
 

 

 
Ders planı 2 : Linkedln’e Adım Adım 
 
LinkedIn, Facebook veya Twitter gibi çevrimiçi bir sosyal ağdır, ancak profesyonel ağ ve 
iletişime adanmıştır. LinkedIn kullanıcısının profil sayfası çevrimiçi özgeçmişe benzer. 
Kullanıcılar iletişim bilgilerini, kariyer özeti, eksiksiz çalışma geçmişi, mesleki beceriler, 
örgün eğitim bilgilerini ve daha fazlasını paylaşabilirler. LinkedIn öncelikle profesyonel 
bağlantılarla ağ kurmak için kullanılır, ancak zamanla bir iş arama platformuna dönüşmüştür. 
 
Öğrenme Hedefleri: 
 
Bu ünitenin başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra öğrencilerin eşik düzeyinde 
yapabilmeleri beklenmektedir. 
 
 LinkedIn'in amacını anlayabilme ve açıklayabilme.

  
� Bir hesap oluşturabilir ve profil bilgilerini doldurabilir.  
� Tüm temel sekmelerdeki bilgilere erişin: Ana Sayfa, Profil, Kişiler, Gruplar, İşler, 

Gelen Kutusu..  
� LinkedIn Ayarlarına erişin ve bağımsız olarak ayarlayın. 
�  LinkedIn'de bir iş arama yapın  

 
 
LINKEDIN HESABI NASIL OLUŞTURULUR  

 
 LinkedIn profilinizi yazmadan önce LinkedIn.com'da bir hesap oluşturmanız gerekir. Adınızı 
ve e-posta adresinizi girin, ardından bir şifre oluşturun. "Şimdi Katıl" ı tıklayın. LinkedIn 
daha sonra hesabınızı ayarlamak için bir dizi soru soracaktır. 
  

• Konum : Ülkenizi ve Posta Kodunuzu girin. Bu bilgiler, LinkedIn'in size yerel işleri 
seçmesine ve bölgenizde trend olan haber makalelerine yardımcı olur..  

• En son iş unvanı, şirket ve sektör: Bu, profilinizi oluşturmanıza yardımcı olur ve 
LinkedIn'in ağ oluşturma, işler ve daha fazlası için öneriler sunmasına olanak tanır..  

•  Öğrenci iseniz, LinkedIn mevcut okulunuzu ve mezuniyet tarihinizi doldurunuz.  
• Kişileri İçe Aktar: E-posta hesabınızı LinkedIn ile bağlayarak, hangi kişilerinizin 

zaten LinkedIn profillerine sahip olduğunu görebilirsiniz. Mevcut kişilerinize bağlantı 
davetiyeleri göndermek, LinkedIn ağınızın temelini oluşturmanın harika bir yoludur.  

• Profil Resmi : Kariyer hedeflerinizi temsil eden profesyonel bir headshot yükleyin..  
• Ne ile ilgileniyorsun?: Haber akışınızı oluşturmanıza yardımcı olması için hashtag'leri, 

kişileri ve şirketleri takip edin. Sektörünüzle veya kariyer hedefinizle ilgili konuları 
seçin  

 
 
LINKEDIN PROFİLİ YAZMA  
 
 
Profil fotoğrafınızın, adınızın ve başlığınızın altında, Hakkında bölümü olarak da bilinen 
LinkedIn profil özetiniz bulunur. Bu bölüm, birçok LinkedIn kullanıcısı tarafından yeterince 
kullanılmamış veya boş bırakılmıştır, ancak profilinizi ziyaret eden herkese giriş 
niteliğindedir. Çalışması gereken 2.000 karakterle profil özeti bölümü, profilinizde başka 
hiçbir yere sığmayabilecek bilgileri iletmek için bolca alan sağlar. 
 
Etkili bir özet yazmak için bazı ipuçları. 



 

 

Kitlenizi Belirleyin  
Özetinizi yazmaya başlamadan önce bir dakikanızı ayırarak kitlenizi ve hedeflerinizi düşünün. 
Profil özetinize eklediğiniz ton, dil veya harekete geçirici mesajlar, kime ulaşmaya 
çalıştığınıza bağlı olacaktır.. 
 

• Çevrimiçi işlere başvuruyorsanız, kitleniz başvurunuzu takip eden bir  yöneticidir.  
• Kariyerinizde bir sonraki adımı arıyorsanız, kitlenizde LinkedIn Araması'nı kullanan 

işe alım görevlileri vardır.  
• LinkedIn sizin için bir satış ve ortaklık kaynağıysa, kitleniz potansiyel yeni bir 

müşteridir..  
• Alanınızda uzman olarak tanınmaya istekli iseniz, kitleniz sektörünüzün diğer hırslı 

üyeleridir. 
 

Hedeflerinizi ve kitlenizi önceden açıklığa kavuşturmak, yazmaya başlamadan önce bazı 
kurallar koymanıza yardımcı olur.  
 
 
 

İŞ TECRÜBENİZİ YAZMA 
 
 
LinkedIn profilinizin iş deneyimi bölümü, özgeçmişinize benzer, ancak her pozisyonda daha fazla 
genişleme alanı sunar. Tüm çalışma geçmişinizi listeleyin ve her giriş için bir açıklama 
yazdığınızdan emin olun. Profilinize yeni bir iş eklemek için Deneyim bölümünün üst kısmındaki 
artı işaretini (+) tıklayın. Yeni bir iş eklerken, şirketi yalnızca yazmak yerine LinkedIn'in 
önerilerinden seçtiğinizden emin olun. Bu, sizi LinkedIn şirket sayfasındaki diğer çalışanlarla 
birlikte içerecek ve işe alım yapanların şirkete göre filtrelediklerinde sizi bulmalarını 
sağlayacaktır. 
 
Harika bir Deneyim bölümü yazmak için bazı ipuçları. 
 
 
İş Unvanına Detaylar Ekleme 
 
LinkedIn başlığı gibi, iş unvanınızı iş unvanı alanına yazmanız yeterlidir - ör. “Muhasebeci” - 
boşa giden bir fırsattır. İş deneyimi iş unvanı alanları LinkedIn Arama'da ağırlıklı olarak 
ağırlıklandırılır ve 100 karaktere kadar yazmanıza olanak tanır. Sadece “Muhasebeci” yerine, 
daha etkili bir iş unvanı şöyle olur: 
 
Muhasebeci – EBM, Bütçe Tahminleri, Finansal Tablolar Analizi  
Bu hala kullanıcının bir muhasebeci olduğunu gösterir, ancak aynı zamanda yüksek etkili bir 
alana arama terimleri eklerken uzmanlık alanlarını ve odak noktalarını vurgular. 
 
Anahtar kelimeler ve ölçülebilir sonuçlar 
 
Temel sorumluluklarınızı detaylandırırken dikkatinizi arama için optimize edilmiş anahtar 
kelimeler ve ölçülebilir sonuçlar dahil etmeye odaklayın. İşe ve beceri kümenize özgü anahtar 
kelimeler eklemek, LinkedIn arama sonuçlarında daha yüksek görünmenize yardımcı olur. 
Bir işveren sizi aramada bulduğunda, ölçülebilir sonuçlar taleplerinize meşruiyet katar. 
İşverenler, ‘’gerçekte başardıklarınıza’’ kıyasla ‘’ne söyleyebileceğinizle’’ daha az 
ilgilenirler. Sonuç olarak elde edilen başarıları listeleyerek hangi becerilere sahip olduğunuzu 
gösterin. Örneğin, “büyüme hacklemesi” becerilerinizden biriyse, kullandığınız belirli 
yöntemlerden bazılarını ve başarılı bir kampanyadan ölçülebilir sonuçları tartışın.



 

 

 
 
  
   EĞİTİM BÖLÜMÜNÜ YAZMA 
 
Örgün eğitiminiz eski bir tarih gibi geliyorsa veya dereceniz kariyerinizle ilgili değilse, 
LinkedIn profilinizden ayırmak cazip gelebilir. En azından, katıldığınız tüm okulları ve 
kazandığınız dereceleri listelediğinizden emin olun. Bu iki temel nedenden dolayı önemlidir: 
ağ oluşturma ve arama filtreleme. 
 
Ağ oluşturma 
 
LinkedIn'de açık işlere göz atarken, ağınızla ilgili bilgiler iş listelerinin başında görüntülenir. 
Görme olasılığınız içgörülerden biri, şirkette kaç tane albümün çalıştığıdır. Bağlantıyı 
tıkladığınızda, okula giden LinkedIn kullanıcılarının bir listesi oluşturulur. Alma malzemenizi 
bir buz kırıcı olarak kullanarak, işe alım şirketindeki biriyle iletişime geçebilir ve rekabete 
ayak uydurabilirsiniz. Buna ek olarak, bir işe alma yöneticisi veya işe alım görevlisi, okula 
gittiğinizi gördükten sonra sizin lehinize kararlar alabilir. 
 
Arama filtreleme 
 
İşverenler, LinkedIn de aradığında, konumlarını, geçmiş şirketlerini ve eğitim dahil olmak 
üzere aramalarını daraltmak için bir dizi filtreleme seçeneği vardır. Doldurdukları pozisyon 
için iş gereksinimlerinin bir parçasıysa, sadece lisans veya yüksek lisans derecesine sahip 
adayları görebilmeleri için eğitime dayalı bir filtre ayarlamaları muhtemeldirÜniversitede 
sanat tarihi ana dalında olmasına rağmen bir yazılım geliştiricisi olarak başarılı bir kariyeriniz 
varsa, LinkedIn profilinize derecenizi dahil etmemeniz sizi işveren aramalarından hariç 
tutabilir. 
 
İPUÇLARI VE PÜF NOKTALARI  
 
 LinkedIn profilinizin etkisini artırmanın birkaç yolu daha var.  

Ø Profil Resmi
 

 
 Bazı sosyal ağlarda sıradan veya komik bir profil resminin olması normaldir, ancak 
LinkedIn'de profesyonellik anahtardır. Bu, özellikle iş başvurusunda bulunuyorsanız veya işe 
alım yapanları çekiyorsanız önemlidir. Profil resminiz bulanık, samimi, aşırı gündelik 
olmamalı veya başka insanlara veya hayvanlara sahip olmamalıdır. Bir işe alma yöneticisi 
veya işe alım görevlisi, kötü profil resminize dayanarak kapsamlı profesyonel kararlar 
verebilir. Profil resminiz için herhangi bir çaba göstermezseniz, işe girişmenizi beklemezler. 
 

Ø
 Profesyonel Bir Linkedln Meslek Fotoğrafı Nasıl Alınır 

• İş görüşmesi için giyindiğiniz gibi giyinin  
• Düz, parlak ve dikkat dağıtıcı olmayan bir arka planın önünde durun 
• İyi aydınlandığınızdan emin olun. Doğal aydınlatma en iyisidir  
• Birinin sizin için fotoğrafı çekmesini sağlayın (açı düzse ve kolunuz fotoğrafta değilse 

selfie'ler olabilir) 

 

Ø Bağlantı Sayınızı Artırın
 



 

 

Birisi LinkedIn'de arama yaptığında, sonuçlarda ağ dışı kullanıcılardan daha yüksek 1., 2. ve 
3. derece bağlantılar görünür. Yaptığınız her yeni 1. derece bağlantı, 2. ve 3. derece bağlantı 
sayınızı katlanarak artırır. LinkedIn'deki insanlarla bağlantı kurmak, beceri setinizi arayan bir 
işveren için 2. veya 3. derece bağlantı olma şansınızı artırır. 

Ø İçerik Paylaş
 

 
LinkedIn haber akışında alakalı bağlantılar ve ilginç güncellemeler yayınlamak, 
meslektaşlarınızla etkileşim kurmanın ve LinkedIn profilinizin görünürlüğünü artırmanın 
harika bir yoludur.  
 
 
 
   LINKEDIN'DEKİ HEDEFLERİNİZE ULAŞMAK 
 
LinkedIn'i kullanarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Profilinizi doldurma ve web sitesiyle 
etkileşim kurma şekliniz, hedeflerinize göre farklı olmalıdırLinkedIn kullanıcıları yeni bir iş 
bulmak için giriş yapabilir, iş fırsatları için profesyonel ağlarını genişletebilir veya sektör 
haberlerini ve tartışmalarını takip etmek için LinkedIn profillerini kullanabilirler. 
 
Linkedln Ile Iş Bulma 
 
LinkedIn, iş arayanlar için İş Arama, iletişim ağı oluşturma ve işverenlerle etkileşim kurmak 
için etkili bir kaynaktır: LinkedIn LinkedIn.com/jobs,  adresinde LinkedIn'de yayınlanan işleri 
iş unvanı, anahtar kelime, şirket ve / veya konuma göre arayabilirsiniz. Arama yaptıktan 
sonra, aramanızı daraltmanıza yardımcı olacak bir dizi filtre kullanılabilir. Ek ayrıntılar ve 
seçenekler için bir işe tıklayın. Bir iş listesinin içinde iş tanımını inceleyebilir, şirket hakkında 
bilgi edinebilir, çalışanlarına göz atabilir, daha sonra çalışmak üzere bir işi kaydedebilir veya 
başvurunuzda bir sonraki adımı atabilirsiniz. Bazı işler LinkedIn “Easy Apply,”  ile 
başvurmanıza izin verirken, çoğu sizi farklı bir uygulama web sitesine götürür. “Kolay 
Uygula” yı tıklamadan önce LinkedIn profilinizi iş için optimize ettiğinizden emin olun. 
(optimize your LinkedIn profile for the job.)  
 
 
 
 PROFESYONEL AĞINIZI OLUŞTURMA 
 
Profesyonel ağınızı büyütmek ve geliştirmek için LinkedIn'i kullanmak, yeni bir iş bulmanın 
veya akranlarınızla ve eski meslektaşlarınızla iletişim halinde olmanın ötesinde avantajlara 
sahiptir. İşletmenize bağlı olarak LinkedIn ağınız satış fırsatları oluşturmak, ortaklıklar 
oluşturmak ve / veya sektörünüzde bir düşünce lideri olarak kendinizi kurmak için 
kullanılabilir. 
 
Genel olarak, LinkedIn'de ne kadar kaliteli bağlantınız olursa o kadar iyidir. Aşağıdakiler de 
dahil olmak üzere çeşitli insan gruplarıyla bağlantı kurmanın avantajlarından 
yararlanabilirsiniz: 
 

• Kişisel arkadaşlar ve tanıdıklar  
• Mevcut ve eski meslektaşları ve iş bağlantıları 
• Henüz tanışmadığınız sektör akranları  
• Sektör etkileyicileri ve güç kullanıcıları  

LinkedIn üzerinde büyük bir ağ oluşturmak, daha fazla LinkedIn kullanıcısına erişim sağlar. 
Yaptığınız her yeni bağlantı 1. derece bağlantı olarak etiketlenir. Bağlantılarınızın bağlantıları 
2. derece bağlantılar olarak bilinir. Doğrudan 2. derece bağlantılarla bağlantı kurabilir veya 



 

 

LinkedIn'in mesajlaşma özelliği InMail aracılığıyla iletişim kurabilirsiniz. LinkedIn, 1. ve 2. 
derece ağlarınız dışındaki kullanıcılarla iletişimi kısıtlar, böylece 1. derece bağlantılarınız ne 
kadar fazla olursa, o kadar fazla LinkedIn kullanıcısına erişebilirsiniz. 
Bir hesap için ilk kez kaydolduğunuzda, LinkedIn size önerilen bağlantıların ilk listesi için e-
posta kişi listenizi almak isteyip istemediğinizi soracaktır. Tamamlandıktan sonra, Ağ 
sekmesi altında daha fazla öneri bulabilirsiniz. Ayrıca profil sayfalarına giderek diğer 
kullanıcılarla bağlantı kurabilirsiniz. Profil resminin altında veya profillerinin üst kısmındaki 
“...” açılır menüsünde bir “Bağlan” düğmesi görünür. 
 

 
Worksheet 1 (Çalışma Kağıdı 1) 
 

 
Worksheet 2 (Çalışma Kağıdı 2) 


