
S 

BEDEN DİLİ  
VE  

İMAJ YÖNETİMİ 

Ümit ÜNKER 
www.umitunker.com 



İÇERİK 

•  İmaj 
•  İmaj bileşenleri 

•  Profesyonel yaşamda kişisel ve kurumsal imajda başarı 
•  Etkili İletişim 

•  Nörobiyolojik bilim 
•  Beden Dili 
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Kalpten çıkan söz kalbe gider, 
Ağızdan çıkan söz kulağa gider. 
 

     Akıllı insanın ağzı kalbinde,  

    Akılsız insanın kalbi ise ağzındadır. 

   
“Gönlü ve sözü bir olmayan kimsenin, yüz dili bile olsa o, yine dilsiz sayılır.” 

                                              
(Mevlana) 

DİNLEMEK 
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DİNLEMEK 
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İmaj: kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan bilgilenme, 

yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir.  
 
•  Gerçeğin yaklaşık olarak görsel sunumudur. 
•  İmaj bir kez sahip olunan ve ömür boyu sürüdülen bir şey değildir. 

•  Bireylerin beyinlerinde yavaş yavaş birikimsel olarak oluşan imgelerin 
bütünüdür. 

 
Davranış ve görünüşümüzün toplamıdır.  

İMAJ 
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İMAJ KIRICILAR 

Sloganlı rozetler/tshirt, spor ayakkabı,  
 
Deri/süet pantolon, abartılı saç süsleri/makyaj, 
 
Transparan giysi, 
 
Çiçekli basmalar, 
 
Kaçmış Çorap, 
 
Ütü çizgisi bozuk pantolon, siyah çamaşıra beyaz bluz, naylon gömlek, 
 
Çizgili fanila, takım elbise ile spor ayakkabı, gündüz vakti gece giysisi, 
 
Diz arkası iyice buruşmuş pantolon, solmuş giysi/boyasız ayakkabı,  
 
Yakada kepek/uzamış saç,aşırı parfüm/dökülmüş oje 
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İLK ETKİ PRENSİBİ 

S  İnsanlar ilk defa gördükleri kişiler hakkında ilk 30 saniye içinde 
haklarında olumlu ya da olumsuz bir takım kararlar verirler.  

S  Karar almada dış görünüşün etkisi %85’dir. Bu nedenle ne 
olduğumuz değil, nasıl göründüğümüz insanların hakkımızdaki 
kararlarını etkilemektedir. 

S  İnsanlar ilk 30 saniye sonrasında kişiyle yaptıkları 10 dakikalık 
bir sohbette de karakterleri ile ilgili kesin yargılara varırlar. 
Burada da ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz önemli 
olmaktadır. 
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PROFESYONEL İMAJ 

•  Sözlü İletişim 
•  Sözsüz İletişim 
•  Diğer İletişim Özellikleri 
•  Dış Görünüş 
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KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİNİZ  
NASIL OLMALIDIR? 

•  Başkalarını taklit eden, sahte imaj sahibi olmamak gerekir. 

•  Geri bildirim almaya açık olmak gerekir. 

•  Gelişim ve değişime açık olmak gerekir. 

•  Önyargılı olmamak, nazik ve mütevazi olmak gerekir. 

•  Davranışlarımızda ve sözlerimizde tutarlı olmak gerekir. 

•  Sert ve olumsuz bir beden dili kullanmamak gerekir ve gülümseyi bilmek gerekir. 

•  Egosantrik olmamak, BEN dili ile konuşmamak gerekir. 
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İDEAL İMAJ 
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ETKİLİ İLETİŞİM 

İletişimin amacı, kısaca sorunlarımızı çözmek, gereksinimlerimizi karşılamaktır. 

Etkili İletişim Becerileri; 

•  Kendini tanımak 
•  Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek 
•  Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek 
•  Empati kurabilmek 
•  Hoşgörülü ve önyargısız olmak, 
•  Eleştirilere karşı açık olmak, 
•  Beden dili 
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İYİ BİR DİNLEYİCİ? 

İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri 

•  Dikkatini karşısındaki kişiye verir. 
•  Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler. 
•  Göz teması kurar. 
•  Son sözü söylemek için çabalamaz. 
•  Dinlerken vereceği cevabı düşünmez. 
•  Yargılamadan, suçlamadan dinler (önyargılı değildir). 
•  Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır. 
•  Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz. 
•  Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder. 
•  Konuşmacının duygu ve düşüncelerine anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur. 
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İLETİŞİMDE SIK YAPILAN HATALAR 

İletişimde Yapılan Hatalar 

•  Emir vermek 
•  Tehdit etmek 
•  Uyarmak 
•  Konuyu saptırmak 
•  İsim takmak 
•  Sınamak 
•  Öğüt vermek 
•  Eleştirmek 
•  Yargılamak 
•  Nutuk çekmek 
•  Suçlamak 
•  Alay etmek 
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İLETİŞİM ORANLARI 

Yapılan araştırmalara göre, kişilerin birebir kurdukları iletişimde; 

 

S  Kelimelerin % 7 ile %10 oranında,  

S  Ses ve konuşmanın % 30 ile %38 oranında,  

S  Beden dilinin ise % 55 ile %60 oranında etkisi olduğu bulunmuştur. 

                                                                                   Albert Mehrabian 
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İLETİŞİM MESAFELERİ 
VÜCUDUN KONUMU 
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NÖRO BİYOLOJİK BİLİM 
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SAĞ BEYİN 

 
Sağ beyin duyguyu muhafaza eder ve düzenler. O yaşamın ilk üç yılında baskındır. 
 
Sağ beyin sözlü değildir ve kendini bilinçdışı yüz ifadeleri, ses tonu ve vücut 
duruşuyla ifade eder. 
 
•  Yaratıcılık 
•  Hayal Gücü 
•  Bütünsel Düşünme 
•  Sezgi 
•  Sanat 
•  Ritim 
•  Duygular 
•  Görsel 
•  Şarkı melodileri 
•  Hayal Kurma 
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SOL BEYİN 

 
 
SOL BEYİN 
 
Sol beyin ikinci yılda etkili olmaya başlar ve bilişsel, mantıksal ve bilimseldir. 
 
Kendini kelimelerle ifade eder. 
 
•  Mantık 
•  Analiz 
•  Sıralama 
•  Doğrusal 
•  Matematik 
•  Dil 
•  Gerçekler 
•  Şarkı Sözleri 
•  Hesaplama 
•  Dil ile düşünme 
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TABLOYA BAKIN VE LÜTFEN RENKLERİ SÖYLEYİN, KELİMELERİ DEĞİL! 

SARI MAVİ TURUNCU 
SİYAH KIRMIZI YEŞİL 
MOR SARI KIRMIZI 
MAVİ KIRMIZI MOR 
TURUNCU YEŞİL SİYAH 
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SAĞ VE SOL BEYİN 
ÇAKIŞMASI 

Sağ beynimiz renkleri söylemeyi dener,  
fakat sol beyniniz kelimeleri söylemekte ısrar eder. 
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SAĞ VE SOL BEYİN 
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İRADE 
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ZİHİN 

 
• İnsan zihni aynı anda 2 işlem yapamaz. Aynı anda 2 şeyi düşünemeyiz. 
 
• İrade ile neyi düşüneceği belirlenir. Trenin makasta ne tarafa gideceğini belirlemek gibidir.     
  A yolu pozitif, B yolu negatiftir. 
 
• “Olumsuz Otomatik Düşünce” (OOD) geliştirdiyseniz, her şey hep negatif gidecektir. 
   İyi duyguya yönelen kişilerde pozitif mimikler gelişir ve düşünce de pozitif olmaya başlar, 
   bu da davranışlarda pozitif olmayı getirir. 
 
• Kötü düşünce negatif duygu, negatif duygu negatif davranış yaratır. 
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BEDEN DİLİ 
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BEDEN DİLİ 

Beden dili yani, Sözsüz iletişim, konuşulan dilin dışında, jestler, mimikler ya da diğer 
dilsel olmayan işaretler aracılığıyla ifade edilen iletim biçimidir.  
 
Günlük iletişimin büyük bir kısmı sözsüz iletişime dayanır.  
 
 
Temel olarak sözsüz iletişim iki kanala dayanır: 
 
1 - Görülebilir kanal (jestler, mimikler, yüz ifadeleri, beden duruşu vb.) 
 
2 - Yarıdilsel kanal (ses tonu, şiddeti, hızı vb.)  
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BEDEN DİLİ 
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HERKESİN 3 KİŞİLİĞİ 
VARDIR. 

  

S  Ortaya Çıkardığı, 

S  Sahip olduğu, 

S  Sahip olduğunu sandığı. 
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NE SÖYLEDİNİZDEN ÇOK… 

S  "Ne söylediğinizden çok, nasıl göründüğünüz önemlidir.“ 

S  "Beden dili, bilinçdışı motivasyonları açığa çıkarır."  

S  “İnsanlar; yüz ve beden hareketlerinden bir kitap gibi okunabilir.” 
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GÖZLER 
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JEST VE MİMİK 

Jest ve Mimiklerimiz karşı tarafta güven duygusu oluştururken, 
güven sevgiyi getirir. Sevgi ise iletişimi. İnsanlar güvendikleri ve 
sevdikleri kişilerle iletişim kurup güvenirler. Sözümüz ile bedenimiz 
iyi bir ambiyans içinde olmalı ve karşı tarafta güven 
uyandırmalıdır. 
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BEDEN DİLİ KULLANIMI 
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NE KADAR İLGİLİ? 
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TAVIR 
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GÖZLER 
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GÖZLER 
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OTURUŞ 
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OTURUŞ 
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KENDİNE GÜVENEN TAVIR 
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DURUŞ 
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SARILMA 
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KONTROL ALANI 

www.umitunker.com 



HEYECANLI 
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YALAN 
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GÜÇLÜ BİR İMAJ 
GÜÇLÜ BİR BEDEN DİLİ 

S  Duruş (Posture) – Dik dururlar, omuzlar geridedir. 

S  Göz Teması (Eye Contact) – Gözlerini kaçırmazlar ve yüzlerinde bir gülümseme vardır. 

S  El ve Kol Hareketleri ( Gestures) – Kontrollü ve bir amaca hizmet eden hareketler yaparlar. 

S  Konuşma (Speech) – Yavaş, net, temiz ve akıcıdır. 

S  Ses Tonu (Tone of Voice) – Orta seviyede bir ses tonu kullanırlar. 

S  İnsanların vücut dilini okuyarak içlerindeki duyguları ortaya çıkarabilirsiniz.  

* Öncelikle gözlem yeteneğinizi geliştirmelisiniz. 
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TEŞEKKÜRLER 
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