
Burcu KILIÇ GÜNDÜZ
Sosyal Hizmet Uzmanı
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

BEDEN DİLİ



Sunum Planı

1. Beden Dilinin iletişimde ki önemi?

2. Beden Dili neleri kapsar?

3. Bedenimizle nasıl mesajlar veriyoruz?



Amaç

Karşımızdaki kişiyle iletişim kurarken beden 

dilimizle verdiğimiz mesajları fark etmek, bu 

mesajların yol açabileceği iletişim kazalarını 

engellemek.



İLETİŞİM

60%

Beden Dili

(Sözsüz 

İletişim)

10%

Sözcükler

30%

Ses



BEDEN DİLİ

•Jestler

• Mimikler

• Mesafe

• Temas

• Aksesuarlar

• Yönelme 

• Postür

• Başın Duruşu

• Bakım 

• Oturma Biçimi









İnsan Beyni

• İnsan kafatası içinde her biri belirli fonksiyonlardan 
sorumlu ve ‘’ komuta ve kontrol merkezi’’ olarak 
birlikte çalışan üç ayrı beyin vardır 

• Bedenimizin yaptığı her şeyi düzenleyen bu 
merkezdir. Bunlar ‘’sürüngen beyni’’, ‘’ memeli 
beyni (limbik sistem)’’ ve ‘’insan beyni(neokorteks)’’ 
olmak üzere üç kısımdan oluşan üçlü beyin olarak 
tanımlanmıştır. 



LİMBİK SİSTEM

• Etrafımızdaki dünyaya reflekssel ve anında, gerçek 
zamanlı ve düşünmeksizin tepki veren kısımdır. Bir 
diğer deyişle, limbik sistem dış çevreden gelen 
bilgilere en gerçek karşılığı vermektedir. 

• Fiziksel olarak ayaklarımıza, gövdemize, kollarımıza, 
ellerimize ve yüzümüze yansıyan bu davranışlar 
gözlemlenebilir ve çözümlenebilir. Bu tepkiler, 
sözcüklerin aksine düşünmeksizin oluştuğundan, 
gerçeği göstermektedir. Bu suretle, sözel olmayan 
davranışlarımızı göz önüne alarak konuşacak 
olursak, limbik sistem ‘’ dürüst beyin’’ olarak da 
değerlendirilebilir.



Neokorteks

• Neokorteks bilişsel fonksiyonlar, hesaplama, analiz 
etme, yorumlama ve sezme yetileriyle beynimizin 
yaratıcı kısmını oluşturur. Diğer bir taraftan, 
beynimizin en dürüst olmayan kısmıdır. 

• Aldatma yetisine sahiptir ve çoğu zaman da bunu 
yapar. Yani bizim yalancı beynimizdir.

• Neokorteks, aslında hiç sevmemiş olsak bile, bir 
arkadaşımıza yeni saç tarzından hoşlandığımızı 
söylememize de müsaade edebilir. Ya da çok 
inandırıcı tarzda bir beyanda bulunmamıza
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JEST ve MİMİKLER
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