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Planlama
ve Süreç
İnşası

Bütüncül bir bakış açısı gereklidir. 
Tek bir toplantı, konferans ya da 
çalıştay olarak düşünmemeli, bir 
süreç inşa edilmeli . 

Hedefi ve sonuçları tanımlı, 
faaliyetleri buna göre 
oluşturulmuş, paydaşları ve 
hedeflenen isimlerin belli 
olduğu, somut veri ve analize 

dayalı bir süreçtir. 



Süreci tasarlarken
nelere dikkat

etmelisiniz? 
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Hedef kitle

Veri Analiz

Zamanlama
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Veri Toplama ve Analiz



Veri Uzmanlık Sağlar

Yöntemler çeşitli



İnternet erişimi olan 25 yaş altı 
grup

%93 25 -34 yaş arası
%90 35 -44 yaş arası
%71 45-54 yaş arası
%25 55 ve üstü 

Akıllı telefonu ile 5 dakikadan az video 
izleyenler

%48

%58
Cep telefonu ile video izleyenler



Y Kuşağı (1980 – 1990ların sonuna 
kadar)

İnternete bağlanmıyorlar, internette 
yaşıyorlar
Dijital medya dili ana dilleri
Google’a danışıyorlar
Medya içerikleri tüketirken kendileri 
de aktif katılmak istiyorlar
Paylaşmayı ve eğlendirmeyi seviyorlar

Dijital Anneler

Donanımlı, bilgi sahibi, güçlü ilişkiler 
ağı olan ve trendleri takip eden, 
kendisi de »trendy» olan anneler
%75’i her ay internet üzerinden içerik 
üretiyor
%55’i ürün almadan önce araştırıyor
Her 3 anneden 1’i beğendikleri
Markaları tavsiye ediyor



Veri Analizi



Bir Türkiye Hayali



1 TR Hayali
Verileri Bize
Ne Dedi

Güçlü ekonomi; fırsat eşitliği 
ve gelir adaleti
Çocukların potansiyelini 
ortaya çıkaran bilimsel 
eğitim
Bilim ve teknoloji üreten 
Türkiye
Kaostan uzak, huzurlu, 
yüksek binalarla 
kuşatılmamış yaşam alanı 
olan kentler
Herkes kanun önünde eşit, 
ifade özgürlüğünün olduğu 
huzurlu ve mutlu bir 
yaşamın olduğu bir ülke
Demokrasi, insan hakları, 
eğitim, bilim ve teknoloji 
alanında lider ülke



DEĞİŞİM 
ALANINI 
TANIMLAMA

Sorun ve çözümün tanımı,

Bir Araç olarak Politika Metni



Teşhis



Her bir çocuğa yatırım yap: Geleceği 
güvence altına al

Bütün Çocuklar için Acil Öncelikler

Öncelik: Çocuk Yoksulluğunu Sona 
Erdirmek.

Sorun

Neden 
Önemli

Ne 
Yapılmalı



Öncelik : Her bir çocuk ve hamile kadının karşılanabilir, kesintisiz, kapsamlı bir beden ve 
ruh sağlığı güvencesi ve hizmetine sahip olmasının sağlanması.

Sorun : Bugün, yaklaşık 9 milyon çocuğun sağlık güvencesi yok. 500,000’den fazla hamile 
kadın sağlık güvencesinden mahrum ve temel sağlık hizmetlerine zamanında ulaşamıyor.

Önem :Sağlık güvencesi olmayan kişiler sağlıksız bir yaşam sürüp, erken ölüyorlar. 
Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en zengin ülke olmasına karşın, göstergeler, çocuk 
sağlığının durumunun endüstrileşmiş ülkeler arasında en kötüler arasında yer aldığını 
ortaya koyuyor.

Ne yapılmalı: Her bir çocuk ve hamile kadının karşılanabilir, kesintisiz, kapsamlı bir 
beden ve ruh sağlığı güvencesi ve hizmetine sahip olmasının sağlanması.





Taban Oluşturma

Karar vericiler sayıya, desteğe 
bakar
Tanımlı bir grup 
Mobilize edebilmek gerekli
Tam olarak ne istediğinizi 
söylemeniz gerekli 
Hedef kitlenizin doğasına göre 
erişim araçları belirleyin
Size verilen desteği görünür 
kılın
Karşıt argümanları bilin



MESAJ 
OLUŞTURMA

Kısa, basit ve
anlaşılır

Hedef kitlenize. 
yönelik

Araca uygun hale 
getirilmiş

Sık tekrar edilen

Harekete geçirici



İletişim
Stratejisi



KARAR VERİCİLERLE 

İLİŞKİ İÇİN SÜREÇ 

İNŞASI



İlişki Yönetimi



Kararlar
Nerede
Alnıyor
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ulaşabilirsini
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z?

Ne 
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?

Kilit Aktör Analizi


