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Betimleme:

Her örgütün etkinliklerini etkileyen ve onlardan 
etkilenen paydaşları vardır. Bunlar personel, 
gönüllüler ya da yönetim kurulu gibi içerden 
olabilir; ya da sizi kaynaklar ve mali desteklerle 
destekleyen bireysel bağışçılar, vakıflar ya da 
örgütünüzle ilgili bir çıkar ya da kaygıları olan 
birey ve gruplar gibi dışardan olabilirler. 
Varolan ve potansiyel paydaşlarınızın haritasını 
çıkarmak örgütünüz üzerinde kimin bir etkisi 
olduğunu ve onları dâhil etmek için ne tür strate-
jiler geliştirmeniz gerektiğini saptamanıza 
yardım eder.

Yazı tahtası
Tahta kalemleri (2 farklı renk)

Hazırlık

Malzeme

1:45sa.

Araçlar

Çalışma Sayfası: 
Paydaşların Haritalanması (20) 

Yok

Kazanılan Gelir Modelleri

PAYDAŞ ANALİZİ

Ortak Toplantı

Yön Bulma Zemin Hazırlığı



Ortak toplantıda: 
Paydaşların Haritalanması (20)        belgesini kullanarak bir çizelge çizin. [05dk.]

Paydaşlarınızı saptayıp listesini çıkarın. Paydaşları gruplandırabiliyorsanız öyle 
yapın. Bunu yapmanın en etkin yolu bir çalışma kâğıdına yazabildiğiniz kadar 
paydaşı yazmanızdır. Sonra isimleri çizelgenin sol tarafına yerleştirin.  [15dk.]

2’den 5’e sütunları doldurun. 
    Sütun 2: Paydaşın tutumuyla ilgili tahmininizi Paydaşların Haritalanması
içinde söz edilen “destekleyici”den “karşıt”a 5 kategorili kodu kullanarak işaretle- 
yin.
   Sütun 3: Sütün 2’de yaptığınız tahminden ne kadar emin olduğunuzu işaretleyin.
•  Sütun 4: Paydaşın etkisiyle ilgili en iyi tahmininizi kaydedin.
   Sütun 5: Sütün 4’de yaptığınız tahminden ne kadar emin olduğunuzu işaretleyin.
Paydaşlarınızın haritasını çıkardıktan sonra en yüksek etkiye sahip  olanları sapta-
yabilirsiniz (ve de vurgulayabilirsiniz). [30dk.]

Her kişi ya da gruba yaklaşma, bilgi verme ve onları dâhil etme stratejilerinizi 
tasarlayın. Sütun 2-5 arasındaki tahminleriniz bunu yaparken size yardımcı 
olacak. Eğer Sütun 3’te soru işaretiniz varsa, paydaşın tutumuyla ilgili daha fazla 
bilgiye ihtiyaç var demektir. Ne kadar soru işareti ve kişinin ne kadar nüfuzu varsa 
ihtiyaç o kadar daha fazla demektir. İlgili kişiye doğrudan yaklaşmayı tercih 
edebilirsiniz ya da kişinin tutumunu veya nüfuz alanını bilen başka birine 
yaklaşabilirsiniz. Bazı paydaşlar için onları etkinlikleriniz hakkında bilgilendirmek 
üzere bir strateji geliştirirsiniz. Başka paydaşlar için kişi veya grubu bir biçimde 
dâhil edebilirsiniz. Örgütünüze karşı olduğunu saptadığınız paydaşlar varsa 
onların nüfuzunu etkisiz hale getirmenin bir yolunu bulmayı tercih edebilirsiniz: en 
çok dikkati çeken kişiler ya da gruplar nüfuzlu ve muhalif olanlardır. Paydaşlarını-
za farklı katılım rolleri atayın. Bu roller bilgi kaynağı, danışman, karar veren 
oyuncu, ortak araştırmacı, ortak oyuncu vb. olabilir.  [45dk.]

Sıradaki adımlarınızı geliştirdiğiniz stratejilere göre planlayın. Gerekirse, ekip 
üyelerine, bir kişi (ya da küçük grup) bir paydaşı dâhil etmekten sorumlu olacak 
biçimde rol verin.  [10dk.]
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