
 
 
 
 

Anna Lindh Vakfı – Türkiye Ağı 
Kapasite Geliştirme Etkinliği, 24-25 Şubat 2016 

 
STK’lar için Stratejik İletişim Eğitimi1  

TASLAK PROGRAM 
 
1. GÜN 
 
09:30– 09:45  Açılış  

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Açılış Konuşması 
 
09:45 – 10:15  Tanışma 

Katılımcıların eğitimden ne bekledikleri, iletişimin hangi alanında zorlandıkları 
konuşulacaktır. 

 
10:15 – 10:45  Giriş: Stratejik İletişimden Ne Anlıyoruz?  

Stratejik iletişim planının nasıl yapılacağı, kurumumuzu nasıl tanıyacağımız ve 
analiz edeceğimiz anlatılacaktır.  

 
10:45 -  11:15  Stratejik İletişim Planı Adımları ve Bileşenleri  

Durum analizi, iletişim çalışmasının amacı, hedefleri, hedef kitlenin analizi, 
mesajların belirlenmesi, strateji ve taktikler, zaman planı ve değerlendirme 
başlıkları hakkında bilgi paylaşımı. 

 
11:15 -12:00  Stratejik İletişim Planı Bileşenleri Çalışmalarına İyi Örnekler  

  Tüm bileşenler uygulamada dikkat edilecek püf noktaları ve iyi örneklerle 
detaylandırılacaktır. 

 
12:00 – 13:30  Öğle Yemeği2  
 
13:30 – 14:00   İletişimciler için Pratik Bilgiler, Faydalanılabilecek Açık Kaynaklar 

İletişim planlarını hazırlarken veya uygularken kullanılabilecek online araçlar 
hakkında bilgi paylaşımı yapılacaktır. İyi örnekler, uygulamalar gösterilecektir.  

 
14:00 – 14:30   Hikaye Anlatıcılığı 

Bir iletişim aracı ve kimi zaman da iletişim stratejisi olarak kullanılan “hikâye 
anlatıcılığı” tanıtılarak, örnekler üzerinden somutlaştırılacaktır.   

 
14:30 – 14:45  Kahve Arası 

                                                           
1
 Bu program, Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı Stratejik İletişim eğitimi için taslak olarak hazırlanmıştır. Eğitimde karşılaşılan 

talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programı ve oturum saatleri ile ilgili değişiklik yapılabilir.  

2
 Eğitim süresince öğle yemekleri Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından düzenlenecektir. Öğle yemekleri ile ilgili 

yönlendirmeler eğitim sırasında yapılacaktır. 



 
14:45 – 15:15  İletişim Faaliyetlerinin Projelendirilmesi 

Yürütülecek iletişim faaliyetlerinin her biri için nasıl amaç, hedef kitle, yöntem 
belirleneceği, takvim ve bütçenin ne şekilde oluşturulması gerektiği 
anlatılacaktır.  

 
15:15 – 15:45  İletişim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 
   İletişim faaliyetlerinin etki analizinin nasıl yapılacağı anlatılacaktır.  
 
15:45 - 16:00  Eğitim 1. Gün Kapanış 

Eğitimin ilk günüyle ilgili izlenimler, sorular ve yorumlar paylaşılacak; ikinci 
gün ile ilgili kısa bilgi verilecektir.  
 

16:00-17:00   ALV Türkiye Ağ Toplantısı 

 
2. GÜN 
 
09:30 – 09:40  Açılış 
 
09:40 – 10:30   Sosyal Medya Araçlarına Genel Bakış 

Sosyal medya kullanıcılarının demografik özellikleri ve sivil toplumun sosyal 
medyayı kullanmasına yönelik istatistikler paylaşılacaktır. Hangi sosyal medya 
mecrasının kullanılacağına dair örnekler üzerinden somutlaştırma 
yapılacaktır. 

 
 
10:30 – 11:30   Sosyal Medya Planı Oluşturma ve Yaygınlaştırma 

İletişim hedefleri ışığında nasıl sosyal medya planı oluşturulacağı 
konuşulacaktır. 

 
11:30 – 12:00  Mesajı Sosyal Medyada Yaygınlaştırma 

Amaç: Belirlenen “slogan” ile sosyal medyadaki yaygınlaşması arasındaki ilişki 
anlatılacak ve uygulama için alternatifli brief paylaşımı yapılacaktır.  

 
12:00 – 13:30   Öğle Arası  
 
13:30 – 15:30  Grup Çalışması 

İletişim sorununu kampanyaya dönüştürme; iletişim hedefi, stratejisi ve 
taktiklerin belirlenmesi; hikâye anlatıcılığı yöntemi ile hikâyeleştirme ve soysal 
medya iletişim planının hazırlanması konusunda grup çalışması yapılacaktır.  

 
15:30 – 17:00   Sunuşların Dinlenmesi ve Kapanış 

Grup çalışmasından çıkan sunumlar dinlenecek, yorumlar ve soru & cevap 
yapılacaktır.  

 
 
 


