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Özet
Renk görme muayenesi göz hekimli¤inde tan›, takip ve tedavi yan›nda, sa¤l›k kurulu ifllemlerinde baz› mesleklere 
uygunlu¤un belirlenmesinde kullan›lmaktad›r. Renk görme kiflinin genetik yap›s›, gözünün özellikleri ve zihinsel süreçler
gibi henüz tam olarak tan›mlanamam›fl faktörlerle oluflmaktad›r. Bu nedenle renk görmenin ayr›nt›l› bir flekilde
de¤erlendirilmesi ve “ölçülmesini” sa¤layan, kolay uygulanan ve kesin sonuç veren testler bulunmamaktad›r. Ülkemizde
yayg›n olan ‹shihara testi gibi tarama testleri, kiflilerin renk görme yeteneklerini kesin s›n›rlarla belirleyememektedir.
Sa¤l›k kurulu ifllemlerinde bu testler ile “renk körü /diskromatop” gibi durumlar›n belirlenmesi gereklili¤i, renk görme
muayenesi ve de¤erlendirmesini güçlefltirmektedir. ‹shihara testi, baflka testler ile desteklendi¤inde, renk görme ile ilgili
daha yararl› de¤erlendirmeler yap›lmas› mümkün olmaktad›r. Ülkemizde renk görme ile ilgili terminoloji dâhil, muayene
ve de¤erlendirmeye dair standartlar›n gelifltirilebilecek yanlar› bulunmaktad›r. Bu standartlar›n geliflimiyle renk görme
kusuru olan kiflilerin meslek edinmesi, sürücü olmas› ülkemiz koflullar›na daha uygun hale gelebilecektir. Bu 
derleme özellikle sa¤l›k kurulu ifllemleri aç›s›ndan, renk görme muayenesi ve uygulamalar›n›n gelifltirilmesi için 
önerilerde bulunmak amac›yla haz›rlanm›flt›r. (Turk J Ophthalmol 2011; 41: 35-42)
Anahtar Kelimeler: Renk görme, diskromatopsi, renk körlü¤ü, renk görme kusuru, renk görme testi, sa¤l›k kurulu

Summary
Besides the diagnosis, follow-up and treatment of some ophthalmic pathologies, color vision examination is used 
to determine the eligibility for certain professions. Color vision is affected by factors, such as genetic structure of the 
person, characteristics of the eye and some mental processes, which have not been elucidated exactly yet. Therefore,
there is no test which can be easily applied and can evaluate in details and “measure” the color vision ability. Screening
tests like Ishihara, which are common in Turkey, do not range the exact color vision ability of the people. In health 
committees of the hospitals, the necessity to determine conditions like “color blindness/dyschromatopsia” with these
tests, makes color vision evaluation harder. When supported by some other color vision tests, the Ishihara test becomes
more useful in assessing color vision. Including the terminology, the standards for examination and evaluation of color
vision can be further improved in Turkey; thus, the examinations for eligibility for occupation and driving license can be
more appropriate for the conditions of the country. This review was intended to make proposals for improvement of
color vision examinations and practices for eligibility for some occupations. (Turk J Ophthalmol 2011; 41: 35-42)
Key Words: Color vision, dyschromatopsia, color blindness, color vision defect, color vision test, health committee of
hospital
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G i r i fl

Renk görme muayenesi baz› göz hastal›klar›n›n tan›,
takip ve tedavi süreçlerinde yararl› bilgiler vermektedir.

Ayr›ca hastanelerin sa¤l›k kurulu ifllemleri de, renk görme

muayenesinin önemli oldu¤u bir baflka aland›r. Silah tafl›-

yacak mesleklerin adaylar›, pilot ve baz› denizcilerin mu-

ayenesi, silah tafl›ma ruhsat› al›nmas› gibi durumlar için

renk görme “flartlar›” bulunmaktad›r. Bu flartlar mevzuat-

ta “‹shihara testi ile renk körlü¤ü olmamas›, diskromatop-



si bulunmamas›” fleklinde ifade edilmektedir. Bunun ya-
n›nda sürücü belgesi mevzuat›nda da “renk körlü¤ü olan-
lar, herhangi bir koflul aranmadan sürücü olabilir” düzen-
lemesi bulunmaktad›r. Mevzuat çerçevesinde renk gör-
me kusuru olan baz› kiflilerin meslek sahibi olmas› engel-
lenirken; renk ay›rma yetene¤i olmayan kiflilerin kamyon,
otobüs vb dâhil araç kullanmas› mümkün olmaktad›r.

‹lgili mevzuatta “renk körlü¤ü” veya “diskromatop-
si” olarak tarif edilen durum için, Türkçe göz hekimli¤i
kaynaklar›nda “renk/renkli görme bozuklu¤u, defekti,
anomalisi, zafiyeti, total/tam renk körlü¤ü, diskroma-
topsi” gibi farkl› terimler kullan›lmaktad›r. "Renk körlü-
¤ü/diskromatopsi" tan›s› için var olan yöntemlerin yo-
rumlanmas› aflamas›nda durum daha kar›fl›kt›r. Ishihara
testi sonucunun hangi durumda “diskromatopsi/renk
körlü¤ü” olarak tan›mlanaca¤›, renk kartlar› ikinci kez
okutuldu¤unda farkl› okunursa de¤erlendirmenin nas›l
yap›laca¤› konusunda belirsizlikler bulunmaktad›r. Testi
geçemeyen kiflilerin günlük yaflamda nas›l “yetersizlik”
yaflad›¤› konusunda ise yeterli bilgi yoktur. Mevzuat ile
göz hekimli¤i kaynaklar›n›n uyumlu olmamas› ve tan›
yöntemlerindeki belirsizlik, renk görme kusuru olan ba-
z› kiflilerde ma¤duriyet veya haks›z kazan›mlar; “renk
körlü¤ü” konusunda karar veren göz hekimleri için güç-
lük ve hukuki sorumluluk oluflturabilmektedir.

Renk görme tarama testleri ile di¤er muayene yön-
temlerinin çoklu¤u ve de¤erlendirme için aç›k önerile-
rin olmamas›, bu alandaki belirsizli¤in göstergesidir.
Renk görme ve meslek/istihdam iliflkisi kaynaklar› ince-
lendi¤inde, kiflileri “renk körü”, “diskromatop” gibi ke-
sin s›n›rlar ile ay›rabilen kolay uygulan›r ve güvenilir bir
yöntem olmad›¤› görülmektedir.1 Özellikle günümüzde
yayg›n kullan›lan Ishihara testinin, ayr›nt›l› olmayan bil-
giler verdi¤i ve kiflilerin mesle¤i ile gerçek yaflamda
karfl›laflabilecekleri yetersizlikleri tam olarak gösterme-
di¤i bilinmektedir.1,2 Bu gibi belirsizlikler, renk görme
konusunun tam olarak anlafl›lmas› ve sa¤l›k kurulu uy-
gulamalar›nda gerçekçi olarak kullan›lmas›n› güçlefltir-
mektedir. Bu derleme, sa¤l›k kurulu ifllemlerinin renk
görme aç›s›ndan daha belirli ve daha az sorunlu bir alan
olmas›na katk› sa¤lamak ve ülkemizdeki uygulamalar›n
gelifltirilebilmesi için önerilerde bulunmak amac›yla ya-
z›lm›flt›r.  

T a n › m l a r

“Renk körlü¤ü” ifadesi günümüzde yayg›n kullan›lan
ve alg›lanan flekli ile do¤rulu¤u tart›fl›l›r bir tan›md›r.3

“Körlük” kelimesi dilimizde “hiç görememek” durumu-
nu tarif eder. Renk ile körlük kelimesinin birlikte kullan›l-
mas›, “hiçbir rengi görememek” fleklinde alg›lanabil-

mektedir. “Hafif renk görme kusuru” oldu¤u için renk-
leri k›smen ay›rt edemeyen kiflileri, “renk körü” olarak
tan›mlamak; “az gören” kiflilerin “kör” olarak tan›mlan-
mas›na benzer bir durumdur. Renk görme ile ilgili veri-
lerin yeterince de¤erlendirilmemesi ile oluflan bu alg›,
sa¤l›k kurulu ifllemleri yürüten göz hekimlerine güçlük
oluflturmaktad›r. ‹flveren kurum yetkilileri taraf›ndan
yanl›fl alg›lanan “renk körlü¤ü” kavram›, renk ay›rt etme
sorunu yaflamadan birçok mesleki faaliyeti yürütebile-
cek kiflilerin istihdam›n› engelleyebilmektedir. 

Afla¤›da renk görme terminolojisi için Türkçe karfl›l›k-
lar önerilmektedir. Bu öneriler en iyi karfl›l›klar olmasa da;
daha uygun ifadeler bulunana kadar, bu tan›mlar›n ortak
bir dil oluflturulmas›nda yarar› olaca¤› kanaatindeyiz:  

Renk körlü¤ü: Kiflinin hemen hiçbir rengi ay›rt ede-
medi¤i, çevresindeki her fleyi grinin tonlar›nda alg›lad›-
¤›, akromatopsi gibi “hastal›klar” sonucu oluflan durum.

Renk görme bozuklu¤u (Diskromatopsi); d o ¤ u m s a l
renk görme yetersizliklerinden çok, edinsel renk görme
yetersizliklerini tan›mlamak için tercih edilmelidir.3

Renk görme kusuru (color vision defect): Do¤um-
sal olan ve renkleri tam olarak ay›rt edememe, renklerin
bir k›sm›n›, toplumun ço¤undan farkl› görme durumu. 

K›rm›z›-yeflil görme kusuru: Ço¤unlukla do¤um-
sal, k›rm›z›-yeflil spektrumdaki renkleri ay›rt etmekte
güçlük çekme durumu. 

Renk görme muayenesi: Renkleri ay›rt etme yete-
ne¤inin varl›¤› ve derecesinin belirlenmesi ile meslek ve
günlük yaflamda yaflanabilecek güçlükleri belirlemek
için yap›lan muayeneler.

Kromatik (Chromatic): Renk içeren, renkli (beyaz,
siyah ve saf griler d›fl›ndaki tüm renkler kromatiktir).

Tek renk görme (Monochromacy): Renk ile ilgili bil-
ginin tek koni hücresi grubu ile aktar›lmas›.

‹ki renk görme; (Dichromacy): Renk ile ilgili bilginin
iki koni hücresi grubu taraf›ndan aktar›lmas›.

Üç renk görme (Trichromacy): Renk ile ilgili bilginin
üç koni hücresi grubu ile aktar›lmas›. 

Üç rengi kusurlu görme (Anomalous trichro-
m a c y ) : ‹fllev gören üç grup koni hücresi varl›¤›na ra¤-
men, hücre gruplar›ndan biri veya daha fazlas›nda renk
görme duyarl›l›¤›n›n azalmas›yla, baz› renk alg›lar›nda
farkl›l›k olmas›. Bu tan›mlamalar›n yan›nda:

Protanomali; K›rm›z› görme kusuru / Protanopi;  k›r-
m›z› görememe,

Deuteranomali; Yeflil görme kusuru  / Deuteranopi;
yeflil görememe,

Tritanomali; Sar›-mavi görme kusuru / Tritanopi; sa-
r›-mavi görememe, olarak dilimize çevrilebilir.
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Renk Görme Fizyolojisi

Beyin ifllevlerinin ço¤u gibi renk görme yetene¤i de
tam olarak anlafl›lm›fl de¤ildir. Farkl› aç›klamalar olsa da,
var olan bilgi ile renk görme flu flekilde özetlenebilir:

Görülen ›fl›k 380 ile 760 nm dalga boylar› aras›nda-
ki elektromanyetik enerjidir ve bu enerji insan retinas›n-
da ›fl›k reaksiyonlar›n› bafllatacak özellik tafl›r. Bu dalga
boylar› aras›ndaki enerji göz taraf›ndan “beyaz/nötral”
›fl›k olarak alg›lan›r. Bu “beyaz” ›fl›k bir prizmadan geçi-
rildi¤inde, menekfle (violet) renginden bafllay›p düzen-
siz bir geçifl ile mavi, mavi-yeflil, yeflil, sar›-yeflil, sar›,
turuncu ve k›rm›z› renklerin bulundu¤u bir “tayf” tan
olufltu¤u görülür.4 Bu ›fl›k tayf›n› oluflturan farkl› dalga
boyundaki ›fl›nlar, cisimlerden yans›y›p göze girdi¤inde
“reseptör öncesi faktörler/prereceptoral factors” olan
göz bebe¤i, lens ve makula pigmenti taraf›ndan “süzül-
dükten” sonra retinaya ulafl›r.3 Reseptör öncesi filtreler
yafla ve edinsel patolojilere ba¤l› renk görme bozuklu-
¤unda etkili olurlar. Reseptör öncesi faktörleri geçip re-
tinadaki koni hücrelerine ulaflan ›fl›nlar, renk alg›lama
sürecini bafllat›r. Koni hücreleri, farkl› dalga boyundaki
›fl›nlara duyarl› ›fl›k pigmentleri bulundurma aç›s›ndan
üç farkl› gruba ayr›labilir. (S-) koni hücreleri k›sa dalga
boyundaki (mavi) ›fl›nlara duyarl› pigmentleri tafl›r. Di-
¤er iki koni hücresi grubu, orta dalga boyuna en fazla
olmak üzere, genifl bir spektrumda bulunan dalga bo-
yundaki ›fl›nlara duyarl› pigmentleri tafl›rlar. Bunlar orta
dalga boyu ›fl›na (yeflil) duyarl›  (M-) koniler ile uzun dal-

ga boyu ›fl›na (k›rm›z›) duyarl› (L-) koni hücreleri olarak
adland›r›l›r. 

Renk hissinin oluflumu, belirli dalga boyundaki ›fl›n-
lara duyarl› molekülleri (›fl›k pigmentleri) tafl›yan koni
hücreleri ile ›fl›¤›n etkileflimi ile bafllar. Koni hücrelerinin
farkl› renkleri de¤il, farkl› dalga boyundaki ›fl›k enerjisini
alg›lad›¤› ve bu alg›n›n çeflitli zihinsel süreçler sonucun-
da kiflide renk hissi oluflturdu¤u düflünülmektedir.3 , 4 , 5 , 6 , 7

K›rm›z›, yeflil ve mavi renk baflka renklerin kar›fl›m› ile
oluflturulamad›¤› için temel renkler (primary colors) ola-
rak adland›r›l›r. Bu renkler d›fl›ndaki tüm renklerin, fark-
l› dalga boyundaki ›fl›nlar›n çeflitli oranlarda kar›fl›m› ile
olufltu¤u kabul edilir.3 , 5

Renk Görme Kusurlar› ve Renk Körlü¤ü

Moleküler araflt›rmalara göre renk görme ile ilgili
do¤umsal kusurlar›n, ›fl›k pigmentlerinin yoklu¤u, yan-
l›fl veya farkl› ifllev görmesi gibi mekanizmalarla olufltu-
¤u kabul edilir.7 E¤er koni hücrelerindeki ›fl›k pigment-
lerinden birisi ifllev görmüyor ve iki pigment ile renk
görme olufluyor ise bu durum iki renk görme (dichro-
macy) olarak adland›r›l›r. ‹ki renk görme (dichromacy)
örne¤i olan do¤umsal renk görme kusurlar›n›n s›n›flan-
d›r›lmas›nda protanopi (birinci), deuteranopi (ikinci) ve
tritanopi (üçüncü) tip renk görememe terimleri literatür-
de kullan›lmaktad›r. Protanopi k›rm›z› göremeyen, de-
uteranopi yeflil göremeyen ve tritanopi ise mavi göre-
meyen olarak dilimize çevrilebilir (Tablo 1).
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Ceylan ve ark. Renk Görme

Tablo 1. Do¤umsal renk görme k u s u r l a r ›

S › n › f l a n d › r m a P r e v a l a n s Ö z e l l i k l e r
‹ki Renk Görme (dichromacy)
K›rm›z› göremeyen ( p r o t a n o p i ) Erkekler  % 1 Renk ay›rt etme yetene¤inin çok az olmas›; k›rm›z›, sar› ve yefliller

Kad›nlar % 0,03 k a r › fl t › r › l › r
Yeflil göremeyen ( d e u t e r a n o p i ) Erkekler  % 1 Renk ay›rt etme yetene¤inin çok az olmas›; k›rm›z›, sar› ve yefliller 

Kad›nlar % 0,01 k a r › fl t › r › l › r
Mavi göremeyen ( t r i t a n o p i ) Her iki cinste 1/13000 Renk ay›rt etme yetene¤inin çok az olmas›; mavi ile yeflil, beyaz 

ile sar› kar›flt›r›l›r
Üç Rengi Kusurlu Görme 
( a n o m a l o u s t r i c h r o m a c y )
K›rm›z› Görme Kusuru (protanomali) Erkek % 1 K›rm›z› duyarl›¤› azalm›flt›r;

Kad›n % 0,3 K›rm›z›, yeflil ve sar›lar kar›flt›r›labilir
Mavi Görme Kusuru (tritanomaly) Nadir görülür Mavi, mavi yeflil ve yefliller kar›flabilir
Yeflil Görme Kusuru (deuteranomaly) Erkek % 5 Yeflil, k›rm›z›, ve sar›lar kar›flabilir

Kad›n % 0,35
Tek Renk Görme (monochromacy)
Tipik tek renk görme (typical monochromacy) Nadir görülür Renk körü; renk alg›lanamaz
Sadece mavi renk görme Nadir görülür Renk körü; renk alg›lanamaz
(blue cone monochromacy)
*Tablo, Cole BL’un (8) makalesinden k›salt›larak al›nm›flt›r; tablo International Recommendations for Colour Vision Requirements for Transport. CIE Technical Report 143
Viyana; CIE: 2001’in uyarlanm›fl halidir



Üç rengi kusurlu görme (anomalous trichromacy) ise,
kiflide temel renklere duyarl› üç hücre grubu oldu¤u; fa-
kat bir koni grubu ile renk ay›rt edilmesinde sorun yafla-
nan durumu ifade eder. Koni hücrelerindeki herhangi bir
pigmentin moleküler yap›s›ndaki anormallik, di¤er renk-
lerin de görülmesinde farkl›l›k oluflturmaktad›r. Bu du-
rumlar k›rm›z› görme kusuru (protanomaly), yeflil görme
kusuru (deuteranomaly)  ve mavi görme kusuru (tritano-
maly) olarak dilimize çevrilebilir (Tablo 1). Toplumda en
s›k görülen bu tip renk görme kusurlar›d›r ve üç rengi ku-
surlu gören kiflilerin bir k›sm›n›n hassas renk ay›rma ifl-
lemleri d›fl›nda, fazla sorun yaflamad›klar› bildirilmekte-
d i r .1 Ayr›ca bu kiflilerin renkleri ay›rt etme yetene¤inde
önemli derecede farkl›l›klar görülebilmekte3 ve sadece bir
k›sm›, renk kartlar› ile s›ralama testlerini geçebilmektedir-
ler. Bu kiflilerin renk görme kusurlar›n›n hafif veya a¤›r
olarak s›n›flanmas› anomaloskop muayenesi ile mümkün
olmaktad›r. ‹shihara gibi renk görme testleri ile bu 
grup kiflilerin kusurlar›n›n a¤›r veya hafif oldu¤u ay›rt edi-
lemedi¤i için, hafif renk görme kusurlar›n›n da, a¤›r 
renk görme kusuru gibi de¤erlendirilmesi mümkün ola-
b i l m e k t e d i r .

Achromatopsi (renk görememe), renk görmenin ol-
mad›¤› ve tam anlam›yla “renk körlü¤ü” olarak adland›r›-
labilecek durumdur. Renk göremeyen kifliler, renkleri
doygunluk ve parlakl›klar› ile grinin tonlar› olarak kabaca
ay›rt edebilirler. Bu duruma klinikte rod (çubuk) ve cone
(koni) monochromatizmi (tek renk görme) olarak rastlan-
maktad›r. Rod monokromatizmi (tipik tek renk görme /
çubuk hücreler ile tek renk görme) durumunda, koni hüc-
releri yok veya ifllevsizdir. Bu kiflilerde nistagmus, fotofo-
bi ile düflük görme keskinli¤i bulunur. Mavi koni monok-
romatizminde (mavi koni hücreleri ile tek renk görme) ise
hücrelerde mavi renk pigmenti olan koni hücreleri bulun-
sa da, çubuk hücreleri taraf›ndan bask›lanm›fllard›r. Bu
durumda görme keskinli¤i yine belirgin derecede düflük-
tür ve fotofobi ile nistagmus bulunabilir (Tablo 1).8

Tablo 1’den de görülebilece¤i gibi, önemli derece-
de renk görme sorunu yaflanan tek renk görme 
(monochromacy) ve iki renk görme (dichromacy) du-
rumlar›n›n toplumdaki s›kl›¤› %2 civar›ndad›r. Bu grup-
taki kiflilerin renk görme ile ilgili mesleki sorun yaflama
ve trafik ›fl›klar›n› ay›rt etmekte güçlük çekme olas›l›¤›
yüksektir. Renk görme konusunda daha az sorun yafla-
yacak olan üç rengi kusurlu gören kifliler ise bu araflt›r-
malar›n yap›ld›¤› ülkelerin erkek nüfusunun yaklafl›k
%6’s›n› oluflturmaktad›r. Renkleri hemen hiç ay›rt ede-
meyen küçük orandaki grup (%2) ile renk ay›rt etme ye-
tenekleri birçok durum için yeterli olabilen daha büyük

grubun (%6) ayn› kapsamda de¤erlendirilmesi gözden
geçirilmesi gereken bir durumdur. Ülkemizdeki renk
görme muayenelerinin üç rengi kusurlu gören ile iki
renk gören kiflileri ay›rt edip, üç rengi kusurlu görenle-
rin kusur derecesini belirleyecek flekilde gelifltirilmesi;
hafif renk görme kusuru olan kiflilerin istihdam› aç›s›n-
dan f›rsat eflitli¤ini artt›rabilecektir. 

Renk Görme Muayenesi

“Renk görme muayenesinin en uygun yap›lmas› için
hangi testler kullan›lmal›?” sorusuna kesin bir cevap
vermek mümkün de¤ildir. Testlerin temini kolay olma-
l›, yüksek maliyetli olmamal›, kolay uygulanabilmeli,
kolay de¤erlendirilmeli ve sonuçlar› kiflinin günlük yafla-
m› ile mesle¤inde karfl›laflabilece¤i sorunlar hakk›nda
bilgi vermelidir. Var olan renk görme testlerinin hemen
hiç biri tek bafl›na bu ölçütleri sa¤lamamaktad›r. Renk
görme muayenesini gerektiren özel duruma (güvenlik
görevlisi, tafl›ma sektörü vb) uygun olarak, birkaç testin
sonucu ile de¤erlendirme yap›lmas›, daha do¤ru bir
yaklafl›md›r.  

Testler, kullan›m k›lavuzunda belirtilen ayd›nlatma
koflullar›nda yap›lmal›d›r. Genel olarak gün ›fl›¤› tercih
ediliyor olsa da, yapay ayd›nlatmalar daha sabit bir ayd›n-
latma sa¤lamaktad›r. Ayd›nlatma koflullar› hakk›nda bir
öneri yoksa, gün ›fl›¤› ayd›nlatmas› sa¤layan flüoresan
lambalar kullan›labilir. Ayd›nlatma flekli, renk görme test-
lerini etkileyen lens ve gözlük kullan›lmas›, muayene
uzakl›¤› gibi hususlar renk görme muayenesini etkileye-
bilmektedir. Muayeneyi yapan kifli bu konuda e¤itimli ol-
mal› ve renk görme kusuru olmamal›d›r. Muayene kartla-
r› orijinal kaplar›nda saklanmal› ve ›fl›kta b›rak›lmamal›;
muayene eden kifli veya hastalar›n dokunmas›, üzerinden
kalemle geçmesi, iflaretlemesi vb. önlenmelidir. 

Renk görme muayenesinde kullan›lan testler tarama,
s›ralama/derecelendirme, tan› ve mesleki faaliyetlere
yönelik testler olarak s›n›fland›r›labilir.6 Tarama testleri
baflta ‹shihara olmak üzere benzer renkleri taklit etme
(pseudoisochromatic) özelli¤i ile oluflturulmufl, genel-
likle renkli noktalardan oluflan rakam, flekil vb’nin bu-
lundu¤u testlerdir. Derecelendirme testleri, Farnsworth-
Munsell (FM) 100-hue (ton) testi gibi renk görme kusu-
runun a¤›rl›¤› hakk›nda yorum yap›lmas›n› sa¤layan
testlerdir. Tan›sal teste örnek anomaloskoptur ve renk
görme kusurlar›n›n s›n›fland›r›lmas›n› sa¤lar. Mesleki fa-
aliyetlere yönelik testler ise, kiflinin mesle¤ini yürüttü¤ü
ortam benzeri renkli ›fl›klar üreten fener (lantern) testle-
ri ile yap›lan testlerdir. 
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‹shihara Testi: Bir tarama testi olan ‹shihara, k›rm›-
z› - yeflil görme kusuru belirlenmesinde oldukça yarar-
l›d›r. Tarama testlerinin muayene ve de¤erlendirmesi-
nin kolay olmas› avantaj› yan›nda; renk görme kusuru ti-
pi, a¤›rl›¤› konusunda niceliksel de¤erlendirme yap›l-
mas›n›n güç olmas› dezavantaj› vard›r. Tarama testleri
tam anlam›yla etkin bir renk görme muayenesi sa¤la-
maz. ‹shihara testinde birkaç yan›lg› hafif bir renk görme
kusuruna iflaret edebilirken; yap›lan yanl›fl miktar›n›n
renk görme kusurunun fliddeti/a¤›rl›¤› ile ba¤lant›s› ol-
mad›¤› bildirilmektedir.8 ‹shihara testinin 38, 24 ve 14
kart bulunan bask›lar› olsa da, hemen tümünde 3 veya
4 yan›lg› olmas› muhtemel renk görme kusuru; 5 ve
üzerinde yan›lg› ise belirgin renk görme kusuru olarak
y o r u m l a n a b i l i r .8 Normal renk görmesi olan kiflilerin de
1-2 yan›lg›s› olabildi¤i; tekrar uygulamada düzeltip,
baflka hatalar yapt›¤› görülebilmektedir.

‹shihara testi yaklafl›k bir kol boyu mesafeden, kart-
lar yaklafl›k 4 sn. gösterilecek flekilde uygulanmal›d›r.
Muayene sonuçlar› ayr›nt›l› olarak kay›t edilmeli, kay›t
sonuçlar›na göre renk görme kusuru tipi de¤erlendiril-
melidir (Tablo 2). ‹shihara testi kolay temin edilebilen ve
rakamlar›n›n ezberlenmesi mümkün olan bir testtir. ‹shi-
hara kartlar› üzerinde çal›flarak muayeneye gelen kiflile-
rin belirlenmesi güç olsa da, kifliden flüphelenilmesi du-
rumunda levha s›ralamas›n›n de¤ifltirilmesi, takip çizgi-
leri ile teyit sa¤lanmas› gibi yöntemler yararl› olabilmek-
tedir. Bu durumlarda baflka bir renk görme testinin uy-
gulanmas› da düflünülmelidir.

‹shihara testindeki pseudoizokromatik (benzer rengi
taklit eden) kartlar›n arkas›nda numaralar› bulunmakta-
d›r. Bu numaralara göre kartlar s›ralanmal› ve verilen ce-
vaplar kaydedilerek Tablo 2’ye göre kiflinin renk görme
özellikleri bulunmal›d›r.9 ‹shihara testi için dikkat edil-
mesi gereken bir husus da piyasada bulunan renkli fo-
tokopi ile ço¤alt›lm›fl testlerin kullan›lmamas› gere¤idir.

Orijinal ve kopya testler aras›ndaki en önemli fark, oriji-
nalde renkli noktalar›n oldukça keskin s›n›rl› ve arka say-
falar›nda s›ralama numaralar›n›n olmas›d›r.

Richmond HRR 2002 testi (4. Bask›): ‹shihara testi-
ne benzer özellikleri olsa da, en önemli avantaj› mavi
görme kusurunu da (tritan defektleri) belirleyebilmesi-
dir. Ayr›ca k›rm›z› görme kusurunu (protanomaly), yeflil
görme kusurundan (deuteranomaly) ay›rt etmekte ve
renk görme kusurunun a¤›rl›¤›n›n belirlenmesinde ol-
dukça baflar›l›d›r.8 K›rm›z› görme kusuru olanlar›n trafik-
teki k›rm›z› ›fl›klar› görme konusunda güçlük yaflamalar›
nedeniyle bu test ile ay›rt edilmeleri yararl› olabilir. ‹shi-
hara’da baflar›s›z olan kiflilere bu testin uygulanmas›
“renk görme kusurunun” tipi ve a¤›rl›¤› hakk›nda nice-
liksel de¤erlendirme olana¤› sa¤layabilir. Bu iki test d›-
fl›nda City University test, Medmont C 100 testi, Tokyo
Medical College testleri ve benzerleri3 , 8 ile dilimize de
çevrilmifl olan benzer renkleri taklit eden renk görme
t e s t l e r i10 de bulunmaktad›r. 

Renk görme muayenesinde derecelendirme sa¤la-
yan ve “s›ralama” (arrangement) testleri olarak adland›-
r›labilecek bir test grubu da vard›r. Bu testler renk ay›rt
etme yetene¤ini niceliksel olarak de¤erlendirmek ve
hastalar› k›rm›z›, yeflil ve mavi renk görme kusurlar›na
göre s›n›flamakta yararl›d›r. Bu testlerde kapak (cap)
olarak adland›r›labilecek plastik yap›lara, renk halkas›n-
daki belirli renk ve de¤erdeki kâ¤›tlar yap›flt›r›lm›flt›r.
Hastalar›n bu renkleri s›ras›na göre yerlefltirmesi istenir.
En yayg›n kullan›lanlardan birisi olan Farnsworth D-15
testi ile kiflilerin renk görme kusurunun hafif, orta-a¤›r
derecede olup olmad›¤› ay›rt edilebilir. S›ralama testle-
rindeki yan›lg›lar renk ay›rt etme yetene¤i için bir ölçü
oluflturur ve yan›lg›lar›n incelenmesi ile k›rm›z›-yeflil,
mavi veya s›n›fland›r›lamayan renk görme kusur ve bo-
zukluklar› saptanabilir. Bu grup aras›nda Farnsworth-
Munsell 100-Hue test (FM 100-Hue Test), Farnsworth
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Tablo 2. ‹shihara testinde 24 kartl› bask›n›n de¤erlendirilmesi9

Kart Numaras› Tasar›m fiekli ‹ fl l e v i
1 T a n › t › m Renk görme kusuru olanlar dahil okunabilir
2 - 9 Dönüflüm Kartlar› Renk görme yetene¤i normal olan ve k›rm›z› - yeflil kusuru olan 

kifliler farkl› rakamlar görür
1 0 - 1 7 Kaybolma (vanishing) Kartlar› Renk görmesi normal olan kifliler rakam görür; k›rm›z›-yeflil renk 

görme bozuklu¤u olan kifliler göremez
1 8 - 2 1 Gizli/Saklanm›fl Rakamlar Renk görmesi normal olan kifliler rakam göremez iken, k›rm›z›-

yeflil renk görme bozuklu¤u olanlar görebilir
2 2 - 2 5 K›rm›z›/Yeflil kusuru  S›n›flamas› Her kartta iki rakam vard›r. K›rm›z› görme kusurunda sa¤daki 

rakam görülürken, yeflil görme kusurunda soldaki rakam görülebilir. 
E¤er her iki rakam görülürse, hangi rakam›n daha net/belirgin oldu¤u 
sorulmal›; daha az belirgin olana göre s›n›fland›r›lmal›d›r. Her iki rakam 
görülmezse baflka bir test uygulanmal›d›r.



Dichotomous Test for Color Blindness (Farnsworth Panel
D-15), Lanthony Desatüre D-15 testi, Lanthony New
Color Test gibi testler bulunmaktad›r.6 , 8

Anomaloskoplar, renk karfl›laflt›rma temelinde kulla-
n›lan renk görme tan› ve s›n›flamas›nda klinik standard›
oluflturan testlerdir. Kullan›m›n›n ö¤renilmesi zaman
gerektirdi¤i için yayg›nlaflmam›flt›r. Nagel anomalosko-
pu k›rm›z› ve yeflil görme sorunlar›n› belirlemede bafla-
r›l› iken; mavi görme sorununda Pickford-Nicolson veya
Besancon anomalometreleri kullan›labilir.3 , 6

Lantern (fener) testleri: Renkli iflaret ve uyar›lar›n
do¤ru olarak alg›lanmas›n›n önemli oldu¤u meslek
gruplar› için kullan›l›rlar. Bu test, çal›flma ortam›ndaki
iflaret sistemlerine benzeyen ayd›nlatma, renk ve bo-
yutlardaki renkli ›fl›klar›n, kifli taraf›ndan ay›rt edilmesi
temeline dayan›r. Fener testlerinde ›fl›¤›n boyutu, flid-
deti ve süresi, standartlara uygun ve düzenli olarak
ayarlanan lamba, filtre ve aç›kl›klar ile kontrol edilir. Fe-
ner testleri, ‹shihara gibi testlere göre meslek aç›s›ndan
daha gerçekçi de¤erlendirme yap›lmas›n› sa¤lamakta-
d › r .9 Bu testler “hafif derecede” renk görme kusuru
olanlar›n mesle¤e uygunlu¤unun belirlenmesinde ya-
rarl› olmaktad›r.

Anomaloskop, renk görme muayenesinde referans
test olarak kabul edilse dahi, günlük yaflamda fener
testleri ve di¤er testlerle tam uyumlu sonuçlar verme-
yebilmektedir. Üç rengi normal gören (normal trichro-
mats) baz› kiflilerin anomaloskop veya fener testlerini
geçemeyip, üç rengi kusurlu gören baz› kiflilerin ise ge-
çebildikleri bildirilmektedir.1 1 Ayn› renk görme testinin
farkl› aflamalar›n›n farkl› sonuçlar vermesi, farkl› test so-
nuçlar›na göre kiflilerin renk görmesinin farkl› de¤erlen-
dirilmesi de nadir görülen durumlar de¤ildir.1 2 R e n k
görme test sonuçlar›ndaki bu tür tutars›zl›klar› aç›klayan
faktörlerin belirlenmesi güçtür ve yak›n gelecekte bu tu-
tars›zl›klar›n tam olarak ortadan kald›r›lmas› mümkün
gözükmemektedir. Bu belirsizlik ve tutars›zl›klar, renk
görme muayene ve de¤erlendirme sonuçlar›n›n “simü-
lasyon” veya “doktor hatas›” olarak alg›lanmas›na ne-
den olabilmesi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. 

Renk Görme ve Me s l e k l e r

Renk görme sorunu olanlara boya, tekstil ve plastik
sektöründe renk ayr›m›/karfl›laflt›r›lmas› ile ilgili 
görevler, duvar, araba boyac›l›¤› ve dekoratörlük gibi
renklerle direkt ilgili meslekler önerilmemelidir. Bunla-
r›n d›fl›nda kimyager, jeolog, meteorolog, haritac›, gra-
fikçi, ressam ve foto¤rafç›lar ile modac›lar, tasar›mc›lar,
giysi sat›c›lar›, çiçek, sebze, meyve üretici ve sat›c›lar›
da renk görme kusurundan önemli derecede etkilene-
bilmektedir. 

Tafl›ma sektöründeki meslekler aç›s›ndan, güvertede
çal›flmas› gereken gemiciler, pilotlar, tren makinist ve
iflaretçileri, otobüs ve tramvay sürücüleri için renk gör-
me aç›s›ndan yüksek standartlar bulunmal›d›r. Silah ta-
fl›yan güvenlik güçleri, itfaiyeciler, telefon ve elektrik te-
sisatlar› ile ilgili mesleklerde çal›flanlar için de renk gör-
me s›n›rlamalar› bulunmal›d›r. Renk görme kusurunun
büyük boyutlu sorunlar oluflturabilece¤i meslek alanla-
r›n›n belirlenmesi ve bu görevlerde çal›flanlar›n belirli
aral›klarla renk görmesinin kontrol edilmesi gereklidir.
Baz› ülkelerde hafif renk görme kusuru olanlar›n fener
testlerini geçmeleri kofluluyla, yüksek performansl› as-
keri ve büyük ticari uçaklar d›fl›ndaki uçaklar› kullanma-
s›na izin verilebildi¤i bildirilmektedir.1 3 Ülkemizde de
fener testlerinin yayg›nlaflt›r›lmas› ve meslek ile ilgili
renk görme muayenelerinde kullan›lmas› gündeme gel-
m e l i d i r .

Renk görme kusuru olan sürücülerin, trafik ›fl›klar›n›
ay›rt etmekte güçlük çekti¤ine1 veya bunun aksine ka-
zalara kar›flma s›kl›¤›nda bir art›fl olmad›¤›na dair yay›n-
lar bulunmaktad›r.1 4 Renkleri yeterince ay›rt edemeyen
kiflilerin trafik ›fl›klar›n›n yerleflimine bakarak (üstte k›r-
m›z›, alt›nda sar› ve en altta yeflil) ayr›m yapabilece¤i id-
dia edilebilir. Fakat h›zl› bir trafikte ve özellikle gece ka-
ranl›¤›nda renkli ›fl›klar›n yerlefliminin belirlenmesi
mümkün olmayabilmektedir. Avrupa ülkelerinde ge-
çerli trafik uygulamalar›n›n, kendine özgü trafik kuralla-
r› olan ülkemizde de geçerli olmas› konusu tart›fl›lmal›-
d›r. Sürücü belgesi için renk görme k›s›tlamas›n›n olma-
mas› sürücü aç›s›ndan insani bir yaklafl›md›r. Fakat bu
yaklafl›m özellikle otobüs, kamyon ve TIR gibi büyük sa-
y›da can kay›pl› kazalara neden olabilen araçlar› kullana-
cak kifliler için baz› k›s›tlamalar getirilmesine engel ol-
m a m a l › d › r .

Renk görme kusuru olan kiflilerin güçlük çekebilece-
¤i bir alan da hasta tan›, takip ve tedavisi ile ilgili mes-
leklerde yaflanan güçlüklerdir. A¤›r renk görme kusuru
olan bir sa¤l›k çal›flan› hastadaki solukluk, sar›l›k ve siya-
nozu fark edemeyebilir. Difl hekimli¤inde protez yap›-
m›nda renklerin ay›rt edilmesi, daha uyumlu protez ya-
p›lmas› aç›s›ndan önemlidir.1 5 K›rm›z› görme kusuru
olan bir hekimin baz› retinal lezyonlar› veya koyu ze-
minler üzerindeki kan› fark etmemesi mümkündür. Yine
kan flekeri ölçmek için kullan›lan çubuklarda da renk
görme kusuru olanlar›n yetersiz de¤erlendirme yapabi-
lece¤i bildirilmektedir. Bu zorluklar›n yaflanmas› renk
görme kusuru olanlar›n sa¤l›k çal›flan› olmas›na engel
olmamal›d›r. Fakat kiflinin renk görme kusurunun özel-
likleri ile hastalar› aç›s›ndan sorun oluflturacak alanlar›
bilmesi; bu alanlarda daha dikkatli olmas› veya meslek-
tafllar›ndan yard›m almas› önerilmektedir.1 6 , 1 7
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Sonuç ve Öneriler

Ülkemizde renk görme muayenesi ço¤unlukla ‹shi-
hara gibi “tarama testleri” ile yap›lmaktad›r. Tarama
testleri “renk görme kusuru (color vision defect)” varl›-
¤› hakk›nda bilgi veriyor olsa da; kiflinin günlük yaflam-
da ve özellikle mesle¤ini yürütürken yaflad›¤› k›s›tl›l›kla-
r› belirlemekte yetersizdir. Tarama testleri ile “renk kö-
rü” olarak tan› konan/adland›r›lan kiflilerin önemli bir
k›sm›, yapamayacaklar› düflünülen renk ay›rma ifllemle-
rini gerçeklefltirebilir. Renk özellikleriyle ay›rt edeme-
dikleri renkleri, ton farkl›l›klar› veya kendilerine has yön-
temlerle seçebilir ve meslekleri ile günlük yaflamlar›nda
önemli bir engel yaflamayabilir.1 , 2 Sa¤l›k kurulu ifllemle-
ri aç›s›ndan renk görme kusuru/bozuklu¤unun önemi,
mesle¤inde renk görme ile ilgili sorun yaflayacak kiflile-
rin belirlenmesi olmal›d›r. Bu kifliler sa¤l›kl› olarak belir-
lenemez ise hakl› olmayan gerekçelerle bir mesle¤e gir-
meleri engellenebilir.

Bu konularda ülkemizdeki mevzuat renk görme aç›-
s›ndan genel olarak “diskromatopsi bulunmamas›” ve-
ya “renk körlü¤ü olmamas›” gibi yeterince aç›k olmayan
ifadeler içermektedir. Bu tür belirli olmayan ifadeler, ül-
kemiz insanlar›n›n yaklafl›k %2,9-3,71 8 , 1 9 gibi önemli ora-
n›n› baz› istihdam olanaklar›ndan mahrum edebilmekte-
dir. Net s›n›rlar ile belirlenmemifl olan “renk körlü¤ü” ve
“diskromatopsi” durumlar›n›n, ‹shihara gibi “yeterli ol-
mayan” bir test ile belirlenmeye çal›fl›lmas› göz hekim-
leri için güçlük ve bazen hukuki sorumluluk; baz› “renk
körleri” için ma¤duriyet, baz›lar› için ise haks›z kazan›m-
lar oluflturabilmektedir. Bu tür sorunlar›n azalt›labilmesi
için k›sa ve uzun vadede gerçeklefltirilmesinin yararl›
olaca¤› düflünülen uygulamalar flunlard›r:

1. Öncelikle mevzuattaki “renk körlü¤ü olmamas›”,
“diskromatopsi bulunmamas›” gibi ifadeler yerine “Ishi-
hara testi ile yap›lan ilk muayenede 3 (veya 4) ve daha
fazla yan›lg› olmamas›; ilk muayeneden sonraki muaye-
nelerde 2 (veya 3) hata yapmamas›” gibi eflik de¤er ta-
fl›yan, aç›k ifadelerin bulunmas› sa¤lanmal›d›r. 

2. Yayg›n olarak kullan›lan “renk körü” tan›mlamas›-
n›n s›n›rlar›n› gerçekten hiç renk ay›rt edemeyenlere s›-
n›rlamak; renklerin k›smen de olsa ay›rt edilebildi¤i du-
rumlar› “renk görme kusuru/bozuklu¤u” olarak tan›mla-
mak veya fikir birli¤iyle baflka bir tan›mlama flekli olufl-
turmak uygun olacakt›r.

Uzun vadede ise:
1. Göz hekimlerinden bir çal›flma grubunun ülkemiz-

deki renk görme muayene standartlar›n› saptamas›;

mesleki ihtiyaçlara yönelik renkleri ay›rt etme yetene¤i
ve belirleme yöntemleri hakk›nda kan›tlarla desteklen-
mifl, genel kabul gören öneriler oluflturmas›,

2. Renk görme kusuru olan kiflilerde var oldu¤u dü-
flünülen “yetersizli¤in” daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤layacak
tan› olanaklar›n›n ülkemizde yayg›nlaflmas›n›n sa¤lan-
m a s › ,

3. Renk görme standard› gerektiren kiflileri çal›flt›ra-
cak kurumlar›n, renk görme yetene¤inin iyi durumda
olmas› gereken durumlar› belirleyip; renk görme kusu-
ru olanlar›n sadece bu özel durumlarda çal›flmas›n› en-
gelleyecek düzenlemeler yap›lmas›,

4. K›rm›z› ›fl›k ihlali veya arkadan araca çarpma gibi
renk görme kusuru sonucu oluflabilecek kazalara neden
olmufl sürücülerin, renk görme aç›s›ndan incelenmesi
ve kazaya kar›flma oran› aç›s›ndan renk görmesi normal
kifliler ile fark olup olmad›¤›n›n belirlenmesi; bu bulgu-
lar ›fl›¤›nda sürücü belgesi mevzuat›n›n gözden geçiril-
m e s i .

Belirli mesleklere aday olanlar için “renk körleri bu
mesle¤i icra edemez” tarz› k›s›tlay›c› bir yaklafl›m her
zaman bilimsel olmad›¤› gibi, meslek sahibi olma aç›-
s›ndan “f›rsat eflitli¤i” kavram›na ayk›r› olabilmektedir.
Bunun yan›nda “renk körleri koflulsuz sürücü belgesi
al›r” gibi hiçbir k›s›tlama getirmeyen yaklafl›mlar da, ül-
kemiz koflullar›nda yaflam kayb› oluflturan kazalara yol
açabilir. Tan›m›, belirlenmesi ve etkileri hakk›nda görüfl
birli¤i oluflmam›fl renk görme konusunda, kiflilerin istih-
dam›n›n engellenmesi ile kiflinin çevresine zarar verme
olas›l›¤›n› dengeleyecek uygulamalar gelifltirilmelidir.
Konu ile ilgili bilimsel kan›tlar güçlendirilerek, ülkemiz
koflullar›na uygun düzenlemeler getirilmelidir. Bu tür
düzenlemeler ile göz hekimlerinin sa¤l›k kurulu ifllem-
lerinde daha yararl› çal›flmalar› sa¤lan›p; renk görme uy-
gulamalar›nda kifli ile kamu yarar› dengesini daha fazla
gözetecek uygulamalar yayg›nlaflabilir.

A ç › k l a m a : Yazarlar›n, yaz›da ad› geçen herhangi bir
test, üretici ve da¤›t›c›lar› vb. ile herhangi bir ba¤lant›s›
b u l u n m a m a k t a d › r .
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