
 

ANTALYA SİVİL TOPLUM PLATFORMU – SivilAnT® PROJESİ1 

”Sorunların Çözümünde Paydaşların Buluşma Adresi” 

 

Her sivil toplum kuruluşunun bir yaşam döngüsü mecuttur. Bunu; varoluş 

(existence), keşif (exploration), icraat (execution) ve yeni fikirlere yöneliş 

(expediation) olmak üzere İngilizce kelimelerin karşılığı olarak 4E prensibi şeklinde 

ifade etmek mümkündür. STK’lar kuruluşlarını takiben varoluş amaçları 

doğrultusunda proje fikirleri geliştirmekte, projelerini uygumaya aktarıp kısa 

erimli amaçlarını gerçekleştirdikten sonra edindikleri tecrübelerden hareketle 

yeni proje fikirlerine yelken açmaktadırlar. SivilAnT®’ın kendisi de aynı döngü 

üzerinde ilerleyecek şekilde projelendirilmiştir. 

SivilAnT®; STK’ların bir bölümünün kamu yararı sağlamalarına imkân verecek 

kurumsal kapasiteye sahip olmadıkları, gerek üye ve gönüllüleri, gerekse 

çalışanlarının proje bazlı faaliyetlerde bulunmak üzere gerekli bilgi, beceri ve 

yetkinliklere haiz olmadıkları, dolayısıyla ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşma ve 

yönetme konusunda yetersiz kaldıkları sorunsalından hareketle tasarlanmış bir 

projedir. Belirli bir olgunluğa ulaşamayan STK’ların kamuoyu oluşturma, 

politikaların oluşumuna katkıda bulunma, denge unsuru olma vb. birçok misyonu 

gerçekleştirme konusunda fazlaca mesafe alamadıkları değerlendirimiştir. 

STK’ların kendilerinden beklenen işlevleri yerine getiremiyor olmaları, ne yazık ki, 

ortak sorumluluk alanına giren konularda gerek yurtiçi ve yurtdışındaki muadil 

kuruluşlarla, gerek kamu ve özel sektörle, gerekse üniversiteler ve belediyelerle 

işbirliği yapamalarına engel oluşturmaktadır. İşbirliğinin gelişmediği bir 

atmosferde doğal olarak sorunların çözümünde paydaşlık yaratılamamaktadır. 
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SivilAnT®, bu gerekçelerden hareketle sorunların çözümünde paydaşların 

buluşma adresi olma yolunda ilerlemektedir. Bir diğer ifadeyle, sivil toplumun 

yüzleşmek durumunda kaldığı sorunların bertaraf edilmesinde meselenin tüm 

taraflarının işbirliği geliştirmelerinde kolaylaştırıcı olmaya çalışmaktadır. Başvuru 

dosyasında ifade edildiği şekliyle projenin genel amacı; “kısa adı SivilAnT® olan 

Antalya Sivil Toplum Platformu  aracılığıyla STK’ların kapasitelerinin gelişimine, 

STK’lar ile kamu/özel arasında işbirliği ve diyaloğun tesis edilmesine, gönüllülük ve 

filantropi yaklaşımlarının yaygınlaştırılmasına, aktif vatandaşlığın ve katılımcı 

demokrasinin tesis edilmesine katkıda bulunmaktır”. Projenin özel amacı ise; “sivil 

toplum örgütleri ile kamu/özel sektör/belediye/akademi temsilcilerini,  bir araya 

getiren faaliyetler dizisi yardımıyla, Antalya ve hinterlandının (Burdur, Isparta) 

sorunlarına çözüm üretmek üzere ortaklaşa çalışan, politika oluşturma süreçlerine 

katkıda bulunan, tüm kesimleri kucaklayan bir ağ oluşturmak ve SivilAnT® 

şemsiyesi altında sivil girişimlerin etkinliğini artırmaktır”.  

Antalya Valiliği’ne bağlı bir birim, üç belediye, üç üniversite, iki vakıf, sekiz 

dernek olmak üzere toplam 17 kurum ve kuruluş SivilAnT® projesi etrafında 

toplanmıştır. Bu açıdan ele alındığında, SivilAnT®’ın yatay ve dikey olarak 

bütünleşmiş gerçek bir kent ağı olduğunu söylemek çok da abartılı olmayacaktır. 

SivilAnT® Projesine taraf olan kurum ve kuruluşlar Tablo 2’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 2: SivilAnT® Projesinin Paydaşları (alfabetik sıralanmıştır) 
Kurum/Kuruluş Statü 

Kamu Kurumu Antalya Valiliği İl Sosyal Proje ve Etüt 
Müdürlüğü 

İştirakçi 

Belediyeler Antalya Büyükşehir Belediyesi İştirakçi 
Döşemealtı Belediyesi Eş-başvuran 
Muratpaşa Belediyesi Eş-başvuran 

Üniversiteler Akdeniz Üniversitesi Eş-başvuran  
Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi Eş-başvuran  
Antalya Bilim Üniversitesi  Eş-başvuran  

Vakıflar Antalya Çağdaş Eğitim Vakfı (ANTÇEV) İştirakçi 
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya 
Şubesi  

İştirakçi 

 Anadolu ve Ortadoğu Uluslararası Dostluk 
Derneği (AMEİFA) 

İştirakçi 

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) İştirakçi 
Batı Akdeniz Çölyak Derneği İştirakçi 
Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Proje Yürütücüsü 
Büyük Hedef Kültür, Sanat, Spor ve Gençlik 
Kulübü Derneği 

Eş-başvuran  

Efem Akdeniz Gençlik ve Spor Kulübü 
Derneği 

İştirakçi 

Hayat Sahnesi Derneği İştirakçi 
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği 
(POYD) 

İştirakçi 

 
İki yıl olarak planlanan pilot proje kapsamında Proje Yönetim Platformu 

kurulmuş ve kısa erimli proje faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Pilot proje süresince 

elde edilen tecrübelerden hareketle, 13 Ekim 2020 tarihi itibariyle SivilAnT®’a 

tüzel kişilik kazandırılarak Dernek olarak yeniden yapılandırılması sağlanmıştır. 

Pilot proje sonrası süreçte SivilAnT® Derneği’nin kurumsal desteğiyle yeni 

platformların kuruluşu teşvik edilmekte; yeni platformlar, hiç kuşkusuz, yeni 

projeleri de beraberinde getirmektedir. SivilAnT® bir yandan kendi oluşumunu 

tamamlarken, sivil topluma emsal olmak suretiyle pilot projenin birincil 

faydalanıcılarını oluşturan STK’ların da dönüşümüne katkıda bulunmaktadır.  

 



Projede Kullanılan Araçlar ve Amaçlar 

 Proje başvuru dosyasında SivilAnT® adıyla anılan bir dizi araç 

tanımlanmıştır. Bunlardan SivilAnT® STK Akademisi sivil toplumun ihtiyaç duyduğu 

eğitimlerin verildiği ve STK’ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirildiği bir STK 

kuluçka merkezi gibi düşünülmüştür. STK’lara yönelik hazırlanan SivilAnT® Eğitim 

Kitleri bir taraftan yüzyüze verilen eğitimlerde kullanılmakta, diğer taraftan 

internet üzerinden sanal ortamda geniş kitlelerin kullanımına açılmaktadır. STK 

Akademisinin eğitmen havuzu büyük ölçüde akademisyenlerden ve konusunda uzman 

kişilerden oluşmaktadır. 

 Başvuru dosyasında tanımlanan bir diğer araç ise SivilAnT® Diyalog 

Günleridir. Diyalog Günleri iki günlük etkinlik olup, birinci gününde STK’lar kamu 

yöneticileri ve belediye başkanları gibi karar alıcı ve uygulayıcılarla bir araya 

getirilirken, ikinci gününde STK üyelerine SivilAnT® Akademi eğitimleri 

verilmektedir. SivilAnT® Diyalog Günleri ile amaçlanan adından da anlaşılacağı 

üzere STK’ların kamu otoritesi, özel sektör temsilcileri,  belediye başkanları ve 

akademisyenlerle temasa geçmelerine ve karşılıklı işbirliği ve diyalog 

geliştirmelerine önayak olmaktır. Bu işbirliği ve diyaloğa her daim STK’ların 

kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik Akademi eğitimleri eşlik 

etmektedir.  

 SivilAnT® STK Festivali başvuru dosyasında tanımlanan bir başka araçtır. 

Festival; SivilAnT® Diyalog Günleri ve SivilAnT® Akademi eğitimlerini de 

kapsayacak şekilde, tüm paydaşların buluşmasına olanak sağlayan ve paydaşlar 

arasında kümeleme çalışmaların yapıldığı toplam dört günlük etkinliği ifade 

etmektedir. SivilAnT® STK Festivalinin amacı, STK’ların kendi aralarında ve kamu 

/ özel sektör / yerel yönetim / akademi temsilcileriyle birlikte çalışma kültürü 

geliştirmelerine, ortaklaşa proje önermelerine önayak olmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda STK’lar SivilAnT® tarafından geliştirilen proje öneri formlarını 

doldurmak suretiyle kolaylaştırıcılık talebinde bulunabilmektedirler.  



 Başvuru dosyasında tanımlanan bir diğer araç ise SivilAnT® Genç Gönüllüler 

Zirvesidir. Festivalde olduğu gibi içerisinde SivilAnT® Diyalog Günlerini ve 

SivilAnT® Akademi eğitimlerini barındıran Zirve toplamda üç gün devam eden bir 

gençlik çalıştayı görünümündedir. SivilAnT® Genç Gönüllüler Zirvesinde tebliğ 

sunumlarının yanı sıra, yerel yöneticiler ile diyalog ve eğitim etkinliklerine yer 

verilmektedir. Zirvenin esas itibariyle amacı; akademisyenlerin STK çalışmalarına 

yönelmelerinin sağlanması ve aynı zamanda gençlerin gönüllü çalışmalara 

yönlendirilmesidir. 

 SivilAnT® Beratları başvuru dosyasında tanımlanan özgün araçlardan bir 

başkasıdır. “Aktif Vatandaş”, “Genç Gönüllü” ve “Filantropist” olmak üzere üç ayrı 

klasmanda ilk kez 2019 yılında başlamak üzere her yıl verilen beratlar ile aktivizm, 

gönüllülük, hayırseverlik yaklaşımlarının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması 

amaçlanmaktadır. Bunlar dışında yine başvuru dosyasında yer alan SivilAnT® Web 

Portalı, interaktif bir yapıda STK’lara bilgi ve belge sunmak üzere ve ayrıca proje 

faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla sanal bir STK buluşma noktası olarak 

hizmet vermektedir.  

 Başvuru dosyasında yer almamakla birlikte, proje süresince ihtiyaçlar 

doğrultusunda yeni araçlar geliştirilerek kullanıldığı da olmuştur. Örneğin; proje 

paydaşları arasında diyalog ve işbirliğini güçlendirmek üzere SivilAnT® Kahve 

Molası kapsamında kurum ziyaretleri yapılmakta, gündeme yönelik farkındalık 

yaratmak üzere sosyal medya araçları kullanılarak SivilAnT® Kent Sohbetleri ve 

Kampanyaları gerçekleştirilmektedir. Bunlara ilişkin detaylı bilgiye SivilAnT® 

sosyal medya hesaplarından ve web portalından erişmek mümkündür.  

 

Projenin Katma Değeri 

 Kentin başlıca aktörleri (Valilik ve Müdürlükler, Belediyeler, Üniversiteler, 

STK’lar) Antalya Sivil Toplum Platformu altında buluşmuş olup, bu yönüyle 

SivilAnT® yatay ve dikey entegrasyonun sağlandığı bir kent ağı görünümündedir. 



Çeşitlilik içinde birleşen SivilAnT® gücünü yerel dinameklerden almaktadır. 

SivilAnT® herhangi bir çıkar grubu ya da baskı unsuru değildir. Bilakis, 

dezavantajlı grupların sorunlarının çözümü için yerel aktörleri buluşturan bir ara 

yüz olarak düşünülmelidir. SivilAnT®’lılar gönüllülük ekseninde çalışmakta olup, bir 

tür kolaylaştırıcılık ya da mentörlük misyonu üstlenmektedirler. Bir diğer ifadeyle, 

SivilAnT® STK’lar ile kamu otoritesi, özel sektör, yerel yönetimler ve üniversiteler 

arasındaki is ̧birliğinin sağlam, güvenilir ve sürdürülebilir bir zeminde tesis 

edilmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Birleştirdiği taraflar arasında 

go ̈nüllülük, katılımcılık ve hayırseverlik yaklas ̧ımlarının yaygınlaştırılması yoluyla 

SivilAnT® toplumsal dayanıs ̧ma ruhuna katkı sağlamakta, kamu yararı kavramını 

yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. SivilAnT®, aynı zamanda, dezavantajlı grupların 

yüklerinin paylaşılması konusunda bir yaşam bilinci oluşturmaya çalışırken, özellikle 

üniversite öğrencilerini gönüllü çalışmalara yönlendirmek suretiyle gençlerin 

yaşadıkları kentle bütünüleşmelerine ve kent sorunlarını sahiplenmelerine katkıda 

bulunmaktadır.   

 

Ayrıntılı bilgi için: https://www.sivilant.org/tr 

Facebook: https://www.facebook.com/SivilAnT/ 

Twitter: https://twitter.com/SivilAnThaber 

Instagram: https://www.instagram.com/antalya_sivil_platformu/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCdGQb3qPXAGMg8ryOaCRm5A 
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