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Özel Sektör 
 

-  Misyon/Vizyon Birliği 
-  Karşılıklı Değer Yaratma İsteği 

-  Saygı ve Güven 
-  Güç Ortaklığı 

-  Uzun Vadeli İlişki 
-  Kapasite Geliştirme 

-  Kamuoyunda Bilinç Yaratmak 
-  Politikaları Etkilemek 

-  Toplumsal Yatırım 

 

‘İdeal’ Ortaklık... 



Ortaklık Seviyeleri ve İlişki Düzeyleri 

Ortaklık 
Seviyesi 

Bilinç / İlgi Maddi Katkı Benimseme 
Katılım 

Ortak Karar 

Ortak Strateji  
Sürdürülebilirlik 

Dönüşüm 
İlişki Düzeyi  

1 ☑  
İlişki Yok 

 
2 

 
☑ 

 
☑ 

 
Enformel illişki  

 
3 

 
☑ 

 
☑ 

 
☑ 

 
‘Enformel’ veya 
‘Formel’ İlişki 

 
4 

 
☑ 

 
☑ 

 
☑ 

 
☑ 

 
‘Formel’ İlişki 

 
5 
 

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 
 

«Dönüştüren» İlişki 
 



Ortak Değer Yaratma 

Ülkem için Aile Eğitimleri ve  
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  

Koç Holding  AÇEV 

İşte Eşitlik 

İlkeleri  

‘’Ülkem için Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği İstiyorum’’ 

Projesi  

-  Bilgi Seminerleri 
-  Anlama Atölyeleri 
-  300 Koç Çalışanı eğitimci 
-  80.000 Koç Çalışanı  



Misyon  
¢ Etki alanını genişletme 
¢ Farklı hedef kitlelere ulaşma  
¢ İletişim ve destek oluşturma kapasitesini geliştirme 
 
 
Kurum  
¢ Farklı bir bakış açısı edinme  
¢ Kurumsal ve teknik kapasite geliştirme 
¢ Sektörel uzmanlıklardan faydalanma 
¢ Gönüllü kapasitesi yaratılması 
¢ Ortaklıklar konusunda deneyim kazanma 
¢ Yeni ortaklıklar için referans oluşturma 
¢ Tanınma ve itibar düzeyini yükseltme 
 

Ortaklığın STK’ya Katkıları  

 
Eğer olabilirse 

ortak fayda üretme 
  



¢  Uzun vadeli, etkili çözümler üreten projeler yerine kısa vadede ‘ses getiren’ 
ve etkileri kalıcı olmayan projelere/faaliyetlere yönelme baskısı 

 
¢  Kısa vadede limitli bir kaynakla çok kişiye ulaşabilme, hızlı ve çok etki 

yaratabilme baskısı  
 
¢  Çok proje, mikro çözümler, büyük resimden kopuş  
 
 
¢  STK’ların uzmanlık alanlarının dikkate alınmaması ve bu uzmanlık dışında 

projelerin geliştirilmesi konusunda talepte bulunulması 

¢  STK’ların da özel sektörün kapasitesinden faydalanamaması 
 
 
 

Ortaklıklarda Zorlayıcı Faktörler 

 
STK’nın uzmanlık 

alanında bir taşerona 
dönüşme riski 

  



 

İdeal Ortaklık Kurmak için… 

Kurumu doğru belirlemek ve 
iyi tanımak 

Projeyi birlikte tasarlamak 

Ortaklığı resmileştirmek 

Projeyi birlikte uygulamak 

İlişkiyi sürdürmek 



¢  Kurumu doğru belirlemek ve iyi tanımak 
l  Araştırma yapmak 
l  Açık ve dürüst bir dialog kurmak 
l  Projenin genel hedefleri konusunda fikir ve niyet birliği oluşturmak 
l  Üst yönetimin destek ve katılımını bu aşamada sağlamak 
l  Üçüncü bir parti (ajans, iletişim şirketi v.b.) ile çalışılıyor ise buradaki rolleri iyi belirlemek 

¢  Projeyi birlikte tasarlamak 
l  Her iki kurumdan yetkili, bilgili ve ‘inançlı’ kişilerden oluşan ortak proje ekibi  oluşturmak 
l  Projenin ana faaliyetlerini, zaman planını ve her faaliyet için gerekli olan kaynakları belirlemek 
l  Projenin somut ve ölçülebilir çıktılarını birlikte belirlemek (her iki kurum için) 
l  Projenin risk ve başarı faktörlerini ve ölçme/değerlendirme araçlarını belirlemek, iletişim planını 

oluşturmak 
l  Projenin sürdürülebilirliğini bu aşamada tartışmak ve mümkünse planlamak 

 

İdeal Ortaklık Kurmak için… 

Kurumu doğru 
belirlemek ve iyi 
tanımak 

Projeyi 
birlikte 
tasarlamak 



¢  Ortaklığı Resmileştirmek 
l  Gerekli tüm protokol/sözleşmeleri imzalamak (resmi izin gerekiyorsa bunun işlemlerine 

başlamak), üçüncü parti var ise onlarla da gerekli protokolleri yapmak 
l  Ortak ekibin çalışma prensiplerini belirlemek (görev dağılımı, raporlama ve iletişim 

yöntemleri) ve maddi kaynakların ne şekilde ve ne sıklıkta aktarılacağını belirlemek (finansal 
raporlama, muhasebeleştirme kuralları v.b.) 

 
¢  Projeyi Birlikte Uygulamak 

l  Projenin ‘lansmanını’ birlikte yapmak 
l  Karşılıklı ve düzenli iletişimi sağlamak ve tüm iletişim faaliyetlerinde ortaklığı vurgulamak 
l  Süreci birlikte takip etmek, ana faaliyetleri değerlendirmek ve gerektikçe proje planında 

revizyon yapmak 
 

¢  İlişkiyi sürdürmek 
l  Yapılan çalışmanın takibini birlikte yapmak 
l  Yeni proje fikirleri birlikte oluşturmak ve yeni ortakların katılımını sağlamak 
l  İletişimi proje bittikten sonra da sürekli tutmak (yönetim değişikliklerinde her iki tarafında 

tekrar bir kurum sunumu yapmasını sağlamak) 

İdeal Ortaklık Kurmak için… 

Kurumu doğru belirlemek 
ve iyi tanımak 

Projeyi birlikte 
tasarlamak 

Ortaklığı resmileştirmek 
Projeyi 
birlikte 
uygulamak 

İlişkiyi sürdürmek 


