
Networking 
nedir?
Ne değildir?



Networking???

Networking (network oluşturma) kavramı iş
yaşamında sürekli karşımıza çıkıyor. Tüm kariyer
uzmanları networkümüzü geliştirmemizi öneriyor. 

Peki network neden bu kadar önemli? 

Nasıl kurulur? 

Devamlılığı nasıl sağlanır? 

Gelin pratik bazı ipuçları ile konuyu inceleyelim. 



Network nedir?
Network iletişim içinde olduğunuz, karşılıklı fikir, yardım, destek alışverişi içinde

olduğunuz yani etkileşimde olduğunuz insan topluluğudur. 



• Ailenizden başlayarak çemberi yavaş yavaş genişletin.

• Okul, staj, iş hatta tatil dönemlerinizde tanıştığınız
kişiler bile networkünüze dahil olabilir. 

• Zaman içinde çeşitli etkinlikler sayesinde bu kişilerin
networkü de sizin networkünüze dahil olabilir.

Kimler networkümüze dahildir?



Profesyonel network 
nasıl oluşturulur?

• Eğitim, seminer, kongre vb. resmi ve 
gayri resmi etkinlikler yeni kişilerle
tanışmak için idealdir. 

• Hatta artık sadece bu amaçla
networking toplantıları da 
düzenleniyor. Bunlara katılabilirsiniz. 

• Gittiğiniz her etkinlikte kendinize en az
5-10 yeni kişiyle tanışmak gibi bir
hedef koyun. 

• Tanışmak istediğiniz kişilerin yanına
gidin ve kendinizi tanıtın. 



Profesyonel network 
nasıl oluşturulur?

• Böyle ortamlarda her zaman kartvizit
alışverişinde bulunun. 

• Öğrenci bile olsanız mutlaka sizi tanıtan bir
kartvizitiniz olmalı. 

• Bu kartvizitte iletişim bilgileriniz yanında sizi
tarif eden özel bazı şeyler de olabilir. 



• Birinin kartvizitini aldığınızda
üzerine nerede, ne zaman 
tanıştığınız bilgilerini ve o kişiyi
size hatırlatacak özel bilgileri
ekleyin. 

• Bu kişilerle belirli aralıklarla
iletişim içinde bulunmaya çalışın. 

Profesyonel network nasıl
oluşturulur?



Profesyonel network 
nasıl oluşturulur?
• Sosyal medya, özellikle Linkedin gibi profesyonel

iş ağları da networkü geliştirmek için önemli
kaynaklardır. 

• Sizi ve hedeflerinizi doğru tarif edecek bir profil
oluşturun.

• İletişim kurmak istediğiniz insanlara kendinizi
tanıtın.



Bir etkinliğe katılmadan önce…
Bir etkinliğe katılmadan önce şu sorulara mutlaka yanıt verin:

• Etkinlik nerede, ne zaman?

• Etkinliğin içeriği nedir? Ben bu konuda neler biliyorum? 

• Konuşmacıları, davetlileri inceleyin. Kimlerle tanışmak
istiyorum?

• Tanıştığım insanlara kendimi nasıl tanıtacağım?

• Tanıştığım insanlara hangi soruları sormalıyım?

• Ortam nasıl olacak? Nasıl giyinmeliyim?

• Yeterli teknik malzemem (kartvizit, defter, kalem, şarj vb.) var 
mı?



Network oluşturmak yeterli mi?

• Eğer tanıştığınız kişilerle iletişiminizi sürdürmüyor ve 
etkileşimde bulunmuyorsanız network tek başına
yeterli değildir. 

• Yeni tanıştığınız kişilere en azından bir e-posta ya da 
mesaj atarak tanıştığınıza memnun olduğunuzu
söyleyin. 

• Networkünüzdeki kişilerin başarılı ya da üzüntülü
günlerinde duygularınızı onlarla paylaşın. 

• Özel günleri unutmayın. 

• Gördüğünüz bir haberi, okuduğunuz bir kitabı ilgisini
çekeceğini düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz.



Yeni 
içeriklerle 
görüşmek 

üzere #evdekal


