
 

 

ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI (ANTEV) 

2020 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

 

ANTEV (Antalya Eğitim ve Araştırma Vakfı) ANSİAD eğitim komisyonu üyeleri (Mustafa Kıvrak, 
Osman Zeki Sönmez, Turhan Şahin, Himmet Öcal, Osman Vural) önerileri ile 25 Hayırsever tarafından 
30.09.1992 tarihinde kurulmuştur. ATSO (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası), ANSİAD (Antalya 
Sanayici ve İş İnsanları Derneği) ve ATB (Antalya Ticaret Borsası) kurumsal üyelikleri ile Vakıf 
mütevellisi güçlendirilmiştir.  

ANTEV’in Kuruluşu:  

1-Eğitimin ülkemizde öncelikli temel sorun olması  

2-Dünyanın bilgi çağına geçişi ile eğitimin daha da önem kazanmış olması  

3-Günümüzde bilginin en büyük güç ve en büyük değer haline gelmiş olması ANTEV’in doğuşunu 
sağlamıştır.  

ANTEV’in Vizyonu:  

Kuruluşundan bu yana yaşadığımız bilgi çağında sürekli kitle eğitimi programları ile öğrenen insan ve 
öğrenen toplum oluşturmada hizmetlerini sürdürmektir.  

ANTEV 1992 yılından beri üstlenmiş olduğu bu misyonu Bilgi, teknoloji ve Araştırma yapan Bir Vakıf 

Üniversitesi kurarak bu hizmetlerini taçlandırmak amacındadır 

EĞİTİM   

1.Akdeniz Eğitim ve Araştırma Enstitümüz aktif edilmiş, ANTEV Koordinatörü Doç.Dr.Emin SERİN, 
müdür olarak görevlendirilmiştir. (17.01.2020)  
 
2.Birleşik Devletler Çatışma, İstikrar ve Güvenlik Fonu tarafından desteklenen bir proje kapsamında 
Kafkas Araştırma Merkezi’nin davetlisi olarak Ermenistan’ın başkenti Erivan, Doç.Dr.Emin SERİN 
tarafından ziyaret edilmiş, ANTEV’in çalışmaları hakkında sunumlar yapılmıştır. (12-15 Kasım 2018)  
 
3. Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından duyurulan “Yerel Projelere Hibe Programı” na “Akdeniz 
Kadın Mesleki Eğitim Merkezi Kurulması” isimli proje ile başvuru yapılmıştır. Projemiz, değerlendirme 
aşamasındadır. (23.02.2021)  
 
4. Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa 
Çalışmaları Merkezi tarafından desteklenen bir proje kapsamında “Sivil Toplum ve Gençliğin 
Güçlendirilmesi” oturumuna katılım sağlanmış, Doç.Dr.Emin SERİN tarafından “ANTEV’in çalışmaları 
ve Akdeniz Bölgesinde Göç Olgusu” konularında konuşma yapılmıştır. (08.05.2018) 
  
5. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından duyurulan “Teknik Destek Programı” na “Geleceğin 
Girişimcilerine Kariyer Rehberliği” isimli proje ile başvuru yapılmıştır. Projemiz başarılı bulunmuştur. 
Covid19 nedeniyle durdurulan yürütme aşaması için görüşmelerimiz devam etmektedir. (16.03.2020)  
 
6. İsveç İstanbul Konsolosluğu tarafından duyurulan “Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye bölgesi 
için Proje Çağrısı” na “kadınların ve kızların her alanda karar alma süreçlerine katılımını arttırmak ve 
seslerini duyurmak” teması ile başvuru yapılmıştır. Projemiz, değerlendirme aşamasındadır. 
(18.09.2020) 
  
7. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ANTEV arasında eğitim ve araştırma alanlarında iş birliği 
yapılması planlanmış, bu iş birliğini belgelemek amacıyla “Eğitim ve Araştırma İş birliği Protokolü” 
hazırlanmıştır. Bu konudaki görüşmeler sürmektedir. 

8. Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından desteklenen SALTO GENÇLİK Programlarına; “Stratejik 
Ortaklıklar ve Demokratik Katılımı Güçlendirmek”, “Gençlik Etkileşimi”, “Güneydoğu Balkan 



Çalışmaları”, “Göç Çalışmaları Hakkında İtalya’ya Çalışma Ziyareti” başlıklarında 4 kez başvuru 
yapılmıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinden kaynaklanan çeşitli zamanlardaki 
uygulamaların ulusal kontenjanlara yansımasından dolayı olumlu sonuç alınamamıştır. (2019-2020) 

BURS HİZMETLERİ  

Burslar, Antalya Liselerinden mezun öğrencilere öncelik verilerek, ANTEV Burs yönetmeliğine göre 
belirlenmektedir.  

Yönetim kurulu birkaç hafta süren bu çalışmayı titizlikle yürütmektedir.  

Kuruluş yılında ANTEV burslarından 9 öğrenci yararlanmışken, günümüze kadar yaklaşık verilen burs 
sayısı 5625’e ulaşmıştır.  

2020 yılı Vakfımıza 156 burs başvurusu yapılmıştır.  

Vakfımız ANTEV 2020 yılında 86 Öğrenciye burs sağlayabilmiştir. 2020 yılı burs miktarı 400,00 TL 
olarak belirlenmiştir. 

Salgın nedeniyle kaynak yetersizliğinden bursiyer sayımız azalmıştır. 

ANTEV’İN GELİR KAYNAKLARI 

1-ÇELENK BAĞIŞLARI  

ANTEV Çelenkleri 1992 yılında başlatılan önemli bir bağış kaynağıdır. 

HÜZÜNLÜ GÜN: 

Cenaze törenlerinde çiçek gönderimi yerine çelenk gönderilmesi aracılığıyla yapılan bağışlarla ihtiyaç 

sahibi öğrencilere burs verilmektedir. 

MUTLU GÜN:  

ANTEV mutlu ve özel gün davet, açılış, nikâh gibi büyük organizasyonlarda ise sevdiklerinizi tebrik 
amacıyla göndereceğiniz ANTEV mutlu gün (Şirketinize özel logolu) çelenkleriyle gençlerin eğitimine 
destek sağlanmaktadır.  

Bu konuda ANTEV Gönüllülerinden mutlu günlerinde davetiyelerine ve hüzünlü günlerinde ilanlarına 
not düşerek yakınlarını Çelenk konusunda ANTEV’e yönlendirmelerini önemle rica ediyoruz.  

Vakfımızın çelenklerinin, güncellenmiş logomuz ile bakım ve onarımları yapılmıştır. 

2-BİREYSEL VE KURUMSAL BAĞIŞLAR  

Bireyler ve kurumlar ANTEV’e şartlı veya şartsız burs bağışı yapabilmektedir. ANTEV’in önemli gelir 
kaynaklarından olan bireysel ve kurumsal bağışlarla, öğrencilere burs desteği sağlanmaktadır.  

NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ  

VASİYET YOLU İLE :  

Bağış yapmak isteyen kişi, sağlığında düzenleyeceği vasiyetname ile herhangi bir malını veya tüm 
malvarlığını vakfa bırakabilir. Noter huzurunda resmi şekilde yapılabileceği gibi el yazısı ile yazılıp 
notere teslim etmek sureti ile de düzenlenebilir. Vasiyeti yapan kişi hayatta olduğu sürece vasiyete 
konu olan malvarlığı üzerindeki mülkiyet haklarını istediği gibi kullanır. Zira vasiyetname, vasiyet, 
yazan kişinin vefatından sonra hüküm ifade eder.  

HİBE YOLU İLE   

Bağış yapmak isteyen kişi sağlığında, sahibi olduğu herhangi bir taşınır – taşınmaz malı veya bir 
hakkı, vakfa şartlı ya da şartsız olarak bağışlayabilir. Bu bağışı yaparken mal veya hakkın sadece kuru 
mülkiyetini bağışlayıp intifa, yani yararlanma hakkını veya sükna, yani oturma hakkını saklı tutabilir. 
Böylece mal veya hakkın sadece çıplak mülkiyeti vakfa geçer, kullanma ve gelirlerinden yararlanma 
hakkı hayatta olduğu müddetçe bağış yapan kişide kalır. Bu yöntemle yapılacak bağışlardan, hukuka 
aykırılıklar dışında, daha sonra vazgeçmek mümkün değildir.  

Fatma Neşe KAREL 21 OCAK 2020 tarihinde bütün mal varlığını Vakfımız ANTEV’e bir vasiyetname 
ile bağışlamıştır.  

Yeni gelir kaynakları oluşturabilmek için, dijital platformların daha aktif ve etkili kullanılması için gerekli 
altyapı çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. 



SOSYAL ETKİNLİKLER 

25 MART 2020 tarihinde ilk defa ANTEV KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VE HAYIRSEVERLİK ÖDÜL 
TÖRENİ düzenlenmesi planlanmıştır. 

Komitemizin 45 günlük yoğun çalışmaları sonucu davetiyelerin dağıtılmasına başlanmıştır. 

Ancak salgın nedeniyle etkinliğimiz ertelenmiştir. 

VAKFIN TANITIMI 

15 MAYIS 2020 ‘de ANTEV ‘in kurumsal olarak Facebook, ınstagram , Twitter hesaplarının açılması 
ve yönetilmesi Yönetim kurulu başkan yardımcımız Necdet ALKANDEMİR tarafından üstlenilmiştir. 

Kurmuş olduğumuz Whatsapp grupları aracığıyla Vakfımız ile ilgili farklı konularda Mütevellimize ve 
ANTEV gönüllülerimize sürekli bilgilendirme mesajları gönderilmeye devam edilmektedir.  

Kurmuş olduğumuz Whatsapp grupları aracığıyla Vakfımız ile ilgili farklı konularda Yakın dönem 
mezun öğrencilerimiz ve bursiyer öğrencilerimizle sürekli bilgilendirme mesajları ile iletişim sağlamaya 
devam edilmektedir. 

YENİ MÜTEVELLİ ALINMASI 

2020 Yılında vakfımıza 2 değerli hayırsever mütevelli üye kazandırmış bulunuyoruz. Üyelikleriyle 

vakfımızın sosyal sermayesini güçlendirmişlerdir. Vakfımız adına teşekkür ediyoruz. Bu üyelerimiz; 

İsmail Ömer BİLAL – Ford Bilaller A.Ş. 

Serdar TOPÇU – Topçu İnşaat A.Ş. 

             
  

Yön. Krl. Bşk.                               Yön. Krl. Bşk. Yrd.                       Yön. Krl. Bşk. Yrd.  

Osman VURAL                              İsmail Ömer BİLAL                        Necdet ALKANDEMİR  

 

 

Yön. Krl. Üyesi                               Muhasip Üye  

Mehmet HACIARİFOĞLU               Orhan TAT 

 

 

 


