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İletişim Stratejisi Nasıl Hazırlanır?
“Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü 
yolla aktarılması süreci” olarak tanımlanan “İletişim” 
kavramı, yaşamın her alanında olduğu kadar kurumsal 
çalışmalarda büyük önem taşımaktadır.  Amaç ve işleyiş 
açısından belirgin özellikler içeren ve sistematik olarak 
gerçekleştirilen “iletişim” stratejik iletişimdir.

Stratejik iletişim ise; “neyi, neden, nasıl, nerede, ne zaman 
ve kime” söyleyeceğimizin planlamasıdır.

Kurumsal iletişimi kurgularken ve aynı zamanda hazırlanacak olan farkındalık ve /veya bilgilendirme 
kampanyalarının hedeflerine ulaşabilmek için iç ve dış iletişim süreçleri çok iyi planlanmalıdır. Söz konusu 
planlama, aşağıda yer alan adımların uygulanmasıyla hazırlanan bir yol haritasını içerir:

Mevcut Durumun Analiz Edilmesi
STK’nın çalışma alanına uygun olarak mevcut durumun PEST veya SWOT Analizi Yöntemleriyle ortaya konulması 
gerekir. Bu analizlerin ışığında, yürütülecek iletişim çalışmalarından beklenenler belirlenir.

Bu analizi yapmak için SWOT ve PEST Analizi yöntemleri kullanılabilir. PEST Analizi, stratejik planlama yaparken 
içinde yer aldığımız çevresel faktörleri irdelememize yarayan, bunların bizim üzerimizdeki etkilerinin neler 
olduğunu ve olacağını görmekte kullandığımız ve Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik anlamda çevrenin ne 
olduğunu ve nereye gitmekte olduğunu gösteren bir analizdir.

SWOT Analizi ise, mevcut durumla ilgili yapılan, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesine 
dayanan bir analiz yöntemidir. SWOT, iletişim açısından mevcut durum düşünülerek hazırlanır.

Güçlü Yönler İçin Sorular:

- Hangi konuları daha kolay yapıyoruz?
- Başarılı olduğumuz alanlar neler?
- Rakiplerden daha iyi yönlerimiz neler?
- Gücümüzü oluşturan kaynaklarımız neler?
- Avantajlı olduğumuz alanlar neler?
- Bizi farklı kılan ne tür özelliklere sahibiz?

Zayıf Yönler İçin Sorular:

- Eksik yönlerimiz neler?
- Rakiplerimiz hangi alanlarda bizden daha iyi?
- Başarısız olduğumuz konular neler?
- Hayata geçirmekte zorlandığımız konular neler?

Fırsatlar İçin Sorular:

- Sektörümüzdeki fırsatlar neler?
- Fark yaratabileceğimiz alanlar neler?
- Hangi alanlarda gelişmeler görülebilir?
- Bizim için avantajlı konular neler?
- Rakiplerin farkında olmadığı öne çıkan neler var?

Tehditler İçin Sorular:

- Sektörümüzde hangi sorunlar karşımıza çıkabilir?
- Bize zarar verebilecek rakipler kimler?
- Hangi konularda hata yapabiliriz?
- Bizi engelleyebilecek neler var?
- Dünyadaki değişimin bize olumsuz etkileri ne olabilir?

İletişimin Amacı ve Hedefleri
Amaç, bir kuruluşun/işletmenin gelecekte ulaşmayı düşündüğü durumu ifade eder. Amaçlar strateji oluşumuna 
temel teşkil ederler ve kuruluşların/işletmelerin erişmeye çalıştığı uzun dönemli genel sonuçlar olarak 
tanımlanabilirler. Hedefler ise amaçlara erişmek için gerekli olan kısa dönemli aşama durumlarını oluşturur.  
Ayrıca hedefler daha açık ve ölçülebilir özellik taşır.

Herhangi bir iletişim kampanyasının amaç ve hedefleri ortaya konurken, mevcut durumdan yola çıkarak neye 
ulaşmak istediğine karar verilir.



Hedef Kitlenin Analiz Edilmesi ve Paydaş Analizi

Kampanyamızı kime yönelik yapıyorsak, hedef kitlemiz odur. Hedef kitle analiz edilirken, nihai faydalanıcılar, 
paydaşlar, karar vericiler vb. gibi doğrudan ya da dolaylı olarak muhatap olunan gruplar önem sırasına göre 
belirlenmelidir.

Her bir grubun demografik özellikleri, alışkanlıkları, öğrenme/ algılama şekilleri, teknolojiyi kullanma biçimleri 
gibi yürütülecek iletişim çalışmasının karakterini belirleyecek bilgilerin toplanıp analiz edilmesi gerekmektedir.

Hedef kitleyi analiz ederken gruplara ayırmak, her grup için farklı söylem geliştirmek mesajın daha kolay 
algılanmasını sağlar. Bunun yanında iletişim yapmak istediğimiz sadece hedef kitlemiz olmayabilir. Paydaşlar 
da aynı şekilde iyi analiz edilmelidir. Eğer varsa; yürüttüğümüz çalışmalara karşı çıkan veya olumsuz algıya sahip 
gruplar da analiz edilerek iletişim çalışmalarına dahil edilmelidir.

Mesajın Belirlenmesi

Uygun bilginin etkili bir şekilde dağıtılması; iletişimi sağlamak, farkındalığı artırmak ve algıları yönetmek için 
olmazsa olmazdır. Bu kapsamda, iletişim mesajlarını tanımlamak, İletişim Stratejisi’nin en önemli unsurlarından 
biridir.

İletişimin temel unsuru olarak “mesaj” kavramı, “aktarılacak bilgi” olarak tanımlanabilir. Bilgiyi bir mesaja 
dönüştürmek ve uygun araçların kullanılmasıyla geniş çaplı etki yaratarak mesajın dağıtılması, etkili iletişim ve 
farkındalık arttırmanın bir numaralı kuralıdır.

Mesajın, hedef kitlenin sosyo-kültürel özellikleri ve ihtiyaçlarının dikkate alınarak şekillendirilmesi yüksek öneme 
sahiptir. Buna göre, mesajlar aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurularak oluşturulmalıdır:

- Proje hedefleri ile uyumlu
- Dikkat çekecek bir yapıya sahip
- Basit ve açıkça anlaşılabilir bir dilde oluşturulmuş
- Doğru bir şekilde tanımlanmış
- Odaklanmış, pratik ve olumlu
- Toplum için kültürel olarak kabul edilebilir
- Anlaşılır ve yanlış anlaşılmaya yer vermeyen

Ayrıca, sürdürülebilirlik amaçları için mesajlar doğru zamanda ve yerde tekrar tekrar aktarılmalıdır.

STK’nın bir ana/çatı mesajı olabilir. Bu ana mesaj etrafında; yan mesaj (lar) yer alabilir. Mesajlar ne kadar fazla 
olursa dinleyiciye ulaşması o kadar güçleşir ve etkisi azalır. Her hedef kitleye özel mesaj ve söylem geliştirilmesi; 
mesajın mecraya uygun olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Mesaj;
- Kısa ve net olmalı; ulaşmak istediğimiz hedefin çekirdeğini oluşturmalı,
- Şekillendirilirken hedef kitlenin bilgisi, alışkanlıkları, algı düzeyi göz önünde bulundurulmalı,
- Mesaj belirlendikten sonra nasıl bir söylem ile formüle edileceği düşünülmeli,
- Tüm bu süreç içerisinde “Hedef kitlem benim hakkımda ne biliyor” sorusu mutlaka göz önüne alınmalıdır.



Stratejik Yaklaşımın Belirlenmesi

Strateji, genel hedeflere ulaşmak için izlenecek yolun, rotanın belirlenmesidir. Stratejik yaklaşım; STK’nın/ 
Projenin ortakları ile kuracağı iletişim yaklaşımları, teknikleri, medya araç ve yöntemlerinin etkin kullanımı 
göz önünde tutularak hazırlanmalıdır. Strateji yaklaşımı, uygulanacak genel iletişim politikalarının genel 
çerçevesine odaklanmalı; hedef kitleye verilecek mesajın içini doldurarak “neyi” “nasıl” söyleyeceğini 
belirlemeli ve gelişigüzel yapılan iletişim çalışmaları yerine “neyi” “nasıl” ve “niçin “yaptığını bilen bir 
yaklaşımla iletişim faaliyetleri için bir yol haritasını ortaya koymalıdır.

Strateji, taktik ile aynı şey değildir.
Strateji “planlama”; taktik “uygulama”dır.
Strateji, “geniş ölçeklidir”; taktik “bütünün bir parçasına yönelik”tir.
Strateji “neden sorusuna cevap verir”; taktik “nasıl sorusuna yanıt verir.”
Stratejinin “kopyalanması zordur”; taktiğin “kopyalanması kolaydır.”
Strateji “uzun vadeli”; taktik “kısa ve orta vadeli”dir.

Faaliyetlerin ve Araçların Belirlenmesi

Strateji ve hedeflerimize uygun olarak geliştirdiğimiz projelerinin/ iletişim ve farkındalık kampanyalarının 
faaliyetlerinin belirlenmesi, detaylandırılması ve zaman planının yapılması gerekmektedir. Belirlenen faaliyetlere 
göre uygulamanın zamanlama planın yapılması, iletişim araç ve metotlarının belirlenmesi ve bütçelendirilmesi etkili 
bir iletişim planı hazırlamanın en önemli adımlarındandır. 

Tüm iletişim çalışmaları/ kampanya faaliyetleri kurgulanırken, hedef kitlenin davranışlarının tek bir aşama ile etki 
altına alınması beklenemez; bunun için birden fazla aşamanın takip edilmesi gerekmektedir. 1 Bu aşamalar şu 
şekildedir: 

Dikkat Çekme (Attention): İlk aşamadır. Buna göre öncelikle hedef kitleye neyin sunulacağının duyurusu 
yapılmalıdır. Bu ilk aşama hedef kitleyi bilgilendirerek dikkatlerini çekecektir.
İlgi Uyandırma (Interest): Bu aşamada, hedef kitlenin hizmetlere ilgi göstermesi sağlanmalıdır. Bu da hedef kitlenin 
hizmetlere ilgi göstermesini sağlayacak unsurların kullanılmasıyla olabilmektedir. 
İstek Uyandırma (Desire): Üçüncü aşamada hedef kitlede oluşturulmuş  olan ilginin “satın alma” isteğine 
dönüştürülmesi gerekmektedir.
Harekete Geçme (Action): İsteğin “eylem” e dönüştürülmesi aşamasıdır.

1 AİDA Modeli: Tüm iletişim çalışmaları, genel olarak “Etkiler Hiyerarşisi “modellerine göre kurgulanır. Temelde, reklamcılık alanında kullanılan bu kavram, reklamın 
(tanıtımın) hedef kitleyi nasıl etkilediğini ve reklama (tanıtıma) nasıl tepki verdiğini gösterir ve bu süreçleri tanımlar. Bu modeller arasında en çok kullanılanlardan biri olan 
AİDA Modelinin aşamaları, tüketicilerin üretimden haberdar olmasını sağlayan tanıtımlardan, ilgisinin uyandırılmasına, ürünü veya hizmeti satın alma isteğine ve satın alma 
eylemine dönüştürmesine kadarki stratejiyi göstermektedir. 



İletişim çalışmaları /kampanya faaliyetleri kurgulanırken, Proje öncelikleri göz önünde bulundurulmalı; sağlanacak 
olan toplumsal ve bireysel faydanın önemine vurgu yapılarak kamuoyunda ve hedef kitlede farkındalık yaratmaya 
yönelik çalışmalar yürütülmelidir. Kamuoyu, projenin amaç ve hedefleri, yapılacak faaliyetler ve elde edilmesi 
beklenen toplumsal faydalar hakkında bilgilendirilmeli, projenin birincil hedef kitlesinin farkındalığının artmasına 
ve bilgilenmesine yönelik iletişim faaliyetleri hazırlanmalıdır. 

İletişim ve Tasarım Dili 

Hedef kitlenin, Projeden elde edeceği kazanımları talep eder düzeyde olması için iletişim materyallerindeki dil ve 
yaklaşımın tonunun ayarlanması önem taşımaktadır.  İletişim çalışmalarının dili, hedef kitlenin özelliklerine göre be-
lirlenmelidir. Kampanyanın toplumun bütününü kapsayıp kapsaması, hedef kitlenin yaş, cinsiyet, eğitim ve hatta 
demografik özellikleri bu dilin nasıl olacağını belirliyor olmakla birlikte, temel ilkeler aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Yaratıcı 

- Dikkat çekici 

- “Geleneksel” ile “yenilikçi” olanı bir arada tutan 

- “Sen” değil, “ben” dilini kullanan 

- Teşvik edici ve yönlendirici 

- Didaktik ve buyurgan olmayan 

- Güven veren 

- Ayrıştırıcı olmayan, birleştirici 



Kullanılacak olan İletişim, Görünürlük ve Tanıtım Araçlarının Geliştirilmesi

İletişim ve görünürlük araçları, farkındalığın yaratılması önemli unsurlardan birisidir. Üretilecek olan tüm iletişim 
materyalleri, İletişim Stratejine göre ve yapılacak olan iletişim/ farkındalık kampanyasının amaç ve hedefleri göz 
önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.  Bu yapılırken, amaca hizmet edecek görseller ve söylemler seçilerek, doğru 
kanalların efektif bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Öte yandan, AB fonlarının katkısıyla yürütülen projelerde AB Türkiye Delegasyonunun Avrupa Birliği koşulları 
doğrultusunda görünürlük kurallarına ilişkin yaklaşımı mevcuttur. Bu kural ve prosedürler, iletişim stratejilerinin ve 
farkındalık kampanyalarının hazırlanmasında ve uygulanmasında göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu görünürlük ve farkındalık araçları neler olabilir:

- Logo
- Web sitesi
- Sosyal medya hesapları
- Poster ve afişler
- Broşürler ve el ilanları
- Süreli yayınlar (dergi, haber bülteni)
- Basın bültenleri
- Roll-up
- Örümcek stantlar, etkileşimli panolar
- Kırlangıç bayraklar, banner’lar
- Tanıtım filmleri
- Infografikler ve animasyonlar
- Çıkartmalar
- Promosyon materyalleri vb.

Bütçe Planı

İletişim/ farkındalık kampanyası faaliyetlerinin belirlenmesinin 
ardından her biri için ne kadar bütçeye ihtiyaç olduğunun 
saptanması gerekmektedir. Bütçe oluşturulurken mümkün 
olduğu kadar gerçekçi rakamlara ulaşmaya çalışılmalı; bütçe 
kalemleri tek tek oluşturulmalıdır.

Zaman Planı

Bir kampanya / iletişim çalışması tasarlanırken, faaliyetlerin ve 
araçların ne olacağı kadar, neyin ne zaman yapılacağı da önem 
taşımaktadır. Söz konusu planlama yapılırken, “algı sapması” 
dönemlerine dikkat edilmelidir. (Bayramlar, Ramazan ayı, yılbaşı, 
seçim dönemleri vs.)

Medya Stratejisi

Yapılacak olan iletişim çalışmalarının duyurulmasında medya en önemli araçlardan biridir. Bu bağlamda, neyin ne 
zaman ne şekilde ve hangi kanalla duyurulacağı da stratejik olarak planlanmalıdır. Medya stratejisi, hedef kitlenin 
seçilmesi, medya amaçlarının belirlenmesi, medya türlerinin ve spesifik medya araçlarının seçimi ile medya 
programlarının yapılması konularında yapılan çalışmaları içerir. Medya Stratejisi aşağıdaki unsurları barındırmalıdır:

a) Medya Stratejisinin Amaçları
b) Medya Stratejisinin Hedef Kitlesi
c) Medya Araçları
d) Medya Planlaması



İletişim Aktiviteleri Göstergeleri
İletişim çalışmaları ve kampanyalar tasarlanırken, iletişim faaliyetlerin, kullanılacak olan araçlar, hedef kitle ve 
göstergeler bazında bir matrisinin hazırlanması, izleme ve değerlendirme sürecinde kolaylık sağlayacaktır. Bu 
minvalde bir matris örneği dokümanın ekinde verilmiştir. 

İzleme ve Sürdürülebilirlik
Etkin bir sürdürülebilirliğin sağlanması ve yapılan çalışmaların etkilerinin izlenmesi için faaliyetlerin uygulanışının 
takip edilmesi gerekmektedir. Bu da iletişim stratejisinde oluşturulan hedefleri dikkate alarak izleme ve değerlendirme 
ölçütleriyle performans göstergelerinin takip edilmesiyle yapılır. 

BÜTÇE PLANI ÖRNEĞİ   (Aktiviteler örnek olması için yazılmıştır)

AY FAALİYET MİKTAR BÜTÇE TOPLAM BÜTÇE

Mar.17 Proje Aktiviteleri Ayrı bütçesi var ?

Nis.17

Proje Aktiviteleri Ayrı bütçesi var ?

Uluslararası Konferans (Organizasyon) 20,000-25,000 Avro

Yaklaşık 27.000 
Avro

Sahne 1 Konferans bütçesi içinde

Uluslararası Konferans için el ilanı 200 100 Avro (birim fiyat: 0, 50 Avro x 200)

Uluslararası Konferans için poster 10 100 Avro

Uluslararası Konferans için roll-up 2 100 Avro (birim fiyat: 50 Avro x 2)

Uluslararası Konferans için banner 1 10 Avro

Uluslararası Konferans için promosyon 
materyalleri

300 (her materyal 
için 100) 1,000-1,500 Avro

Davetiye 200 200 Avro (birim fiyat yaklaşık olarak 1 
Avro x 200)

Program 100 50 Avro 
(birim fiyat yaklaşık olarak 0,50 Avro)

Yaka kartları 100 50 Avro 
(birim fiyat yaklaşık olarak 0,50 Avro)

Yönlendirme Tabelaları 3 Konferans bütçesi içinde

Tanıtım Filmi (İhale süreci) 1 0

TV ve Radyo Kamu Spotu (ihale süreci) 1 0

 Web Sitesi ve Sosyal Medya için Teaser’lar (ihale 
süreci) 6 0  (Kamu Spotu bütçesi içinde) 

May.17

Etik Kodlar Logo Yarışması (başlangıç) 1 1000 Avro

Yaklaşık 2.000 Avro

Dijital Fotoğraf Yarışması ve Sergisi (başlangıç) 1 1000 Avro

Köşe Yazarlarına Ziyaretler 3 Yok

Dijital Halkla İlişkiler/Sosyal Medya (başlangıç) Yok

 Web Sitesi ve Sosyal Medya için Teaser’lar 
(ilerleme) 3 0

Etik Kodlar Karikatürleri (başlangıç) 3 0

Posterler (ilerleme) 1 0

Tanıtım Filmi (başlangıç) 1 0

TV ve Radyo Kamu Spotları (başlangıç) 1 0

Haz.17

Etik Kodlar Logo Yarışması (ilerleme) 1 0

Yaklaşık 2.000 Avro

Dijital Fotoğraf Yarışması ve Sergisi (ilerleme) 1 0

Proje Aktiviteleri Ayrı bütçesi var

Web sitesi (başlangıç) 1 Uzman ücreti

Dijital Halkla İlişkiler/Sosyal Medya Yok

Web Sitesi ve Sosyal Medya için Teaser’lar 
(ilerleme) 6 0 (kamu spotu bütçesi içinde)

Etik Kodlar Karikatürleri (tamamlandı) 6 Uzman ücreti (650 Avro)

Posterler (tamamlandı) 1 1000 Avro (baskı bütçesi)

Tanıtım Filmi (ilerleme) 1 0

TV ve Radyo Kamu Spotları (ilerleme) 1 0

Etik Rehberi (ilerleme) 13000 0

ZAMAN PLANI ÖRNEĞİ



AKTİVİTELER Ocak’
19

Şub.’
19

Mart’
19

Nis.’
19

May.’
19

Haz.’
19

Tem.’
19

Ağus.’
19

Eyl.’
19

Ekim’
19

Kas’
19

Ara.
19

Açılış Toplantısı                        

Medya Etkinliği                        

Uluslararası Konferans                        

Etik Kodlar Logo Yarışması                        

Dijital Fotoğraf Yarışması                        

Flash Mob                        

Köşe Yazarlarına Ziyaretler                        

Bilgilendirme Seminerleri

Kapanış Etkinliği

GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİNİN ÜRETİLMESİ

Broşür

Roll-up ve posterler

Promosyon materyalleri

…..

…..



ÖRNEK İLETİŞİM AKTİVİTELERİ TABLOSU (Aktiviteler ve materyaller örnek olması için verilmiştir.)

# Araç Gösterge Hedef gruplar Üretim sayısı Dağıtım Tahmini bütçe

1
Proje kimliği 
(Kurumsal kimlik, 
farkındalık araç)

 Proje kurumsal 
kimliği

Toplumun geneli
İlgili STK ve meslek 
kuruluşları
Medya 

1 Üretilen tüm materyallerde 
kullanılacak -

2
Etik Kodlar logosu 
(Kurumsal kimlik, 
farkındalık araç)

Etik kodlar 
logosu 

Toplumun geneli
İlgili STK ve meslek 
kuruluşları
Medya

1 Görünürlük materyalleri
Etik Rehber -

3 Web sitesi 
(Farkındalık araç) Tıklanma sayısı

Toplumun geneli
İlgili STK ve meslek 
kuruluşları
Medya

1 Online erişim -

4

Dijital Halkla 
İlişkiler/Sosyal 
Medya (Kurumsal 
kimlik, farkındalık 
araç)

Tıklanma sayısı
Toplumun geneli
İlgili STK ve meslek 
kuruluşları
Medya

1 Online erişim -

5

Web Sitesi ve 
Sosyal Medya 
Hesapları İçin 
Teaser’lar 
(Farkındalık araç)

İzlenme sayısı
Toplumun geneli
İlgili STK ve meslek 
kuruluşları
Medya

3 Online erişim Eylem Planında 
belirtilmiştir.

6
Etik Kodları 
Karikatürleri 
Kitapçığı Üretim- 
tasarım-dağıtım)

Baskı sayısı 
x iletişim 
materyali sayısı

Toplumun geneli
İlgili STK ve meslek 
kuruluşları
Medya

6 İlgili STK’lar ve Meslek Kuruluşları
İlgili Kamu Kurumları

Eylem Planında 
belirtilmiştir.

7
Broşür ve el ilanları 
(Tasarım-üretim- 
dağıtım)

Baskı sayısı
Toplumun geneli
İlgili STK ve meslek 
kuruluşları
Medya

100.000
İlgili STK’lar ve Meslek Kuruluşları
İlgili Kamu Kurumları Toplantı ve 
konferanslar,
Adliye Sarayları 

Eylem Planında 
belirtilmiştir.

8 Poster (Tasarım-
üretim- dağıtım)

Baskı sayısı
 

Toplumun geneli
İlgili STK ve meslek 
kuruluşları
Medya 

10.000
İlgili STK’lar ve Meslek Kuruluşları
İlgili Kamu Kurumları Toplantı ve 
konferanslar,
Adliye Sarayları

Eylem Planında 
belirtilmiştir.

9
Tanıtım Filmi 
(Planlama-
prodüksiyon ve 
yaygınlaştırma)

Toplantı 
katılımcı sayısı
Tıklanma sayısı

Toplumun geneli
İlgili STK ve meslek 
kuruluşları
Medya

1
Toplantı ve Konferanslar
Proje Faaliyetleri
Web sitesi
Sosyal medya hesapları

Eylem Planında 
belirtilmiştir.

10
TV ve Radyo 
Spotları (Planlama-
prodüksiyon ve 
yaygınlaştırma)

Toplumun geneli 1 TV ve radyo kanalları Eylem Planında 
belirtilmiştir.

11

Ulusal Kanallarda 
Bilgilendirme 
Programları 
(Planlama-
prodüksiyon ve 
yaygınlaştırma) 

İzlenme sayısı Toplumun geneli 2 TV Kanalları -

13
Promosyon 
materyalleri ve 
plaketler (Planlama- 
üretim- dağıtım)

Üretilen ve 
dağıtılan 
materyal sayısı

Toplantı ve Konferans 
katılımcıları 500 Toplantı ve Konferans katılımcıları Eylem Planında 

belirtilmiştir.

14 Billboard İlanları Billboard sayısı Açık hava reklamcılık 1
 Belediyelerin ücretsiz 
kontenjanındaki billboard reklam 
panoları

-

15 Basın Duyuruları 
(dağıtım)

Medyada yer 
alan haber 
sayısı

Medya 
(Dolaylı olarak 
toplumun geneli)

5 Medya -

16 Sticker (Tasarım-
üretim- dağıtım) Baskı sayısı Yargı mensupları 1000 Toplantı ve konferans katılımcıları Eylem Planında 

belirtilmiştir.

17 Roll- up ve Banner 
(Tasarım-üretim)

Üretim sayısı
 Katılımcı sayısı 
x gün sayısı

Toplantı ve konferans 
katılımcıları
Yargı mensupları
Medya

3 Toplantı ve konferanslar Eylem Planında 
belirtilmiştir.



“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal liderliğindeki 

konsorsiyum sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”

“This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the 
sole responsibility of the consortium under the leadership of WEglobal and do not necessarily reflect the 

views of the European Union.”


