
İstediğiniz Şekilde Keşfedin!
Kendi okulunuzun (veya başka bir okulun) mezunlarının 
nerede yaşadıklarını, hangi kurumlarla ve ne tür işlerde 
çalıştıklarını keşfedin. Aramanızı tarih aralığı, okudukları 
bölüm, yetenekleri ve Linkedin'deki bağlantınıza göre 
düzenleyebilirsiniz. Mezun Araçlarında istediğiniz bağlantıya 
tıklayın ve istediğiniz unvanlara, işverenlere, konumlara, 
bölümlere, yeteneklere veya bağlantı düzeyine göre 
araştırmanızı daraltın. 

Kariyerinize Başlamak için Daha 
İyi bir Yer Yok!
Okulunuzdan mezun olanların nerede olduğunu ve 
neler yaptıklarını sizinle paylaşabiliriz. Yeni mezun 
olduysanız veya hala öğrenciyseniz, Mezun Araçları, 
mezunların tecrübelerinden ve deneyimlerinden yola 
çıkarak akademik hayatınız veya kariyeriniz hakkında 
kararlar vermenize yardımcı olur. 

Linkedin Mezun Araçları

Dünya Çapında 
23.000 Üniversiteden

Mezunların kariyer 
hikayelerini keşfedin

Öğrenciler için Benzersiz bir 
Kariyer Planlama Platformu! 
Yüz binlerce üyenin profilinden oluşturulmuş Linkedin 
Mezun Araçları, 23.000'den fazla üniversitenin 
mezunlarının hikayelerini keşfetmenizi ve yolculuğunuzda 
size yardımcı olacak ilişkiler kurmanızı sağlar. 



Üniversite 
veya bölümü 
filtreleyin!
Mezun Araçlarını hangi okulların mezunları 
sizin istediğiniz tarzda işlere yerleştirdiğine 
bakmak için kullanın. İlgilendiğiniz bir okulu 
arayın ve bir çalışma alanı seçin, o alanda 
mezunları işe almış en iyi 25 işverenin 
listesiyle karşılaşacaksınız. İsimlerine 
tıklayınca, okuldan iş hayatına kadar ne tür 
bir yolu takip ettiklerini görebilirsiniz. 
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Akademik rotanızı mı 
çiziyorsunuz?
Doğru bölümü filtrelemeniz ve hangi 
yetkinliklerin ve sertifikaların size iş 
hayatında yardımcı olabilecekleri 
öğrenmeniz için Mezun Araçları harika bir 
kaynak. "Ne Okudular" ve "Yetenekleri Neler" 
bağlantılarına bir göz atın ve sizden önce 
yola çıkanlardan öğrenmiş olun. 
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İş aramaya mı 
başlıyorsunuz? 
Diyelim ki çalışmak istediğiniz bir şirket var, 
sizin bölümünüzden mezun olmuş ve orada 
çalışan mezunları bulmak için Mezun 
Araçlarını kullanın. Onların becerilerini kendi 
becerilerinizle karşılaştırın ve nerede 
gelişmeye ihtiyacınızın olduğunu öğrenin. 
Mezunlar öğrencilere yardım etmekte 
isteklidirler, onlara ulaşın ve içerden birinin 
görüşlerini almış olun. Rotanızı çizmek için 
harika bir adım olacaktır. 
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Haliç Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.

Çeviren: Zişan Baş/Haliç Üniversitesi İMT öğrencisi
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