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2019
Yorumlar, adeta algoritmanın çalışmasını sağlayan yakıt olarak görülür.
Beğeniler erişimi %50, paylaşımları %25 etkiler.

2020
Beğeniler, yayınlandıktan sonraki ilk 2 saat içinde algoritmayı tetikler, ancak bir yoruma
kıyasla yalnızca %50'lik bir etkiye sahiptirler.
Yeni tanıtılan “Destek” butonu, diğer 5 tepkiden %10 daha fazla görüntülenmeyle
sonuçlanıyor gibi görünüyor.
Yorum geldikten sonraki 24 saat içinde o yoruma beğeni ile yanıt verirseniz, algoritma
üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır. Şirket sayfanızın görüntülenmesini artırmak istiyorsanız
önemli bir özelliktir.
Başkalarının içeriğiyle etkileşime girmemeniz, sizin içeriğinizi ve/veya etkileşiminizi kötü bir
şekilde etkilemez. 

2021
Beğeniler, 1. derece bağlantılarınızdaki erişimi %2 artırır. Karşılıklı beğeniler ise ekstra %3
etkileşim getirir.
Bir şirket sayfası gönderisini beğenmek, şirket takipçilerinin erişimini %3 ile %4 oranında
artıracaktır.
Tepki butonlarının kullanımı arasında herhangi bir fark yoktur.
Bir gönderide 24 saat içinde etkileşim almanın olumlu etkisi, 2020'de 3-4 gün sürüyor iken
şimdi 6 gün kadar sürmektedir.

Beğeniler/Yorumlar



2019
Gönderilerinizin etkisini ikiye katlamak için aldığınız yorumlara mutlaka yanıt vermelisiniz. Bu
takdirde görüntülenme ve etkileşimde %250'ye varan bir artış alırsınız.

2020
Yorumlar, gönderileriniz için hâlâ çok önemli. Bir beğeni ile karşılaştırıldığında, 2 kat daha
fazla görüntülenme sağlarlar. Bir paylaşıma kıyasla, 8 kata kadar daha fazla görüntülenme
demektir.
Yorumlara yanıt veren bir yazarın, olumlu etkisi 2019'a göre daha az olsa da algoritma bu
gönderileri akışlarda daha uzun süre gösterecektir. Yazarın iki saat içinde yorumlara yanıt
vermesi önemlidir.
Yazarın erişimi olumlu yönde etkilemesi için yorumlara 24 saat içinde dönüş yapması gerekir.

2021
Şirket çalışanlarının yaptığı herhangi bir etkileşim, harici takipçilerin etkileşimine kıyasla %20 ile
%25 daha az etki yaratır. 
5 kelimeden az olan yorumlar %15 ile %20 daha az etkileşime sahiptir.
“Yorumunuzu bir gönderiye dönüştürün” özelliği çalışmıyor diyebiliriz. Normal bir
gönderiye kıyasla ortalama olarak 80 ile 85% arasında daha az bir görüntülemeyle sonuçlanıyor.
1. dereceden bağlantılarınızın içeriklerine yaptığınız herhangi 20 etkileşim kendi
gönderilerinizdeki etkileşimi %10 artırıyor. 

Etkileşim



2019
Hashtag'ler algoritmayı kesinlikle etkiler.
Hashtag'ler olmadan sayfa akışı üzerinde %50 daha az etkiniz olur.
3 hashtag eklemek ideal olarak görülmektedir.
Çok fazla hashtag kullanımı, görüntülenmeler/etkileşim üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.
Hiç hashtag kullanmamak, 6'dan fazla hashtag kullanmaktan daha iyidir.

2020
3 veya 10'dan fazla hashtag içeren gönderiler, 3-9 hashtag içeren gönderilere göre %20-40
daha az erişime sahiptir.
Hashtag'lerin gönderiler üzerindeki konumu erişimi etkilemez.
Çok takipçili (100.000+) hashtag’leri kullanmak erişim üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.
Algoritma, hashtag takipçileri normal takip edilen bağlantılara göre öncelikli kabul edilir.

2021
Hashtag kullanımında en uygun sayı 3 ile 5 arasındadır.
3'ten az hashtag erişimi %40 oranında azaltır. 5'ten fazlası erişimi %20 oranında azaltır.
9'dan fazlası erişimi %35 oranında azaltır.
Yorumlara hashtag koymanın erişim üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Gönderilerinizde belirlediğiniz spesifik bir hashtag kullanmak, akışınıza düşen ilgili içerikleri
%10 oranında artıracaktır.

Hashtagler



2021
Kişisel hashtag'ler, kendi kişisel (veya Şirket) topluluğunuzu oluşturmanın harika bir yoludur.
Eğer yaratılan kişisel bir hashtag’in:
400-800 takipçisi varsa +%7, 
800-1.500 takipçisi varsa +%12,
2.000+ takipçisi varsa +%15 etkileşim yaratır.

Kişisel Hashtag'ler

2019

-

2020

-



2019
Yeniden paylaşımlar zaman zaman akışınıza düşebilir ama Makaleler gibi çok az etkileşim
getirirler.
LinkedIn, ağınızdaki kişiler tarafından yapılan yeniden paylaşım bildirimlerini göndermeyi
durdurdu.

2020
Paylaş'a bastığınızda, LinkedIn, daha önce yayınlanmış bir şeyi paylaşmak üzere olduğunuzu
bilir. Sonuç olarak, bir yoruma gelen tepkilere kıyasla %10-15 oranında zayıf bir paylaşım
olarak derecelendirilir.
Yeniden paylaşılan bir gönderiye gönderinin orijinal yazarı yorum yaparsa, normal bir
yeniden paylaşımdan 3-4 kat daha fazla görüntülenme alır.

2021
Yeniden paylaşım yapmak 1. derece bağlantılar arasındaki etkileşimi %4 artırır ve 1. Derece
bağlantıların gönderiyi yeniden paylaşması ekstra %1 etkileşim getirir.

Sonuç: gönderinin orijinal yazarı, yeniden paylaşılan içeriği için makul miktarda ek
görüntülenme alır. Ancak yeniden paylaşılan bir gönderi, normal bir içeriğe kıyasla erişimi -
%85-%90 azaltmasıyla kendi akışınızda/ağınızda çok kötü performansa neden olur.

Yeniden Paylaşımlar 



2019
İnsanları etiketlemenin, algoritma üzerinde bir etkisi yok gibi görünmekte ancak etiketlediğiniz
kişilerden veya şirketlerden muhtemelen daha kolay etkileşim alırsınız.

2020
Kişileri veya şirketleri etiketlemek, gönderinizin görünürlüğünü otomatik olarak artırmaz.
Sıklıkla etkileşimde bulunan kişileri etiketlemek, görüntülenme sayınızı artıracaktır.
Algoritma, etiketlediğiniz kişiler “geri etkileşimde bulunmuyor” yada “etiketini kaldırıyor” ise
görüntülenme sayınızı düşürür.
Olumlu bir etki elde etmek için etiketlediğiniz kişilerin en az %50'sinin gönderinizle etkileşime
girmesi gerekir. %25'ten daha az yanıt gelirse, gönderiniz spam olarak derecelendirilecek ve
gönderiniz %20-30 daha az görüntülenecektir.

2021
Etiketlenmiş kullanıcıların %40-50'si etkileşime geçmezse, erişim üzerinde olumsuz etki olur.
Etiketlenmiş kişiler gönderinizi beğenirse, herhangi bir etkisi olmuyor. Yorum yaparlarsa,
erişimizde %10-15 artış elde edersiniz.
Yorumlardaki etiketler gönderiye yardımcı olacak ve gönderiyi ağınızda görünür hale
getirecektir.
Kişileri yorumlarda etiketlemek, yanıt vermeseler bile erişim üzerinde olumsuz bir etkiye yol
açmaz.

Etiketleme



2019
10.000'den fazla görüntülenme alan son derece iyi paylaşımlar arasında ilişkisel bir durum
bulunuyor. Bu gibi paylaşımların hepsi paylaşıldıktan sonraki ilk bir saat içerisinde 20'den fazla
etkileşim (beğeni ve yorum) almış görünüyor.

30-50.000, ortalama 52 etkileşim alıyor
20-30.000, ortalama 37 etkileşim alıyor
10-20.000, ortalama 28 etkileşim alıyor

2020
Gönderiler, yayınlandıktan sonraki ilk 2 saat içinde algoritma tarafından test ediliyor.

50.000'den fazla görüntülenme alanlar, ilk 2 saatte ortalama 100 etkileşim alıyor.
30-50.000, ortalama 65 etkileşim alıyor
20-30.000, ortalama 42 etkileşim alıyor
10-20.000, ortalama 28 etkileşim alıyor

2021
Paylaşımlarınızdan en iyi sonucu almanız için, gönderinizi paylaştıktan sonra test grubunuzun
ilk 2 saat içerisinde etkileşime geçmesi gerekir. 

Bir gönderi 150'den fazla etkileşim alırsa 50.000 görüntülenme alır*
Bir gönderi, 80-100 etkileşim alırsa 25-50.000 görüntülenme alır*
Bir gönderi, 50-70 etkileşim alırsa 10-25000 görüntülenme alır*
*ilk 2 saat içerisinde
2020 ile karşılaştırıldığında, aynı miktarda görüntülenmeye ulaşmak için artık %40'tan daha
fazla etkileşim almak gerekiyor gibi görünüyor.

1. / 2. Saat



2019
Metin ve resimden oluşan bir gönderiyi ele alalım;
Metin + dış bağlantı %25-50 (normalden) daha az erişim alır.
Sadece dış bağlantı %50-80 arasında daha az erişim elde eder.

2020
Bekleme süresinin (dwell time) piyasaya sürülmesinden bu yana, dış bağlantılara sahip
gönderilerde %10-25'lik bir artış görülüyor.
İçeriğinizi yayınladıktan hemen sonra düzenleme aracıyla linki eklemeniz en iyi sonucu
getiriyor.
Bağlantıyı orijinal gönderinize eklemenizse ikinci en iyi sonucu veriyor.
Ekstra tıklamaların dezavantajı ve ilk yorumun diğerleri arasında kaybolması nedeniyle 1.
yorum yöntemini kullanmayın (linki ilk yorum olarak eklemeyin).
2 bağlantı içeren gönderiler %25 daha az görüntülenme alır. 3+ bağlantı içeren gönderiler
%40 daha az görüntüleme alır.

2021
Dış bağlantıyı doğrudan orijinal gönderiye eklemeniz çok daha etkili olacaktır.
Düzenleme yöntemini kullanmamanızı öneririz çünkü 1. saat içinde düzenlenen gönderilerin
erişiminde %25'lik bir düşüş görülür.
Bağlantıyı yorumlarda yayınlamak, erişimi %15 oranında azaltır.
Gönderiniz başkası tarafından paylaşıldığında, bağlantı kaybolur.

Dış Bağlantı



2019
Bir Şirket Sayfasının ortalama erişimi, takipçilerinin yaklaşık %4-6'sı kadardır.
Bir Şirket Sayfasını takip ettiğinizde, sayfanın gönderileri ilk bir hafta boyunca akışınızda
karşınıza çıkar. 
Bu paylaşımlarla etkileşimde bulunmazsanız, bir haftadan sonra daha fazla o sayfadan
güncelleme görmezsiniz. Fakat bir tanesiyle etkileşime girerseniz, algoritma o sayfanın
paylaşımlarını daha uzun süre akışınızda gösterecektir.

2020
İlk grupta ortalama erişim oranı takipçilerin %2-6'sı kadardır.
Çalışanlarınızdan sayfa içeriklerini paylaşmalarını istemeyin, 5 kat daha fazla erişim için
yorum yapmalarını isteyin.
Bireysel bir sayfanın aksine, Şirket Sayfalarının günlük maksimum gönderi sayısı yoktur.
Ancak şirketiniz ayda bir kereden az gönderi yayınlarsa erişiminiz %2'ye düşer.
%100 tamamlanmış Şirket Sayfalarının erişim oranı daha yüksektir.

2021
İlk test grubundaki erişim oranı ortalama olarak takipçilerin %3'üdür.
Bir Şirket Sayfasını takip ettiğinizde, sayfanın gönderileri ilk bir hafta boyunca akışınızda
karşınıza çıkar. 
Haftada 8'den fazla veya 1'den az gönderi yayınlamak, ortalama erişimi neredeyse %30
oranında azaltacaktır.
%100 tamamlanmış Şirket Sayfaları, %20'den fazla erişim elde eder
Vitrin Sayfalarında (Showcase Pages) etkileşim oranı, 2020'den bu yana önemli ölçüde
düşmüş, erişim %85 oranında azalmıştır.

Şirket Sayfası



2019
Daha yüksek bir SSI, ağınızın genişliğinden bağımsız olarak size daha yüksek erişim sağlar.
Görünüşe göre LinkedIn, daha yüksek SSI skoru olan insanları daha fazla görünürlükle
ödüllendiriyor.

2020
Daha yüksek bir SSI ile içeriğinizin daha iyi performansı arasındaki korelasyon, geçen yıla
göre daha az etkilidir. Araştırmalara göre:

90+ = %150
75-90 = %125
60-75 = %100 (ortalama erişim)
45-60 = %75
30-45 = %25

2021
Bu yılki araştırma, SSI etkisinin azaldığını, ancak yine de (özellikle ilk test grubunda) etkili
olduğunu gösteriyor:

90+ = %30 daha fazla
75-90 = %20 daha fazla
60-75 = %10 daha fazla
45-60 = ortalama erişim
45’ten küçükse = %20 daha az erişim

Sosyal Satış Endeksi



2019
Bir All Star profile sahip olmak, görüntülenme üzerinde olumlu bir etkiye neden
oluyor.
Linkedln, görünüşe göre algoritmasında All Star profillere öncelik tanıyor.
Orta derece profil sahibi üyeler, görüntülenme/etkileşimde yaklaşık %30 bir
azalma yaşıyor.

2020
Linkedln, profilinizin tamamlanma oranına bağlı olarak, test grubunuzdaki
görünürlüğünüzü şöyle dağıtıyor:

All Star = 1,5x Erişim 
Orta Düzey = Normal Erişim
Başlangıç = 0,5x Erişim

2021
All-star profile sahip olduğunuzda, test grubunuzda %30-40 oranında daha
fazla görüntülenmeye sahip olursunuz.
Arama sıralamalarında daha üstlerde bulunursunuz.
All Star profile sahip olmak, ağ erişimizi artırır.

All-Star



2019
-

2020

Bir gönderi ekranda ne kadar süre boyunca görüntüleniyor?
İnsanlar bir gönderide "daha fazlasını gör" bağlantısını tıklıyor mu ve tıkladıktan sonra
gönderi üzerinde vakit harcıyor mu?

Belge içeren gönderiler +%40-60 
Video içeren gönderiler +%20-40 
Dış bağlantı içeren gönderiler +%15-30
3 satırdan az metin içeren gönderiler -10- 20% etkileşim alıyor.

LinkedIn, Mayıs 2020'de ‘Bekleme Süresini’ algoritmalarına ekledi. Bekleme süresi 2 şeyi
ölçüyor:

1.
2.

Odak artık ilgi çekmekte değil o ilgiyi sürdürmekte.
Geçen yıla kıyasla, Bekleme Süresi aşağıdaki değişikliklere neden oldu:

2021
Anketler: +80-100% 
Belge içeren gönderiler +%10-15 
Videolu gönderiler +%5-10 
Çoklu resim içeren gönderiler +%5-10 
Dış bağlantı içeren gönderiler -10-15%
3 satırdan az metin içeren gönderiler -%20

2021’de LinkedIn içeriklerinin erişimlerinde aşağıdaki değişiklikler izlendi:

6 satırdan az metin içeren metin gönderileri, ilk test grubunda %25-35 daha az görüntüleme
alıyor.
İnsanların "Daha Fazlasını Gör” butonuna tıklamasını sağlamak, etkileşim açısından beğeni
almaktan daha güçlü hale geldi.

Bekleme Süresi



2019
LinkedIn, 2017 yazında organik video paylaşımlarını desteklemeye başladı. Üyeleri bu konuda
bilgilendirmek ve pazarlamacıları cezbetmek için algoritma üzerinden videoların öne
çıkarılmasını sağladılar.
2017’nin son çeyreğinde %1.5 etkileşim alan videolar, 2018’in ikinci çeyreğinde en yüksek
noktaya ulaşmış (%2.4), 2019’a gelindiğindeyse %1.2’ye düşmüştür.

2020

30-60 saniye arası 
Kare formatta
Altyazılı

30-60 saniye video = %100 etkileşim
1-3 dakika = %20 daha az etkileşim
3-6 dakika = %45 daha az etkileşim
7-10 dakika = %75 daha az etkileşim
10+ dakika = %90 daha az etkileşim

LinkedIn, akışımızda organik video göstermeyi seviyor. Bekleme Süresinin de tanıtılmasıyla
hem görüntülenme hem de etkileşim üzerinde olumlu bir etki getirmeye başladı. 
İdeal video formatıysa şu şekilde: 

Videolar Temmuz 2020'de Temmuz 2019'a kıyasla %10-30 daha fazla etkileşim alır olmuştur.

2021
Akışlarımızda görülen organik video oranı %30-40 arasında düşmüştür.
Akışlarımızda artık %20-30 daha fazla Reklam videosu içeriği görülmektedir.
Videoların %60 kadarında artık altyazı var.
Videoların yalnızca %20'si tercih edilen kare formatta.
Yayınlanan tüm videoların ortalama uzunluğu 1 dakikanın biraz üzerinde.
Ancak, videoların %60'ı 1 dakikadan az sürmekte.

Video



2019

-

2020
LinkedIn Live'ın ortalama etkileşimi %2,2'dir (akışta gösterilen organik videolardan çok daha
düşük).

2021

Görüşmeler/uzmanla tanışma %5,2/6.4
Canlı etkinlikler: %4,4-5,0 
İş ilanları: %3,4 
Uzman konuşmaları: %2,6 
Kutlama: %1,8-2,5

LinkedIn Live kullanıcıları 2021'de %574 oranında artmıştır. (2020'de %437 artış vardı)
LinkedIn Live, organik videolardan 20 kat daha fazla yorum, 6 kat daha fazla beğeni alır.
2021'de, akışımızda 2020'ye kıyasla LL videolarında yalnızca +%10-15 artış görülmüştür.
LL video için ortalama etkileşim oranı %3,6'dır.
İçeriklere göre dağılım:

LinkedIn Canlı



2019
Çok fazla paylaşım yapmayın. Günde birden fazla gönderi paylaşmanız, o gün paylaşılan tüm
gönderilerinizi olumsuz etkiler Algoritma, yoğun paylaşım yapan kullanıcıları değil farklı
kullanıcıların içeriklerini derlemeyi seviyor.
2. bir gönderiyi 2 saat içinde paylaşırsanız, aynı miktarda görüntülenme elde etmek için 3 kat
daha fazla etkileşim almanız gerekir.
Aynı gün içinde 3'ten fazla gönderi paylaşırsanız, üçüncüsü neredeyse hiç
görüntülenme/etkileşim almaz.

2020
LinkedIn, akışlarda aynı yazara ait 2'den fazla içerik göstermek istemez.
Günde iki kez gönderi yayınladığınızda, LinkedIn bunu test edecek ve geçici olarak ilk
gönderinizi daha az görünür hale getirecektir.
İkinci gönderiniz iyi puan alırsa, ilk gönderiniz ortalama %50 daha az görüntülenme alır.
İkinci gönderiniz iyi puan alamazsa, ilk gönderiniz %20 daha az görüntüleme alır.

2021
24 saat içinde birden fazla içerik yayınlamayın. LinkedIn, erişiminizi tüm gönderilere
bölecektir.
Günde 3 kez gönderi yayınlarsanız, 1. gönderinizdeki etkileşimi tam anlamıyla öldürürsünüz.

Sıklık



2019
Makaleler, 2014 ve 2015'te algoritma tarafından öne çıkarılıyordu. LinkedIn, bir makale
yayınladığınızda tüm ağınıza bildirim gönderiyordu.
LinkedIn, önce bu bildirimleri göndermeyi durdurdu ama durum oradan sonra daha kötüye
gitmeye başladı. LinkedIn, makalenin ağınız arasında büyük ölçekte yayılmasına da dur dedi.
Makaleler, metin ve resimden oluşan bir gönderiyle karşılaştırıldığında (bu da %100 erişim
anlamına gelir) %150-250 daha az erişim elde eder.

2020
Makaleler 2013'ün sonlarında tanıtılmıştı. 2016'dan beri makale görüntülenme sayısında
önemli ölçüde azalma yaşanmıştır.
Sıradan gönderilerle aynı miktarda etkileşim puanına sahip makaleler, %70 ila %85 arasında
daha az görüntülenme almaktadır.
LinkedIn, 2019'un sonunda şu anda tüm üyelere sunmakta oldukları “Haber Bülteni”
(Newsletter) tanıttı.
Haber Bülteni makalelerinin görüntülenme sayısı, normal makalelerin 4 katı kadardır.

2021
LinkedIn SSI (Social Selling Index – sosyal satış endeksi) puanınızı artırmanın bir yoludur.
LinkedIn profilinize medya ve görseller ekleyerek profesyonel markanızı oluşturmuş, onay
(endorsement) ve tavsiye (recommendation) almışsanız yayınladığınız makaleler daha güçlü
etkiye sahip olur.
LinkedIn'deki makalelerinizdeki görüntülenme sayısı, birinin makalenizi kaç kez açtığını temsil
etmektedir.

Makaleler



2019
 
-

2020
 
-

2021
LinkedIn algoritması anketleri seviyor!
Her anket, bir yorumla aynı etkiye sahiptir ve erişiminizi önemli ölçüde artırır.
2020 ile karşılaştırıldığında, anketler erişimde iki katına çıkmış durumdadır.
Bir anket oluşturursanız, bir sonraki hafta akışınızda +%30 daha fazla anket görürsünüz.
Şirket sayfalarındaki anketler, kişisel profildeki anketlere göre %65-%75 daha az
görüntülenme alır.
İlgi çekici bir anket oluşturursanız, bir sonraki anket-dışı gönderiniz %10 ile %15 arasında ek
etkileşim alacaktır.

Anketler



2019
 

-

2020

-

2021
Erişim ya da etkileşim oranınızı etkilemiyor.
Erişim alanınızı bağlantılarınız yerine takipçilerinize kaydırıyor.
5 kat daha hızlı takipçi kazanmanızı sağlıyor.
Bağlantı davetlerini 3 kat oranda düşürüyor.
İçeriklerinize profilinizde listelediğiniz hashtag'leri eklerseniz, erişiminizi +%15 artırıyor.

LinkedIn, 2021’de Yaratıcı Modu'nu tanıttı. Bu mod:

Oluşturucu Modu
(Creator Mode)



2019

-

2020
İnsanları algoritmanıza geri getirmek için, o kişinin profilinde 1 hafta içinde 2 aksiyon almanız
gerekir (mesaj, onay, etkileşim veya bağlantı).
Harici sitelerden başka yazı tiplerinin (kalın/italik) kullanılması, içerik performansı üzerinde
olumsuz bir etkiye sahiptir.
Takipçiler, bağlantılardan daha az içerik görür.

2021
2020'de çalışma saatleri içinde içerik yayınlamak için en uygun 3 saat vardı. Bunlar; sabah,
öğle yemeğinden hemen sonra ve akşamın erken saatlerindeydi.
2021'deyse sabah 08:00'den akşam yaklaşık 19:00'a kadar düz bir çizgi olarak paylaşımlar
görüyoruz.
Yine de paylaşım için en iyi günler şunlardır: Salı-Perşembe-Cumartesi*
Paylaşım için en iyi zaman dilimleri ise sabah 08:00-10:00 (yerel saat).
*Cumartesi günü tüm üyelerin yaklaşık %60'ı Linkedln'i kontrol ederken, yalnızca %20'si
içerik yayınlıyor.
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