
Linkedin Kullanımı Eğitimiyle
Potansiyel Müşterilere ve İş Profesyonellerine
Nasıl Ulaşabileceğinizi Öğrenin!

Kullanımı Eğitimi
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sizi alanında deneyimli eğitim uzmanımızla doğru 
Linkedin kullanımının tekniklerini keşfetmeye davet ediyoruz.

700 milyonun üzerindeki kullanıcısıyla dünyanın 
en büyük profesyonel iş ağı olan Linkedin’i doğru ve aktif 
kullanarak  potansiyel müşterilere ulaşabilir, iş profesyonelleriyle 
tanışabilir ve yeni pazarlar yarabilirsiniz.

Siz de İş Profesyonellerinin 
Arasında Yerinizi Alın

Yeni pazarlar yaratarak potansiyel
müşterilere ulaşmayı hedefliyorsanız, 
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Linkedin eğitimleriyle profesyonel iş hayatınızı potansiyel 
müşterilerinize gösterebilir, yeni pazarlar yaratabilir ve 
ürün ya da hizmetlerinizin satışlarını artırabilirsiniz.

Eğitim Konu Başlıkları

Bu bölümde Linkedin’in tüm arayüzü ve fonksiyonları  Linkedin üzerinde 
uygulamalı olarak detaylıca anlatılacaktır. Katılımcılara verilecek görevler ile 
eğitim sırasında pratik yapmaları ve bilgileri pekiştirmeleri sağlanacaktır. 

Linkedin’i ve Fonksiyonlarını Tanıyalım
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Linkedin Kullanımı Eğitimi

Rakamlarla Linkedin. B2B ve B2C  
Metotlarında Linkedin’in Faydaları

Linkedin’e Genel Bakış
Linkedin arayüzleri
Linkedin arama fonksiyonları
Linkedin mesajlaşma
Linkedin bildirimleri 
Linkedin benim ağım 

Linkedin Kişisel Profiller
Kişisel profil bilgi giriş alanları
Kişisel profilimizi mükemmelleştirme 
yolları

Linkedin Kişisel Profillerinden 
Maksimum Fayda Sağlama Yolları
Profilimizi daha fazla iş odaklı hale    
nasıl getirebiliriz?

Linkedin Alumni
Alumni ile arama gerçekleştirme            
ve arkadaş tespiti

Linkedin Groups
Linkedin grupları                               
detaylı anlatım

Linkedin Learning
Linkedin eğitim fonksiyonu ile        
ücretsiz dersler

Linkedin Firma Sayfaları
Liknedin firma sayfaları                   
detaylı anlatım

Linkedin kullanımı                     
uygulama ve pratik çalışmaları

Soru Cevap



Bu bölümde Linkedin’i hedeflerimiz doğrultusunda 
etkili kullanmanın yollarına gerçek senaryolarla ve 
uygulamalı bir şekilde değineceğiz, bol bol pratik yapacağız.

Linkedin ile Networkümüzü genişletelim,
hep beraber kullanalım
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Linkedin ile kişisel ve ticari networkünüzü nasıl geliştirilir?

İlişkide olduğunuz kişilerle Linkedin üzerinden iletişimi ve etkileşimi 
sürdürme yolları

Hedef kitlenizden bilgi edinme, araştırma ve istihbarat yolları

Linkedin arama özeliliği, Linkedin grupları, Linkedin alumni, Linkedin 
şirket sayfası özelliklerini network geliştirmede  kullanılacak başarılı 
stratejiler ve uygulamalar

Linkedin şirket sayfasının network geliştirmede ve iş geliştirmede önemi.

Linkedin şirket sayfası takipçilerini satış ve iş geliştirme fırsatına 
dönüştürmenin yolları

Linkedin’de etkili içerik oluşturarak hedef kitleniz ile sürekli etkileşime 
geçmenin yolları. ( İçerik çeşitleri, etkileşim yolları, hashtagler,yöntemler 
ve tavsiyeler)

Linkedin’de oluşturulabilecek içerik tipleri ve faydaları

Soru Cevap

Eğitim Konu Başlıkları



Eğitmen Bilgisi

2004 yılında TED Ankara Koleji, 2009 yılında Başkent Üniversitesi 
İletişim Fakültesinden mezun olan Gökhan ÇAĞATAY, yazılım ve 
teknoloji firmalarında Satış, İş Geliştirme ve Ürün Yöneticiliği 
pozisyonlarında çalışmıştır.

2013 yılında ortak olduğu Alakazam Reklam Ajansı’nda gerçekleştirdiği 
başarılı projelerden sonra 2016 yılında buradan ayrılarak “Solutionz 
B2B Marketing”i kurmuştur.

Solutionz’da 2016’dan beri ekibi ile birlikte 20’den fazla sektörde varlık 
gösteren firmalar için B2B odaklı dijital pazarlama projeleri 
gerçekleştirmektedir.

B2B pazarlama faaliyetleri alanında ulusal ve küresel birçok şirketin 
çözüm ortağı olan Gökhan Çağatay, aynı zamanda profesyonel 
Linkedin eğitimleri de vermektedir.

GÖKHAN ÇAĞATAY
Kurucu - Solutionz B2B Marketing
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Eğitim Detayları

Eğitim toplam 4 saattir ve 1’er saatlik derslere 
ayrılarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim Süresi

Eğitim sonunda katılımcılara imzalı “Katılım Sertifikası” 
gönderilecektir.

Sertifika

Eğitim online platformlar (Zoom veya MS Teams)    
üzerinden verilecektir. Eğitim içeriği ağırlıklı olarak Linkedin 
üzerinden uygulamalı bir şekilde gerçekleşecek ve 
katılımcılara pratik yapabilmesi için yeterli süre tanınacaktır. 

Eğitimi Nerede ve Nasıl Alacaksınız?

Pazarlama Uzmanları & Yöneticileri, Sosyal Medya 
Yöneticileri, Dijital Pazarlama Uzmanları & Yöneticileri ve 
yeni müşterilere ulaşarak ilişkilerini sürdürebilir kılmak 
isteyen herkes eğitime katılabilir.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Eğitim sonunda “Profesyonel Linkedin Tüyoları” 
dahil işinizi ileri taşıyacak birçok kaynak tarafınıza 
ulaştırılacaktır.

Kaynak Paylaşımı
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Eğitime Katılanlar Ne Diyor?

Aldığımız eğitimin şirketimize oldukça olumlu katkıları oldu. 
Şirketimizi ve faaliyetlerimizi daha etkin olarak tanıtırken, 
eğitim sonrası iletişim ağımızda da ciddi artış sağlandı. 

Hedef kitlemize ulaşımımız çok daha kolaylaştı ve 
pazarlama gücümüz arttı.

“

Necdet Akdaş
Yönetim Kurulu Üyesi, Akdaş Döküm

Farklı müşteri bulma mecralarında aktif olmaları açısından 
uygulamalarla eğitim desteklenmiştir. 

Dış ticaret personellerinin ihracatlarını arttırmaya yönelik 
pazarlama stratejilerinde güncellenmeleri açısından verimli 

bir eğitim olmuştur.

“

Kamil Sunal
Bölge Müdür Yardımcısı, ASO 1. OSB

“
B2B kanalında hizmet veren firmalar başta olmak üzere 

tüm ilgililerin bu eğitimi almasını tavsiye ediyoruz.

Eray Gönenli
Genel Müdür Yardımcısı, Anot Group
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Eğitime Katılanlar Ne Diyor?

Eğitmenimiz Gökhan Çağatay konuya çok hâkim olup bize 
her süreçte çok destek oldu. Bu eğitimi almayı ve Linkedin 

kanalını müşteriler ile etkileşime geçmek için aktif olarak 
kullanmayı bütün firmalara tavsiye ederim.

“
Özge Öztepe

Dış Ticaret Uzmanı, QCTurk

“Eğitmenimiz konusuna hakim ve bilgili olduğu için, 
aldığımız eğitim çok basit ve anlaşılır olduğunu rahatlıkla 

söyleyebilirim.

Emre Ungan
Marketing Executiv, Optima Mühendislik
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Referanslar
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