan›mlar› daha uygun olur. Hizmet sektöründe ve yarat›c›
sektörlerde çal›ﬂanlar bu renkleri rahatl›kla kullanabilirler.
Kol dü¤mesi kullan›lan manﬂetli gömlekler ﬂ›k gömleklerdir. Profesyonel
yaﬂamda da rahatl›kla kullan›labilir. Ancak tak›m elbise içine kesinlikle
giyilmemesi gereken 5 tip gömlek vard›r.
1.
2.
3.
4.
5.

K›sa kollu gömlekler,
Dü¤meli yakal› gömlekler (tercih edilmemelidir),
Oduncu ve kal›n dokulu spor gömlekler,
Pötikare, spor gömlekler,
Hâkim yaka gömlekler.

Erke¤in gömle¤inin kol boyu, ceketinden 1-1,5 cm d›ﬂar›da olmal›d›r.
Klasik erkek giyiminde gömlek rengi hiçbir zaman ceket renginden koyu
olmamal›d›r.
Son y›llarda, klasik olmayan bir moda ak›m›nda, gri tak›m elbise içine
siyah gömlek ve siyah kravat giyildi¤i çok görülmektedir. Ancak bu tip
kal›c› olmam›ﬂt›r ve profesyonel yaﬂam›m›z için olumlu etki yaratmaz.
Modas› çabuk geçti¤i için de do¤ru bir yat›r›m say›lmaz. Koyu renklerdeki
gömlekler sadece spor olarak kullan›lmal›d›r.
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Gömle¤in kol
boyu, ceket kol
boyundan 1-1,5
cm d›ﬂar›da
olmal›d›r.
Tak›m elbise içine
k›sa kollu gömlek
ASLA
giyilmemelidir.

Gömle¤in ﬁifresi
Gömle¤in giyildi¤i ortamlarda mesajlar veren, gizli bir lisan› vard›r. Yakas›,
rengi ve manﬂetleri arac›l›¤›yla kurdu¤u bu iletiﬂim onu bazen ciddi, bazen
sportif yap›yor. Bu yüzden gömlek kiﬂili¤imizin bir tür aynas›d›r denilebilir.
Gömlek seçimi kiﬂinin ayr›nt›lara karﬂ› duyarl›l›¤›n› ele verir. ‹nce bir
zevkin ve statünün simgesi olarak görülen gömlek, hemen her kesimden
ve her yaﬂtan insan›n tercih etti¤i bir giysidir. Ayr›ca hem özel, hem de
iﬂ hayat›nda vazgeçilmez bir yeri vard›r. Baz› moda yazarlar›na göre ne
kadar zevkli giyinirseniz, iﬂ hayat›nda o kadar baﬂar›l› ve güçlü olursunuz.
Dikkatli bir gömlek ve kravat seçimi de detaylara karﬂ› ne kadar hassas
oldu¤unuzu gösterir. Zevkli bir gömlek seçimi ile bulunulan her ortamda
hayranl›k ve ilgi uyand›rmak mümkündür.
Gömlek kumaﬂ› pamuklu olmal›d›r. Sentetik gömlekler terletir ve koku
yapar. Tak›m elbise içine giyilen gömlek kumaﬂlar› yumuﬂak ve ince
pamukludur. Spor gömleklerin kumaﬂ› daha sert ve kal›nd›r. Bunlara
oxford pamuklusu denir.
Gömle¤in dü¤meleri kemikse, çapraz dikiﬂle tutturulmuﬂsa, kol ve yaka
dikiﬂleri sa¤lam ve birbirine eﬂit aral›klarla yap›lm›ﬂ ve gömle¤in etek ucu
yuvarlanm›ﬂ ise, bu gömlek kaliteli gömlek s›n›f›na girer. Gömlek yakalar›n›n
uçlar› düz durmal› hiçbir zaman içe k›vr›lmamal›d›r.

Gömle¤inizin Ömrüne Ömür Kat›n

Gömlek,
kiﬂili¤imizin bir
tür aynas›d›r.
‹yi bir gömle¤i
gösteren en
önemli ayr›nt›
yakas›d›r.

Çok sevdi¤iniz bir gömle¤iniz var ve siz onu daha uzun süre kullanmak
istiyorsunuz. Bunun için onun sa¤l›¤›na iyi bakman›z ﬂart. ‹ﬂte uzmanlar›n
gömleklerin ömrünü uzatma formülleri: Y›kama ve ütüleme talimatlar›na
mutlaka uyun. Gerekmedikçe 40 derecenin üzerine ç›karmay›n. Gömle¤inizi
ayn› özelliklere sahip ürünlerle birlikte y›kay›n. Y›kama s›ras›nda dolaﬂ›m›n
tam sa¤lanabilmesi için makineyi tam doldurmay›n. Hem gömle¤in daha
kolay ütülenebilmesi, hem de daha uzun ömürlü kullanabilmek için y›kama
sonras›nda gömle¤i s›kmadan, ask›da kurutun. Gömlek hafif nemliyken,
talimatlara uygun ›s›da ve buhar vererek ütüleyin.
Gömle¤in ömrünü uzatabilmek için dikkat edilmesi gereken aﬂamalardan
biri de kuﬂkusuz y›kama süreci. Uzmanlar›n bu noktada da gömlek
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severlere birkaç uyar›s› var: E¤er y›kama makinede yap›lacaksa; renkli
gömlekler çamaﬂ›r makinesinde yaln›zca renkli çamaﬂ›rlar için haz›rlanan
çamaﬂ›r tozlar› ve yumuﬂat›c›lar kullan›larak y›kanmal›. Su s›cakl›¤› 30-40
dereceden daha yüksek olmamal›. Çünkü çok s›cak su renkleri bozabilir
ve kumaﬂ›n çekmesine neden olabilir. E¤er elde y›kama yap›lacaksa; renkli
gömlekler saf sabun tozu veya renkliler için haz›rlanan elde y›kama
deterjanlar›yla y›kanmal›. Beyazlar ise herhangi bir elde y›kama deterjan›yla
y›kanabilir. Kirli gömlekler fazla bekletilmeden y›kanmal›. Çünkü kir ve
terdeki asit ya da kullan›lan deodorant, kumaﬂ› ve kumaﬂ›n rengini bozabilir.

Gömlek ve Kravat›n Önemi
Bir adam çölde susuzluktan ölmek üzere yürüyor ve bir vaha ar›yormuﬂ.
Birden bir ses duyulmuﬂ gökten: “Sana bir kravat vermemi ister misin?”
Adam bozulmuﬂ; “Çölün ortas›nda kravat› ne yapay›m ben?” demiﬂ.
“Susuzluktan ölüyorum, bana su laz›m.”
Yürümeye devam etmiﬂ ve bir süre sonra ayn› ses yine duyulmuﬂ: “Sana
bir gömlek vermemi ister misin?” Yine k›zm›ﬂ adam: “Susuzluktan
k›vran›rken gömle¤i ne yapaca¤›m?” demiﬂ.
Susuzluk, s›cak ve yorgunluktan periﬂan ﬂekilde yürümeye çal›ﬂ›rken
etraf› duvarlarla çevrili, içi a¤açlarla süslü bir vaha görmüﬂ. Duvarlar›n
bir yerinde bir kap› ve bu kap›n›n önünde de iri yar› bir bekçi varm›ﬂ.
Hemen bekçiye yaklaﬂ›p içeri girmek istedi¤ini söylemiﬂ. Bekçi:
“Gömleksiz ve kravats›z içeri alamam,” diye cevap vermiﬂ.

Erkek Giyiminin 2200 Y›ll›k De¤iﬂmeyen Modas›: Kravat
Klasik erkek giyiminin vazgeçilmez ö¤elerinden biri olan kravat, 2200
y›ld›r erkeklerin hayat›nda yer al›yor. Her ne kadar dönem dönem gözden
düﬂmüﬂ olsa da kravat, yüzy›llard›r erkek giyiminin en önemli unsurlar›ndan
biri olmay› sürdürüyor.
Tarihçesi MÖ 2’nci yüzy›lda yaﬂayan Çin ‹mparatorlu¤u’na kadar dayanan
kravat›n yayg›nlaﬂmas›ndaki en önemli rolü oynayan toplum H›rvatlar
olmuﬂtur.
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Seçilecek renk ve
desen, tak›m
elbisenin tüm
havas›n›
de¤iﬂtirebilir.

Bir H›rvat birli¤inin, 1660 y›l›nda Fransa’y› ziyaretleri s›ras›nda kravat› da
beraberlerinde getirdikleri belirtiliyor. Kravat› görür görmez be¤enen Kral
XIV. Louis, bu kumaﬂ parças›n› hemen benimsemekle kalmayarak
yan›ndakilerin de takmas›n› öneriyor. Böylece kullan›m alan› geniﬂlemeye
baﬂlayan kravat, 1930’lara gelindi¤inde ortaya ç›kan yeni moda ile alt›n
ça¤›n› yaﬂ›yor. Bu dönemde, Windsor Dükü 8. Edward, kravat›n dü¤ümünü
daha geniﬂ atarak bir moda baﬂlat›yor.
Kravat›n en büyük darbeyi hippi döneminde yedi¤ini görüyoruz. Hippi
yaﬂam biçimi nedeniyle 1960 ve 1970’li y›llarda gözden düﬂer gibi olan
kravat, 1980’li y›llarda Yuppi dönemiyle yeniden parl›yor. Zaman zaman
y›ld›z› parlayan, zaman zaman da gözden düﬂen kravat bir erke¤in hem
karakterini hem tavr›n› ortaya koyar. Tak›m elbiseyi e¤lenceli hale getirmek
için kravatlardan yard›m alabilirler. Seçecekleri renk ve desen tak›m
elbisenin tüm havas›n› de¤iﬂtirebilir.

Osmanl›’da ‹lk Kravat› Abdülmecid Takt›
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda ilk kravat› takan kiﬂi Sultan Abdülmecid’dir.
Bat›l›laﬂma hareketiyle geliﬂen Osmanl›-Avrupa, özellikle Fransa ve ‹ngiltere
iliﬂkileri sonucu, kravat ayd›nlar taraf›ndan benimsenmeye baﬂlam›ﬂ ve
özellikle Padiﬂah taraf›ndan tak›lmas›, yüksek sivil memurlar›n, devletin
ileri gelenlerinin kravat kullanmalar›na yol açm›ﬂt›r.

Kravat, bir erke¤in
hem karakterini
hem de tavr›n›
ortaya koyar.
Kötü seçilmiﬂ bir
kravat, çok iyi bir
k›yafetin tüm
güzelli¤ini
yutabilir.

Birinci Dünya Savaﬂ› sona erdi¤inde devlet memurlar›n›n ço¤u kravat
tak›yordu. Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra, kravat kullanmak ﬂehir ve
kasabalarda h›zla yayg›nlaﬂt› ve hemen hemen herkes taraf›ndan kabul
görmeye baﬂlad›. ‹kinci Dünya Savaﬂ› y›llar›na kadar papyon kravat takmak
da yayg›nd›. Kravat modas› daha sonra, zaman içinde ortadan kalkt›.
Uzun ve tart›ﬂmal› bir tarihe sahip olan kravat, bugün dünyada yaklaﬂ›k
650 milyon kiﬂi taraf›ndan kullan›l›yor ve y›lda sat›lan kravat say›s› ise 800
milyonu buluyor. Bir dönem eleﬂtirilere u¤rasa da ciddiyet ve statünün
sembolü gibi görünen kravat›n taht›n› sarsmak o kadar da kolay görünmüyor.
Erkeklerin giyim konusundaki bilgisini ve hatta genel olarak zevkini kravat
üzerinden yap›lan de¤erlendirmeler belirliyor. Do¤ru seçilmiﬂ bir kravat,
çok da iyi olmayan bir k›yafetin havas›n› bir anda de¤iﬂtirebildi¤i gibi,
kötü bir seçim de çok iyi bir k›yafetin tüm güzelli¤ini yutabiliyor.
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Durum böyle olunca erkeklerin seçimlerini do¤ru yapmalar› gerekiyor.
Eni 8,5-10 cm, boyu 140 cm olan klasik bir kravat›n % 100 ipek olmas›
kalitenin belki de en önemli göstergesi.
Kravat kumaﬂlar› dokuma ve bask› olmak üzere ikiye ayr›l›yor. Kal›n
dokusu nedeniyle ba¤lamas› güç olsa da dokuma kravatlarda en yayg›n
desen, diyagonal çizgiler olarak biliniyor. Son dönemlerde, ipek kravatlar›n
yan› s›ra yün, yün-kaﬂmir, yün-ipek-keten ya da ipek-keten gibi kar›ﬂ›mlardan
da kaliteli ürünler ç›k›yor. Kumaﬂlar›n kaliteyi belirlemesinin yan› s›ra
astar, tela ve dikiﬂ özellikleri de kravat›n önemli ayr›nt›lar›ndand›r. Kalitenin
son ve önemli göstergesi ise, astarda markas›n›n dokunmuﬂ olmas›.

Tak›m Elbise ‹le Uyumuna Dikkat!
Kravat erkekler için en önemli aksesuarlar›n baﬂ›nda geldi¤inden renk ve
desen seçimi büyük önem arz ediyor. Özellikle kravat›n tak›m elbise ile
uyumu çok önemli. Tak›m elbise ile kravat takmak ﬂ›k olmak için yeterli
olmaz, uyum içinde olmalar› da gerekiyor. Gömlekle tezat oluﬂturacak
renklerin tercih edilmesi kravat seçiminde önemli, fakat moda olan renkler
de unutulmamal›. Renk seçiminden sonra desen tercihleri kravat kullan›m›nda
oldukça dikkat edilmesi gereken detaylard›r.
Kravat› kullanacak kiﬂinin yaﬂ› da desen seçimi için önemli. Olgun beyler
daha klasik desenleri asil taﬂ›rken, genç beyler de gömlek-tak›m elbise
ikilisine uyum sa¤layan ayn› tonlarda, dokulu kravatlar› daha güzel taﬂ›yor.
Kravat rengi seçilirken dikkat edilmesi gereken bir nokta da moda renkten
ziyade ten rengine uyumudur. Kullanacak kiﬂinin boyun çevresi ve uzunlu¤u
da önemlidir. Kal›n ve k›sa boyunlarda büyük dü¤ümlerden kaç›n›lmas›
gerekmektedir. Boyun özelli¤ine yak›ﬂacak dü¤üm ﬂekillerini belirlemek
ve uygulamak önemlidir.

‹yi ba¤lanm›ﬂ bir kravat hayata at›lm›ﬂ ilk ciddi ad›md›r.

Kravat, bir erke¤in
ruhunun
aynas›d›r.
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Kravat bir erke¤in ruhunun aynas›d›r. Özenle seçilmelidir. Profesyonel
yaﬂamda temal› kravatlar katiyen kullan›lmamal›d›r. Bu tür kravatlar›n tipik
örnekleri; Mickey Mouse’lu, pokemon’lu, golf sopal›, özel amblemli ya da
atl› modellerdir. Hiçbir zaman modas› geçmeyecek öneriler ﬂu ﬂekilde
s›ralan›yor:
•
•
•
•

Sivri çeneliyseniz dü¤üm sivri olmamal›d›r
Kravat, gömle¤in iki ton koyusu ya da kontrast bir renk olmal›d›r
Kravat, cep mendili ile kontrast renkte olmal›d›r
Kravatlar geceleyin ç›kar›l›nca aç›l›p dinlendirilmelidir. Aksi takdirde
kumaﬂ› zarar görür.
• Çizgili gömle¤in üzerine kravat takacaksan›z, kravat›n›z da çizgiliyse
çizgileri gömle¤inkinden daha kal›n olmal›d›r.
• Keten ve keten kar›ﬂ›ml› kravatlar sadece yaz mevsiminde ve pamuklu,
keten k›yafetlerle tercih edilmelidir.

Hangi Gömle¤e Hangi Kravat?
Klasik bir tarzdan hoﬂlan›yor ya da iﬂiniz gere¤i devaml› gömlek giymek
ve kravat takmak zorunda kal›yorsan›z, bütün bir hafta ﬂ›kl›¤›n›z› koruman›z
gerekiyor. Bunun püf noktas› ise hangi gömle¤e hangi kravat› takaca¤›n›z›
bilmekte. Asl›nda bu hiç de zor de¤il, sadece birkaç ayr›nt›y› bilmek
yetiyor. ‹ﬂte iﬂin uzmanlar›n›n önerileri:
Renk uyumu: Önce gömle¤inizi seçin, gömle¤iniz ne renkse, kravat›n›zda
da ayn› renkler bask›n bir ﬂekilde bulunmal›. Örne¤in kahverengi bir
gömlek giyecekseniz, kravat›n›zda mutlaka kahverengi çizgiler, puantiyeler
a¤›rl›kl› olmal›. Kravat›n di¤er renkleri ne olursa olsun pembe bile olsa,
bask›n renk kahverengi oldu¤u müddetçe gömle¤inizle uyumlu olacakt›r.
Desen seçimi: Gömle¤iniz kareliyse, kravat›n›z ayn› ﬂekilde olmamal›,
tam tersi olmal›. Daima gömlek küçük kareli ama kravat büyük kareli
olmal›. Tabii renk uyumuna yine dikkat edilmelidir.

‹ﬂ hayat›nda
temal› kravatlar
ASLA
kullan›lmamal›d›r.

Renk uyum tablosu: Aç›k gri gömlek ile pembe veya pembe a¤›rl›kl›
kravat, mavi gömlekle, koyu ve aç›k mavi tonlarda kravat, (içinde minik
morlar da olabilir), aç›k yeﬂil gömlekte, yine koyu, aç›k yeﬂilli ve sar›
kravat kullanabilirsiniz.
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Gömlek ve kravat›n›z ayn› renk olabilir ama asla ayn› tonlarda olmamal›d›r.
Çünkü birbiri içinde kaybolur... Mutlaka ton fark› olmal›, gömlek aç›k
renk yeﬂilse, kravat koyu yeﬂil olmal›... K›rm›z› kravatlar ise beyaz gömlekte
çok iyi duruyor.
Yaka mendili, kravatla birebir tak›m olmamal›: Bu, yarat›c›l›ktan uzak
bir görüntüdür. Kravat›n desenindeki bir renk ya da düz kravatla uyumlu
bir desenli mendil seçilebilir. Elbette düz beyaz mendil de bir klasiktir.
Modas› geçmeyen kravatlar; düz renklerde olanlar, küçük puantiyeliler
ve diyagonal çizgilerdir.
Kravat boyu kemer tokas› üstünde olmal›d›r. Kravat› iyi ba¤lamak için
gömle¤in en üst dü¤mesini mutlaka kapal› tutmak gerekir.

Kravat Kullan›rken Bunlara Dikkat Edilmelidir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kravat ucu, pantolon kemerinin alt hizas›na gelecek ﬂekilde ba¤lanmal›.
Çözüldü¤ü zaman ilk boyuna geri dönmeli.
Ç›kmas› kolay olmal›.
Rutubetli yerlerde b›rak›lmamal›.
Kesinlikle ütülenmemeli
Geceleri kesinlikle ba¤l› b›rak›lmamal›.
Örgü kravatlar, uzamas›n› engellemek için yuvarlak ﬂekilde muhafaza
edilmeli.
Kot pantolonla birlikte bez kumaﬂtan yap›lm›ﬂ sportif bir model tercih
edilmeli.
Kravat dü¤ümü çekiﬂtirilerek aç›lmamal›.
Asla astar› görünmemeli.
Ceketin sol cebine konan süs mendiliyle uyumlu olmamal›.
Her zaman gömlekle tezat oluﬂturmal› ancak tam aksi bir seçim de
yap›lmamal›.
Diyagonal dokuma kravatlar tak›m elbiselerle kullan›lmamal›.
Yün ve kaﬂmir kravatlar so¤uk günlerde, a¤›r kumaﬂlarla kullan›lmal›.
‹ﬂ ortam›nda çiçekli, böcekli, Mickey Mouse’lu kravat ASLA kullanmamal›,
Kravat ve kol dü¤mesi ayn› renkte ya da uyumlu renkte olmal›.
Omuzlar›n›z darsa kravat ince ba¤lanmal›, çene yap›n›z geniﬂse kravat
geniﬂ dü¤üm yap›lmamal›.
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Kravat ucu,
pantolon
kemerinin alt
hizas›na gelecek
ﬂekilde
ba¤lanmal›.

7

‹ﬁ KADINLARI ‹Ç‹N G‹Y‹M

Günümüzde hemen her alanda ve kademede iﬂletme dünyas›n›n vazgeçilmez
bireyleri haline gelen han›mlar, iﬂ dünyas›na damgalar›n› çoktan vurmuﬂ
durumdalar. T›pk› iﬂ dünyas›n›n erkek bireyleri gibi han›mlar da, baﬂar›l›
olma yolunda belirli prensiplere uymak zorunlulu¤unu duyuyorlar. Bunlar
aras›nda, “giyim kuﬂam” ön planda yer al›yor.
‹ﬂ dünyas›nda kad›nlar›n gerek kiﬂilikleri, gerekse iﬂteki durumlar› ile
gelecekleri hakk›nda, di¤erleri taraf›ndan var›lacak yarg›larda, “giyim
kuﬂamlar›”n›n önemli bir faktör oldu¤u aç›kt›r. Her han›m, kendine uygun
stil ve tarz› bulma konusunda en do¤ru karar› verebilecek durumdad›r.
Han›mlar›n iﬂ dünyas›ndaki giyim kuﬂamlar› hakk›nda, erkeklerinkine
k›yasla daha az “genel kabul görmüﬂ standartlar” olmakla beraber,
izlenebilecek temel prensip ﬂudur:
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Fakiri kuru inad›,
Zengini hay›rs›z
evlad›,
Memuru
süslü avrad›
bat›r›rm›ﬂ.

“Halen bulundu¤unuz mevkie uygun, ancak hedefledi¤iniz kademelerde
geçerli olan tarzlarda uygun giyinerek, ciddi ve kendine güvenen bir imaj
yaratmaya çal›ﬂ›n; cinselli¤inizi basitçe ortaya koyacak, baﬂkalar›na ilan
edecek her giyim kuﬂam unsurundan uzak durunuz.”
Han›mlar›n giyiminde, “zevkler ve renklerin tart›ﬂ›lamayaca¤›” aç›kt›r.
Yaln›z iﬂ dünyas›nda üzerlerine düﬂen sorumluluklar›n bilincinde olan
han›mlar›n, bu çerçevede, bütün dünyada geçerli giyim kuﬂam prensiplerinin
de fark›nda bulunmalar›n›n yarar› vard›r.
Han›mlar, iﬂ hayat›ndaki giyim kuﬂamlar›n› öyle düzenlemeliler ki, dikkati
fazlas›yla çekmeyecek kadar sade olmal› ve fakat hiç fark edilmeyecek
kadar da soluk olmamal›lar. Aksi halde, iﬂ performans›n›zdan çok, kad›nl›k
niteliklerinizle de¤erlendirilme talihsizli¤ine u¤rayabilirsiniz!

Klasik Çizgilere Sad›k Kal›nmal›
Sektörlere göre tarzlar esneklik gösterebilir ancak, iﬂkad›n› genel anlamda,
tutucu ve zarif bir tarz benimsemelidir. Kad›nlar renk ve desen konusunda
biraz daha esnek olabilirler, ancak daima frapanl›ktan uzak kalmal›, yaﬂlar›
ve vücut ölçüleri ne olursa olsun etek boyu ve elbise bedeni konusunda
do¤ru tercihleri yap›p diﬂilik üzerine bir mesaj vermemeye özen
göstermelidirler.
‹ﬂ hayat›nda istedi¤imiz gibi de¤il, bizi en iyi ﬂekilde gösterecek ve rahat
ettirecek biçimde giyinmek gerekir. Parlak ve koyu, aﬂ›r› canl› de¤il;
örne¤in çelik mavisi, parlak yafa portakal, koyu limon yeﬂili ya da majenta;
bunlar so¤uk havada münasebetsiz bir görüntü verir. Baz› güçlü renkler
tak›mda iyi durmazlar, bu renklerde tek ceket ya da etek giymek daha
baﬂar›l› sonuç verir. So¤uk ve soluk renkler s›cak ve canl› renklere göre
daha fazla otorite havas› yans›t›r.

Kad›nlar›n,
cinselliklerini
basitçe ortaya
koyacak giyimkuﬂam tarz›ndan
uzak durmalar›
gerekir.

Günümüzde çal›ﬂan kad›nlar, daha renkli, çeﬂitli ve feminen giyinebiliyorlar.
Tüzel basamaklar› t›rmanmak için erkeklerin kad›n versiyonlar› olarak
giyinmeleri gerekmiyor. Erkek elbiselerine benzeyen giysilerin yerini, spor
ceketler, yakas›z ceketler ve pantolon tak›mlar› al›yor. Kaliteli pantolon
ceket tak›mlar, ço¤u iﬂ alan›nda kabul görüyor. Vücuda düzgün bir ﬂekilde
oturduklar›nda eteklerden daha mütevaz› ve alçak topuklu ayakkab›larla
daha iyi görünüm sunuyor.
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K›yafetler Daha Kad›ns› Olmal›
1980’lerden sonra tüm dünyada iﬂkad›nlar›n›n say›s› artmaya baﬂlad›,
kad›nlar önce iﬂ dünyas›ndaki yerlerini sa¤lamlaﬂt›rd›lar, ﬂimdi de o
sa¤lamlaﬂt›rd›klar› imaj›n üzerinde trendlerle oynuyorlar. 1980’lerde büyük
vatkalar, kocaman ceketlerle “ben kuvvetliyim, erkek gibiyim” mesaj›n›
vermeye çal›ﬂan kad›nlar, ﬂimdi o imaj›n üzerine “baﬂar›l› iﬂkad›n›y›m,
art›k daha kad›ns› giyinebilirim, kendime güveniyorum, iﬂim gücüm her
ﬂeyim belli, neyle buraya geldi¤im belli” rahatl›¤›yla trendlere göre
giyiniyorlar.
“Han›mlar›n hareket ederken frikik vermeyece¤im, ﬂ›k olaca¤›m, zay›f
gözükece¤im ve genç olaca¤›m” düﬂüncesi içinde y›rtmaç boyunda olsun,
yaka dekoltesinde olsun içinde rahat hareket edebilecek ölçüleri dikkate
alarak abart›l› k›yafetlerden kaç›nmalar› ama makyaj›na, saç›na baﬂ›na,
tak›s›na özen göstermeleri önerilmektedir.
• Son dönemlerde etek ve elbise revaçta. ‹ﬂkad›nlar› art›k pantolon ceket
tak›m giymektense etek, ceket veya s›rf elbise giymeyi tercih ediyorlar.
Ya da ceket pantolon de¤il de pantolon, gömlek, yelek, fular gibi ﬂeyler
daha revaçta.
• Sürpriz (gizli) y›rtmaçlar ise her zaman kad›n›n hoﬂuna gidiyor.
• Etek ve gömlekle giyilen, h›rkalarla giyilebilen iﬂ elbiseleri çok tercih
ediliyor.
• ‹ﬂ dünyas›nda daha erkeksi tak›mlar da ilgi görüyor. Erkek tak›m
elbiselerinde kullan›lan kumaﬂlarla haz›rlanan, çizgili daha yüksek belli
pantolonlar, bol paça pantolon ya da dar boru paça pantolonlar gibi.
• ‹ﬂ hayat›nda kad›n›n ceketli olmas› hâlâ önemli. Ama ceket etek ya da
pantolon eﬂleﬂtirirken, farkl› kumaﬂlardan yap›lan eﬂleﬂtirmeler görüntüye
hareket katan, yarat›c› seçimler olabilir.
• Rengârenk çiçek desenleri duygusal mesajlar verir. ‹ﬂ hayat›nda klasik
desenler dedi¤imiz geometrik ﬂekillerden oluﬂan ekoseler, pötikareler,
kibar puantiyeler ve ince çizgiler tercih edilmelidir.
• Etek boylar›n› art›k eskisi gibi mini ya da maksi diye moda belirlemiyor.
Kad›nlar kendilerine yak›ﬂan etek tarz›n› ve boyunu belirlerken iﬂ
hayat›nda verecekleri mesaj› da gözetmelidir. Diz boylar›nda etek
seçmeli, y›rtmaç boyuna da dikkat etmeli ve derin y›rtmaçlardan uzak
durmal›d›rlar. Pileli eteklerde pile say›s› ve yeri önemlidir, hem pilelerin
derli toplu durmas› zor, hem de toplu tutma riski var. Düz kesimler
çan etekler, daha derli toplu durur.
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Çal›ﬂan
kad›nlar›n,
erkeklerin kad›n
versiyonu gibi
giyinmeleri
gerekmiyor.

• Bluzlar ve gömlek yakalar›nda aç›kl›k dekolteden üç parmak kadar
yukar›da olmal›, dü¤melerin aras›ndan çamaﬂ›r gözükmemeli.
• Erkekler gibi koyu renk ve yine strec cool-wool kumaﬂtan yap›lm›ﬂ
kostümler tercih edilmeli. Böylece iﬂten ç›k›ﬂta bir yere davetliyseler
bile üstlerini de¤iﬂtirmeye gerek kalmaz. Yine akﬂam için kostümü
tamamlayan, ipek saten bluzlar, küçük bir ince kaﬂmir h›rka ile ceketlerini
giymeden daha abiye bir stile geçebilirler.
• Üstlerinden iki beden büyükmüﬂ gibi duran bol kesimli kocaman
ceketler, absürd renklerde tayyörler, çok çabuk k›r›ﬂan kumaﬂlar ve
vücut hatlar›n› çok ç›karan kuplardaki giysiler ASLA tercih edilmemelidir.

Frapanl›ktan ve Dekolteden Kaç›n›n
Yenilikleri izlemek ve güven mesaj› vermek, giyim tercihi ve saç-makyajla
yak›ndan ilgilidir. E¤er çal›ﬂan kiﬂi üniform giysiler giymek zorundaysa,
kurumsal rengin ve sembollerin fonksiyonel detaylarla birleﬂti¤i bir anlay›ﬂ›
benimsemesi daha do¤ru olur. Frapanl›ktan ve dekolteden kaç›nmal›d›r.
‹ﬂyeri giyim kültürü mesle¤in getirdi¤i özelliklerle çeﬂitleniyor. Örne¤in
bir teknoloji markas›yla çal›ﬂ›rken kendini güncelleyen bir görüntüde
olmak gerekir. Ya da bir avukatl›k bürosunda güven hissi veren renkler
ve siluetler kullan›lmal›d›r.
Bu konudaki öneriler ﬂu ﬂekilde grupland›r›lmaktad›r:

Dü¤melerin
aras›ndan
çamaﬂ›r
görünmemeli.

• Çevredekilerin dikkatinin yüzünüze odaklanmas›na yard›mc› olacak
k›yafetler tercih edin.
• Aﬂ›r› dikkat çekici olmayan, ayn› zamanda sizi silikleﬂtirmeyecek renk
ve stilde k›yafetler giyin. Vücut yap›n›z› tamamlayan, ten, saç ve göz
renklerinizle uyum içinde olan k›yafetler seçin.
• Ayakkab›, çanta ve kemerinizin, k›yafetinizin sadece rengi ile de¤il, ayn›
zamanda stili ile de uyumlu olmas›na özen gösterin.
• Gözlü¤ünüzün yüz ﬂeklini dengelemesi gerekti¤ini unutmay›n.
• Derin dekolteler, transparan kumaﬂlar, kolsuz ya da s›rt› aç›k bluzlar,
göbe¤i aç›kta b›rakan üstler, derin y›rtmaçlar ve mini eteklerden
kaç›nmal›s›n›z.
• Kad›nlar›n ayakkab› seçimlerinde dikkat etmeleri gereken en önemli
nokta, ayakkab›n›z›n burun ve topu¤unun kapal› olmas›. Orta uzunlukta
bir topuk en uygun seçim olur. Özellikle yaz›n kullan›lan terlikleri,
sandaletleri sosyal hayat›n›zda tercih edin.
• Saç renginizi seçerken kiﬂisel renk skalan›z›, ﬂeklini seçerken de yüz
ﬂeklinizi dikkate almay› unutmay›n.
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• Saçlar›n›z›n yüzünüzü gizlemesinden kaç›n›n. Kontrollü, do¤al, aç›k
ancak dikkati da¤›tmayacak saçlar ya da abart›s›z ﬂekilde arkada
toplanm›ﬂ bir modeli tercih edin.
• Dikkati da¤›tmamak için az say›da ve sade çizgilere sahip tak›lar
kullan›n.
• T›rnaklar›n›z›n çok uzun ve oje renginizin çok dikkat çekici olmamas›na
özen gösterin.

Ciddiyeti Stilinizle Kar›ﬂt›r›n
‹ﬂ hayat›nda kendi stilini koruyarak pozisyona uygun giyinmek en önemli
konudur. Genellikle iﬂte belli bir ciddiyetin hâkim oldu¤u k›yafetler tercih
ediliyor. Ancak bu ciddiyeti kiﬂisel stil ile birleﬂtirmek ve kendi stilini
yaratmak, yaﬂamda da kendi bak›ﬂ aç›s›n› oluﬂturmak kadar önemlidir.
Kad›nlar›n çekici ve sofistike görünmeleri arzu edilir. Ancak ak›ll› görünmek
gereken durumlarda fazla seksi, seksi görünmek gereken durumlarda da
çok ciddi görünmeleri oldukça gülünç olabilir.
Bankac›l›k, hukuk gibi daha tutucu ve geleneksel sektörlerde, sat›ﬂ ve
pazarlamada daha çok ciddi ve klasik bir stil tercih edilmeli. Koyu ve nötr
renklerden seçilmiﬂ tak›mlar, ve onu tamamlayan ﬂ›k ayakkab›lar giyilmelidir.
Abart›s›z, zarif, sallanmayan ve ses ç›karmayan tak›lar takmal›, saç model
ve renkleri de abart›s›z, bak›ml› ve derli toplu olmal›d›r.
Aﬂ›r› rahat, cinsellik ça¤r›ﬂt›ran dekolte k›yafetler, bak›ms›z görünen giysiler,
k›sa paçal› pantolonlar, mini etekler, file çoraplar, yaz›n burnu aç›k
ayakkab›lar, terlikler, bermudalar, ﬂortlar; yaz›l› ve sloganl› tiﬂörtler, kovboy
çizmeleri ve etnik tak›lardan mutlaka kaç›n›lmas› gerekmektedir.

Han›mlar›n Uzak Durmas› Gereken Giyim-Kuﬂam Unsurlar›:
-

Sallant›l›, a¤›r küpeler,
ﬁapka ve eﬂarplar,
Zincirli ve iddial› gözlükler,
Parlak, göz al›c› kumaﬂlar ve aksesuarlar,
Kot pantolon ve tak›mlar,
Yüksek topuklu ayakkab› ve çizmeler,
Dar ve göz al›c› desenli tiﬂörtler.

Frapanl›ktan ve
dekolteden daima
uzak durulmal›d›r.
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Bluz, Gömlek ve ‹kili Setler
Profesyonel yaﬂam için han›mlar›n seçecekleri bluz ve ikili triko setlerin
ﬂeffaf, dantel, çok canl› renklerde, kar›ﬂ›k desenli ve dar olmamas› gerekir.
Bisiklet yaka, ﬂal yaka, kare yaka ve derin dekoltesi olmayan V yakalar
kullan›labilir. Bunlar›n yar›m kollu ya da uzun kollu olmas› uygundur.
Girik kollar ve kolsuzlar profesyonelli¤e gölge düﬂürür. ‹kili triko setler,
ceket giyilmedi¤i zamanlar, özellikle serbest giyim söz konusu oldu¤unda
etek ya da kumaﬂ pantolonlarla birlikte kullan›labilir. En önemli detay,
gömle¤in ﬂeffaf ve dü¤melerin aç›lmas›na neden olacak kadar dar
olmamas›d›r.
Düz renklerin d›ﬂ›nda, çizgili ve küçük geometrik desenli gömlekler de
giyilebilir. Ancak beyaz, mavi, kemik, pastel renkler, siyah, lacivert, bej,
kamel, k›rm›z›, bordo d›ﬂ›nda portakal, fuﬂya, canl› pembe, f›st›k yeﬂili ve
fosforlu renkler olumlu izlenim yaratmayaca¤› için çok yo¤un biçimde
kullan›lmamas› daha uygundur. Ceket, etek ve pantolon rengine uygun
aç›k renkli gömlekler, profesyonel yaﬂam için uygun olacakt›r.
Vücut yap›s›na uygun gömlek seçimi yap›lmal›d›r. ﬁayet iri gö¤üslere
sahipse dar kesim gömlekler tercih edilmemelidir. ﬁayet gömle¤i giyen
kiﬂi k›sa boylu ise geniﬂ yakay› tercih etmemelidir. Uzun boylular›n ise
boyuna ince çizgili gömlek tercih etmesi uygun olacakt›r.

Ceket

Bir kad›n›n
gard›robunda en
az iki çeﬂit koyu
renkli ceket
olmal›d›r.

Çok resmi ve geleneksel olanlar d›ﬂ›nda birçok iﬂ ortam›na uygun bir
seçenektir. Baﬂar›l› bir ceket gard›robu oluﬂturman›n yolu, iﬂin farkl›
yönlerine uyacak ve size de¤iﬂik görünümler kazand›racak ceketler
seçmekten geçer. Ceketler fazla renkli ve de¤iﬂik kesimli olmayan düz
elbiselerin ya da etek-bluzlar›n üzerine giyilebilir. Koyu renkli resmi bir
ceketin alt›na uygun renkte yine koyu bir etek baya¤› ciddi bir görünüm
kazand›r›r. K›sa etekler üzerine giyilen uzun ceketler, bir profesyonellik
ve zekâ katar.
Bir kad›n›n gard›robunda en az iki çeﬂit koyu renkli ceket olmal›d›r. Ceket
kendi renginde pantolonla ya da etekle kombinasyon yap›labilmektedir.
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Spor tarz ceket olarak da aç›k renk tonlar›nda bir ceket uygun olacakt›r.
Üzeri desensiz ceketler klasik olduklar›ndan birçok pantolona, ete¤e uygun
olmaktad›r. Desenli ceketler k›s›tl› k›yafetlerle ve ço¤u zaman bir moda
y›l›nda ancak giyilmektedir.

Etek - Pantolon
Etek, kad›n›n hareket kabiliyetini k›s›tlamamal›d›r. Etek boyu mini
olmamal›d›r. Diz üstü uygun bir boydur. Derin y›rtmaçl› olmas› da iﬂ
dünyas› için uygun de¤ildir. K›yafet al›n›rken ceket, gömlek, etek ya da
pantolon tak›m› birlikte al›nabilmektedir. Etek ve pantolonun renk seçimi
ceketle uyumlu olmal›d›r. Tek baﬂ›na giyilebilecek bir renk olmas›n›n
d›ﬂ›nda ceket ile beraber giyildi¤inde s›r›tmamal›d›r.
Etek uzunlu¤unun uygunlu¤una karar vermek için, üç boyutlu bir aynada
kendinize uzun süre, objektif bir ﬂekilde bak›n, sonra ayn› aynan›n karﬂ›s›na
oturun. E¤er en ufak bir ﬂüpheniz varsa, etek çok k›sa demektir. Genelde,
bir etek boyunu sonland›rmak için en güzel nokta, baca¤›n en ince k›sm›d›r.
Yani ço¤unlukla bald›r›n diz kapa¤›yla birleﬂti¤i yerdir. Düz etekler,
genelde dizi örttükleri zaman mükemmel görünürler. Pliseli etekler ise,
daha uzun olduklar›nda, belki de ayak bile¤i seviyesinde en iyi görünürler.
Fakat s›rf bu y›l mini etekler moda diye, herhangi bir ete¤inizden on beﬂ
santim kesebilece¤inizi sanmay›n. Önce iyi bir terziyle görüﬂün. E¤er
k›saltmak, bir ete¤in orant›s›n› kaybetmesine yol aç›yorsa, onu baﬂka birine
vermek ya da yeni aksesuarlarla kullanmak daha faydal›d›r. En klasik etek
boylar›n›n, modas›n› hiçbir zaman kaybetmedi¤ini unutmay›n.
Uzun, ince etekler ciddi görünse de, so¤uk havas› yarat›rlar. Uzun etekler,
kad›n› aç›k yürekli ve yaklaﬂ›labilir gösterir. Sallant›l›, k›sa ve pliseli etekler,
bir kad›n› daha ak›ﬂkan ve sevimli göstebilir.
Çok k›sa; oturman›z› ve yürümenizi k›s›tlayacak kadar k›sa etekler
giyilmemelidir. Benimsenecek genel kural; “çok k›sa, çok dar, çok sportif”
her ﬂeyden uzak durmakt›r. Tiﬂört, kot pantolon veya di¤er materyallerden
pantolonlar giyilmemelidir. Derli toplu, sade ve klasik çizgili dizaynlar
tercih edilmeli, “sadelik ve temizli¤in” erdemlerine inanmal›d›r. Özellikle
deri pantolon ve etek giymekten uzak durulmal›d›r.
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K›sa ceket üzerine
giyilen uzun ceket,
profesyonellik ve
zekâ katar.

Etek - Ceket
Erkeklerin resmi iﬂ k›yafetleri giydi¤i bir iﬂ ortam›nda, kad›nlar için en iyi
seçenek etek ceket tak›m›d›r. Birbirine yak›ﬂan üç ceket, üç etek ve sekiz
bluzdan oluﬂan çekirdek bir gard›rop, ay›n her günü farkl› bir ﬂey giymenize
yarayacakt›r. Pantolon tak›mlar› da hoﬂtur, ama muhafazakâr bir ortamda
tepki çekebilir. Temel hatlara farkl›l›k katan ﬂeyler bluzlar, gömlekler ve
aksesuarlard›r. Resmiyet, arkadaﬂl›k, ciddiyet, neﬂe ya da duruma uygun
olan havay› yarat›rlar.
Kad›nlar›n yakalar› pek çok mesaj gönderebilir. Örne¤in, asimetrik ve sivri
yakalar, yarat›c› bir insan izlenimi verir. Dü¤melenmemiﬂ yakalar, esnekli¤i
ve aç›k görüﬂlülü¤ü gösterir. Büyük, dramatik yakalar, otoriteyi, gücü ve
dinamizmi simgeler. Buruﬂuk ve gevﬂek yakalar, yetersiz oldu¤unuzu
gösterir. Çok kat›, sivri ya da kolal› yakalar da olumsuz karﬂ›lan›r.
Baz› iﬂlerde, do¤alar› yüzünden ya da ﬂirketin beklentileri sebebiyle tak›m
giymek gereksizdir, ortama uygun düﬂmez. Diyelim ki bir ana okulunda
çal›ﬂ›yorsunuz, her zaman tak›m elbise giymeniz gerekmez. Ancak rahat
k›yafetlerden oluﬂacak bir gard›robun da ﬂ›k ve iﬂe uygun olmas› gerekir.
Paçozluk iﬂe yaramaz. ‹ﬂ için ayr›lm›ﬂ birkaç tak›m, s›k giyilen ceketler
ya da ‘d›ﬂar› k›yafetleri’ de¤il, üzerinde düﬂünülmüﬂ bir gard›roba sahip
olman›z her zaman daha iyidir.

Aksesuar Kullan›m›
Çanta
Çanta; ayakkab›larla tak›m olmak zorunda de¤ildir, ancak çok ayk›r› renkler
ve stiller de kullan›lmamal›d›r. Tay derisi, y›lan derisi ve kürklü çantalar›n
yan› s›ra çiçekli, has›r, plastik, postac› tipi, s›rt çantas› ve canl› renklerdeki
çanta kullan›mlar›, profesyonel yaﬂam için uygun de¤ildir.

Kad›nlar›n
yakalar›, pek çok
mesaj
gönderebilir.

Çantalar›n mutlaka bir ﬂeklinin olmas› ve deri olmas› gerekir. En uygun
renkler siyah, koyu kahve, taba, bej, bordo ve laciverttir. Ucuz görünümlü
suni deri çantalar ve kemerler, z›mbalar, payetler profesyonel kad›n›n
çantas›yla örtüﬂmez. Çanta ve kemer seçiminde deri kalitesi ve tokalar›n
kalitesi önemlidir. Siyah ve kahve tonlar›nda kaliteli seçimler öncelikli
olmal›d›r.
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Çorap
Siyah, lacivert, füme, ten ve kemik rengi ince külotlu çoraplar, iﬂ için en
uygun çoraplard›r. Mus çoraplar spordur. Serbest giyim söz konusu
oldu¤unda kullan›labilir. Dantel, file, desenli, çizgili ve canl› renklerdeki
külotlu çoraplar›n hiçbiri geleneksel ve muhafazakâr sektörlerde çal›ﬂan
han›mlar için uygun de¤ildir.
Aç›k renkte bir tak›m›n alt›na kesinlikle çok koyu renkte külotlu çorap
giyilmemelidir. ‹ﬂyerinde kaçabilece¤i göz önüne al›narak, mutlaka yedek
bir çorap bulundurulmal›d›r. Yaz aylar›nda yap›lacak tüm müﬂteri ziyaretleri
için, etek ceket ya da elbise ceketli tak›mlar alt›na, mutlaka çok ince kemik
ya da ten rengi çorap giyilmelidir.

Eﬂarp, Fular ve ﬁal
Han›mlar›n giyimlerine renk katan aksesuarlard›r. Çok canl› renklerde,
kar›ﬂ›k desenli ve hayvan desenli eﬂarp, fular ve ﬂallar geleneksel sektörler
ve hizmet sektörleri için uygun de¤ildir. Bunlar›n yerine küçük çiçek
desenli, çizgili ya da geometrik desenli fular veya eﬂarp seçilebilir.

Saat, Küpe, Yüzük
Saat, metal ya da deri kay›ﬂl› olmal›d›r. Dalg›ç saatleri, plastik saatler,
resimli saatler ve dijital saatler iﬂ için uygun de¤ildir.
‹ﬂ hayat›nda, evlilik yüzü¤ü haricinde, bir elde bir yüzük, toplam iki yüzük
kullan›labilir. Yüzükler etnik, abart›l› gümüﬂ ve büyük renkli taﬂl› modeller
olmamal›d›r.
S›ra s›ra sallanan ve ses ç›kartan kolye ve küpeler kullan›lmamal›d›r.
Küpeler kula¤a yap›ﬂ›k olmal›, kesinlikle halka ya da baﬂka ﬂekillerde
sallanan küpeler olmamal›d›r. Küpelerde en uygun modeller yuvarlak ve
oval olanlar›d›r. S›ra s›ra bilezikler, boncuk ve taﬂl› bilezikler, iﬂ için uygun
de¤ildir. Halhal ve h›zma kullan›m›, görünür yerlere dövme yapt›rmak,
hiçbir ﬂekilde uygun bulunmaz.
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Sallanan ve ses
ç›karan kolye ve
küpeler, halhal ve
h›zma kullan›m› ,
iﬂ için uygun
de¤ildir..

Kad›nlarda tak›lar kaliteli görünmelidir. Alt›n, gümüﬂ, inci gibi de¤erli
mücevherat de¤ilse bile ﬂ›k bir tasar›m ve tarz›n› bütünleyen aksesuarlar
kullan›lmal›, plastik tak›lardan uzak durulmal›d›r. Çok ›ﬂ›lt›l› tak›lar gündüz
ofis ﬂ›kl›¤›yla uyum sa¤lamaz, dikkat da¤›t›r. Kalpli kolyeler, isim yaz›l›
künye ve kolyeler fazla kiﬂisel ve duygusal mesajlar verir.

Gözlük
Görme bozuklu¤u olan han›mlar için sade, klasik renklerde, abart›s›z, aç›k
renkli cam› olan, yüz ﬂekli ile uyumlu gözlükler seçilmelidir.
Güneﬂ gözlükleri de modaya uygun ama abart›s›z ve sade modellerden
olmal›d›r. Çerçeveler metal ya da kemik olmal›, plastikler kullan›lmamal›d›r.

Vücut Yap›s›na Uygun Giyim
Uzun boylular;
•
•
•
•

Alt beden ve üst bedende, farkl› renklerde giysiler kullan›labilir,
Duble paçal› pantolonlar kullan›labilir,
Boyuna çizgili giysiler yerine enine çizgiler ve pötikareli giysiler giyilebilir,
V yaka yerine bisiklet ya da bal›kç› yakal› bluz ve kazaklar kullan›labilir.

K›sa boylular;
•
*
*
*
*
*

Boyuna ince çizgili tak›mlar tercih edilmeli,
Düz, koyu renkler kullan›lmal›,
Ceketler bele oturmal› (bel inceyse),
Uzun ceketler giyilmemeli,
Boyuna ince çizgili gömlekler tercih edilmeli,
Paçalar› aﬂa¤› do¤ru daralan pantolonlar giyilmeli. Duble paça
kullan›lmamal›,
• Monokromatik (ayn› renkte) giysiler giyilmeli.

Dantel, file,
desenli çizgili ve
canl› renklerdeki
çoraplar iﬂ hayat›
için uygun
de¤ildir.

‹ri vücutlar;
•
•
•
•

Dökümlü, stretch olmayan kumaﬂlar tercih edilmeli,
Büyük desenli ve kareli k›yafetler kullan›lmamal›,
Fularlar boyun bölgesinde tutulmamal›, aﬂa¤› do¤ru sark›t›lmal›,
Bel inceyse kemerle “vurgulanmal›”, de¤ilse kemer kullan›lmamal›,
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• Sap› bel hizas›nda ve kalçaya kadar uzayan çantalar kullan›lmamal›,
• Uzun kolyeler kullan›labilir. Bel kal›nsa, dikkati belden omuza çekmek
için bir broﬂ tak›labilir,
• Dar, vücudu saran pantolonlar giyilmemelidir. Di¤er pantolonlarla
kalçay› kapatan tunikler ve ceketler giyilebilir,
• Vücudu s›ms›k› saran k›yafetlerden her zaman uzak durulmal›.

Minyon Vücutlar;
•
•
•
•

Vücuda oturan kuplarda k›yafetler seçilmeli,
Büyük aksesuarlar kullan›lmamal›,
Geniﬂ yakalar ve geniﬂ manﬂetler kullan›lmamal›,
Vücut ölçüleriyle orant›l› aksesuar kullan›lmal›. Örne¤in; çanta sap›
uzun, küpeler ve kolyeler çok iri olmamal›d›r.

Üst Bedeni, Alt Bedene Göre K›sa Olanlar;
• Üst bedenin k›sal›¤›n› kamufle etmek ve uzatmak için, bluz veya gömlek
renginde kemer kullan›lmal›. Kalçalar dar ise, belden daha aﬂa¤›da
kemerler kullan›labilir,
• Düﬂük belli pantolonlar ve etekler giyilmeli, yüksek belli pantolon ve
etekler tercih edilmemeli,
• Üst bedeni daha uzun göstermesi için, belden aﬂa¤›da biten ceketler
ve tünikler giyilmeli,
• Bluzlar ve gömlekler pantolon ya da etek içine yerleﬂtirilmemeli, d›ﬂar›da
tutulmal›.

Alt Bedeni Üst Bedene Göre K›sa Olanlar;
• Alt bedenin k›sal›¤›n› kamufle etmek ve görüntüde uzatmak için
pantolon ya da etek renginde kemer kullan›lmal›,
• Yüksek belli pantolonlar ve etekler giyilmeli,
• Pantolon paçalar› uzun tutulmal›, duble paça kullan›lmamal›.

‹ri Gö¤üslü Olanlar;
• Üst bedeni k›saltacak geniﬂ kemerler kullan›lmamal›.
• Bacak ve kalça bölgesi zay›f olanlar, üst geniﬂli¤i ile alt bedeni
orant›lamak ve dikkati gö¤üs bölgesinden daha ince olan bölgeye
çekebilmek içinalt bedende, üstten daha aç›k renkte pantolon ya da
etek kullanabilirler,
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• Üst bedende vücudu saran stretch kumaﬂlardan yap›lm›ﬂ bluzlar, bodyler,
straples bluzlar, kolsuz bluzlar, bluzanlar ve çok cepli gömlek ve bluzlar
giyilmemelidir,
• V yakalar, bisiklet yakalar, ﬂal yakalar tercih edilmeli,
• Aksesuar olarak gözün dikkatini gö¤üsten uzaklaﬂt›racak aksesuarlar
kullan›lmal›. Örne¤in yüzük, bilezik gibi.

Küçük Gö¤üslü Olanlar;
• Bluzan gömlek ve tünikler, bol cepli gömlek ve bluzlar kullan›lmal›,
• Destekli iç çamaﬂ›rlar› kullan›lmal›.

Beli Kal›n Olanlar;
• Kesinlikle kemer kullan›lmamal›.
• Düﬂük belli elbiseler ve A ﬂekilli elbiseler giyilmeli,
• Uzun ve dökümlü etekler ya da dikkati belden bacaklara taﬂ›yabilecek
k›sa etekler giyilmeli,
• Dikkati belden yakaya ve omuz bölgesine çekecek bluzan ve vücudu
sarmayan bluzlar, kruvaze bluzlar, tünikler giyilebilir. Vatka kullan›labilir.
Vücudu saran atlet, bluz ve tiﬂörtler kesinlikle giyilmemelidir,
• Boyun aﬂa¤› sark›t›lan fularlarla dikkat belden aﬂa¤› çekilebilir.

Kad›nlar ‹çin ‹maj K›r›c›lar
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kirli, da¤›n›k saçlar, peruk, dipten görünen as›l saç rengi.
Abart›l› saç modelleri ve saç aksesuarlar›.
Abart›l› makyaj ya da tamamen makyajs›z olmak, erkeksi görünüm.
Uzun ve aﬂ›r› süslü ve al›ﬂ›lmam›ﬂ renklerde boyanm›ﬂ t›rnaklar, ojesi
yar› ç›km›ﬂ t›rnaklar.
Bak›ms›z diﬂler ve a¤›z kokusu, ter kokusu.
Tipe uymayan gözlük, mavi lens.
A¤›r parfüm ve deodorant kullanmak.
Kaç›k çorap.
Y›rt›k, sökük, rengi atm›ﬂ ve kirli giysiler.
Yüzük parma¤› d›ﬂ›nda kullan›lan yüzükler.
Abart›l›, sallanan, ses ç›karan yüzük, kolye, bilezik ve küpeler.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Görünen yerde dövme, aç›kta kalan göbek.
H›zma, halhal gibi aksesuarlar.
Mini etekler, dekolte elbise ve bluzlar, ﬂeffaf giysiler, derin y›rtmaçlar.
‹ﬂ giysileriyle birlikte kullan›lan tokyo, sandalet, burunlar› aç›k bilekten
ba¤l› ayakkab›lar, postallar, aﬂ›r› yüksek topuklu sivri burunlu çizmeler.
Hayvan desenli giysiler.
Plastik saatler, salk›m saçak anahtarl›klar.
Boyas›z ve bak›ms›z ayakkab›lar.
Üzeri yaz›l› sloganl› tiﬂörtler.
Aç›k renk giysiler içine koyu renk sutyen giymek, sutyen takmamak.
Sutyen ask›lar›n›n ve külot izlerinin giysilerden görünmesi.
Dökülmüﬂ ojeler.
Uyumsuz çanta ve ayakkab›lar.
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8

NEREDE NE G‹YMEL‹?

Kendine sayg›s› olan herkes, yerine ve zaman›na uygun giyinmeye özen
gösterir. Etkili ve tutarl› imaj sahipleri, sadece profesyonel yaﬂamlar›nda
de¤il, sosyal yaﬂamlar›nda da güvenilen, sevilen, say›lan, örnek gösterilen
kiﬂilerdir. Onlar› di¤erlerinden ay›ran mükemmel iletiﬂim özelliklerinin
d›ﬂ›nda, bu kiﬂiler her zaman bak›ml› ve derli topludur. ‹yi ve uygun
giyinmeyi bilirler.
Giyimle ilgili önemli bir bilgi giyim rollerimizle ilgilidir. Adeta farkl› rolleri
oynayan bir tiyatro sanatç›s› gibi farkl› rollere dayanan giyim amaçlar›
vard›r. Buna “giyim psikolojisi” denilmektedir ve giyim rolleri; bazen
kendimizi sergilemek, bazen ortam›n gere¤ine uymak, bazen karﬂ› cinsi
çekmek, bazen u¤ur getirece¤ine inand›¤›m›z bir ﬂeyi giyerek ﬂans›
hissetmek, bazen ba¤›ml›l›k yapm›ﬂ bir ﬂeyi giyerek rahat hissetmek vs.
gibi faktörlerle giyim yapt›¤›m›z› ortaya koyuyor.
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Ciddiye al›nman›n
en iyi yolu,
karﬂ›n›zdaki insan›
ciddiye almakt›r.

Her ortam›n kendine göre kurallar› vard›r ve bu kurallar aras›nda giyim
kuﬂam kurallar› da önemli kurallardand›r. Girece¤iniz ortam›n havas›na
uygun k›yafetler giymeniz sizi, o ortam›n ayr›lmaz parças› yapacakt›r. Aksi
takdirde ortamda s›r›tan, uyumsuz insanlar olacaks›n›zd›r. Böyle bir
durumda alg›n›z ya ortam›n asi çocu¤u ya da ortam›n cahil çocu¤u ﬂeklinde
olacakt›r. Giyim tarz›n› bilmedi¤iniz bir ortama kat›l›rken bunu sormaktan
çekinmeyiniz.
Do¤al giyinme diye bir ﬂey yoktur ve her yere ve konuma uygun bir iﬂ
“üniformas›” da yoktur. Bu yüzden giysileriniz, özen gerektirir. Giysileriniz,
sizin hakk›n›zda bir ipucu verir. Bu ipucunun ne olmas›n› istedi¤inize
karar verin ve ona göre giyinin.
Giydi¤iniz her ﬂey, verdi¤iniz bir karar› temsil eder ve zevkinizin, tarz›n›z›n
bir yans›mas›d›r. ‹nsanlar sizi gördükleri ilk anda, sizin giyim tarz›n›za
göre tepki verirler, fark etseler de etmeseler de. Sosyal olarak, sosyal
statünüz hakk›nda ya da tan›maya de¤ecek ilginç ya da hoﬂ bir insan olup
olmad›¤›n›za dair bir karar verirler.
Profesyonel olarak, onlar›n tepkisi çok daha kat› olabilir. E¤er giysiniz
uygunsuzsa, meslektaﬂlar›n›z oyunun kurallar›n› bilip bilmedi¤iniz ve
önemli bir oyuncu olup olmad›¤›n›z› sorgularlar. Üstleriniz, iﬂinizin
kalitesinin d›ﬂ görünümünüzün kalitesiyle denk olaca¤›na karar verirler.

Duruma Göre Giyinmek
Do¤al giyinme
diye bir ﬂey
yoktur. Her yere
ve her konuma
uygun bir iﬂ
üniformas› da söz
konusu de¤ildir.
Giydi¤iniz her ﬂey,
zevkinizin ve
tarz›n›z›n bir
yans›mas›d›r.

Genel anlamda etik ve giyim kurallar›na uymayanlara karﬂ› dile getirilmeyen
bir önyarg› vard›r. Standart bir “baﬂar› için giyin” üniformas›n›n garantisi
yoktur. Baﬂar›l› insanlar, belirli durum ve günler için uygun ﬂekilde
giyinirler.
Belirli bir gün ya da durumda en etkileyici ilk izlenim yaratmak için nas›l
giyinece¤inizi düﬂünürken, kendinize baz› sorular sorman›z›n faydas›
olacakt›r:
• Ben kimim ve nas›l alg›lanmak istiyorum?
• Neredeyim ve etkilemek istedi¤im insanlar kimler?
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‹ﬂin ilk günü ya da iﬂ görüﬂmesi için gitmeden önce ö¤renmeniz gereken
ilk ﬂeylerden biri, insanlar›n orada nas›l giyindikleridir. Beyaz bir gömle¤in
ve çizgili bir kravat›n her ofis ortam›na uyaca¤›n› varsayamazs›n›z. ‹nsanlarla
tan›ﬂt›¤›m›z ilk dakikalarda bizim hakk›m›zda verdikleri yarg›lar, büyük
ölçüde nas›l göründü¤ümüzle ilgilidir ve nas›l göründü¤ümüz, tamamen
nas›l giyindi¤imizle ilgilidir.
Yönetim kurulu toplant›s›na giderken giydi¤imiz k›yafetle inﬂaat alan›na
gitmek, iﬂ botlar›yla baleye gitmekle eﬂde¤erdir. Bu yüzden giyimimizi,
koﬂullar›m›z› yak›ﬂt›rmak zorunday›z. Böyle bir program› olan insan›n
düﬂünmesi gereken iki ﬂey var. Birincisi, ilk defa kat›laca¤› yönetim kurulu
üyeleri üzerinde güçlü bir izlenim b›rakmak için haz›rl›kl› olmak, ikincisi
ise gün ortas›nda k›yafetini de¤iﬂtirmek için ortam ve zaman yaratmak.
Her meslek, üyelerinin giyimine iliﬂkin resmi ya da gayr› resmi beklentiler
bar›nd›r›r. Her iﬂin basmakal›p tipleri ya da en az›ndan iﬂe yeni girenlerin
g›pta edece¤i rol modelleri vard›r. Büyük kuruluﬂlar muhasebeden
pazarlamaya, hizmetten üretime, bütün uzmanl›k dallar›nda profesyonellere
iﬂ verirler. Egemen giyim talimatnamesi bölümden bölüme de¤iﬂebilir.
Hukuk, maliye veya yönetim dan›ﬂmanl›¤› gibi meslekler, hâlâ üyelerinin
resmi iﬂ elbiseleri giymesini gerektirir. ‹stisnas›z her zaman, ülkenin
neresinde olundu¤una ve kiminle görüﬂülece¤ine bak›lmaks›z›n bu düzeyde
giyinilmesi beklenir.
‹ﬂe göre giyinme e¤ilimi kaç›lamaz niteliktedir. Bu yüzden bir karar vermek
zorunday›z. Koﬂullar ne olursa olsun, karar›n›z ﬂunlara ba¤l› olacakt›r.
•
•
•
•
•
•
•

Kuruluﬂunuzun beklentileri,
Üyesi oldu¤unuz siyasal partinin ve seçmenlerinin beklentileri,
Yürürlükte olan kültür,
Nerede çal›ﬂt›¤›n›z, iﬂyerinizin co¤rafi konumu,
‹ﬂinizin do¤as›, gün boyunca neler yapt›¤›n›z,
Oluﬂturmay› tasarlad›¤›n›z imaj›n ne oldu¤u,
Kiﬂisel tarz›n›z, kiﬂili¤iniz, yarad›l›ﬂ›n›z, amaçlar›n›z, de¤erleriniz ve h›rs
düzeyiniz.

‹ﬂ dünyas›nda kendi rahat›n›z ya da kendinizi ifade etmek için giyinmezsiniz.
Giyim tarz›n›z, baﬂkalar›na ve onlar›n mevkiine duydu¤unuz sayg›n›n
ifadesidir. Onlarla aran›zda ancak bu ﬂekilde bir ortakl›k kurabilirsiniz.
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Yönetim kurulu
toplant›s›na
giderken giydi¤iniz
k›yafetle
ﬂantiyeye gitmek,
iﬂ botlar›yla
baleye gitmeye
benzer.

Örne¤in, bir bankan›n üst düzey yetkilisiyle görüﬂmeniz varsa, kot pantolon
ya da spor k›yafetle gitmezsiniz. Nas›l giyinmeniz gerekti¤ine dair ipuçlar›n›
karﬂ›n›zdaki insan verecektir size, yoksa kendi tercih ya da zevkiniz de¤il.

Muhafazakâr Bir Atmosferde Giyim
Hukuk firmalar›nda, bankalarda, yat›r›m ﬂirketlerinde, muhasebe firmalar›nda
ve hükümet bürolar›nda çal›ﬂan insanlardan, güven aﬂ›lad›¤› düﬂünüldü¤ü
için muhafazakâr ve geleneksel bir ﬂekilde giyinmeleri beklenir: Müﬂteriler,
örne¤in, avukatlar›n otoriter ve yeterli görünmelerini ister. Bu alemde,
tak›m elbise kesindir ya da üniformad›r.
Kad›nlar, aﬂ›r› düz ya da aﬂ›r› yüksek topuklardan kaç›nmal›, orta yükseklikte
topuklu ayakkab›lar tercih etmelidir. Etekler, dizden yukar› olmamal›d›r.
Üzeri bask›l› bluz ve gömlekler, her türlü profesyonel ve otoriter imaja
ayk›r›d›r. Elbette, dar etekler, sallant›l› küpeler ve gürültülü bileziklerden
de kaç›n›lmal›d›r.
Erkekler ise bilezik, kolye ya da küpe takmamal›d›r. Erkeklerin mücevherleri,
iyi bir saat (dijital olmamal›), bir alyans (evliyse) ve/veya bir çift kol
dü¤mesi ile s›n›rl› olmal›d›r.

‹ﬂ Ortam› ve Kariyere Göre Giyim

‹ﬂ ortam›na ve
kariyere uygun
k›yafetlerin
seçimi, zor ve
önemlidir.
Her kurumun
kendine özgü
yap›s› ve
benimsedi¤i
de¤erleri vard›r.

‹ﬂ ortam›na ve sahip olunan kariyere uygun k›yafetlerin seçimi, hem
kad›nlar hem de erkekler aç›s›ndan zor ve önemlidir. Bu konudaki tercihler
kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂmekle birlikte iﬂe uygun k›yafet seçiminde genel olarak
üç unsur etkili olmaktad›r.
1. Çal›ﬂan taraf›ndan yap›lan iﬂ,
2. Hizmet sunulan müﬂteri,
3. ﬁirket taraf›ndan benimsenmiﬂ kurallar.
Her iﬂyerinin kendisine özgü bir yap›s›, benimsedi¤i de¤erleri vard›r.
Kurum kültürü olarak adland›r›lan bu olgu, çal›ﬂanlar›n iﬂyerlerine duyduklar›
ba¤l›l›¤› sa¤laman›n yan›nda, örgüt çat›s› alt›nda nas›l davran›lmas›
gerekti¤ine dair temel kurallar› ve beklentileri de ortaya koyar.
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Nelerin yap›lmas›n›n uygun oldu¤u, nelerin uygun görülmedi¤i kurum
kültürü çerçevesinde saptan›r ve tüm çal›ﬂanlar›n bundan haberdar
edilmesine çal›ﬂ›l›r.
‹nsanlar›n ço¤u iﬂyerinde ne giydiklerinin önem taﬂ›d›¤›n› düﬂünür. Ama
neyin uygun oldu¤una ve kime kulak verece¤inize nas›l karar vereceksiniz?
Farkl› iﬂler ve farkl› patronlar farkl› türden iﬂ “üniformalar›” tasarlamakla
meﬂguldürler. ‹ﬂyerinde ya da bir sunum veya mülakat gibi özel bir
durumda ne giyilece¤ine dair verilecek karar kiﬂisel ihtiyaçlar ve “izleyici
kitle”nin beklentileri taraf›ndan etkilenir. Sosyal ve ekonomik e¤ilimler
de bu karar› hissettirmeden etkileyecektir.
Henüz evrenselleﬂmiﬂ olmamakla birlikte, iﬂe göre giyinme e¤ilimi kaç›lamaz
nitelikte görünmektedir. Seçiminiz kuruluﬂunuzun k›yafet talimat›n›n nelere
destek olaca¤›n› hesaba katmak durumundad›r. Kimi kuruluﬂlarda k›yafet
talimatnamesi çal›ﬂanlara verilen el kitab›nda yaz›l› haldedir ve buna
kesinlikle uyulur. Di¤erlerinde yaz›l› olmayan ve dile getirilmeyen kurallar
vard›r ve örnek alma yoluyla iﬂlerlik taﬂ›rlar.
Ço¤u ﬂirkette, muhafazakâr tarzda koyu bir tak›m ve aç›k renk bir bluz,
üst düzey erkek ve kad›nlar için tek tercihtir. Baz› yenilikçi ﬂirketler bile
kad›nlar›n iﬂyerinde pantolon giymesini kabul etmekte zorlanmaktad›rlar,
çünkü kad›nlar söz konusu olunca, pantolon hâlâ “iﬂ d›ﬂ›” k›yafet olarak
düﬂünülmekte ve kad›ns›l›¤›n ve ince be¤eninin ortadan kalkmas› olarak
alg›lanmaktad›r.
Askeri üniforma kurallar›n›n iﬂ hayat›nda da geçerli oldu¤unu dikkate
alarak ayn› prensipleri yaﬂamdaki “rütbe”nizi desteklemek için
kullanabilirsiniz. Unutmay›n rütbe yükseldikçe üniformada detay ve niﬂan
adedi artar! Giyim dili kurallar›n› ö¤renin ve istedi¤iniz etkiyi yaratmak
için kullan›n.
Çal›ﬂt›¤›n›z iﬂyerinde halen bulundu¤unuz konuma de¤il, gelmek istedi¤iniz
konuma uygun biçimde giyinin. Rahat bir giyim tarz›n›n yasak olmad›¤›
iﬂyerlerinde bile, profesyonel giyim tarz›na uygun biçimde giyinmek;
iﬂvereninizin ve iﬂ arkadaﬂlar›n›z›n size bak›ﬂ aç›lar›n› de¤iﬂtirerek etkili
imaj yaratman›zda önemli rol oynar.
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Özel durumlarda
ne giyilece¤ine
"izleyici kitlenin"
beklentilerine göre
karar verilir.
Askeri üniforma
kurallar›n›n iﬂ
hayat›nda da
geçerli oldu¤unu
unutmay›n.

‹ﬂ Yemeklerinde Giyim
‹ﬂ yemekleri genellikle akﬂamlar› ve ﬂ›k mekânlarda yap›l›r. Bu nedenle
bu tür yemeklerde, ﬂirket balolar› veya kutlamalar›nda giyim k›yafet
konusuna özel bir önem vermek gerekmektedir.
Baz› davetlerde davetiyede “koyu renkli tak›m elbise veya smokin giyilmesi
rica olunur” diye belirtilir. Bu tarz davetlerde mutlaka buna dikkat edilmesi
gerekir. Dikkat edilmezse ne olur? ‹tibar görmeyebilirsiniz, ciddiye
al›nmayabilirsiniz. Karar sizin.
Bu tür iﬂ yemeklerinde erkekler için, gündüz giydikleri lacivert, füme ve
siyah tak›m elbise, beyaz gömlek, ﬂ›k parlak bir kravat yeterli olabilir.
Kad›nlar ise koyu renkte veya mor, bordo, k›rm›z›, ask›l› olmayan elbise,
ﬂ›k bir ﬂal veya ﬂ›k bir pantolon, saten gömlek ve topuklu ayakkab›
giyebilir. Ayr›ca, aksesuarlarla zenginleﬂtirilmiﬂ bir tak›m içine ﬂifon bir
üst, yine topuklu ayakkab› ile zarif bir görünüm sa¤layabilirler.
E¤er iﬂle ilgili bir aktiviteye davet edildiyseniz, her durum için neyin do¤ru
oldu¤unu bilmek isteyeceksiniz. Genelde, davetiyenizin sa¤ alt köﬂesinde,
uygun k›l›k k›yafet belirtilir. Karars›z kald›ysan›z, davet sahibini aray›p
sorabilirsiniz. E¤er y›ll›k bir toplant›ysa, insanlar›n bir önceki y›l ne
giydiklerini ö¤renebilirsiniz. Ayr›ca içgüdülerine güvendi¤iniz bir iﬂ
arkadaﬂ›n›za dan›ﬂabilirsiniz: “Cumartesi günkü bölüm toplant›s›na ne
giyeceksin?”

Davetlerde
belirtilen giyim
kurallar›na
uymad›¤›n›z
takdirde itibar
görmeyebilirsiniz.

‹ﬂ yemeklerine ve özel davetlere erkeklerin özensiz biçimde blazer ceket
ve blue jean ile ya da ceketsiz olarak kat›lmas›, kad›nlar›n ise ﬂeffaf ve
aﬂ›r› dekolte veya blue jean ile kat›lmas›, davet edenleri ve davetlileri
önemsemedi¤inizi göstermesi bak›m›ndan dikkat edilmesi gereken önemli
bir husustur.

Resmi davetlerde,
davetin verildi¤i
yere ve saate
uygun
giyinmelidir.

Resmi Davetlerde Giyim
Resmi davetler genellikle özel günleri kutlama amaçl› verilen davetlerdir.
Bu davetler için en az 15 gün öncesinden yaz›l› davetiye gönderilir.
Davetler ö¤le yeme¤i veya akﬂam yeme¤i olabilir.
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Resmi davetlerde davetin verildi¤i yere, saate ve davetin resmiyet derecesine
uygun giyinmelidir. Kimi zaman erkeklerde koyu renkte tak›m elbise,
han›mlarda da koyu renkte bir tayyör ya da siyah abart›s›z bir elbise davet
için uygun olabilir.
Erkeklerin koyu renkli tak›m elbise giymeleri gereken yerlerde han›mlar›n
da siyah, lacivert, koyu bordo gibi koyu renklerde uzun gece elbiseleri
ya da uzun etekler ve ﬂ›k bluzlar giymeleri gerekir. Devlet erkan›n›n
kat›ld›¤› yerlerde, han›mlar k›yafetlerinin ciddi olmas›na özen göstermelidirler.
Gündüz törenlerinde han›mlar koyu renklerde diz hizas›nda elbiseler veya
tayyörler giyebilirler. Her iki durumda da elbiselerin zevkli ve zengin
görünümlü olmas›na özen gösterilmelidir.

Kokteyllerde Giyim
Kokteyller 17.30-18.00 aras› baﬂlay›p 19.30 civar› biten k›sa süreli partilerdir.
Birçok kiﬂi, kokteyl hafta aras› bir güne rastl›yorsa, iﬂinden ç›k›p kokteyle
kat›l›r. Bu yüzden de iﬂ k›yafetiyle kokteyle gitmiﬂ olur. Bu ﬂekilde kokteyle
kat›lman›n hiçbir sak›ncas› yoktur.

Toplant›larda Giyim
Resmi bir toplant›da erkeklerin koyu renkli tak›m elbise giymeleri adettendir.
Kad›nlar içinse kabul edilebilir s›n›rlardaki seçeneklerin daha fazla olmas›na
karﬂ›n, muhafazakâr giysiler daha uygun olur. Buradaki en önemli nokta,
sizi en iyi ﬂekilde yans›tabilmek ve kiﬂisel tarz›n›z› öne ç›karmakt›r.

Sunum S›ras›nda Giyim
E¤itim seminerleri, konferanslar, heyet toplant›lar›, dersler ve bunlara
benzer durumlar hep sunum örnekleridir. E¤er sunum yapmaya karﬂ›
yo¤un fiziksel tepki veren biriyseniz, gard›robunuzda size fiziksel olarak
uygun neler bulundu¤unu kontrol etmekle iﬂe baﬂlay›n.
• Çok k›sa ve s›k› ceketlerden, pantolonlardan kaç›n›n.
• Birbirinden kolayca ayr›lma olas›l›¤› olan ﬂeyleri giymeyin (gömlekler
pantolonlardan, iç etekler eteklerden!),
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Çok k›sa ve s›k›
ceketlerden,
pantolonlardan
kaç›n›n.

• Nötr renkler giyin, bluzunuz ya da kravat›n›z biraz renkli olabilir,
böylece ilgi oda¤› yüzünüz olur,
• Geniﬂ bir izleyici kitlesi daha güçlü renkler ve daha çarp›c› bir görüntü
ister. Ancak, abart›l› giyim, bir kesim izleyicilerin dikkatini çekecektir.
Parlak veya büyük desenlerden kaç›n›n, çünkü bunlar uzaktan bile
rahats›z edici olabilir,
• Arkan›zdaki fonu kontrol edin. Parlak mavi bir ceket, bej panellerin
önünde çok iyi görünecektir, ama mavi ya da onun gibi güçlü tonlarda
silikleﬂecektir,
• Giysilerinizin dü¤melerinin tam olmas›na, söküksüz, lekesiz olmas›na,
ayakkab›lar›n bak›ml› ve boyal› olmas›na, çoraplar›n temiz ve kaç›ks›z
olmas›na dikkat edin,
• Kiﬂisel bak›ma da özen gösterilmelidir. Saçlar temiz, düzgünce taranm›ﬂ,
t›rnaklar bak›ml› ve temiz olmal›d›r. Erkekler saç ve sakal t›raﬂ› olmal›
kad›nlar da mutlaka hafif bir makyaj yapmal›d›r.

Adayl›k Mülakatlar›nda Giyim

Giysilerinizin
temiz ve bak›ml›
olmas›na özen
gösterin.
Önemli bir
mülakat, yeni bir
giysi tarz›n›
denemek için
uygun zaman
de¤ildir.

Bir iﬂe veya pozisyona uygun olup olmad›¤›n›z›n anlaﬂ›lmas› için oradas›n›z,
dolay›s›yla do¤al bir izlenim b›rakmaya ve profesyonel aç›dan iyi görünmeye
ihtiyac›n›z var. E¤er iﬂi gerçekten istiyorsan›z, oldu¤unuz gibi görünebilmeniz
gereklidir. Mülakat› yapanlar olas›l›kla bilinçsizce “tak›m ruhu”na uygun
giyinen birini ar›yorlard›r. Bu yüzden, önemli bir mülakat yeni bir görünüﬂ
ya da giysiyi denemek için uygun bir zaman de¤ildir. Bu tür görüﬂmelerde
tak›m elbise veya ceket kullanmak, sizin daha otoriter, daha güçlü ve
daha “iﬂini bilir” görünmenize yard›mc› olacakt›r.
Özellikle talip oldu¤unuz pozisyon yüksek bir pozisyon ise ve çeﬂitli
kesimlerle sürekli iletiﬂim gerektiriyorsa, giyiminize çok daha özen
göstermeniz ve hedefledi¤iniz pozisyon için giyinmeniz gerekecektir.
Tak›m elbise içine beyaz ya da mavi, uzun kollu bir gömlek ve klasik bir
kravat (düz renkte, küçük puantiyeli ya da diyagonal çizgili) giyebilirsiniz.
Kad›nlar için uygun giyim, koyu ya da nötr renklerde pantolon ya da etek
ceket tak›m›d›r. Bu tak›mlar ﬂeffaf ve dekolte olmayan gömlek ya da
bluzlarla tamamlanabilir. Abart›l› makyaj, saç modelleri ve tak›lardan uzak
durulmal›d›r.
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Bir iﬂe veya pozisyona baﬂvurmadan önce, o yerdeki di¤er çal›ﬂanlar›n
ne tür k›yafetleri tercih ettikleri incelenmelidir. E¤er nas›l giyinilece¤i
konusunda kuﬂku duyuluyor ya da tam bir karara var›lam›yorsa, ciddi bir
giyim tarz› olarak görülen tak›mlar tercih edilmelidir. ‹ﬂe kabul edildikten
sonra, di¤er çal›ﬂanlar›n tarzlar›na rahatl›kla uyulabilir. Ancak ilk zamanlarda
yeni iﬂyerindeki söz sahibi konumda bulunanlarla benzer giyinmek daha
olumlu sonuçlar do¤urabilir.

Gayr› Resmi Giyim
Sa¤l›k, dan›ﬂmanl›k ve ö¤retim dallar›, sevecen bir görünüm gerektirir.
Burada, kiﬂisel tarz›n ifadeleri serbesttir, çünkü onlar, bir insan›n kiﬂisel
zevk ve de¤erlerini paylaﬂma arzusunu gösterir. Bir hukuk firmas› için
uygun olan ciddi ve resmi k›yafetler, güven aﬂ›lamak isteyen insanlar›n
çal›ﬂt›¤› alanlara uymaz. Di¤er yandan, aﬂar› trendler ve stiller, tuhaf bir
ﬂekilde ürkütücü olabilir.

Daha Günlük Giyim
K›l›k k›yafet standartlar›, baz› sat›ﬂ ve pazarlama iﬂlerinde reklamc›l›k ve
halkla iliﬂkiler ve iletiﬂim firmalar›nda de¤iﬂkendir. Bunlar, insanlar› rahat
k›lacak kadar cesur ve tarz sahibi ama bir o kadar da firmay› ve ürünlerini
temsil edecek kadar otoriter bir d›ﬂ görünüm gerektiren müﬂteri bazl›
endüstrilerdir. Hafife almak burada iﬂe yarar. Örne¤in, bir kad›n uyumsuz
bir ceket ve etek seçebilir, bu da bir anlamda kendinden emin bir tarz›
simgeler, özellikle de kumaﬂ zengin ve ﬂ›ksa.
Temelde, bu alanlarda çal›ﬂanlar için d›ﬂ görünüm, daha muhafazakâr
alanlardan radikal bir biçimde farkl› de¤ildir. E¤er bir insan›n dikkatini
ilk olarak aksesuarlar›n›z ya da makyaj›n›z çekiyorsa, çok ileri gitmiﬂsiniz
demektir. Moda, dekorasyon, yay›nc›l›k ve kozmetik gibi kariyerler, daha
modern ve hayal gücü kuvvetli giyim tarzlar›n› kald›rabilir. Farkl› kumaﬂlardaki
bal›kç› yaka kazaklar ve de¤iﬂik ceketler, stil ve zeka belirtisi olabilir.

TV ‹çin Giyim
Firman›z›, üyesi oldu¤unuz bir derne¤i veya sivil toplum kuruluﬂunu
temsilen ya da özel ilgi alan›n›za giren ve belirli bir konudaki uzmanl›¤›n›z
nedeniyle, televizyon program›na davet edilebilirsiniz.
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Bir iﬂe baﬂ
vurmadan önce,
çal›ﬂanlar›n nas›l
giyindikleri
ö¤renilmelidir.

Kimi zaman da bas›n toplant›lar›nda ya da çeﬂitli etkinliklerde demeç
verebilir, konuﬂma yapabilirsiniz. Bu durumlarda çok k›sa sürede geniﬂ
kitlelere hitap edebilme ﬂans›na sahip olabilirsiniz. Bu noktada sizi izleyenleri
görsel olarak etkileyebilmeli, baﬂka bir program› tercih etmeden sizi
dinleyebilmeleri için onlar› ekrana kilitlemelisiniz. Bir TV program›nda
izleyenlerin akl›nda en çok kalacak olan, sizin görünüﬂünüzdür.
Bu konularda tecrübeli olmayanlar panik içerisine girebilirler. Bu panik,
kiﬂinin sa¤l›kl› ve mant›kl› düﬂünmesini engelleyebilir. TV program›na
giderken giyebilecekleriniz konusundaki öneriler sizi rahatlatabilir.
Program›n saati, içeri¤i, sunucusu, program› genelde izleyen hedef kitleyi
göz önüne alarak giyinmek gerekir. Diyelim ki gençlerle ilgili bir programa
kat›l›yorsunuz. Bu program›n sunucusu çok genç ve program çok dinamik
bir program. Bu programa haz›rlan›rken koyu renk tak›m elbise giymek
yerine, daha spor bir giyim tarz›n› tercih etmek uygun olur. Bu spor tarz
ile hem program sunucusu hem de program› izleyen kitle ile uyum sa¤lam›ﬂ
olursunuz. Onlar sizi kendilerine daha yak›n hissederler.
Haber kanallar›ndan birinde, bir ekonomi program›na kuruluﬂunuzla ilgili
bir konuda bilgi vermek için kat›l›yorsan›z, bu programda da koyu renkli
tak›m elbise giymek sizin güvenilirli¤inizi, ciddiyetinizi, profesyonelli¤inizi
destekleyece¤i için daha do¤ru olacakt›r.
Siyah, beyaz ve k›rm›z› giymekten kaç›n›n. Bu renkler kameraya dost
renkler de¤ildir. Pötikareli, çizgili, büyük desenli k›yafetler ekranda kayma
yaratt›¤› ve gözü yordu¤u için televizyon programlar›na kat›l›rken tercih
edilmemelidir. Bunun yerine ›ﬂ›¤› tutan renkler tercih edilmelidir. Lacivert,
gri tonlar›, mavi, yeﬂilin baz› tonlar›, bordo, mürdüm rengi, bej, camel,
sütlü kahve, pastel mavi, pembe, leylak renkleri kameraya dost renklerdir.

Bir TV
program›nda
izleyenlerin
akl›nda en çok
kalacak olan sizin
görünüﬂünüzdür.

Saten, ipek gibi parlak kumaﬂlardan yap›lm›ﬂ giysiler, ekranda parlayaca¤›
ve iyi görüntü vermeyece¤i için ince yünlü, krep ve gabardin gibi
kumaﬂlardan giysileri tercih etmelisiniz. Buna karﬂ›n stüdyoda bulunan
kamera ve ›ﬂ›klar›n fazlal›¤›, stüdyodaki ›s›n›n armas›na neden olur. ‹yi
bir havaland›rma yoksa, programdan önce stüdyoda terlemeye baﬂlars›n›z.
Bu yüzden kaﬂmir, tüvit, flanel gibi kal›n kumaﬂlardan giysileri tercih
etmemelisiniz.
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Aksesuar olarak parlak kemerler, tokalar, kolye, bilezik ve küpeler
kullanmay›n. Parlakl›k ›ﬂ›¤› al›r ve izleyenlerin dikkatinin da¤›lmas›na
neden olur. Fular kullan›yorsan›z, fular›n kaymamas› ve görüntünüzü
bozmamas› için fular› i¤neyle ya da broﬂla yakan›z›n içine yerleﬂtirin. Çok
kaygan ipekli fularlar yerine krep fularlar› tercih edin.
Yaka mikrofonu, yakas› olan ceket, gömlek gibi giysilerde; h›rka, triko
bluz gibi yakas›z giysilerden daha iyi durur. Bu durumu göz önünde
bulundurarak giysilerinizi seçmekte yarar vard›r.
Abart›s›z desenleri olan bir kravat, göz al›c› ve büyük desenli kravatlardan
daha uygun olacakt›r. Ekranda “dans edebilecek” türden çizgili ve benekli
kumaﬂlardan ve ekose gibi büyük desenlerden kaç›n›n.
Gözlük kullan›yorsan›z, gözlük camlar›n›n ›ﬂ›¤› yans›tmayan cinsten
olmas›na dikkat etmelisiniz. Renkli ya da fotokromatik camlardan kaç›n›n;
irkiltici görünmenize yol açacaklard›r.
Çekim stüdyoda ise ve siz nas›l görünece¤inizden emin olam›yorsan›z,
yan›n›za alternatif olabilecek baz› giysiler al›n; ihtiyaç duyabilece¤inizi
düﬂündü¤ünüz makyaj malzemelerini ve aksesuarlar› getirin. Kimse sizin
kendinizi be¤enmiﬂ oldu¤unuzu düﬂünmeyecektir, yaln›zca ekrandaki
imaj›n›z›n doyurucu olmas› için profesyonelce davran›yorsunuz demektir.
Çekim e¤er d›ﬂar›da ise ve hava ya¤murluysa, biri görüntünüzün ya¤murda
bozulup bozulmad›¤›na baks›n. Böyle bir durumda ﬂemsiye kullanmak
her taraf›n›zdan damlalar›n akmas›ndan daha iyidir.
Bu kadar ayr›nt› abart› gibi gelebilir ama stüdyonun rengindeki giysinizle
stüdyonun bir parças›, eﬂyas› gibi alg›lanabilirsiniz. Yani etkiniz azal›r,
yok olur ya da arkadaki renk sizi çok silik gösterebilir. Fondaki renk
yüzünden solgun ve hasta olarak görünebilirsiniz. Böyle bir görüntünün
verece¤i mesajlar güvenilir olmaz. Bu yüzden programdan sonra geçmiﬂ
olsun telefonlar› al›rs›n›z, kutlama telefonlar› de¤il.

Siyah, beyaz ve
k›rm›z›, kameraya
dost renkler
de¤ildir.
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AKSESUARLARLA G‹Y‹M‹
GÜNCELLEﬁT‹RME

Aksesuarlar, imaj›m›za çok ﬂey katabilir. Ancak fazla aksesuar kullan›m›
erkekler aç›s›ndan sak›ncal›d›r. Erkekler için aksesuar denildi¤inde bütün
pantolonlarla tak›labilecek iyi kalite bir kemer; seviyorsan›z ve size
yak›ﬂ›yorsa yelekler; kravat›n›za uyacak düz beyaz, krem rengi keten ya
da renkli ipek mendiller; kaliteli, klasik tarzda kol dü¤meleri, ﬂemsiye,
cüzdan, çanta, saat, kalem, çakmak, cep telefonu, gözlük, tak›, çorap gibi
unsurlar akla gelmektedir. Bunlar›n seçiminde iﬂlerinde sahip olduklar›
konuma göre seçimler yapmalar› ve alyans d›ﬂ›nda tak› kullanmamalar›,
oluﬂturduklar› ya da oluﬂturmak istedikleri imajlar› yönünde atabilecekleri
olumlu ad›mlard›r.
Klasik stili, yani modas› hiçbir zaman geçmeyen stili seçerken, aksesuarlarla
giyimimizi demode olmamak için güncelleﬂtirmeliyiz. Bu nedenle
aksesuarlar›m›z› en az iki senede bir modaya uygun olarak yenilemek,
bizim “demode” görüntülerden uzak olmam›z› sa¤layacakt›r.
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Her insan›n
Üç dile¤i var:
Sa¤l›kl›,
Zengin ve
Güzel olmak.
Aksesuarlarla
giyimimizi
zenginleﬂtirebiliriz.

Yelek
Tak›m elbisenin zaman zaman bir parças› olan yelekler, kullanan kiﬂiye
biraz daha resmiyet ve ciddiyet kazand›r›r. Üst ve alt uçlar› sivri V ﬂeklinde
olmal›d›r. Alt k›s›mda kemer yerini kapamal›d›r. Yele¤in en alt dü¤mesi
aç›k b›rak›lmal›d›r.
Yelek bele tam oturmal›, arka s›rt k›sm›ndaki kemer yerinden de bele
uygun olarak ayarlanmal›d›r. Spor ceketler içine kullan›lan kadife ve triko
yelekler spor yeleklerdir ve tak›m elbise içine kesinlikle kullan›lmamal›d›r.
Yelek, kilosundan ﬂikâyet eden beylerin daha ince görüntü sa¤lamak için
kullanabilecekleri bir aksesuard›r.

Kol Dü¤mesi ve Kravat ‹¤nesi
Kol dü¤mesi kullan›lan manﬂetli gömlekler ﬂ›k gömleklerdir. Kol dü¤melerinin
yaz›l›, resimli ve temal› olmamas›na sade olmas›na özen gösterilmelidir.
Kravat i¤nesi ise son y›llarda pek tercih edilmemektedir.

Mendil
Özel giyime ilgisi olan erkeklerin tercih etti¤i bir aksesuard›r. Kullan›m›
ﬂart de¤ildir ama tak›m elbiseye bir renk katar. Ceketin cebine üç farkl›
ﬂekilde tak›labilir. Beyaz koton mendil, çok ﬂ›k özel dikim tak›mlar haricinde
hemen hemen her tak›mla kullan›labilir. Blazer, yani tek ceketlerde de
rahatl›kla kullan›labilir.

Kemer ve Çanta

Mendil kullan›m›,
elbiseye renk
katar.

Mutlaka tüm tak›mlarla ya da spor giysilerle kemer kullan›lmal›d›r. Kemer
ile ayakkab› rengi ayn› olmal›, kemerin uzunlu¤u ilk biritten geçtikten
sonra ikinci biritin baﬂ›nda bitmelidir. Kemerin deri olmas›na ve tokas›n›n
sade ve yaz›s›z olmas›na dikkat edilmelidir. Büyük tokalar sadece spor
kemerler için uygundur.
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Evrak çantas› kullan›l›yorsa mutlaka sade bir model olmal›d›r. Deriden
yap›lm›ﬂ olmas› da tercih edilmelidir. Siyah, koyu kahve ve taba en uygun
renklerdir. Üzerine katiyen resim ya da sticker yap›ﬂt›r›lmamal›d›r.

Çorap
Klasik erkek giyiminde, giyim renkleri belden aﬂa¤› do¤ru koyulaﬂarak
inmelidir. Bu nedenle daha çok siyah ayakkab› kullan›l›yorsa, pantolonun
rengi ne olursa olsun sürekli düz siyah çorap giyilebilir. Kahve ve taba
tonunda giyilen ayakkab›lar için, bej ve sütlü kahve tonlar›nda çoraplar
seçilebilir. Çoraplar ince yün, pamuklu ya da bunlar›n kar›ﬂ›mlar›ndan
yap›lm›ﬂ olmal›d›r.
Sentetik çorap kullan›m› terlemeye neden olaca¤› için uygun de¤ildir.
Çorap mutlaka dize yak›n uzunlukta olmal›, bacak bacak üstüne at›ld›¤›nda
ten gözükmemelidir. Kal›n ve çok desenli çoraplar spor çoraplard›r. Dokusu
kal›n olan bu çoraplar beyaz çorap gibi tak›m elbise alt›na giyilmemelidir.

Saat ve Tak›
Saat, metal ya da deri kay›ﬂl› olmal›d›r. Dalg›ç saatleri, plastik saatler ve
dijital saatler iﬂ için uygun de¤ildir. Erkekler profesyonel yaﬂam içinde,
evlilik yüzü¤ü ve saat d›ﬂ›nda hiçbir tak› kullanmamal›d›rlar.
Saatin kiﬂili¤i yans›tan önemli simgelerden biri oldu¤u söylenir. Saat,
pahas› gere¤i kolunda durdu¤u kiﬂinin sosyal konumunu ilk anda etiketleyen
bir aksesuard›r. ‹nsanlar›n karakterlerini, mesleklerini, sosyal konumlar›n›
ve kültürlerini belli eden pek çok iﬂaretlerden biri de saattir. ‹nsano¤luna
zaman› hat›rlatan bu küçük ama dikkat çekici aksesuarlar› kullanan belirli
gruplar ve bu gruplar›n yaratt›¤› bir “saat markas› kültürü” oluﬂmuﬂ
bulunmaktad›r.
Saati sosyo-kültürel bir gösterge olarak kullananlar sadece güç ve prestij
merakl›s› zenginler de¤il. Karakterlerini kollar›nda taﬂ›d›klar› pahal›
oyuncaklarla simgeleyen insanlar›n karakterlerine göre saat seçmesi, bu
alanda önemli bir endüstrinin ortaya ç›kmas›na sebep olmuﬂtur.
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Tak›m elbise
alt›na kesinlikle
beyaz çorap
giyilmemelidir.
Saat, kiﬂili¤i
yans›tan önemli
bir simgedir.

Erkekler özellikle klasik iﬂ giyiminde muhafazakâr sektörlerde deri ya da
metal kay›ﬂl› ﬂ›k bir kol saatini tercih etmelidir. ﬁ›k bir saat, ayn› zamanda
de¤erli bir yat›r›md›r. Kaba, spor, dijital ve plastik saatlerden, ucuz metal
bantl›, taﬂl› ya da üzeri yaz›l› saatlerden uzak durulmal›d›r.

Kalem
Erkeklerin, plastik kalem yerine metal kalem kullanmalar› ve kalemlerini,
ceketin d›ﬂ cebinde ya da gömlek cebinde taﬂ›mak yerine, iç ceket ceplerine
koymalar› önerilmektedir.

Cep Telefonu
Cep telefonunun do¤ru yerlerde ve zamanlarda kullan›lmas›na özen
gösterilmelidir. Kesinlikle bel hizas›nda, kemere tak›lm›ﬂ durumda
taﬂ›nmamal›d›r. Erkekler cep telefonlar›n› evrak çantalar›nda ya da ceplerinde
taﬂ›mal›d›rlar.

Gözlük
Gözlük en yayg›n kullan›lan hem iﬂlevsel, hem de estetik aç›dan tamamlay›c›
bir aksesuard›r. ‹nsanlar gözlük takarak daha çal›ﬂkan ve otoriter bir imaj
yaratabilir. Gözlük çerçevesi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda; ince çerçeveli gözlükler,
onu takan› genç ve aç›k çehreli, kal›n ve koyu çerçeveler ise, kiﬂiyi daha
yaﬂl› göstermektedir. E¤er amaç sadece güneﬂin zararl› ›ﬂ›nlar›ndan
korunmak de¤il, çekici ve gizemli görünmekse (çok ﬂey ifade eden gözler
görünmedi¤i için) güneﬂ gözlükleri bu iﬂ için idealdir. Ancak iletiﬂim
aç›s›ndan; gizemli olmay› sa¤lad›klar› nedenden ötürü birer iliﬂki engeli
olarak görülürler.

Timsah derisi her
zaman ﬂ›kt›r.
Süet de zengin bir
doku katar.

Kad›nlar ‹çin Aksesuarlar
Kad›nlar›n aksesuarlar› genelde ﬂal, kemer ve mücevherdir. Ancak ﬂallar,
sabit tak›lmalar› gerekti¤i için, kad›nlar aç›s›ndan dezavantaj olabilirler.

118

E¤er bir ﬂal› veya eﬂarb›, düzenleme gerektirmeyecek ﬂekilde
takamayacaksan›z, hiç takmay›n. Zevkinize uygun klasik ya da haval›,
gösteriﬂli eﬂarplar, kemerler ve mücevherat kullanabilirsiniz.
Par›lt›l› yüzükler, pahal› tak›lar, uzun küpeler k›sacas› abart›l› aksesuarlar,
iﬂkad›nlar› taraf›ndan kullan›lmas› sak›ncal› aksesuarlar aras›nda yer al›rlar.
‹ﬂkad›nlar›n›n takacaklar› -maksimum üç yüzük- ince ve zarif tak›lar,
onlar›n profesyonel imajlar›na olumlu olarak yans›tacakt›r.
Uzun çoraplar resmi iﬂ k›yafetini tamamlayan hayati parçalard›r. Eteklerinize
ve ayakkab›lar›n›za uygun aç›k ve koyu renk çoraplar›n›z olsun.
ﬁemsiyeniz, çantan›z, saatiniz ve not defteriniz de genel görünümünüzle
uyumlu olmal›d›r. Resmi görünüm için koyu renkleri ve klasik tarzlar›,
baﬂka türlü görünmek için daha moda ve enteresan olanlar› tercih edin.
Kemerler, iyi bir deriden olmal›d›r. Timsah derisi, her zaman ﬂ›kt›r. Süet
de zengin bir doku katar. ‹nce belli bir kad›nsan›z geniﬂ kemerler tak›n.
Aksi takdirde, ﬂ›k tokal› ince kemerler tercih edin.
Kemerlerin ayakkab›larla uyum içerisinde olmas› gerekmez, ama ayn› renk
ailesinden olmalar›na dikkat edilmelidir. En sessiz olanlar, genelde en ﬂ›k
olanlard›r.
Küçük boyutlu küpeler, iﬂ dünyas› için idealdir. Önemli ve otoriter
görünecek kadar büyük, dikkat da¤›tmayacak kadar küçük olmal›d›r.
Minyonsan›z, daha küçük küpeler seçin. Sallant›l› küpeler, profesyonellikten
uzakt›r. Bir çift gerçek alt›n küpe, de¤erli bir yat›r›md›r. Ayn› ﬂey, gerçek
inci için de geçerlidir. Ancak günümüzde imitasyon mücevherler
ço¤unluktad›r ve bir küpe kaybetmek, 18 karat alt›n olmad›¤› zaman daha
kolay unutulur.
Sa¤ elinize yüzük takmaktan kaç›n›n. Tokalaﬂ›rken can›n›z daha az yanar
ve baﬂka insan›n parma¤›na yüzük bat›r›p bat›rmayaca¤›n›z konusunda
endiﬂelenmezsiniz.
Ev-ofisiniz çok so¤uk bir yerde ise iﬂyerinde kürk giymek uygun olabilir.
Ancak, genel anlamda kürk, “kendini be¤enmiﬂ” havas› verir, “baﬂar›l›”
de¤ildir.
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Bir çift alt›n küpe,
ayn› zamanda bir
yat›r›md›r.

Sad›k eski çantan›z› seviyor olabilirsiniz. Ama art›k eski püskü görünmeye
baﬂlad›ysa, emekliye ay›r›n ve kendinize yeni bir tane al›n. Deri çantalar,
zekice yap›lan yat›r›mlard›r. Asl›nda, iki çantaya sahip olmak en idealidir.
Toplant›lar için ince, d›ﬂar› yap›lan iﬂ görüﬂmeleri için ise daha büyük,
muhtemelen yumuﬂak bir çanta gereklidir. ‹nce olana konsantrasyon,
otorite ve detaylara olan dikkati simgeleyecek ﬂekilde, sadece toplant› için
gerekli belgeleri koyars›n›z.

Kravat i¤nesi, son
y›llarda tercih
edilmemektedir.
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10

G‹Y‹MDE RENKLER VE RENK ANAL‹Z‹

Kiﬂisel imaj oluﬂturulmas›nda önemli unsurlardan biri de kiﬂiye yak›ﬂan
giyim renklerini belirlemek ve buna uygun giyinmektir. Renk tercihi bir
kimlik duygusunu ve bir kiﬂinin o renklerle kendisini ne ölçüde rahat
hissetti¤ini ortaya koyan psikolojik bir unsurdur. Bu amaçla öncelikle saç,
göz ve ten renginin göz önünde bulundurulmas› gerekir. Zira, seçilen
rengin, kiﬂinin do¤al renk tonlamas›n›n önüne geçmemesi ve onun
görüntüsünü bloke etmemesi önemlidir.
Kiﬂinin kendine yak›ﬂan rengi bulmas› ve daha etkili bir görüntüye sahip
olmas›, daha genç, daha dinamik ve daha canl› görünmesi demektir.
Sadece renk (ton) de¤il, derinlik, berrakl›k ve zemin rengi de önemlidir.
Derinlik; bir rengin en kolay fark edilen yönüdür. Bütün renklerin aç›k,
parlak, mat, orta ve koyu tonlar› vard›r. Saf durumdaki baz› renkler do¤al
olarak di¤erlerinden daha aç›kt›r.
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Nas›l
görünüyorsan›z
öyle bilinirsiniz.
Renk tercihi,
kimlik duygusunu
yans›tan
psikolojik bir
unsurdur.

Renk tayf›n›n üst ucundaki sar› ve portakallar alt uçtaki mavi ve morlardan
daha aç›kt›r. Renkler siyah eklendikçe koyulaﬂ›rlar.
Berrakl›k; bir rengin ne ölçüde saf oldu¤unu gösterir. Her rengin berrak
ve temiz bir kendi hali vard›r –siyah veya beyaz kat›lmam›ﬂ gerçek renk.
Her rengin siyah, beyaz, gri veya baﬂka bir renk eklenmesiyle ortaya ç›kan
yumuﬂak, bo¤uk ya da çamursu türleri vard›r.
Zemin renkleri ise s›cak ve so¤uk renkler olarak ikiye ayr›lmaktad›r. S›cak
renkler k›rm›z›, kiremit k›rm›z›s›, portakal, sar›, somon, taba, gül kurusu,
yeﬂil, kahverengi, toprak ve güneﬂin tonlar› vs. ﬂeklindedir. So¤uk renkler
ise mavi, beyaz, pembe, fuﬂya, lila, koyu k›rm›z›, bordo, viﬂne, mürdüm,
gümüﬂ, antrasit, gridir.
Giysiler ço¤u zaman öncelikle renginden dolay› seçilir, tarz ve iﬂlev bunun
ard›ndan gelir. ‹nsanlar içgüdüsel olarak kendilerine uyabilecek özel bir
renge ya da renk grubuna yönelirler. Kimi zaman renkler fiziksel uygunluk
yerine, psikolojik uygunlu¤a göre seçilirler ve bu seçim estetik olmaktan
çok, yarad›l›ﬂ ve kiﬂili¤in bir d›ﬂavurumudur.

‹nsanlar fark›nda olmasalar bile içinde bulunduklar› durumu ve iç
dünyalar›n›, seçtikleri ve üzerlerinde bulundurduklar› renklerle ortaya
koyarlar.
Her rengin kendine özgü psikolojik bir özelli¤i vard›r, bu yüzden belirli
mesajlar› iletmede etkin biçimde kullan›l›rlar. Güçlü ve kabul gören bir
imaj yaratabilmek için seçilen rengin, kiﬂinin do¤al ten rengi ile uyumlu
olmas› önerilmektedir.

Elbisenizin Rengi, Karakterinizi Ele Veriyor
Renklerin, bütün
kültürlerde güçlü
psikolojik ve
simgesel
anlamlar› vard›r.

Renklerin insan psikolojisini etkiledi¤i bilinen bir gerçek. Modac›lar›n,
insanlar›n renk tercihlerinde önemli rolü var. Ama tonunu seçmek ya da
hangi renk ile birlikte kullan›laca¤›na karar vermek sizin elinizde. Görünüm
ve rengin, karﬂ›n›zdaki kiﬂiyi hiç konuﬂman›za gerek kalmadan % 55
oran›nda etkiledi¤ini unutmay›n.
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Renkler sizin ad›n›za konuﬂur, içinizdekini muhatab›n›za anlat›r. Tarih
boyunca renklere birçok anlam yüklenmiﬂ, ifade edilmek istenen duygu
ve düﬂünceler tüm nezaketiyle sözsüz anlat›lm›ﬂ. Anadolu’daki kad›nlar›m›z›n
geleneklerinden dolay› konuﬂmad›¤› dönemlerde giydikleri elbiselerin
renkleri onlar›n a¤z›, dili olmuﬂ ve var gücü ile ruhundan geçenleri anlatm›ﬂ.
Kimi yörelerde ise gelinlik k›zlarla evli kad›nlar baﬂlar›na ba¤lad›klar›
yazma renkleri ile ay›rt edilirmiﬂ. Hâlâ baz› yörelerimizde bu gelenek
sürdürülüyor. Meslekler, kiﬂilik, ruh yap›s›, ticaret, dekorasyon ve tabii ki
moda da renklerin anlamlar› üzerine kurgulan›yor. Say›lar› h›zla artan renk
bilimcilerin araﬂt›rmalar›yla renklerin modada kullan›m› da farkl› anlamlar
kazand›.

Renklerin Dili
Renklerin bütün kültürlerde güçlü psikolojik ve simgesel anlamlar› var,
ancak renge verilen tepkiler kültürden kültüre de¤iﬂir. Renk tarzdan ayr›
düﬂünülemez ve etkili bir imaj, ikisinin baﬂar›l› bir biçimde bir araya
getirilmesine ba¤l›d›r. ‹nsanlar›n renge gösterdikleri tepki güçlüdür,
dolay›s›yla e¤er oldukça muhafazakâr bir tarzda giyinmeniz gerekiyorsa,
mesaj›n›z› renk kullan›m› yoluyla biraz daha aç›k biçimde iletebilirsiniz.
Bireysel renk özellikleriniz ne olursa olsun, istenen imaj› yans›tan bir
görünüm uygun renk seçimiyle yarat›labilir.

Aç›kl›¤›n ve Ayd›nl›¤›n Rengi Beyaz
Neden hemﬂireler ve doktorlar tüm dünyada beyaz giysiler ile temsil edilir?
Çünkü beyaz; temizli¤i, güvenilirli¤i, istikrar› temsil eder. Belki de bundan
dolay› iﬂadamlar›n›n dolab› beyaz gömleklerle doludur. Masumiyeti, safl›¤›
ve baﬂlang›c› ifade eder. T›pk› gelinlikler gibi.
Beyaz ayn› zamanda tüm renklerin dengeleyicisidir. Hemen her ten
rengindeki insana yak›ﬂ›r. Gündüz giyimi için ideal renktir. ‹htiﬂam›, en
zarif biçimi ile giysiye yans›t›r. Hak ve adaletin en sessiz tan›¤›d›r. Melekler
her inan›ﬂta beyaz ile sembolize edilir. Bar›ﬂ›n rengi oldu¤u bilinir. Buna
ra¤men baz› kültürlerde renkler farkl› anlamlarda da kullan›l›r. Mesela Çin
ve Japonya’da yas rengidir.
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Beyaz; temizli¤i,
güvenilirli¤i,
istikrar›,
masumiyeti ve
sa¤l›¤› ifade eder.

Aç›kl›¤›n, do¤rulu¤un ve ayd›nl›¤›n rengi olan beyaz, iﬂ ortamlar›nda da
kasvetli k›yafetlerin en iyi yard›mc›s›d›r. Yan›ndaki renklerle güçlenir. En
güzel kombinler siyah, alt›n, gümüﬂ, k›rm›z› ile oluﬂturulabilir. Profesyonel
kullan›m aç›s›ndan gömlek ve bluzlar için uygundur. Çok koyu renklerin
çok aç›k renklerle oluﬂturdu¤u yüksek kontrast, böyle giyinen kiﬂinin
otorite ve kontrol sahibi oldu¤u ﬂeklinde alg›lan›r. Siyah ve beyaz, koyu
lacivert ve beyaz ya da krem veya gri mavi, koyu mavi, gri gibi so¤uk
renkler otoriterdir.

Mavi Baﬂar›y›, Yeﬂil Huzuru Temsil Eder
Huzur verici, dinlendirici, sakinleﬂtirici etkileri içinde bar›nd›ran mavi,
baﬂar›y› temsil eder. Tedavi eden bir etkisi oldu¤u bilinir. Enginlik,
sonsuzluk, güven, istikrar ve verimlilik etkisini içerisinde bar›nd›r›r. Bu
nedenle para ile ilgili mesleklerde çal›ﬂanlar›n mavi a¤›rl›kl› giyinmesinde
fayda var. Freud, maviyi sakin diye adland›r›rken; Faber Birren tansiyonu
düﬂürdü¤ünü söyler. Belki de nazar boncu¤u bu yüzden mavidir.
Araplar, mavinin kan ak›ﬂ›n› yavaﬂlatt›¤›n› savunur. Buna ra¤men ‹ran’da
matem, Ortaça¤’da cad›lar› kaç›rmak için kullan›lan bir renktir. Çok hareketli
çocuklar›n mavi giysilerle daha sakin olaca¤› kan›s› vard›r. Belki de denize
bak›ld›¤›nda hissedilen sakinlik duygusu, mavi giysilerde ayn› ruh dinginli¤ini
ça¤r›ﬂt›r›yor olabilir. Beyaz tenlilere çok yak›ﬂ›r. Beyaz, k›rm›z›, kahverengi,
yeﬂil ve gümüﬂ ile uyumluluk sergiler. Ama do¤ru tonu ve koyulu¤u
yakalamak da iﬂin püf noktas›.
Öncelikle iﬂ ortam›na uyacak renkler aras›nda birçok insan›n gözdesi,
mavi renktir. Mavi; uyumlulu¤u, sakinli¤i, muhafazakârl›¤› ve gençli¤i
ça¤r›ﬂt›ran bir renk olmas› nedeniyle özellikle erkekler taraf›ndan tercih
edilmektedir. Çünkü aç›k mavi, genç ve sportmen, lacivert ise profesyonel
görüntüsü ile iﬂ k›yafetlerinin aranan renkleridir.

Huzur verici,
dinlendirici ve
sakinleﬂtirici
etkileri bar›nd›ran
mavi, baﬂar›y›
temsil eder.

Koyu mavi, a¤›rbaﬂl›l›¤›n ve çok çal›ﬂman›n renkleridir. Koyu mavinin
tonlar› ve lacivert, mant›¤› ve organizasyonu temsil eder. Muhafazakâr bir
görünüﬂ için bu renkler beyazlarla ve aç›k nötr renklerle çok iyi gider.
Ayn› zamanda bunlar, kent renkleri olarak sayg›de¤er ve klasik renkler
olarak kabul edilir ve iﬂ dünyas›yla ba¤lant›land›r›l›rlar.
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Yeﬂil ise bereketin, huzurun, do¤an›n rengidir. Uyum ve güven verici bir
etkisi vard›r. Yeﬂil renkli k›yafetleri, bayanlar›n, erkeklere oranla daha
fazla kullan›m alan› vard›r. Bayanlar aç›k, fosforlu yeﬂili de¤il, koyu yeﬂili
dominant renk olarak iﬂ k›yafetlerinde özellikle etek olarak ya da yelek
olarak kullanabilirler.
Güven ve sayg› uyand›ran renk olan yeﬂil, huzur veren renklerin en
baﬂ›nda yer al›r. Üretkenli¤i art›r›r, ayn› zamanda rahatlat›c›d›r. Tasar›mla
ilgilenenlerin tercih etmeleri gereken renkler aras›ndad›r. Zarif görünmenizi
sa¤lar. Do¤an›n da rengi oldu¤u için sakin bir görüntü kazand›r›r. Eski
Yunan’da zaferin, ‹skoçya’da ﬂeref, Müslüman toplumlar›nda ise maneviyat›n
rengidir. Yan›k tenlilerde çok ﬂ›k dururken farkl› tonlar› esmer, sar›ﬂ›n ve
kumrallara da yak›ﬂ›r. Koyu tonlar›n› gece davetlerinde, aç›k tonlar›n›
gündüz giyiminde kullanabilirsiniz.
Do¤an›n ve umudun rengi olan yeﬂil, iﬂ k›yafetlerinde az oranlarda, örne¤in
kravat deseninde bulundurulabilen, fazla tercih edilmesi önerilmeyen bir
renktir. Dinamik bir görüntü; parlak, canl› renklerin koyu renklerle yapt›¤›
kontrastla sa¤lanabilir; örne¤in, parlak yeﬂil, koyu leylak ya da k›rm›z›yla
siyah, çarp›c› bir görüntü yaratacakt›r.

Siyah ve Gri
Umutsuzluk ve ölümün sembolü olmas›na karﬂ›n, iﬂ ortamlar› için seçilen
k›yafetlere bak›l›nca ço¤unun siyah oldu¤u görülür. Bayanlar›n özellikle
tercih ettikleri bir renk olmas›n›n özünde ise, siyah rengin cisimleri
“oldu¤undan küçük gösterme” etkisi yatar. Bunun yan› s›ra kullan›m
aç›s›ndan hemen her renkle uyum sa¤lad›¤› için siyah bir tak›m ya da
etek, gard›robun “yang›ndan ilk kurtar›lacak” k›yafetidir.
Tüm renklerin en koyusu olan siyah gücü, tutkuyu, h›rs›, yaln›zl›¤›, kendine
hakim olmay›, özgüveni temsil eder. Gizemli bir hava verir. Giysilerde en
çok kullan›lan renktir. Her ﬂeyi örter, t›pk› gece gibi. Ulaﬂ›lmaz kudreti
anlat›rken, korkusuzlu¤u, cesur olmay› ayn› zamanda pek çok toplumda
yas› akla getirir. Orta Asya’da ise mutluluk rengidir. Konsantrasyonu en
iyi yakalayan renk yine siyaht›r. Beyaz, k›rm›z›, mor, gri, alt›n ve gümüﬂ
en yak›n dostudur. Do¤ru oranda kullan›ld›¤›nda –aﬂ›r› esmerler hariç–
her tene uyum sa¤lar. Gece giysilerinin vazgeçilmezidir.
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Yeﬂil; bereketin,
huzurun ve
do¤an›n rengidir.
Siyah bir tak›m ya
da etek,
gard›robun
"yang›ndan ilk
kurtar›lacak"
k›yafetidir.

Siyah, kiri çok belli etmese de kötü ütülenmiﬂ bir k›yafetteki ütü izleri
çirkin bir görüntü verir. Kepek problemi olanlar›n siyah k›yafet giydi¤inde
dikkatli olmalar› gerekir. Buna karﬂ›n iﬂ hayat›nda siyah›n ciddi bir alg›s›
vard›r.
Grinin her tonu profesyonel giyime uygundur, ama ilgi çekicili¤i sa¤lamak
için biraz renk katmak gerekir. Örne¤in; bayan giyiminde koyu bir griyi
canland›racak en uygun renklerden biri “ﬂeker pembesi”dir. Grinin bir
çok kiﬂinin favori rengi olmas›n›n temelinde yans›z, uçucu bir renk olmas›
yatar. Sayg›nl›¤› ve olgunlu¤u ça¤r›ﬂt›rmas› nedeniyle de iﬂ k›yafetlerinde
tercih edilir.

Sar›, K›rm›z›
K›rm›z›; en ateﬂli renktir. Aﬂk›n, cinselli¤in rengi olarak kabul edilir. Bu
rengi giyenlerin aﬂk meﬂk iﬂlerine daha yatk›n oldu¤u hissi uyan›r. Ayn›
zamanda yüksek özgüven, neﬂe ve sald›rganl›k mesaj› da verir. Gergin
oldu¤unuz anlarda ve hipertansiyon hastal›¤›n›z varsa bu rengi giymeyiniz.

Grinin her tonu
uygundur ama
biraz renk katmak
gerekir.
Her zaman
s›cakl›¤› ve ateﬂi
ça¤r›ﬂt›ran
k›rm›z›, iﬂ
ortam›nda fazla
benimsenmeyen
bir renktir.

Bir fikri ›srarla savunmak niyetindeyseniz, k›rm›z›y› giymenizde yarar var.
Sizi enerjik, ›srarl› gösterecektir. K›ﬂk›rt›c› bir etkisi vard›r. En etkili ve
uyar›c› renktir. Canland›r›c›, cesur, sert, enerjik, heyecan verici bir etkisi
vard›r. Karﬂ›n›zdakine meydan okuyorsunuz intiba›n› b›rakabilir. Dikkatli
ve do¤ru oranda kullan›lmas›nda fayda var. Eski Roma’da savaﬂ, Hindistan’da
asker, Güney Afrika’da ise yas rengidir. Rusya’da ve Uzakdo¤u’da u¤urlu
renk olarak bilinir, ateﬂin rengi de oldu¤u unutulmamal›d›r.
Mesle¤iniz h›rs, kendine güven, hareket gerektiriyorsa k›rm›z›y› tercih
edebilirsiniz. Özellikle esmer tenlilere uyum sa¤lar, beyaz ve kumrallara
da çok yak›ﬂ›r. Beyaz, siyah, gri, lacivert ve alt›n ile birlikte oldukça ﬂ›k
bir birleﬂim yakalanabilir.
Mevsim fark› olmaks›z›n, her zaman s›cakl›¤› ve ateﬂi ça¤r›ﬂt›ran k›rm›z›,
iﬂ ortamlar›nda fazla benimsenmeyen bir renktir. ‹ﬂ kad›nlar› için k›rm›z›n›n
siyahla belirli oranlarda kar›ﬂt›r›lmas›yla elde edilen bordo önerilmesine
karﬂ›n, yine de canl› k›rm›z› tonlar›n›n boydan boya kullan›ld›¤› (k›rm›z›
elbise, k›rm›z› çanta, k›rm›z› ayakkab›) k›yafetler önerilmez.
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Erkekler için, tak›m k›yafetlerin genel renkleri olan siyah, lacivert ve grinin
tüm tonlar›n› (kahverengi hariç, onu canland›ran renk ço¤unlukla sar›d›r)
tamamlamak amac›yla, az oranlarda kravatlar üzerinde bulundurulabilir.
Güneﬂin ve iletiﬂimin rengi olan sar›, sahip oldu¤u tüm iyi özelliklere
karﬂ›n yine de iﬂ ortamlar›na uyan bir renk de¤ildir. Çünkü yüzeyselli¤i
ça¤r›ﬂt›rmak gibi bir dezavantaj› vard›r. Ancak yine de k›rm›z› rengin
kullan›lmas› gibi az oranlarda ve belirli k›yafetlerde, aksesuarlar›n içinde
kullan›labilir.
Sar›; ayd›nl›¤›, s›cakl›¤›, dikkat çekicili¤i, zekây›, h›rs› ve entelektüelli¤i
ça¤r›ﬂt›r›r. Karﬂ›n›zdaki insana büyük düﬂüncelerin, umutlar›n insan›
oldu¤unuzu anlat›r. Ama unutmay›n, gelip-geçicili¤i de temsil eder. Soluk
tenli insanlar›n kullanmamalar› gereken renkler aras›ndad›r. Gece kullan›m›
için uygundur. Siyah, lacivert, mor ve gri ile kulland›¤›n›zda hoﬂ bir
görünüm sergiler. Buna karﬂ›n k›yafetlerde yo¤un olarak kullan›lmamal›
tek baﬂ›na hakim renk olmamal›d›r.

Kahverengi
Sonbahar› veya bir ﬂeylerin sona ermesini ça¤r›ﬂt›ran kahverengi, ayaklar›
yere basan, gösteriﬂten hoﬂlanmayan kiﬂili¤i temsil eder. Asl›nda iletiﬂime
kapal› olmakla özdeﬂleﬂtirilir fakat iﬂ ortamlar›nda lacivertlere alternatif
oluﬂturur. Özellikle k›ﬂ mevsiminde siyahlardan s›k›lan iﬂ kad›nlar›n›n
etek, ayakkab›, kemer ve kazak rengi olarak en çok ra¤bet ettikleri renktir.
Erkek giyiminde ise ana renk olarak kullan›lmas› önerilmez.
Kahverenginin yumuﬂak ve koyu tonlar›, s›cak bej ve mantar renklerinin
di¤er toprak renkleriyle birleﬂimi rahat ve iliﬂki kurulmas› kolay izlenimi
b›rak›rlar. Bak›r, kiremit, k›rm›z› ve turkuvaz ya da yeﬂim ailesinin bir
tonuyla vurgu yapmak, tekdüzeli¤e düﬂme tehlikesini giderecektir.

Portakal Rengi
Portakal rengi ve sar› tonlar› parlak ve nettir, kolay kolay gözden kaçmazlar.
Genç, iyimser, yarat›c› veya meﬂgul bir görüntü verirler. Eflatun, menekﬂe,
leylak gibi renkler ise sanatç›l›¤› ve güçlü sezgileri vurgular.
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Bu renklerin küçük bir dokunuﬂu bile, baﬂka türlü sert veya fazla resmi
olabilecek bir görünüﬂü yumuﬂat›r.

Feminen Bir Renk: Pembe
Pembe, feminen bir renktir. ﬁirinlik, incelik, uysall›k, safl›k mesaj› verir.
Dinlendirici, pozitif bir duygu verici etkisi vard›r. Pembe, ﬂiddeti yumuﬂat›c›,
rehabilite edici etkiye sahiptir. Pembe giyenlerin daha ﬂirin alg›lanan
insanlar oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. Erkeklerin bu renklerde giyinen bayanlara
bak›ﬂ›nda, k›rm›z›lar çekici alg›lan›rken, pembe giyenler daha ﬂirin, uysal
alg›lanm›ﬂlard›r.
Pembe, tüm tonlar›yla özellikle de k›z bebeklerini ça¤r›ﬂt›ran diﬂil bir
renktir. Bu özelli¤i nedeniyle profesyonel giyimde olgunluktan yoksun,
çocuksu izlenim yaratmamas› için ancak koyu renkleri canland›rma amac›yla
kullan›lmal›d›r.
Ayn› tondaki ve benzer renk ailesinde yer alan renklerin kar›ﬂ›m› ve bir
parça aç›k/koyu kontrast›na izin vermek rahat ve gayr› resmi bir görüntü
verir. Pamuklularla ve kotlarla giyilen yumuﬂak maviler teklifsiz ve rahat
bir görüntü sa¤lar. Ot ve baharat renkleri do¤al bir görünüﬂ verirler. Bunlar
do¤al dokumalarla çok iyi gider ve iyi görünürler. Bu tarz bir renk seçimiyle
iﬂ görünümünü uzlaﬂt›rmak zor olabilir, çünkü bu renkler çok s›cak ve
vurdumduymaz bir görüntü verirler.

Profesyonel
giyimde, koyu
renkleri
canland›rma
amac›yla pembe
kullan›labilir.
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11
SERBEST G‹Y‹M

Serbest giyim tarz›, 1990’l› y›llar›n sonunda ABD’nin California eyaletindeki
Silikon Vadisi’nde baﬂlam›ﬂ ve tüm dünyada h›zla benimsenmiﬂtir. Silikon
Vadesi’nde çal›ﬂanlar›n ço¤unun müﬂterilerle yüz yüze görüﬂmelerini
gerektiren bir çal›ﬂma ortam› olmad›¤› ve bu bölgedeki iklim koﬂullar›n›n
di¤er bölgelere nazaran s›cak olmas› gibi nedenlerden dolay› bu bölgedeki
ﬂirketlerde bütün gün masa baﬂ›nda çal›ﬂan biliﬂim uzmanlar›n›n tak›m
elbise giymelerine ve kravat takmalar›na gerek olmad›¤› düﬂünülmüﬂ.
Bu e¤ilimi benimseyen, uygulayan iﬂletmeler de bu de¤iﬂimden memnun
olmuﬂ, serbest giyimin yarat›c›l›¤› artt›rd›¤› ve iﬂyerinde hiyerarﬂik görüntüyü
azaltt›¤› öne sürülmüﬂtür. Bu nedenle sadece Silikon Vadisi’ndeki firmalar
de¤il, ABD’nin farkl› bölgesindeki farkl› sektörlerden iﬂletmeler de serbest
giyim tarz›n› uygulamaya baﬂlam›ﬂlard›r.
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Ancak, uygulamaya baﬂland›ktan sonra serbest giyimin çeﬂitli firmalarda
düzensizlik, iﬂe geç gelme ve iﬂten kaytarma oran›n› art›rd›¤›, bu kiﬂilerden
beklenen verimin al›namad›¤› ve hem kendilerinin hem de çal›ﬂt›klar›
kurumun imaj›n› zedeledikleri görülünce kurumsal giyime dönme yollar›
aranmaya baﬂlanm›ﬂt›r.

Serbest giyimi dekolte ve mini etek olarak gören kad›nlar ile kot veya
kadife pantolonlu erkeklerin, frapan görüntüleriyle firmay› itibar kayb›na
u¤ratt›klar› görülmüﬂtür.
Bu nedenle serbest giyim uygulamas›na geçerken öncelikle serbest giyimin
haftan›n hangi günlerinde uygulanaca¤›na ve serbest giyimin hangi
modelinin tercih edilece¤ine karar verilmesi gerekmektedir. Bunun için,
çal›ﬂ›lan iﬂin ve iﬂyerinin özellikleri, iliﬂkide oldu¤umuz insanlar, yaﬂam
biçimleri, ekonomik durumlar›, yaﬂ, meslek ve medeni hali gibi çeﬂitli
unsurlar göz önünde bulundurulmal›d›r.
Ülkemizde imaj oluﬂturma konusundaki yo¤un çabalar› ile dikkat çeken
ve bu konuyu gündemimize taﬂ›yan Özlem Çak›r “Profesyonel Yaﬂamda
‹maj” isimli kitab›nda serbest giyimi üç farkl› model ﬂeklinde ele almakta
ve incelemektedir. Buna göre;
• Klasik serbest giyim,
• Spor ve ﬂ›k serbest giyim,
• Rahat serbest giyim modellerinden
biri tercih edilmelidir.

Klasik Serbest Giyim
Serbest giyimin en resmi olan›d›r. Geleneksel iﬂ giyimine en yak›n modeldir.
Bu modelde anahtar giyim parças› cekettir.

Öncelikle serbest
giyimin hangi
modelinin uygun
oldu¤una karar
verilmelidir.

Erkekler için: Blazer (gabardin ya da yün kumaﬂtan yap›lm›ﬂ ya da metal
dü¤meli, genelde lacivert ve siyah renkte olan tek ceket); spor tek ceketler,
bu ceketlerle giyilen uzun kollu gömlekler, triko bluzlar (polo yaka,
bisiklet yaka, bal›kç› yaka ya da V yaka); yünlü ya da pamuklu kumaﬂlardan
yap›lm›ﬂ kumaﬂ pantolonlar, kullan›lmak istenirse kravat, alt› kal›n lastikli
ya da kauçuk olmayan loafer ya da ba¤c›kl› ayakkab›lar.
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Kad›nlar için: Tek ceketler ile ceketlerle uyum sa¤layarak kullan›labilecek
kumaﬂ pantolon ve etekler; ceketli etek, elbise ya da pantolon tak›mlar;
ceketlerle giyilen uzun kollu gömlekler ve bal›kç› yaka, bisiklet yaka ya
da V yakal› bluzlar, alt› kal›n lastikli ya da kauçuk olmayan, kösele
ayakkab›lar.
Klasik serbest giyim modeli, geleneksel ve muhafazakâr sektörlere
önerilmektedir. Bankac›l›k, muhasebe, sigortac›l›k, dan›ﬂmanl›k, hukuk
ve hizmet sektörü gibi. Bu sektörlerde farkl› bölümlerde farkl› serbest
giyim modelleri uygulanabilir. Dikkat edilmesi gereken konu, firmalar›n
müﬂterileriyle direk temas halinde olan çal›ﬂanlar›n›n ve yöneticilerinin,
k›sacas› mutfa¤›n önünde çal›ﬂanlar›n›n, serbest giyimde bu modeli
kullanmas›n›n gereklili¤idir.

Spor, ﬁ›k Serbest Giyim
Serbest giyimin bu modelinde, erkekler için anahtar giyim parças› yakal›
gömlekler, han›mlar için iki ya da üç parçadan oluﬂan k›yafetlerdir. Bu
model, klasik serbest giyim kadar resmi de¤ildir.
Erkekler için: Yakal› gömlekler, ceketsiz kullan›lacak polo yaka, bal›kç›
yaka, bisiklet yaka ve V-yakal› triko ya da pamuklu bluzlar; kadife, kanvas,
pamuklu ve yünlü pantolonlar; yün süveterleri, alt› lastik ya da kösele
ayakkab›lar.
Kad›nlar için: Farkl› kumaﬂ bileﬂimlerinden yap›lm›ﬂ düz ya da küçük
desenli pantolonlar, kadife ve kanvas pantolonlar, diz hizas›nda ya da
uzun etekler; süveterler ya da içli d›ﬂl› (ikili) tak›mlar; uzun ya da yar›m
kollu bluzlar ya da trikolar; bal›kç›, bisiklet ya da V yakal› bluzlar ve
kazaklar; küçük desenli elbiseler, topuksuz düz ya da alçak topuklu kösele
ayakkab›lar.
Bu tür giysiler yar› muhafazakâr sektörlere önerilir. Turizm ve servis, emlak
dan›ﬂmanl›¤›, sa¤l›k hizmetleri, e¤itim, reklamc›l›k, vak›f hizmetleri bu
gruba örnektir.
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Rahat, Serbest Giyim
Serbest giyim modelleri aras›nda en az tercih edilenidir. Bu modelde
erkeklerde anahtar giyim parças› kot pantolondur. Han›mlarda da kot
pantolon ve üzerine giyilen bluzdur.
Erkekler için: Kot pantolon, kot gömlek, ﬂort, yakal› ya da yakas›z
gömlekler, tiﬂörtler, sweatshirtler (üzerinde uygunsuz yaz›lar olmayan),
uzun ya da k›sa kollu triko ya da pamuklu bluzlar, lastik ayakkab›lar, alt›
lastik ya da kauçuk spor ayakkab›lar, kot ceketler.
Kad›nlar için: Kot pantolon, kot gömlek, kot etek, kot elbise, kot ceket,
deri ve güderi etek, pantolon, ceket, kadife etek, pantolon, elbise, k›sa
kollu ya da kolsuz gömlek ve bluzlar, ﬂortlar, tiﬂörtler, k›sa kollu ya da
kolsuz elbiseler, triko elbiseler, bal›kç›, bisiklet ya da V yakal› süveterler
ve süveter tak›mlar›.
Bu tür giysiler yar› muhafazakâr ya da tamamen gayr› resmi sektörlere
önerilir. Örne¤in yüksek teknoloji, biliﬂim, iletiﬂim ve bilgi, e¤itim, üretim,
iﬂleriyle u¤raﬂan özel kuruluﬂlar; do¤a ve spor aktiviteleri ve iﬂleri yapan
ve pazarlayan gruplar; grafikerler, metin yazarlar›; peyzaj, mimarl›k,
dekorasyon, inﬂaat mühendisli¤i; ressam, heykelt›raﬂ, spor ve sa¤l›k
hizmetleri gibi.
Sat›ﬂ ve pazarlama yapan ya da firmay› temsilen müﬂteri ziyaretlerine ve
iﬂ sunumlar›na giden kiﬂilerin bu modeli kullanmalar›, ilk izlenimlerde
güçlü, güvenilir, profesyonel ve iﬂini bilir bir etki yaratmalar›n› engeller.
Bu durumlarda klasik serbest giyimi tercih etmeleri daha do¤ru olur.

Nas›l
göründü¤ümüze,
hafta aras›
iﬂimizde oldu¤u
kadar hafta
sonlar›nda da
özen
göstermeliyiz.

Hafta Sonu Giyim
Çal›ﬂan kiﬂiler hafta sonlar›, hafta aras› giydikleri tak›mlar› bir tarafa b›rak›p,
rahat edebilecekleri spor giysiler kullan›rlar. Kimi zaman aﬂ›r› rahatl›k,
baz›lar›n›n itibar›n› zedeler. Çünkü bu kiﬂilerin eskimiﬂ, rengi atm›ﬂ
eﬂofmanlar, y›rt›k kot pantolonlar, bak›ms›z ayakkab›larla görülmesi hoﬂ
karﬂ›lanmaz.
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Hafta içi jilet gibi dolaﬂan stil sahibi, hafta sonu geldi¤inde sand›k eskisi
görüntülere bürünür. Bu havay› vermek için y›kanm›ﬂ, eskitilmiﬂ yaka uçlu
gömlekler ve trikolar kullan›l›r. Çok amaçl› gömlek ve ceketler ya da bol
cepli bir ceket hiç fena fikir olmayabilir. Ama yap›lmamas› gereken tek
bir hata var: Hafta sonu pamuklu kumaﬂ d›ﬂ›nda bir kumaﬂ giymek.

Bütün bir sene, iﬂe derli toplu ve bak›ml› gelmiﬂ bir çal›ﬂan›n›, bir hafta
sonu kaç›k çorap ya da rengi atm›ﬂ bir tiﬂörtle gören bir genel müdür,
bu sahneyi hiçbir zaman unutmayacakt›r.
Nas›l göründü¤ümüze, hafta aras› iﬂimizde oldu¤umuz kadar, hafta sonlar›
da dikkat etmeliyiz. Zaman ve bütçe elverdikçe, hafta sonlar› ve sosyal
yaﬂam›m›z için de bir gard›rop oluﬂturmal›y›z.

Serbest Cuma’da S›n›rlar
Son zamanlarda cuma günleri serbest giyinme imkân› olsa da, bu imkân
sektörden sektöre ve çal›ﬂ›lan kurum kültürüne göre de¤iﬂiklik
göstermektedir. Kimi çal›ﬂan serbest cumada kot giyebilirken kimisi aç›k
ayakkab› dahi giyemiyor. Ayr›ca, serbest cumada da s›n›rlar› çizmek
gerekiyor. Örne¤in parmak aras› terlik giymenin, plaja gider gibi iﬂe
gitmenin hiçbir iﬂyerinde hoﬂ karﬂ›lanmayaca¤› aç›kt›r.
O yüzden tasar›mc›lar iﬂ yerinde giyilecek k›yafetleri tasarlarken “smart
casual” yani ﬂ›k ve rahat olmas›na dikkat ediyorlar. Örne¤in kot üstü
kravat, gömlekle kombine edilip, üzerine güzel bir ceket giyilerek iﬂe
gidilebiliyor.
Ama unutulmamas› gereken o günün serbest cuma olsa da bir çal›ﬂma
günü oldu¤udur. O gün içinde yapaca¤›n›z toplant›larda firman›z› temsil
ediyor olacaks›n›z ve bunu düﬂünerek serbest cuman›n s›n›rlar›n› çizmelisiniz.
Kot giymek serbest olsa bile kottan kota fark oldu¤u da unutulmamal›d›r.
Kotun bile koyu renk olmas›nda fayda var. Böylece hafta içinin gri ve
laciverdinden s›yr›labilirsiniz.
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Hafta sonu do¤al toprak renkleri, derin V yaka örgülü merserize bir
kazak ve çizgili, koyu zeminli gömlek tercih edilmelidir.
Ayr›ca stil sahibi adam›n ayakkab›l›¤›nda hafta sonu için mutlaka bir iki
çift süet ya da deri ayakkab›s›n›n olmas› ﬂartt›r. Gerekirse spor ayakkab›
da hiç fena kaçmaz. Spor tabanl› klasik bir ayakkab› da olabilir. Çünkü
nas›lsa üstünde ya bir jean ya da rahat kesimli bir kumaﬂ pantolon olacak.
Sar›ﬂ›n kilolular›n koyu renk blucin, boyuna ince çizgili spor gömlek,
lacivert kolsuz süveter, kahve spor ayakkab›lar, süet dökümlü ceket
giymesi; esmer kilolular›n ise siyah jean, beyaz spor gömlek, siyah V yaka
boyuna çizgili kazak, k›rm›z› kaﬂmir atk›, siyah önden dü¤meli kaban,
siyah spor alt› lastik ayakkab› giymeleri önerilmektedir.
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12
AYAKKABILAR

Oldukça kaliteli bir ceket, gömlek, kravat tak›n ama ayakkab›n›z bak›ms›z
ve zevksiz ise tüm puanlar› kaybettiniz say›l›r. Ayakkab›lar öyle özel (ve
gerekli) aksesuarlard›r ki, özel bir muameleyi hak ediyorlar. Siz genelde
ayakkab›lar›n›z› görmezsiniz, ama baﬂkalar› görür. Ve özenle bak›lmayan
ayakkab›lar, negatif mesajlar gönderir. Konu ayakkab›lar oldu¤unda (boyun
ba¤lar› gibi), karﬂ›layabildi¤iniz en iyi ayakkab›y› almal›s›n›z. Hep yüksek
kalitedeki derilere bak›n.
Ayr›ca ayak sa¤l›¤› ve uygun hareket kabiliyeti aç›s›ndan da uygun
ergonomide ayakkab› seçilmelidir. Ayakkab› sizi taﬂ›s›n, siz ayakkab›y›
taﬂ›may›n. Yani kendinize, bedeninize uygun ayakkab› al›n. Zorla ayakkab›n›n
içine girmeye çal›ﬂmay›n. Zorla ayakkab›n›n içine ayaklar›n› sokmaya
çal›ﬂan bir çok kiﬂi, daha sonra masas›na geçince ayakkab›lar›n› ç›kararak
ayaklar›n› dinlendirmeye çal›ﬂ›yor. Unutmamak gerekir ki, önce sa¤l›k
gelir.
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Ayakkab› rengi, k›yafet renginize uygun olmal›d›r. Profesyonel bir ortamda
çal›ﬂ›yorsan›z, koyu renkli deri ayakkab› tercih etmelisiniz. Spor ayakkab›lar,
serbest gün uygulamas› yap›lan günlerde giyilebilir. Ayakkab›lar›n ﬂekli
bozulmas›n diye akﬂamlar› ç›kard›¤›n›zda, kal›ba koymay› ihmal etmeyiniz.
Gün boyu giyilen ayakkab› derisi terlemeyle vs. sebeplerle yumuﬂay›p
ﬂekli bozulmaktad›r. S›kl›kla ayakkab› bak›m› yapt›rmay› ihmal etmeyiniz.
Ayakkab› giyerken topu¤una basarak giymeyin, kerata ya da di¤er ad›yla
çekecek kullan›n›z.
Ayakkab› bak›m› oldukça hassas bir konudur. Yollar› her hafta kaz›nan,
çamur deryas› bir ﬂehirde yaﬂ›yorsan›z mutlaka çantan›zda, ofisinizde,
araban›zda ayakkab› parlat›c›, temizleyici bulundurunuz. Hatta imkân›n›z
varsa, kriz durumlar› için araban›z›n bagaj›nda, ofisinizde yedek ayakkab›
bulundurunuz.
Ayakkab› al›rken kaliteli bir tercih yapmaktan çekinmeyiniz. Bir iki çift
çok kaliteli koyu renkli ayakkab›n›z olsun. Bunlara iyi bak›m yaparsan›z
belli bir süre giyebilirsiniz. Her y›l daha düﬂük kaliteli bir ayakkab› almak
yerine biraz pahal› ama çok kaliteli bir ayakkab› al›p ayaklar›n›z›n ve
paran›z›n hakk›n› verebilirsiniz. Ayakkab›n›n aya¤›n›z› vurmamas› ve
s›kmamas›na da özen gösterin.

Erkekler ‹çin Ayakkab› Seçimi

Ayakkab› sizi
taﬂ›s›n, siz
ayakkab›y› de¤il.
Tak›m elbise
alt›na, deri ve
ba¤c›kl›
ayakkab›lar
giyilmelidir.

En uygun ayakkab› renkleri siyah, koyu kahve, taba ve bordodur. En
resmi ayakkab› rengi siyaht›r. Koyu kahverengi ayakkab›lar da bordo ya
da taba rengi ayakkab›lara göre daha resmi kabul edilir. Taba ve bordo
ayakkab›lar tak›m elbiselerle birlikte kullan›ld›¤›nda k›yafeti biraz sporlaﬂt›r›r,
zaman zaman da daha trend bir görünüm yarat›r.
Loaferlar, üzerinde püskül ya da toka olan ve üzerinde çok dikiﬂi olan
ayakkab›lar, ba¤c›kl› ayakkab›lara göre daha spordur. Bu tip ayakkab›lar
blazerlar ya da tek ceketli, biraz daha spor k›yafetlerle kullan›labilir. Tak›m
elbise alt›na ba¤c›kl› ayakkab›lar uygun olur. Ayakkab›lar mutlaka deri
olmal›, tabanlar› da kösele olmal›d›r. Uzun boylu erkeklerin, ince burunlu
ayakkab› giyinmemesi tavsiye edilmektedir. Bu ﬂekilde ayakkab› giyilmesi
ayaklar›n›n uzun görünmesine neden olacakt›r.
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Aﬂa¤›da, özellikle erkekler için baz› ayakkab› ipuçlar› yer al›yor:
• Ayakkab› ne kadar ﬂ›k olursa, taban› ve topu¤u o kadar ince olur,
• Ayakkab›n›n üst k›sm›, parlak ve gerçek deri olmal›d›r ve ba¤c›klar için
dört çift delik bulunmal›d›r,
• Siyah ayakkab›lar daha çok resmidir ve çizgili elbiseler için uygundur,
• Süet ayakkab›lar oldukça masrafl› olabilir. Bazen çok popülerdir, ancak
ﬂ›kl›klar› hafife al›nabilir,
• Klasik mokasen ayakkab›lar, iﬂ için uygundur ve her ﬂeyle, özellikle
de koyu mavi tak›m elbise ile uyum sa¤larlar. Eskiden üzerlerinde tek
bir ip bulunurdu, ﬂimdi püsküllü mokasenler ve tamamen püskülsüz
olanlar moda.

Kad›nlar ‹çin Ayakkab› Seçimi
En uygun ayakkab› renkleri siyah, koyu kahve, taba, lacivert, bordo; yaz
aylar›nda bej ya da kemiktir.
Orta topuklu ayakkab›lar, iﬂ için en uygun ayakkab›lard›r. Çok yüksek
topuklu ayakkab›lar kadar, bale ayakkab›s›n› and›ran topuksuz ayakkab›lar
da iﬂ için uygun de¤ildir (bu ayakkab›lar iﬂ kad›nlar›ndan çok genç k›zlar›n
tercih ettikleri ayakkab›lard›r).
Yaz aylar›nda burnu aç›k, sandalet, tokyo ve bantl› ayakkab› modelleriyle,
sabo tipli ayakkab›lar kullan›lmamal›d›r. Yaz aylar›nda burnu kapal› arkas›
aç›k (arkada tek bantl›) ayakkab›lar topuklar›n bak›ml› olmas› ﬂart›yla
giyilebilir.
Son y›llarda moda olan, alt› kal›n lastikli ve kal›n dolgu topuklu ayakkab›lar
ve çizmeler serbest cuma günleri de dahil olmak üzere, kullan›lmamal›d›r.
Alt› kösele orta topuklu, klasik modellerdeki botlar pantolon tak›mlar›n
alt›na kullan›labilir. Müﬂteri ziyaretlerine çizme yerine ayakkab› ile gitmek
çok daha uygundur. Y›lan derisi ayakkab› ve botlar›n kullan›m› sosyal
yaﬂama b›rak›lmal›d›r.
Ço¤u kad›n, birer çift siyah, krem ve lacivert ayakkab› ile ideal bir dolap
yaratabilir. Alçak topuklu ayakkab›lar genelde en ﬂ›k ve elveriﬂli olanlard›r
ve en hoﬂ görünenlerdir. Kad›nlar, asla ve asla iﬂ dünyas›nda spor ayakkab›
giymemelidir.
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Biriyle tan›ﬂt›¤›n
zaman, hemen
çantas›na ve
ayakkab›lar›na
bak, neyle
u¤raﬂt›¤›n›
anlars›n.

13
GARDIROP YÖNET‹M‹

Profesyonel hayattaki herkesin yavaﬂ yavaﬂ, bütçe ve zaman elverdikçe,
bir iﬂ gard›robu oluﬂturmas› gerekir. Sahip olunan imaj, gard›robun kalitesi
ile do¤ru orant›l›d›r. Kariyere uygun giyinmek için yap›lan harcamalar,
gelece¤e yap›lan yat›r›mlar olarak görülmelidir. Bu yüzden yap›lmas›
gereken, az say›da da olsa gard›ropta kaliteli k›yafetlerin yer almas›d›r.
Gard›rop için k›yafet seçimi kiﬂisel emek gerektirir. Profesyonel imaja
uygun k›yafetlerin seçiminde yaﬂ, kilo, boy, ten rengi ve amaçlar gibi
kiﬂisel etmenler bir bütün oluﬂur. Çal›ﬂt›¤›m›z iﬂyerindeki di¤er kiﬂilerin
giyiniﬂ biçimlerinin aynen kopya edilmesi, kendimize ait özelliklerden
hiçbir ﬂey yans›tmad›¤› ve özgün olmad›¤› için profesyonel imaj üzerinde
olumsuz etki yarat›r.
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‹nsan›n içinde
iﬂleyen
her ﬂey,
d›ﬂ›nda
ifadesini bulur.

Gard›rop yönetimi, do¤ru zaman ve ortamlarda giyilecek uygun k›yafet
ve aksesuarlar›n seçiminden do¤ru renk kullan›mlar›na kadar geniﬂ bir
içeri¤e sahiptir. Gard›rop yönetiminin imaj oluﬂturma aﬂamas›nda taﬂ›d›¤›
önem, bu konuda herkes taraf›ndan bilinen bir çift gerçekle özetlenmektedir:
• Aﬂ›r› modadan kaç›n›n. O anki modac›lar ne derse ve ne yaparsa yaps›n,
siz, size ve kariyerinize yak›ﬂt›¤›na inand›¤›n›z ﬂeyi giyin.
• ‹ﬂ, iki adet “iyi” parça m›, yoksa tek bir “mükemmel” parça m› almaya
gelince, tek ve mükemmel bir parça almay› tercih edin. Kalite kal›c›d›r
ve her yerde kendini gösterir

Gard›rop Oluﬂturulmas›
Akl›n›zda bu iki faktör olduktan sonra bir sonraki ad›m, gard›robunuzu
bir bütün olarak düﬂünmektir. Her gün iﬂte giymek için hangi k›yafete
ihtiyac›n›z var? Kendi kültürünüzle uyumlu olmas› gereken k›yafetler
giymeniz gerekir. Genel stil, iﬂyerinizde belirtilmemiﬂ olabilir ama sizin
k›yafetiniz, sizin ve firman›z hakk›nda çok ﬂeyler söyler. E¤er, “Paran›z›
dikkatle yönetece¤imizden emin olabilirsiniz” imaj› vermek istiyorsan›z,
“Biz burada bir grup arkadaﬂ tak›l›yoruz” diyen ﬂekilde giyinemezsiniz.
Gard›roptaki k›yafet ve aksesuarlar›n seçimi aﬂamas›nda bölgesel farkl›l›klar
göz önünde bulundurulmal›d›r. Bulunan co¤rafi ortam insanlar›n nas›l
giyindiklerini etkileyen faktörlerden biridir. Ülkenin farkl› bölgelerinde
yaﬂayan kiﬂilerin, kendilerine özgü giyim tarzlar› vard›r ve bu do¤rultuda
giyinmek, insanlar›n sempatisinin kazan›lmas›na ve olumlu ilk izlenim
yarat›lmas›na katk› sa¤lar. ‹stanbul için çok uygun görünen bir k›yafet,
Antalya’da fazla resmi kaçabilir. Ankara’da en iyi renk siyah iken, ‹zmir’de
de¤ildir.

Her gün iﬂte
giymek için hangi
k›yafete
ihtiyac›n›z var?

‹ﬂyeri için bir dolap oluﬂtururken düﬂünmeniz gereken bir baﬂka unsur,
yapt›¤›n›z iﬂtir. ‹nﬂaat alanlar›nda zaman geçiriyor musunuz? ‹nsanlar›
evlerinde mi ziyaret edeceksiniz? ‹ﬂyeri d›ﬂ›nda, sosyal ve aile toplant›lar›nda
insanlarla bir araya gelmek için de, baz›lar› biraz ﬂ›k, baz›lar› da rahat
k›yafetlere sahip olmal›s›n›z.
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Genel bir k›yafet tarz›n› oturttu¤unuzda, ilginç ve kiﬂili¤inizi ifade edecek
yollarla dolab›n›za çeﬂitlilik katabilirsiniz.

Eylem Plan›
Birinci ad›m, dolab› temizlemek. Bu konuda gerçekten ac›mas›z olman›z
gerekiyor.
• Büyük kravatlar, günlük tak›mlar ve eski moda olan k›yafetleri at›n ya
da birine verin.
• Art›k üzerinize olmayan k›yafetlerden kurtulun. E¤er gerçekten beﬂ
kilo verecekseniz, size küçük gelen tak›m elbiseyi ya da ﬂ›k elbiseyi
saklay›n. Ancak o beﬂ kilo tarih olana kadar, ona dolab›n›z›n bir parças›
muamelesi yapmay›n.
• Eski zamanlarda sevdi¤iniz k›yafetlerle vedalaﬂ›n. Size tan›d›k, samimi
ve rahat görünebilir, ama onlar› daha az sevenler için eski görüneceklerdir.
Bu, özellikle erkeklerin gömlekleri için geçerlidir. Bir gömlek, genel olarak
elli y›kama sonunda y›pran›r. E¤er bir gömle¤i, bir y›l boyunca haftan›n
bir günü mutlaka giymiﬂseniz, art›k onu gözden ç›karman›n zaman›
gelmiﬂtir.
Bu ç›karmalar› yapt›ktan sonra ikinci ad›m, kalan eﬂyalar› üç gruba
ay›rmakt›r: ‹lki en iyi olanlar, yani; iyi tak›mlar, gömlekler, kotlar, etekler,
siyah pantolonlar ve bal›kç› yaka kazaklard›r.
‹kinci grup, de¤iﬂiklik gerekenlerdir; dü¤meleri de¤iﬂtirmek, kenarlar›
bast›rmak, paçalar› k›v›rmak gibi.
Üçüncü grup, hâlâ iyi olup sizin giymekten s›k›ld›klar›n›zd›r: Üzerinize
tam olurlar, hiçbir problem yoktur, ama onlarla ilgili bir heyecan duyman›z
için de¤iﬂikli¤e ihtiyaçlar› vard›r. Bir kemer ya da baﬂka herhangi bir
aksesuar eklemeyi düﬂünebilirsiniz.

Üzerinize olmayan
k›yafetlerden
kurtulun.
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Banka Soymay›n
En iyi olanlara ek olarak, her dolapta olmas› gereken birkaç de¤erli
parça vard›r. Bir al›ﬂveriﬂ yaparken, aﬂa¤›daki önerileri dikkate al›n.
• Yeni bir ﬂey almadan önce elinizde bulunan en az üç ﬂeye uyacak
m›? Üç mevsimde giyilebilir mi ve en az üç farkl› olayda giyilebilir
mi, diye bak›lmal›d›r.
• Bu parçalar, son derece kaliteli olmal›d›r.
• Tasar›m klasik olmal› ve kiﬂisel tarz›n›z› yans›tmal›d›r.
• S›kça ve farkl› giysilerle giyilebilmelidir.
• Çok rahat ve ﬂ›k olmal›lar.

Kaliteli Giysi Seçimi
Konu kalite olunca, kumaﬂ en önemli faktördür. Yak›n zamana kadar
sadece do¤al kumaﬂlar –pamuk, yün, ipek ve keten– “iyi” kumaﬂlar olarak
alg›lan›rd›. Ancak, ﬂimdi iyi görünen, orta maliyette, dayan›kl› giysiler
üretmek için do¤al kumaﬂlarla birlikte kullan›lan mükemmel sentetik
kumaﬂlar var. Ama sentetik yüzdesi ne kadar yüksek olursa, o kadar az
do¤al kumaﬂ içerir.
Yüzde yüz polyester örgülerden, çizgili kumaﬂlardan ve gabardinden;
akrilik örgülerden, sahte deriden ve sahte ipekten kaç›n›n. Kumaﬂlar›n en
önemli yan›, verdikleri histir. Bir kumaﬂ›n kalitesiyle ilgili karars›z kald›¤›n›zda,
di¤er kumaﬂlarla k›yaslamak iyi bir fikirdir. Kumaﬂa dokunun; e¤er sizi
rahats›z etmiyorsa, muhtemelen iyi olacakt›r.
Kaliteli bir giysi al›ﬂveriﬂi yaparken, göz önünde bulundurulmas› gereken
hususlar ﬂu ﬂekilde s›ralanmaktad›r:

Eski zamanlarda
sevdi¤iniz
k›yafetlerle
vedalaﬂma
zaman› gelmiﬂ
olabilir.

• Bir giysinin içi ne kadar iyiyse, d›ﬂar›dan da o kadar iyi görünür.
Dikiﬂleri ve astar› kontrol edin,
• Dü¤meler, s›k›ca dikilmiﬂ ve deliklerle eﬂit uzakl›kta olmal›d›r. Renkler
kusursuzca uymal›d›r. A¤›r bir giyside, dü¤me ile kumaﬂ aras›nda gövde
olmal›d›r,
• Fermuarlar özenle dikilmiﬂ olmal› ve kumaﬂla ayn› renkte olmal›d›r.
Hatas›z çal›ﬂt›¤›ndan emin olun,
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• Ceketler tam oturmal›d›r. Kollar› ve s›rt› tam oturmal›, bol kalmamal›d›r,
• Gövde, yaka ve ceplerle uyumlu olmal›d›r,
• Kruvaze ceketlerin, içlerinde de dü¤meleri ve delikleri olmal›d›r.
Her ne kadar indirimler ve ma¤azalar aras›ndaki k›yaslamalar önemli olsa
da, kendinizi rahat hissetti¤iniz bir ma¤aza ve o ma¤azadaki bir profesyonel
çal›ﬂan ile yak›n iliﬂki kurmaya bak›n. Bu kiﬂi, yaln›zca size yak›ﬂan› bir
araya getirmekle kalmayacak, gelecek indirimlerden haberdar olman›z›
sa¤lay›p size tavsiyelerde bulunacakt›r. Ayn› zamanda iyi bir kuru
temizlemeci, terzi ve ayakkab› tamircisi ile de iyi iliﬂkiler kurmal›s›n›z.

Kumaﬂ ve Desen Seçimi
Çal›ﬂan bir insan›n zaman›n›n çok büyük bir bölümü iﬂyerinde geçiyor.
Bu nedenle giysilerimizin buruﬂmamas›, koku yapmamas›, dayan›kl› olmas›
hepimizin iste¤i. Tüm bu özellikleri taﬂ›yan, buruﬂmayan, dayan›kl› ve
do¤al dokusu nedeniyle hava alan, koku tutmayan ve kaliteli görüntü
veren kumaﬂ % 100 yünlü kumaﬂlard›r. Bu tip kumaﬂlar›n en kalitelileri,
dört mevsim rahatl›kla kullanabilece¤imiz, yazlar› terletmeyen, k›ﬂlar›
üﬂümemize mani olan ince yünlü cool wool (light wool) kumaﬂlard›r.
Bir kumaﬂta sentetik oran› yükseldikçe o kumaﬂ›n bizi terletmesi ve koku
yapmas› kaç›n›lmazd›r. Polyester buna en iyi örnektir. Giysilerimizi seçerken
içindeki etiketlere bakmay› al›ﬂkanl›k haline getirmeliyiz. % 100 yünlüleri
sat›n alam›yorsak, kumaﬂ›n kar›ﬂ›m›nda yünün d›ﬂ›nda polyester ya da
baﬂka bir sentetik materyal varsa, bu oran % 45’i geçmemelidir. Mesela
% 55 yün, % 45 polyester gibi olabilir. Polyester ço¤u zaman buruﬂmad›¤›
için tercih edilmektedir.
Do¤al dokusu olan bir di¤er kumaﬂ da ketendir. Ancak çok buruﬂtu¤u
için iﬂ hayat› için uygun de¤ildir. Gabardin de her zaman kullan›labilecek
tok kumaﬂlardand›r. Krep kumaﬂlar dökümü olan, fazla buruﬂmayan bir
kumaﬂt›r. Özellikle kilolu han›mlar bu kumaﬂ› dökümlü oldu¤u ve vücut
hatlar›n› ortaya ç›karmayaca¤› için tercih edebilirler.
Han›mlar için yünle kar›ﬂt›r›lm›ﬂ ve sentetik oran› azalt›lm›ﬂ, yine dört
mevsim giyilebilecek rayon ya da rayonun bir cinsi olan “viskos” da iﬂ
hayat›nda kullan›ﬂl› kumaﬂlardand›r.
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Han›mlar için, düzlerin yan› s›ra kendinden belirsiz k›rç›ll›, boyuna çizgili,
sade pötikare desenli k›yafetler iﬂ hayat› için uygundur. Serbest giyim söz
konusu oldu¤unda da, özellikle yar›m ya da uzun kollu elbiselerde çok
küçük çiçek desenler kabul edilebilir.
Erkekler için, düzlerin yan› s›ra, kumaﬂ›n kendinden belirsiz çizgili olanlar›,
boyuna ince çizgili olanlar› ve serbest giyim söz konusu oldu¤unda
pötikareler uygundur.
Buna karﬂ›l›k keten, kadife, ipek, tafta, dantel, polar, goretex, jarse, lame,
organza, deri, süet, güderi, ﬂifon, kot, bukle, brokar, sentetik kumaﬂlar›n
baz›lar›, tüvit ve flanel iﬂe uygun olmayan kumaﬂlard›r. Bunlar aras›nda
kadife, tüvit, kot, keten ve flanel serbest giyim söz konusu oldu¤unda
kullan›labilir. Di¤er çal›ﬂma günleri için çok spor kumaﬂlard›r. ‹pek, tafta,
organza, dantel, brokar, ﬂifon, simli kumaﬂlar ise ﬂ›k davetler ve gece
kullan›m› için uygun kumaﬂlard›r.
Polar ve goretex çok kal›n ve d›ﬂ spor giyim için kullan›labilecek kumaﬂlard›r.
Deri, güderi, süet, jarse, keten, kot hem gündüz hem gece iﬂ ortamlar›
d›ﬂ›nda kullan›labilecek kumaﬂlard›r. Han›mlar›n genelde ra¤bet ettikleri
hayvan desenleri (leopar ve zebra), büyük çiçekli, güllü, büyük geometrik
desenler, çok canl› renklerle yap›lm›ﬂ, gözü yoran di¤er desenler profesyonel
yaﬂam›m›z için uygun de¤ildir.

ﬁ›k Erke¤in Gard›robu
Gard›robu oluﬂtururken baz› detaylar›n göz önünde bulundurulmas› gerekir.
Bu konuda kullan›labilecek dört önemli kriter var. Seçece¤iniz veya
alaca¤›n›z giysilerin;
1. Kurumunuza uygunlu¤u,
2. Pozisyonunuza uygunlu¤u,
3. Hedeflerinize uygunlu¤u,
4. Yaﬂ›n›za, vücut yap›n›za ve tonlaman›za (saç, göz, cilt rengine) uygunlu¤u.

Kalite kal›c›d›r ve
her yerde kendini
gösterir.

Tak›m elbiseler, % 100 cool wool kumaﬂlardan yap›lm›ﬂsa, yaz mevsimi
için ayr›ca tak›m elbise sat›n almaya gerek yoktur. Bu kumaﬂ dört mevsim
kullan›labilen bir kumaﬂt›r.
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‹stendi¤i takdirde yaz için lacivert ya da gri tonlar›nda bir koton gabardin
tak›m elbise daha sat›n al›nabilir. Dü¤melerin çok parlak ve üzerlerinin
yaz›l› olmamas›na, dikkat etmek gerekir.
Bu özellikler dikkate al›narak bir iﬂ gard›robu oluﬂtururken en temel
ihtiyaçlarla iﬂe baﬂlanmal›d›r. Bütçe elverdikçe bir erke¤in gard›robunda
ﬂunlar bulundurulmal›d›r:

ﬁ›k Erke¤in Gard›robu
• Bir adet lacivert % 100 yün (cool wool) tak›m elbise,
• Bir adet gri tonlar›nda % 100 yün (cool wool) tak›m elbise,
• Bir adet boyuna ince çizgili, gri ya da lacivert tonlar›nda, % 100 yün
(cool wool) tak›m elbise,
• Bir adet lacivert blazer (tek ceket),
• Üç adet pilili, kumaﬂ tercihen yün ya da gabardin, tek pantolon.
Renkler bir aç›k gri, bir koyu gri (antrasit), haki yeﬂil, koyu bej,
• Bir adet bej pardösü,
• Bir adet siyah, lacivert ya da koyu gri palto,
• En az sekiz adet tercihen ‹talyan yaka gömlek. Renkler beyaz, mavi
tonlar›, fonu beyaz ya da mavi olup, boyuna ince çizgili olabilir,
• En az alt› adet kravat. Her sene iki yeni ilave yap›labilir. Kravatlar›n
bir bölümü düz, di¤erleri küçük puantiyeli ve diyagonal çizgili olabilir,
• ‹ki çift ayakkab›. Blazerla kullan›lmak üzere bir siyah loafer ya da
spor dikiﬂli ayakkab›. Bir çift de tak›m elbiselerle kullan›lmak üzere
siyah, ba¤c›kl› ayakkab›. ‹lave ayakkab›lar taba ya da kahverengi
olabilir.
• Bir düzine uzun konçlu yün ya da pamuklu çorap,
• Gömleklerin içine giyilmek üzere beyaz, yar›m kollu, bisiklet yakal›,
pamuklu atletler.

Çok s›k
kulland›¤›n›z
giysileri gözden
geçirin. Onlar› bu
kadar tercih edilir
k›lan nedir?
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Kad›nlar ‹çin Çekirdek Gard›rop
Han›mlar›n iyi bir kiﬂisel imaj ve kaliteli bir d›ﬂ görünüﬂ için, sahip olmalar›n›
gereken asgari k›yafetler onlar›n çekirdek gard›robunu oluﬂturur:

Kad›nlar›n Çekirdek Gard›robunda Bulunmas› Gerekenler:
• Bir adet siyah pantolon-ceket ya da etek-ceket tak›m,
• Bir adet lacivert ya da gri tonlar›nda, pantolon-ceket ya da etek
ceket tak›m (boyuna çizgili, kendinden k›rç›ll› desenli) olabilir,
• Bir adet elbise ceket tak›m. Daha önceden belirtilen uygun renklerden
biri olabilir. Bu tak›mlar›n renkleri ve kumaﬂlar› birbirini tamamlarsa
hepsi biriyle konbinlenerek giyilebilir.
• Üç adet kumaﬂ pantolon,
• Üç adet kumaﬂ etek,
• Bir adet tek ceket,
• En az beﬂ adet gömlek. Mavi, beyaz, toz pembe, siyah, lacivert, gri,
bordo, bej, kemik, koyu k›rm›z› ve bu renklerin oluﬂturdu¤u, ince
boyuna çizgiler kullan›labilir,
• Bir adet bej pardösü,
• Bir adet siyah ya da devetüyü rengi palto (siyah palto halihaz›rda
varsa, ikinci seçenek devetüyü rengi olabilir),
• Bir düzine ince külotlu çorap,
• En az alt› çift pantolon çorab›,
• ‹ki çift orta topuklu, alt› kösele ayakkab›. Siyah, kahve ya da taba,
yaz için bej ya da taba tonlar›nda ve önü kapal› arkas› aç›k modelde
olabilir,
• Bir çift alt› kösele klasik model bot. Siyah ya da kahve olabilir,
• ‹ki adet çanta. Deriden yap›lm›ﬂ, bir siyah, bir kahve; taba ya da bej
renkler de olabilir.
• ‹ki adet deri kemer. Bir siyah, bir taba; bej ya da kahverengi.

Gard›robun Güncellenmesi
Zaman›m›z›n
% 85'inde
giysilerimizin
% 15'ini giydi¤imiz
söyleniyor.

Zaman›m›z›n % 85’inde giysilerimizin % 15’ini giydi¤imiz söylenmektedir.
Baﬂar›l› bir gard›robun anahtar› iyi düzenleme, az giysi bar›nd›rma ve
gereken iﬂi görmeyen giysiler karﬂ›s›nda ac›mas›z olmad›r. Düzenli olmak
sizin için do¤al bir ﬂey de¤ilse, baz› pratik önerilerin buna yard›m›
dokunabilir:
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Di¤erlerinden daha s›k kulland›¤›n›z sekiz on giysiyi gözden geçirin. Onlar›
bu kadar tercih edilir k›lan ne? Bunlar›n niçin baﬂar›l› örnekler olduklar›n›
analiz edebilirseniz, baﬂar›n›z› yineleme ve daha az hata yapma ﬂans›n›
yakalayabilirsiniz.
Çok s›k, hatta hiç giymedi¤iniz parçalara göz at›n. Bunlar›n her biriyle
s›k›nt›n›z ne? Bunlar› olas›l›kla ﬂu nedenlerden biri dolay›s›yla giymiyorsunuz:
-

Üstünüze oturmuyor;
Rengi yanl›ﬂ;
Gerçek “siz”i yans›tm›yor;
Modas› geçmiﬂ;
Ondan art›k hoﬂlanm›yorsunuz, ama at›lamayacak kadar iyi bir giysi;
Onu “en iyi an” için sakl›yorsunuz.

Onlar› gard›robunuzda as›l› tutmay›n: Buna para harcad›¤›n›z için suçlu
hissetmenize ya da böyle bir yanl›ﬂtan dolay› kendinizi budala gibi
görmenize yol aç›yorlar. Kurtulun onlardan. Hay›r, bir daha moda olmayacak,
olursa da böyle görünmeyecek.
Her alt› ayda bir s›n›fland›rma yap›n. Gard›robunuz ve dolab›n›zdaki her
ﬂeyi ç›kar›p odan›n dört yan›na yay›n. Gerçekten gözdeniz olan giysileri
bir kenara ay›r›n ve kalanlara ac›mas›z bir bak›ﬂ yöneltin. Baz›lar› birazc›k
özenle iﬂe yarar hale gelebilir, baz›lar›n›n çöp torbas›na gitmesi gerekiyor,
baz›lar› bunlar› çok be¤enen bir aile üyesine ya da arkadaﬂ›n›za verilebilir.
Gard›robu aç›n, beyaz ve mavi olmayan bütün gömleklerinizle moda
yeniden de¤iﬂene kadar vedalaﬂ›n. Yaﬂ›n›z 35’ten büyükse 8 santim, 35’ten
küçükse 6 santimden geniﬂ bütün kravatlar› da kald›r›n!
Her stil sahibi erkek, ince kravat›n kendisini daha yap›l› gösterece¤ini
bilir. E¤er tak›m›n›z griyse aç›k mavi bir gömlekle gri, bej, toprak renkleri
bulunduran bir kravat mükemmel olabilir. Yok lacivertse, o zaman koyu
bordo ve koyu yeﬂil. Ama gömle¤in yakas›na dikkat edin, ne kadar küçükse
tak›m›n›za o kadar seçkin bir ifade verir.
Eskimiﬂ ya da dar›lm›ﬂ olan k›yafetleri gard›robunuzdan ç›kar›n. Kilo kayb›
nedeniyle art›k üzerinize bol gelen k›yafetlerinizi, halen giyilebilecek
durumda ise, tadilat için terziye verin.

147

Çok s›k, hatta hiç
giymedi¤iniz
giysilere bir göz at›n.
Bunlarla probleminiz
nedir?

Koyu ve nötr renkler gibi klasik renklerden oluﬂan bir gard›roba sahip
olun. Bu renklerden oluﬂan bir gard›robu, zaman içerisinde daha da kolay
bir ﬂekilde zenginleﬂtirebilirsiniz. Canl› ve parlak renkli k›yafetleri
konbinlemek hem çok zordur hem de bu k›yafetten çabuk b›kman›za
neden olur.

Gard›robunuzu Güncellerken ﬁu Yanl›ﬂlardan Kaç›n›n
- Asla giymeyece¤iniz ucuz bir mal,
- “Kilo verince giyerim” dedi¤iniz etek;
- Baﬂka birinin üstünde çok güzel duran bir ceket,
- Özel bir olay için ç›lg›nca bir ﬂeyler arad›¤›n›z s›ra aceleyle al›nm›ﬂ
bir giysi,
- Laf olsun diye ald›¤›n›z ve asla kullanmad›¤›n›z bir giysi,
- Annenizin/k›z kardeﬂinizin/k›z arkadaﬂ›n›z›n ald›¤›, nefret etti¤iniz,
ama onu gücendiririm diye bir türlü atamad›¤›n›z bir kravat varsa,
derhal bunlardan kurtulun.

Giyim Baﬂ›na Maliyet
Al›ﬂveriﬂiniz için bütçeniz k›s›tl›ysa, uzun y›llar kullanabilece¤iniz klasik
parçalar› sat›n al›n. Sadece o sezon moda olan bir sene sonra giyilmeyecek
k›yafetlerin büyüsüne kap›lmay›n.
Kalitesinden emin oldu¤unuz ve tarz›n› be¤endi¤iniz modac›lar›n k›yafetlerini
ve aksesuarlar›n› satan ma¤azalar›n indirimlerini takip edin. Bu ma¤azalarda
çal›ﬂan sat›ﬂ dan›ﬂmanlar›ndan biriyle dost olun ve size indirimleri önceden
haber vermesini ve seçim yapman›za yard›mc› olmas›n› isteyin.

Sadece bir sezon
giyilebilecek
k›yafetlerin
büyüsüne
kap›lmay›n.

Kalitesinden emin oldu¤unuz büyük ma¤azalar›n, bir sezon öncesi k›yafetleri
daha ucuza satt›klar› ma¤azalar› olup olmad›klar›n› araﬂt›r›n. Klasik iﬂ
k›yafetleri alacaksan›z, bir sezon öncesine ait k›yafetler alman›z›n
hiçbir sak›ncas› yoktur. Siz bu k›yafetleri aksesuarlar›n›zla zaten
güncelleﬂtirebilirsiniz.
Çal›ﬂan bir insan›n zaman›n›n % 68’inin iﬂ yerinde geçti¤ini unutmay›n!
Sadece hafta sonlar› ve sosyal hayat›n›zda giyebilece¤iniz ve iﬂte
kullanamayaca¤›n›z k›yafetlere, çok büyük bir bütçe ay›rmay›n.
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Kurumunuza ve pozisyonunuza uygun iﬂ giysileri seçin. Bir de giyim
baﬂ›na maliyet faktörü var. Diyelim ki 800 TL’ye bir tak›m ald›n›z. Bunu
y›l boyunca haftada bir gün giydiniz. 800/52 = 1,50 TL. Ayn› zamanda 100
TL’ye bir gömlek ald›n›z diyelim, ancak yaln›zca iki kez giyebilme f›rsat›
buldunuz. Giyim Baﬂ›na Maliyet (GBM) faktörü ﬂöyle olacakt›r:
100 / 2 = GBM 50 TL.
Mevcut gard›robunuza göz at›n ve GBM faktörünü uygulay›n. Baz›
sürprizlerle karﬂ›laﬂman›z olas›d›r. GBM oran›n› olabildi¤ince düﬂük k›lmaya
çal›ﬂ›n.

Giysilerin Bak›m› Ve Korunmas›
Yat›r›m yaparak sat›n ald›¤›n›z giysileri uzun y›llar kullanabilmek için
onlar› iyi korumal› ve do¤ru bak›m yapmal›s›n›z. Giysilerin içindeki etiketleri
mutlaka okumal›s›n›z. Etiketin üzerinde yaz›lan talimat› yerine getirirseniz,
giysileri bozulmadan uzun süreli giyebilirsiniz.

Giysilerin Bak›m› ‹le ‹lgili ‹puçlar›
Giysilerinizi do¤ru ask›lara asmal›s›n›z. Giysiniz ne kadar a¤›rsa, ask›
da o kadar a¤›r olmal›d›r. Tel ask›lar giysilere zarar verece¤i için
kullan›lmamal›d›r.
Giysilerin üzerinden lekeleri ç›karmaya çal›ﬂmay›n. Vakit kaybetmeden
kuru temizlemeye götürün, lekenin ne lekesi oldu¤unu ve kaç günlük
oldu¤unu bildirin.
Kaliteli yünlüleri her 6-8 giyiﬂte temizlemeye gönderin.
Üzerine koku sinmiﬂ ve biraz da buruﬂmuﬂ giysilerinizi buharl› bir
banyoda bir süre tutmal›s›n›z. Buhar hem kokuyu al›r, hem de k›r›ﬂm›ﬂ
giysilerin aç›lmas›n› sa¤lar.
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Giyim Baﬂ›na
Maliyet faktörünü
uygulad›¤›n›zda
baz› sürprizlerle
karﬂ›laﬂabilirsiniz.

Ayakkab›, çizme ve botlar› kal›plara koyarak saklay›n.
Çoraplar› bir file içinde çamaﬂ›r makinesinde y›kay›n.
Kravatlar› özel ask›lar›nda muhafaza edin.
Beyaz giysileri sararmadan korumak için ince ﬂeffaf naylonda saklay›n.
K›ﬂl›k giysileri yaz›n gard›roptan kald›r›rken güvelere karﬂ› naftalinle
korumal›s›n›z.
Her ﬂeyi tam olarak temiz, ütülü, katl› ve düzenli tutun. Bu ﬂekilde daha
çok seçim olana¤›n›z olacakt›r ve daha az pani¤e kap›lacaks›n›z.
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14

MODAYA ‹NANMA, MODASIZ KALMA

“Moda” kelimesi, Frans›zcada “biçim” veya “ﬂekil” anlam›na gelmektedir.
Kavram olarak da moda, hiç durmayan bir de¤iﬂimi simgeler. Buna göre
moda, belirli bir dönemde güzel karﬂ›lanan ve bu nedenle ilgi gören giyim
biçimidir. Kelime, güncel dilde yenilik ça¤r›ﬂt›ran bir anlamda
kullan›lmaktad›r. ‹ngilizce karﬂ›l›¤› “fashion” ise, kavram› farkl› aç›dan ele
almakta ve âdet, usul, biçim, ﬂekil, tarz, üslup, davran›ﬂ, kibar s›n›f hayat›,
üst tabaka, yüksek zümre gibi çeﬂitli anlamlar› içermektedir.
Günümüzde moda, tümüyle giysi, etiket, stil ve yaﬂanan bir zaman›n
parças› olarak benimsenmiﬂ bulunmaktad›r. Bu terimin içerdi¤i kavramlar,
zamana, bak›ﬂ aç›s›na ve hitap etti¤i gruba göre de¤iﬂebilmektedir.
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Herkesin sahip
oldu¤u
becerilerden farkl›
becerisi olmayan
ve herkesin
bildi¤inden baﬂka
bir ﬂey
bilmeyenler,
sadece herkesin
yapt›¤›n›
yapabileceklerdir.
En çok ra¤bet
gören tarzlar için
"moda" kavram›
kullan›l›r.

‹nsanlarda ve toplumlarda zaman zaman istek, ihtiyaç ve yaﬂam biçimlerinde
de¤iﬂiklik yapma e¤ilimleri görülmektedir. Bu de¤iﬂiklik e¤ilimlerine son
zamanlar›n yayg›n deyimiyle trend, bu zaman diliminde trendlerin geçici
ihtiyaçlar›na sektörel bazda cevap verilmesine de moda denmektedir.
Moda; bir zaman dilimine ait, ancak sürekli de¤iﬂen trendler bütünüdür.
A¤›rl›kl› olarak giyim ve görünüﬂle ilgili alanlarla iliﬂkilendirilir ancak
müzik, sanat, politik ve hatta bilim dallar›nda da moda kavram›ndan söz
edilebilir. Estetik ve yarat›c›l›¤a dayal› bir kavramd›r. Günümüzde, modan›n
tüketim çark› çok geniﬂ bir alan› kapsamaktad›r. Ancak, bu tüketim çark›
içinde kuﬂkusuz modan›n do¤as›n› en iyi anlatan ve moday› gerçek bir
endüstri haline getiren birim giysidir.
Moda olgusu bir anlamda giyim, kuﬂam, süsleme ve dekorasyondan
toplumun her noktas›na yay›lan geçici yeniliklerdir. Pek çok kullan›m
eﬂyas›, parfüm, aksesuar, araba, mobilya, teknolojik buluﬂlar ve insan
hayat›n› ﬂekillendiren pek çok ürün modan›n etkisi alt›nda geliﬂmekte ve
de¤iﬂmektedir. Tan›m› gere¤i geçicilik kavram›n› içinde bar›nd›ran moda
olgusu, arkas›nda bir dönemi anlamland›rmaya yarayan anahtar imgeler
b›rak›r. Bunlar bazen bir renkle aç›¤a ç›kabilirken, bazen bir sözcük, bir
form ve hatta bir davran›ﬂ biçimi ile de an›labilir.

Modan›n Önemi
Moda, toplumlar›n yaﬂad›klar› dönemlerle ilgili maddi ve manevi belgeler
olarak da nitelendirilebilir. Anatole France bunu, “Bir gün yeniden dünyaya
gelirsem, sosyal hayat›n nas›l oldu¤unu, dünyan›n nereye gitmiﬂ oldu¤unu
anlamak için bir moda dergisi isterim,” sözleriyle vurgulam›ﬂt›r.

Moda, insanlar›n
de¤iﬂiklik arama
ve yeni biçimler
ortaya koyma
tutkusudur.
Moda, yenilenen
yeniliktir.

Modan›n; sadece kumaﬂ trendlerinden, y›l›n aksesuarlar›ndan, renklerinden,
kimin nas›l giyindi¤inden, TV kanallar› veya dergi sayfalar›ndan oluﬂacak
kadar k›s›tl› bir konu olmas› mümkün de¤ildir. Gelecek y›llarda “2000’lerde
hayat nas›ld›?” dendi¤inde, bizlerin bak›ﬂ aç›s›n› ve yorumunu, hatta
zekâm›z› ortaya koymam›za imkân veren bir f›rsatt›r moda.
Moda, gerçek anlamda, ancak de¤iﬂime ve geliﬂime inanan toplumlarda
ortaya ç›kmaktad›r. Bu nedenle bir yandan ekonomiye bir yandan da
toplumsal yap›ya s›k› s›k›ya, ama de¤iﬂken biçimde ba¤l›d›r.
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Uzun zaman boyunca moda, nüfusun ancak çok küçük bir bölümünü
ilgilendiren bir olgu olarak kalm›ﬂ, zenginlere özgü olmuﬂtur. Ancak
günümüzde medyan›n ve teknolojinin de etkisi ile tüm toplumu etkileyen
bir olgu haline dönüﬂmüﬂtür.
Ça¤›m›zda modan›n yönlendirilmesi, çeﬂitli ülkelerin moda sözcülerinin
birleﬂerek oluﬂturduklar› “Moda Konseyi”nin çal›ﬂmalar› do¤rultusunda
gerçekleﬂmektedir. Y›l›n renklerini ve çizgilerini belirleyen bu konsey, her
y›l Paris’te toplanarak iki y›l sonras›na ait kumaﬂ ve giysiler üzerinde
çal›ﬂmaktad›r. Bu konseyin kararlar›n› dünyada gerçekleﬂen sosyolojik,
psikolojik, ekonomik ve politik etkenler yönlendirmektedir.
Modan›n baﬂlamas›, de¤iﬂmesi ve sona ermesi çeﬂitli etkenlere ve koﬂullara
ba¤l›d›r. Yeniliklerin moda haline gelip gelmemesi, yine o toplumun
seçimine ba¤l›d›r. Güzel giyinmek isteyen bir bireyin, tamamen moda
ak›m› d›ﬂ›nda kalmas› düﬂünülemez. Modan›n amac›, kiﬂiye daha iyi bir
görünüm vermektir. Çünkü giyim, kiﬂili¤in bir parças›d›r. Kiﬂinin ait oldu¤u
toplumdaki yerini, sosyal konumunu, yaﬂ›n› ve karakterini yans›tmaktad›r.
Moda; toplumlar›n, geleneklerin ve olaylar›n somut bir aynas›d›r. Savaﬂlar,
bar›ﬂlar, ekonomik, sanatsal vb. olaylar moday› her aç›dan etkilemiﬂtir.
Döﬂemelik kumaﬂtan ev eﬂyalar›na, mücevherden parfüme, otomobilden
televizyona, ﬂark›lardan romanlara kadar her ﬂeyin ayr› bir modas› vard›r.
Dünyada modas› geçmeyecek tek ﬂey, insanlar›n modaya uyma ihtiyac›d›r.
Moda, bir döneme damgas›n› vuran geçici giyim, kullan›m ve davran›ﬂ
bütünlü¤ünü, yani hayata karﬂ› duruﬂtaki farkl›l›klar›n toplam›n› temsil
eder. Ayn› zamanda toplumsal tav›r, ahlâk, din ve bilim alanlar›ndaki
anlay›ﬂ de¤iﬂimleri olarak karﬂ›m›za ç›kar. Bu olgunun temelinde; bireyin
di¤er bireylere göre farkl› olma iste¤i vard›r ve bu durum bireyde, de¤iﬂiklik
yapma arzusunun oluﬂmas›na katk› sa¤layan itici bir güçtür. De¤iﬂimi
savunan ve farkl› olmay› öneren güç, var olan› koruyan di¤er bir güç ile
karﬂ› karﬂ›ya gelir. Gelenek ile ona karﬂ› duran de¤iﬂim yanl›s› e¤ilimler
aras›ndaki karﬂ›laﬂman›n ard›ndan bir öncekine göre yeni farkl› moda
hareketlerinin hayata geçmesi kaç›n›lmaz olur.
Modan›n ortaya ç›k›ﬂ sebepleri aras›nda tesadüf, ihtiyaç, ilgi çekme iste¤i,
zorunluluk, farkl› olma gibi özellikler ön plandad›r. Ayr›ca moda ve giyim
tarihi arac›l›¤› ile milletlerin uygarl›k geliﬂmeleri, ahlâk anlay›ﬂlar› gelenekleri,
görenekleri ve ekonomik koﬂullar› da tarihi süreç içinde ö¤renilebilmektedir.
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Modan›n amac›,
insanlara daha iyi
bir görünüm
vermektir.
Moda,
toplumdaki
geleneklerin ve
olaylar›n yans›d›¤›
bir büyülü aynad›r.

Moda ve Giyim
Moda, giyim kuﬂam alan›nda kullan›ld›¤› zaman, vücudu belli bir toplum
tabakas›n›n tan›d›¤› ve onaylad›¤› k›yafetlerle örtmek anlam›na gelmektedir.
Dünyadaki temel kavram› göz önüne alacak olursak, tüm insanlar›n
giyinmeye ve vücutlar›n› süslemeye dair ortak bir güdüleri oldu¤u görülür.
Dolay›s›yla moda, sosyal statü ve baﬂar›y› yans›tmak için kullan›lan tüm
araçlar› kapsayabilmektedir. Ayr›ca bir nesnenin, modan›n kapsam›na
girmesi için ‘gözle görülür olma; yani di¤er insanlar taraf›ndan rahatça
alg›lan›r olma gibi kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir.
‹nsano¤lu, örtünmek de¤il de giyinmek istedi¤i anda belki de bilinçsizce
de olsa moda kavram›n› yaratm›ﬂ oluyordu. Asl›nda modada amaç giysinin
ille de yararl› ve gerekli olmas› de¤il farkl› olmas›d›r. Yani temelde ›s›nmak
veya korunmak için modaya ihtiyac›m›z yoktur. Ama insano¤lunun güzel
ve çekici olmaya, kiﬂili¤ini ve stilini giydi¤i ﬂeylerle belirtmeye olan
ihtiyac›n› moda karﬂ›lar. Bu anlamda moda, insanlar›n de¤iﬂiklik arama
ve yeni biçimler ortaya koyma tutkusudur. Daha geniﬂ anlamda tan›mlan›rsa
toplumdaki süslenme ve de¤iﬂiklik ihtiyac›ndan do¤an geçici bir yeniliktir
denilebilir.
Giysinin moda konsepti ve moda ticareti aç›s›ndan bu kadar önemli
olmas›n›n en önemli nedeni, insan bedeniyle olan iliﬂkisidir. Giysi, insan›n
üzerinde taﬂ›d›¤› belki de tek endüstriyel ürün, hatta tek eﬂyad›r ve giysi
tamamlay›c›lar›yla birlikte insan› kuﬂat›r. Sosyal bir varl›k olan insan,
üzerinde taﬂ›d›¤› her ﬂeye kendisi kadar önem vererek, genel bir görünümü
yans›tmak ister.

"Sat›lmayan veya
giyilmeyen hiçbir
giysi moda
de¤ildir."
Her insan›n üç
dile¤i var: Sa¤l›kl›,
zengin ve güzel
olmak.

Moda; bir grubun ço¤unlu¤u taraf›ndan kabul edilen bir stildir. Halk›n
ço¤unlu¤u sat›n ald›¤› ve kabul etti¤i sürece bunlar sadece moda olarak
kabul edilecektir. Ayr›ca moda;
• ‹nsanlar›n de¤iﬂiklik arama ve yeni biçimler ortaya koyma tutkusudur.
• Toplumdaki süslenme ve de¤iﬂiklik ihtiyac›ndan do¤an geçici bir
yeniliktir.
• Toplumlar›n, geleneklerin ve olaylar›n yans›d›¤› bir büyülü aynad›r.
• Toplumlarda giderek yayg›nlaﬂan ve her kesimi de¤iﬂik biçimlerde
etkileyen bir olgudur.
• Belirli bir zaman içerisinde insanlar›n ço¤unlu¤u taraf›ndan sat›n al›nan
ve kullan›lan ﬂeydir.
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• Belirli zamanlarda çeﬂitli alanlarda meydana gelen, kitleler taraf›ndan
benimsenen, tutulan yenilik ve stillerdir.
• Sosyal grup üyelerinin büyük bir ço¤unlu¤u taraf›ndan geçici olarak
benimsenmiﬂ, zaman ve duruma göre sosyal aç›dan uygun olarak
alg›lanan bir davran›ﬂ biçimidir.

Amaç Yararl› Olmak De¤il De¤iﬂik Olmak
Bu tan›mlar›n, hemen hepsinde modan›n öne ç›kan ortak niteli¤i, belirli
bir zaman dilimi içerisinde benimsenmesi yani yayg›nlaﬂmas› ve bu sürecin
sonunda yerini yeni bir modaya b›rakmas› yani de¤iﬂmesidir. Bu de¤iﬂimlerin
hangi zaman aral›klar›nda olaca¤›na ve ne ﬂekilde gerçekleﬂece¤ine ise,
moday› benimseyen ve yayg›nlaﬂt›ran hedef kitlenin talepleri do¤rultusunda,
moda endüstrisi karar verir. Bu endüstri o kadar güçlüdür ki, ço¤u zaman
tüketicilerin kim olaca¤›na da karar vererek onlar› ikna etme sürecine
girer.
Yaﬂamdaki birçok de¤iﬂiklik, özünde daha yararl› ve rahat bir ortam
sa¤lamak düﬂüncesini taﬂ›r. Oysa, modan›n ilkesi daha farkl›d›r. Modada
amaç yararl› olmak de¤il de¤iﬂik olmakt›r. Asl›nda, insanlar bir yandan
var olan› korumak isterken di¤er yandan da farkl› olmak isterler. Moda
tüm bu karﬂ›t fikirleri birlikte yorumlayarak, ortak bir duygu platformu
yaratma çabas›ndad›r.
Moda di¤er bütün faktörlerden daha fazla duygusal olan müﬂterilerin
ihtiyaçlar› üzerine kurulmuﬂtur. Bu ihtiyaçlar, ço¤unlukla somut de¤ildir.
Ancak, moda o denli etkilidir ki; ihtiyac› olmad›¤› halde ço¤u insan›n bir
gard›rop dolusu elbisesi bulunmaktad›r.
‹nsanlar, genellikle çevrelerindeki etkili kiﬂilerin tutumlar›n› ve davran›ﬂlar›n›
izlemek e¤ilimindedirler. Di¤er yandan, baﬂkalar›ndan bir ölçüde farkl›
davranmak, farkl› görünmek de isterler. Gelenek ve göreneklere tüm
olarak karﬂ› de¤ildirler, fakat bir toplumda suçlanmayacak ölçüde farkl›
olmak isterler. Moda, ihtiyaçlardan fazla isteklere yöneliktir. Bu yüzden,
modaya uymak isteyen kiﬂilerin örtünmek için giyindiklerinden daha fazla
paraya sahip olmalar› gerekir. Geliﬂmiﬂ ülkelerdeki insanlar›n, az geliﬂmiﬂ
ülkelerdeki insanlara oranla daha fazla moday› takip etmeleri bu yüzdendir
denilebilir.
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Moda, insanlar›n
be¤enerek
giydikleri bir ﬂeyi,
k›sa süre sonra
gülünç
bulacaklar›n›
bildikleri halde,
vazgeçemedikleri
bir salg›nd›r.

Moda, toplumdaki süslenme ve de¤iﬂiklik ihtiyac›ndan do¤muﬂtur. Moday›
do¤uran etken insan›n yenilik aray›ﬂ›, yeni biçimler oluﬂturma duygusudur.
‹nsan yap›s› monotonluktan çabuk b›kar ve de¤iﬂiklik arar. Modada
yarat›c›l›k ön planda de¤ildir. Yenilik, faydal› olma amac› taﬂ›maz, sadece
de¤iﬂiklik arzusundan do¤ar. Moday› do¤uran di¤er nedenler rekabet,
taklit, kay›ts›zl›k tepkileri olarak s›ralanabilir. Bazen rastlant›lar, bir anl›k
davran›ﬂlar, çaresizlikler de yeni ak›mlar›n do¤mas›na neden olmaktad›r.
Örne¤in;
• Fransa’da 13. Louis döneminde, av partisinde attan düﬂen Matmazel
Fontage’in da¤›lan saçlar›n› o anda çorap lasti¤i ile toplamas› o y›l
kad›nlar aras›nda “Fontage stili” saç modas›n› do¤urmuﬂtur.
• Erkek ceketinin sol yakas›ndaki ili¤in ilginç bir öyküsü vard›r. Prens
De Gall’e güzel bir kad›n çiçek verir. Prens bu hediyeye verdi¤i de¤eri
göstermek için yan›ndaki çak›s›yla ceketinin sol yakas›na bir delik aç›p
çiçe¤i takar. Centilmenlik sonucu ortaya ç›kan bu moda günümüze
kadar gelmiﬂtir.
• ‹ngiltere’de I. Elizabeth döneminde moda olan Ruff yakalar›, ilk kez
bir ‹spanyol prensesinin guatrl› boynunu gizlemek amac›yla giydi¤i
söylenir.
• Mini etek ise bir modac›n›n atölyesinde çal›ﬂan k›z›n ete¤ini yakmas›
sonucu ortaya ç›km›ﬂ ve salg›n halini alm›ﬂt›r.

Moda Ürünlerinin Önemi ve Özelli¤i

Giysiler, bireylerin
kiﬂilik özelliklerini,
duygular›n› ve
yaﬂam tarzlar›n›
yans›t›r.

‹nsanlar›n durmadan kendileriyle meﬂgul oldu¤u günümüzde, giysiler
bireylerin kiﬂilik özelliklerini, duygular›n› ve yaﬂam tarzlar›n› yans›tmaktad›r.
Bu do¤rultuda moda kavram›, kiﬂilere ve kiﬂilerin yaﬂad›¤› toplumlara ve
onlar›n yaﬂam felsefelerine göre farkl› düﬂünceleri taﬂ›maktad›r.
Modaya konu olan ürünlerin say›s› gittikçe artmaktad›r. Daha k›sa bir süre
öncesine kadar, yaln›z giyim alan› ile s›n›rl› bulunan moda, günümüzde
tüketim ve donat›m eﬂyalar›na tümüyle girmiﬂ durumdad›r. Bu nedenle
de, moda art›k yaln›zca, giyimle ilgili bir kavram olmaktan ç›km›ﬂ, daha
bir çok alan› kapsamaya baﬂlam›ﬂt›r. Fakat, buna ra¤men moda ürünler
söz konusu oldu¤unda ilk akla gelen giysi olmaktad›r.
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Modaya ‹htiyac›m›z Var
Modaya ihtiyac›m›z var çünkü herkes güzel görünmek ister. Çevremizde
modayla ilgilenen insanlar var ve onlardan etkileniyoruz. Sonuçta herkes
bir baﬂkas›ndan görüyor ve al›ﬂveriﬂ yaparken bu kriterleri dikkate al›yoruz.
Giysiler di¤er ürünler gibi sabit olmay›p sürekli bir de¤iﬂim özelli¤ine
sahiptir ve bu de¤iﬂimde, moda kavram› ön plana ç›kmaktad›r. Moda
ürünü, toplumun seçkin bireylerine yöneltilmiﬂ, sosyal durumlar›n›
tan›tmalar›na ve kendilerini belirtmelerine yarayan, geçici bir davran›ﬂ
sergilemektedir.

Kim Demiﬂ “Moda Kad›nlar ‹çin” Diye
Modan›n sadece kad›nlara özgü oldu¤unu düﬂünmek yan›lt›c›d›r. Çünkü
e¤risi ve do¤rusuyla erkekler de art›k moday› yak›ndan takip ederek
üzerine fikir yürütebiliyor, bilinçli tercihlerle moda kurban› olmamaya
çal›ﬂ›yorlar. Hal böyle olunca, orta ﬂekerli bir ﬂ›kl›k da kaç›n›lmaz oluyor.
Erkekler modaya çok itibar etmiyor gibi gözükse de, son y›llarda genç
jenerasyonun trendlerle fazlas›yla haﬂ›r neﬂir oldu¤unu görüyoruz. Özellikle
marka say›s›n›n artmas›, al›ﬂveriﬂ merkezlerinin ço¤almas› ve yurt d›ﬂ›yla
daha fazla iliﬂkilerin artmas› sonucu erkekler daha ﬂ›klaﬂmaya baﬂlad›.
Erkekler hep ayn› ﬂeyleri giyer gibi gelse de, gerçek hiç de öyle de¤il.
Birileri art›k erkeklerin ne giyece¤ini de, nas›l giyinece¤ini de düﬂünüyor...
Burada en önemli mesele erkeklerin modaya biraz daha sempatik bakmas›n›
sa¤layabilmek!

Modada amaç,
yararl› olmak
de¤il, de¤iﬂik
olmakt›r.
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Nelere De¤er ve Önem Veriyoruz?
Bir gün New York’ta bir grup iﬂ arkadaﬂ›, yemek molas›nda d›ﬂar›ya
ç›kar. Gruptan biri, K›z›lderilidir. Yolda yürürken insan kalabal›¤›, siren
sesleri, yoldaki iﬂ makinelerinin ç›kard›¤› gürültü ve korna sesleri aras›nda
ilerlerken K›z›lderili, kula¤›na c›rc›r böce¤i sesinin geldi¤ini söyleyerek
c›rc›r böce¤ini aramaya baﬂlar.
Arkadaﬂlar›, bu kadar gürültünün aras›nda bu sesi duyamayaca¤›n›,
kendisinin öyle zannetti¤ini söyleyip yollar›na devam eder. Aralar›ndan
bir tanesi inanmasa da onunla birlikte c›rc›r böce¤ini aramaya baﬂlar.
K›z›lderili, yolun karﬂ› taraf›na do¤ru yürür, arkadaﬂ› da onu takip eder.
Binalar›n aras›ndaki bir tutam yeﬂilli¤in aras›nda gerçekten bir c›rc›rböce¤i
bulurlar.
Arkadaﬂ›, K›z›lderili’ye: “Senin insanüstü güçlerin var. Bu sesi nas›l
duydun?” diye sorar. K›z›lderili ise; bu sesi duymak için insanüstü güçlere
sahip olmaya gerek olmad›¤›n› söyleyerek, arkadaﬂ›na kendisini takip
etmesini söyler.
Kald›r›ma geçerler ve K›z›lderili cebinden ç›kard›¤› bozuk paray› kald›r›ma
yuvarlar. Birçok insan, bozuk para sesini duyunca sesin geldi¤i tarafa
bakarak, onun ceplerinden düﬂüp düﬂmedi¤ini kontrol eder.
K›z›lderili, arkadaﬂ›na dönerek: “Önemli olan, nelere de¤er verdi¤in ve
neleri önemsedi¤indir. Her ﬂeyi ona göre duyar, görür ve hissedersin”
der.

Moda o kadar
çirkin bir ﬂeydir ki,
alt› ayda bir
yenilenmek
zorunda kal›r.
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‹ﬁ SEYAHATLER‹ VE BAVUL HAZIRLAMA

Bir iﬂ seyahatine ç›kacaks›n›z. Yan›n›zda nas›l bir bavul götürmelisiniz?
Gard›robunuzu yan›n›za alamazs›n›z ama ya bir ﬂeyi unutursan›z? Ya tam
toplant› günü gömle¤inizin dü¤mesi koparsa? Ya k›yafetin k›r›ﬂ›kl›klar›
aç›lmazsa? Ya içinde t›raﬂ makinenizin, çamaﬂ›rlar›n›z›n ya da ince çorab›n›z›n
bulundu¤u valiz uçaktan ç›kmazsa ve uçaktan indi¤iniz gibi görüﬂmeye
gitmeyi planlad›ysan›z?
Biraz programl› olursan›z bunlar›n hiçbiri baﬂ›n›za gelmez. Uçak
yolculuklar›nda bavul kaybolmas› veya gecikmesi çok ola¤an. Bu nedenle,
seyahate ç›karken, en ihtiyaç duyaca¤›n›z eﬂyalar› yan›n›za, kabine alaca¤›n›z
çantaya koyun. Örne¤in e¤er sakal b›rakm›yorsan›z, t›raﬂ tak›m›n› ve kiﬂisel
bak›m setinizi yan›n›za almal›s›n›z. Çünkü kaybolan valizinizin sizi tekrar
bulmas› günler sürebilir.
Uçakla ç›kaca¤›n›z bir iﬂ seyahatinde ceket ve tak›m elbise taﬂ›nacaksa
körüklü de¤il, sert plastikten yap›lm›ﬂ, içi bölmeli bir bavulun seçilmesi
daha do¤ru olur.
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Kötü bir
baﬂlang›ç,
Kötü bir son
yarat›r.

Giysilerin fazla buruﬂmas›n› istemiyorsan›z, onlar› bavula belirli bir biçimde
yerleﬂtirmeniz gerekiyor. Bavulun alt k›sm›na pantolonlar, üstüne ceketler
yerleﬂtirilmeli. Bavulda en çok yer kaplayan, yerleﬂtirilmesi en sorunlu
giysi cekettir. Önce s›¤mas›, sonra buruﬂmamas› gerek. Ama pantolonun
da ondan aﬂa¤› kal›r taraf› yok asl›nda.

Bavul Haz›rlaman›n ‹ncelikleri
‹yi bavul yapmak bir sanat. E¤er ihtiyac›n›z olan her ﬂey bavulunuzda
varsa, bavulunuzu açt›¤›n›zda eﬂyalar›n›z k›r›lmam›ﬂ, zarar görmemiﬂ ve
giysileriniz buruﬂmam›ﬂsa siz bu iﬂte iyisiniz demektir.
Bavul haz›rlarken öncelikle seyahatte yapacaklar›n›z› düﬂünün. ‹ﬂ toplant›s›na
m›, ﬂ›k bir restorana yeme¤e mi gideceksiniz? Yüzecek misiniz? Yürüyüﬂe
mi ç›kacaks›n›z? Yeme¤e giderken takaca¤›n›z mücevherden yüzerken
gözlü¤ünüzü nereye koyaca¤›n›za kadar her ﬂeyi not al›n. Daha sonra
biraz elemeye çal›ﬂ›n. Gitti¤iniz yerde diﬂ macunu ya da ﬂampuan gibi
ﬂeyleri satan bir yer olaca¤›na ﬂüphe yok. Gitti¤iniz otelde çamaﬂ›r hizmeti
olacak m›? Hava koﬂullar› nas›l? Kaya¤a giderken parmak aras› terlik veya
kampa giderken kravat pek iﬂinizi görmez.

A¤›r Giysiler En Alta
Süveter, ceket gibi a¤›r giysileri bavulun en alt›na yerleﬂtirin. Bunlar›n
üzerine katlanm›ﬂ gömlekleri, üzerine elbiseleri, onlar›n üzerine de
pantolonlar› koyun. Çabuk k›r›ﬂanlar altlarda, jean gibi daha zor k›r›ﬂanlar
ise üstlerde olmal›. Elbiselerin etekleri bavulun kenarlar›ndan taﬂs›n;
üzerlerine etek ve pantolonlar› koyduktan sonra elbiselerin kenarlar›n› içe
do¤ru katlay›n.

Ceketin Katlanmas›
‹çine ceket
alabilecek bavulun
eni 55 cm, boyu
75 cm'den az
olmamal›.

• Ceketi önünüzde tutun ve ellerinizi omuzlar›na sokun,
• Sol omzunu tersine çevirin,
• Sa¤ omzunu, sol omzunun içine yerleﬂtirin. Böylece astar› yüzeye
ç›ks›n ve kollar katlanm›ﬂ olsun,
• Ceketi yar›dan katlay›n.
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Çoraplar› ayakkab›lar›n içine yerleﬂtirin. ‹ç çamaﬂ›rlar›n› bavulun yan
ceplerine koyun. Kirli iç çamaﬂ›rlar› koymak için ayr› bir torba götürün.
Ayakkab›lar› öyle bir yerleﬂtirin ki birinin taban› di¤erinin topu¤uyla yan
yana gelsin. Ayakkab›lar mutlaka bez veya plastik torbalarda olsun; böylece
giysiler kirlenmez. Tak›m elbise veya gece elbisesini ayr› bir k›l›fta taﬂ›mak
gerekiyor. Tiﬂört, ﬂort, spor pantolon ve ince süveterleri katlamak yerine
silindir ﬂeklinde k›v›rabilirsiniz. Katlarsan›z k›r›ﬂ›rlar.

Pantolonun Seyahati
• Bavulun içine, kemer k›sm› bavulun ortas›na gelecek ﬂekilde serin.
Paçalar bavuldan taﬂs›n,
• E¤er iki pantolon al›rsan›z, öbürünü de ters yönde ayn› biçimde
serin. Pantolonlar›n üstüne giysilerinizi yerleﬂtirin,
• Bundan sonra pantolonlar›n paçalar›n› di¤er giysilerin üzerini saracak
ﬂekilde bavulun içine al›n. Veya pantolon, bavulun yatay uzunlu¤u
izin verdi¤i kadar bir uzunlukta en alta ikiye katlanarak da konulabilir,
• Kemerleri, bavulun yan iç çeperi boyunca uzunlamas›na sar›n. Veya
kemer rulo yap›larak köﬂelere de konulabilir.

Gömlek ve Kravatlar
• Dü¤melerini ilikleyin,
• Gömle¤i yüz üstü yat›r›n. Kollar›n›, omuz hizas›ndan içe k›v›r›n,
• Gömle¤in kemerden aﬂa¤›da kalan k›sm›n› yukar› do¤ru k›v›r›n.
Böylece gömlek ancak kemerden aﬂa¤›da kalan k›s›mda buruﬂur,
• Yakas›n› da ilikleyin ve yakay› bavulun kenar›na do¤ru gelecek
ﬂekilde yerleﬂtirin,
• E¤er kravat taﬂ›ma kutunuz yoksa, kravatlar› bavula yerleﬂtirmek
kolay. Ortadan ikiye k›v›r›p krepon kâ¤›d› koyun.
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Ayakkab›lar
Ayakkab›lar bavulun hareketiyle dibe do¤ru iner. Ayakkab›lar› en baﬂtan,
bavulun dibine yerleﬂtirin. ‹çlerine çorap, çamaﬂ›r, dürülmüﬂ kemer, güneﬂ
gözlü¤ü, kiﬂisel bak›m setinizden feda edebilece¤iniz ürünleri koyabilirsiniz.
Seyahate en güvenli ve a¤›r ayakkab›y› giymek uygundur. Hem bavulda
buna yer ve kilo ay›rmazsan›z, hem de bavulunuz kaybolursa en güvenli
ayakkab›n›z aya¤›n›zda kal›r. Ayakkab› bavula mutlaka bir naylon veya
kendi torbas›yla, mümkünse içine kal›p koyarak konmal›d›r.

‹¤ne ‹plik Meselesi
En akla gelmeyecek bir ayr›nt›, yan›n›za i¤ne iplik al›n. Her derde deva
bir ‹sviçre çak›s› da en umulmad›k zamanda iﬂinize yarayabilir. Ancak
güvenlik görevlileri bunlar› uça¤a binmeden elinizden al›r ve iniﬂte size
teslim ederler. Çok daha önemlisi elektrik fiﬂ adaptörü, yeterince iç çamaﬂ›r›
ve her gün için bir gömlek almak gerekti¤ini unutmay›n.

Bavulda Neler Olmal›?
Çok s›k seyahat edenler için en pratik yol, her zaman iﬂ çantas›n›n
içindekilerle birlikte haz›r olmas›d›r. Uçakla seyahat ediyorsan›z, üzerinizde
tak›m elbise varsa ve seyahatiniz bir gece yat›l› olacaksa;
Erkekler için:
• Bir adet yedek gömlek,
• Bir adet yedek kravat,
• Bir çift yedek çorap,
• Yedek iç çamaﬂ›r›,
• Pijama,
• Tuvalet çantas› içinde; ﬂampuan, t›raﬂ b›ça¤› ve kremi, el ve vücut
kremi, kulak temizleme pamu¤u, deodorant, diﬂ f›rças› ve diﬂ macunu,
i¤ne iplik, yedek dü¤me, makas vs.

Seyahate en
güvenli ve a¤›r
ayakkab›y› giymek
uygundur.

Kad›nlar için:
• Bir adet yedek bluz ya da gömlek,
• Bir adet yedek çorap,
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• Yedek iç çamaﬂ›r›,
• Gecelik,
• Makyaj çantas› içinde; pamuk, nemlendirici, makyaj temizleme
malzemeleri, el ve vücut kremi, deodorant, diﬂ f›rças› ve macunu,
kullan›l›yorsa jöle ya da saç spreyi, ﬂampuan, saç f›rças›, kulak temizleme
pamu¤u, makyaj ürünleri, törpü, makas, oje, aseton, i¤ne-iplik, yedek
dü¤me, vs.
Özel araba ya da otobüsle yap›lan bir gece yat›l› seyahatlerde, yolculuk
s›ras›nda rahat edebilecek giysiler ve ayakkab›lar kullan›lmas› daha do¤ru
olur. Bu durumda; erkekler, seyahat çantalar›na yukar›da say›lanlara ilave
olarak; tak›m elbise ve ayakkab›; Kad›nlar ise; etek ya da pantolon ceket
tak›m ve ayakkab› mutlaka almal›d›rlar.
Yat›l› iﬂ seyahati iki ya da üç gün olursa;
Erkekler;
• Gün say›s›
• Gün say›s›
• Gün say›s›
• Gün say›s›

kadar, tak›m elbiseye uygun farkl› bir gömle¤i,
kadar, tak›m elbiseye uygun farkl› bir kravat›,
kadar iç çamaﬂ›r›n›,
kadar çorab› yanlar›na almal›d›rlar.

Kad›nlar;
• Gün say›s› kadar, bir tak›ma uygun, farkl› bir gömlek ya da bluz,
• Tak›m›n rengi ve kumaﬂ› ile uyum sa¤layabilecek ve tak›m›n ceketini
kullanarak farkl› konbinler yap›labilecek tek etek, elbise ya da pantolon,
• K›yafeti tamamlay›p de¤iﬂtirebilecek aksesuarlar (bijuteri, mücevher ya
da fular),
• Gün say›s› kadar iç çamaﬂ›r› ve
• Yedek çorap yanlar›na almal›d›rlar.
Bir haftal›k iﬂ seyahatlerinde, erkekler de kad›nlar da bir tak›m› seyahat
s›ras›nda giyip, yanlar›na iki tak›m ve onlar› tamamlayan gömlek, bluz,
ayakkab›, çanta ve di¤er aksesuarlar› almal›lar. Tüm seyahatlerde, giysilerin
kumaﬂlar›n›n kolay buruﬂmayacak kumaﬂlar olmas›na dikkat edilmelidir.
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Dantel, file,
desenli çizgili ve
canl› renklerdeki
çoraplar iﬂ hayat›
için uygun
de¤ildir.

‹ﬂ seyahatlerinde dikkat edilmesi gereken konular:
• ‹ﬂ çantan›z ve seyahat çantan›z bak›ml› ve temiz olmal›. Üzerinde
isim ve adresinizin yer ald›¤› bir etiket olmal›.
• Hava raporunu dinlemeli, gerekirse seyahate ç›karken bir ya¤murluk
ve ﬂemsiye almal›s›n›z.
• ‹ﬂ seyahatinde her zaman bak›ml›, düzenli, uyumlu ve temiz olunmal›,
eﬂofman gibi çok spor k›yafetlerle seyahat edilmemeli.
• Dört mevsim giyilebilecek, fazla buruﬂmayan, nefes alan, do¤al
dokulu kumaﬂlardan yap›lm›ﬂ yünlü tak›mlar iﬂ seyahatlerine
götürülmeli. Buruﬂmamas› için kumaﬂlar›n içinde biraz lycra olabilir.
• Bir günlük seyahatlerde spor ama ﬂ›k k›yafetle seyahat edilmeli,
tak›m elbise elde elbise ask›s› ve korumas› ile taﬂ›nmal›.
• Çok uzun uçak yolculuklar›nda vücudu saran, dar k›yafetlerle ve
yüksek topuklu ve dar ayakkab›larla uça¤a binilmemeli. Bu tür
giysiler ve ayakkab›lar kan dolaﬂ›m›na mani olur.
• Yurt d›ﬂ›na yap›lan yolculuklarda o ülkenin gelenek, görenek, yaﬂam
biçimleri, kültürleri, dinleri ve hava ﬂartlar›n› düﬂünerek giysi seçimi
yap›lmas› uygun olur.
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Tercih Sizin...
Kiﬂisel imaj›n›z› geliﬂtirmek için giyim kuﬂam konusunda neler yapman›z
gerekti¤ini ö¤rendiniz. S›ra zor olana geldi. ﬁimdi ne yapacaks›n›z? ﬁu
anda, zamanda ileri gidebilseydiniz ve oturup bu gelecekteki foto¤raf
albümünüze bakabilseydiniz, yar›nlar›n›zda ne tür resimler görürdünüz?
‹maj›n›z› nas›l ve ne yönde de¤iﬂtirmiﬂ olurdunuz?
Bu kitab› okuduktan sonra kiﬂisel imaj›n›z› oluﬂturan unsurlar›n baﬂ›nda
gelen giyim kültürü ve bu kültürün nas›l uygulanabilece¤i konusunda
temel ipuçlar›n› ö¤renmiﬂ oldunuz. Ama kendiniz harekete geçerek bir
ﬂeyler yapmaya baﬂlamazsan›z hiçbir ﬂey kendili¤inden de¤iﬂmez.
De¤iﬂiklik yapmak, bir disiplin iﬂidir. Hayal dünyas›ndan ç›k›p, gerçeklerle
yüzleﬂmektir. Unutmay›n, kiﬂisel imaj›n›z› siz yarat›rs›n›z ve ancak siz
de¤iﬂtirebilir ve geliﬂtirebilirsiniz. Zaman ve sebat gerektirir.
Bu kitab› okuyarak ilk ad›m› att›n›z. ﬁimdi, burada aktar›lan araçlar›
kullanarak var olan imaj›n›z› daha da geliﬂtirebilirsiniz. Ya da, insanlar›n
benim hakk›mda ne düﬂündükleri beni ilgilendirmiyor diye
düﬂünebilirsiniz. Tercih sizin.
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Bu kitapta, insanlarla iliﬂkilerimizde, iﬂ ve sosyal hayat›m›zda nas›l görünece¤imiz ve kendimizi çeﬂitli
durumlarda nas›l sunaca¤›m›zla ilgili önemli ipuçlar› verilmektedir. Tan›ﬂt›¤›m›z insanlar›n bize olumlu
yaklaﬂmas›n› sa¤layacak ve ayn› zamanda bizi onlar›n gözünde sempatik k›lacak özgüveni kazand›racak
bilgi ve beceriler, s›ras›yla ve anlaﬂ›lmas› kolay bir ﬂekilde sunulmaktad›r.
Kitapta, daha önce hiç bilmedi¤iniz ve duymad›¤›n›z ﬂeyler göremeyeceksiniz. Buradaki bilgiler asl›nda
iﬂ dünyas›n›n ve sosyal yaﬂam›n içinde olan herkesin öyle veya böyle haberdar oldu¤u, ancak pek az
kiﬂinin uygulad›¤› küçük ipuçlar›n› içeriyor. Kendilerini sürekli olarak geliﬂtirme arzusunda olanlara,
de¤iﬂmekten korkmayanlara ve içtenlikle bunu baﬂarmaya haz›r olanlara “öneriler” sunmay› amaçl›yor.
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