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Faaliyet Raporu  2017

“Gerçekleşen Düşler”
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Gençler isterse 
düşler gelecek 
olur!
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Vakıf Künyesi
Kurucular ve Mütevelli
Heyeti

Emel KORKMAZ

Şahap KORKMAZ

Gürkan KORKMAZ

Aylin KORKMAZ TAKTUK

Melike KORKMAZ ÇAKIRKAYA

Yönetim Kurulu

Emel KORKMAZ (Yönetim Kurulu Başkanı)

İbrahim BETİL (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.)

Gürkan KORKMAZ (Genel Sekreter)

Asuman BAYRAK

Aylin KORKMAZ TAKTUK

Melike KORKMAZ ÇAKIRKAYA

Murat HAYZARAN

Şahap KORKMAZ

Çalışanlar

Ersin TEK (Genel Koordinatör)
Ağustos 2016-Temmuz 2017

Berna ÖZDEMİR (İktisadi İşletme Sorumlusu)
Eylül 2017- Nisan 2018

Duygu BATIK (Kaynak Geliştirme ve İletişim Sorumlusu)
Ağustos 2017-halen

Fırat KÖSE (Programlar Sorumlusu)
Mart 2016-halen

Hazal YAŞACAN (Kaynak Geliştirme ve İletişim Sorumlusu)
Şubat-Haziran 2017

Mehmet Ali PAYAM (Müzik Stüdyosu İdari Sorumlusu)
Ekim 2017- Nisan 2018

Gönüllü Çalışanlar

Kapasite Geliştirme
Hülya BOZKURT DOĞAN
İlkin ERKORKUT
Meryem EKŞİOĞLU
Tuğba KAPLAN ERKORKUT

Kütüphane
Nebil NAZİK

Sosyal Medya ve
Basın İlişkileri
Caner ERTAY
Sinem ÇAKIR
Utku KALI

Tasarım ve Kurumsal Kimlik 
Gökçe CANTÜRK

Yardımseverlik Koşuları
Önder YILMAN
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Misyon

Vizyon

Değerler

ALİKEV, Ali İsmail Korkmaz’ın anısını yaşatmak ve onun “toplum için gençlik” düşünü hayata 

geçirmek amacıyla; gençlerin toplumsal fayda sağlayan etkinliklerde yer alarak daha ön 

yargısız, daha çatışmasız, daha eşitlikçi ve daha sosyal bireyler haline gelmelerini amaçlar.

ALİKEV, Ali İsmail’in düşlerindeki özgür dünyayı; toplumsal barış ve eşitliğin var olduğu, 

insan-doğa ilişkileri de dahil olmak üzere her türlü eşitsizlikten arınmış bir dünyayı, 

gençliğin katılımı ile kurmak vizyonuyla hareket eder.

ALİKEV, vizyonu doğrultusunda; politik karar alıcılar tarafından, gençlik alanında başvuru 

kaynağı olarak görülen ve ulusal yaygınlığa sahip bir vakıf olmayı hedefler.

• Farklılıklarla bir arada olmak 

• Katılımcılık

• Eşitlik ve pozitif ayrımcılık

• Gönüllülük

• Siyasi tarafsızlık

• Paylaşımcılık

• Şeffaflık

Hedef
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BİR BAKIŞTA ALİKEV

Hayatına
dok

3.345

Toplam 
7.478430

5
Gençler tarafından 
ger rilen
sosyal sorumluluk 
projesi 

114

Bursiyer
sayısı

Gençlik Kampı 
sayısı ve saati 2 kamp 

28 saat

40
Futbol turnuvasına
katılan takım

Kütüphane 
kurulumu2

Kitap1.150
Kütüphanedeki 
kitap sayısı

10.725

20
ve atölye

120 saat
Huzurevi 
Ziyareti5 781

Gönüllü Sayısı

3 kıtaya yayılarak, 

Asya, Avrupa ve 

Afrika
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ALİKEV GÖNÜLLÜSÜNDEN...

3 Eylül 2016 günü, Maçka Küçükçiftlik Park’taki “Bir Gün’lük Festival”e 

gitmek için evden çıkarken, pencereden gördüğüm güneş içimi 

ısıtıverdi. Uzun kolluya gerek kalmadan, Ali İsmail Korkmaz’ın kimi 

fotoğraflarda üzerinde gördüğüm, onunla özdeşleşmiş yeşil tişörtle 

gidebilecektim festivale. Binlerce kişilik şenlik alanında arkadaşlarımla 

sohbet edip çocuklarımın peşinden koştururken güleç bir beyefendinin 

“tişörtünüz ne kadar güzel” demesiyle bir sohbet açıldı. Sen misin 

sohbet açan, teşekkür edip sözü aldım elime… Ali İsmail Korkmaz’ın 

bendeki yansımasını ve ALİKEV hakkında bildiklerimi döküldüm. 

Karşımdaki bey de ne kadar sabırlıysa, sözümü bile bölmeden dinledi. 

“Sağ olun anlattıklarınız için” dedi gülümseyerek; “ben Ali İsmail’in 

abisiyim.” 

 

Tanımadan kucaklaşmayı, sevinirken şaşırmayı, duygulanırken kahkaha 

atmayı o gün tanıştığım Gürkan Korkmaz ve yanındaki diğer ALİKEV 

gönüllüsü arkadaşlarla keşfettim. Dakikalar içinde konuyu ALİKEV’in 

faaliyetlerine, koşmaya, Adım Adım’ın İstanbul Maratonu kampanyasına 

getirmiştik bile. Sevgili Gürkan Korkmaz’ın “Bu sene koşu kampanyası 

yapmak için geç kalmadık umarım.” cümlesinden birkaç hafta sonra 

müthiş bir ekip çalışmasıyla yüzlerce koşucunun toplanmasını, 

yüzbinlerce liralık bağışla hayatların değişmesini, dev bir dayanışma 

ağının görkemini yaşadık. Sonra gerisi geldi; ülke çapındaki her koşuda 

ALİKEV koşucuları koştu, gönüllüler destek verdi, düşler gerçeğe döndü. 

ALİKEV’in düşlere koşarkenki her adımını yaşamak, dostluğu büyütmek ve 

ciğerim, aklım, sözüm, yazım yettiğince desteklemek benim için bir onur 

oldu. ALİKEV yaşama, umutlara sarılmanın simgesidir artık, hepimiz için…

Erdem Aksakal
Yazar-Akademisyen-ALİKEV Destekçisi
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KORKMAZ AİLESİ’NDEN

Ülkemden kilometrelerce uzaktayken dünyaya gelen Ali İsmail’in hayallerini 
yaşatmak için bir araya gelen tüm bu güzel insanlar, hepiniz iyi ki varsınız. 
 
Baba olmak hep zordur; işin, örnek olman, ailen ve onların geleceği... 
Ali İsmail ve tüm evlatlarımın geleceği için çok uzaktaydım; Emel Anne’niz 
yanlarındaydı ya, içim rahattı... 

Ali İsmail öldürüldüğünde henüz bir çocuktu. En çok önemsediği şey, ihtiyaç 
sahibi çocukların güzel yaşamasıydı. Ali İsmail’imin hayalleri, hedefleri ve 
korumaya çalıştığı değerlerin devam ettirildiği Ali İsmail Korkmaz Vakfımızın 
faaliyetleri her geçen gün artıyor, bizler için artık binlerce çocuğumuz, 
kardeşimiz var. Şimdi eminim ki, ALİKEV’in dokunduğu hayatları gördükçe 
oğlum bu mutluluğu hissediyor ve bu sayede yattığı yerde rahat ediyor. 
Tüm başardıklarımız sizin gönülden desteğiniz sayesinde. 
 
İnanıyorum ki; dünyamızın daha güzel olması için, Ali İsmail’in düşlerini 
gerçek kılmak için bu yolda beraber devam edeceğiz.  

Şahap Korkmaz
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ALİ İSMAİL KORKMAZ
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Ben Ali İsmail Korkmaz… 19 yıllık 
ömrüme insanlara, hayvanlara, doğaya 
ve hayata duyduğum o büyük sevgiyi 
sığdıramadım; peşinden koştuğum 
hayallerime bu sürede ulaşamadım. 
Fakat biliyorum ki arkamda benim 
hayatıma sığmayacak büyüklükteki 
sevgiyi yüreklerinde taşıyan; benim 
için, benim yerime hayallerimi gerçek 
kılacak olan dostlar, güzel insanlar 
bıraktım. Sanılmasın ki kendim için, 
kendi adıma hayaller yarattım; ben, 
paylaştıkça mutlu olanlardandım.

Biyografi
Hayata sımsıkı bağlı; yüreği doğa, insan, hayvan sevgisiyle çarpan bir gençti Ali İsmail 
Korkmaz. 1994 yılında Antakya’da dünyaya gelen Ali İsmail, ilk öğrenimini Ekinci Nevzat 
Ceylan İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra Antakya Hüseyin Özbuğday Lisesi’nde 
orta öğrenimine başladı. Ali İsmail, daha lise öğrencisiyken “Toplum İçin Gençlik” 
hareketini başlatarak arkadaşlarıyla birlikte çeşitli projelere imza attı. Liseden mezun olup 
Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü kazanan Ali İsmail, üniversitede 
birinci sınıf öğrencisiyken Gezi Direnişi kapsamında Eskişehir’de yapılan eylemlere katıldı. 
Bu eylemler sırasında karanlık sokaklarda pusu kuran eli sopalı kişilerin şiddetine maruz 
kaldı. Başına aldığı sert darbeler nedeniyle beyin kanaması geçiren Ali İsmail, 38 gün 
komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 tarihinde aramızdan ayrıldı. Arkasında, kısacık 
ömrüne ancak bir kısmını sığdırmayı başardığı hayallerini gerçekleştirmeye and içmiş bir 
halk bıraktı...
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TOPLUM İÇİN GENÇLİK
Toplumun geniş kesimleri, Ali İsmail Korkmaz’ı aramızdan koparıldıktan sonra 
tanıdı. 19 yaşındayken hayattan koparılan Ali İsmail’i daha önceden de tanıyanlar 
vardı; huzurevlerindeki yaşlılar, köy okullarındaki çocuklar, mavi kapak toplayarak 
tekerlekli sandalye ulaştırmak istediği engelliler...

Ali İsmail kısa hayatında, pek çok insanın hayatına dokunabilmeyi başarmıştı. 
Arkadaşlarını örgütleyerek toplum için çalışmalar yürütmüştü. Bu çalışmalarına 
“Toplum İçin Gençlik” adını vermişti. Gençliğin enerjisini, heyecanını, umudunu 
bir araya getirerek; toplumun farklı kesimleri için çalışmalar yapmaya başlamıştı. 
Bu yola çıktığında 17 yaşındaydı. Henüz 17 yaşındaki bir genç, etrafındaki 
arkadaşlarını harekete geçirmiş, toplum için faaliyetler gerçekleştirmişti.

Ali İsmail’in başlattığı “Toplum İçin 
Gençlik” hareketi; Ali İsmail’in en büyük 
mirası. Gençliğin enerjisine, heyecanına ve 
umutlarına inanan Korkmaz Ailesi tarafından 
ALİKEV ile yaşatılan bir hareket. Bugün, 
ALİKEV’in yürüttüğü gençlik çalışmalarının 
temelinde; Ali İsmail’in “Toplum İçin Gençlik” 
hareketi ve düşüncesi yatıyor. Gençlerin 
sosyal sorumluluk projelerine her anlamıyla 
destek olan Düş Elçileri Programı, Ali İsmail 
Korkmaz Burs Fonu ve gerçekleştirilen 
pek çok etkinlik, gençlerin toplumsal 
çalışmalarına destek olmak için yürütülüyor.
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ALİ İSMAİL KORKMAZ DOĞUM 
GÜNÜ ANMASI VE 3. ALİ İSMAİL 
KORKMAZ ÖDÜL TÖRENİ
Sevgili Ali İsmail Korkmaz’ın “Düşlerindeki 
Özgür Dünya” için yola çıkan ALİKEV, Ali 
İsmail’in doğum gününde bir kez daha; belki 
Ali’siz, ama Ali’nin düşleri ve umutlarıyla, 
umuda kucak açanları bir araya getirdi. ALİKEV 
destekçileri bu gecede de Korkmaz Ailesi’ni 
yalnız bırakmadı.
ALİKEV tarafından her yıl Ali İsmail’in doğum gününde düzenlenen anma, bu yıl ilk 
kez Samandağ’da gerçekleşti. Anma gecesinde Aylin Aslım, Fırat Tanış ve Teoman 
Kumbaracıbaşı’nın yanı sıra ALİKEV Müzik Topluluğu’nu oluşturan gençler de sahne aldı.

18 Mart Cumartesi ve 19 Mart Pazar gününü kapsayan hafta sonu boyunca etkinlikler 
çocuk ve gençlere yönelik atölyelerle devam etti. Önder Yılman’ın sosyal sorumluluk ve 
sportif yaşam konularında gerçekleştirdiği söyleşiyle başlayan program, Hamit Demir 
ve Seher Duygu Dinç’in Drama Atölyesi ile devam etti. Ezgi Caymaz, Adem Dağlar ve 
Cem Atmaca sırasıyla Ebru Atölyesi, Kukla Atölyesi ve Kil İşleri Atölyesi ile gençlerle 
buluştu. Tüm bu atölye ve söyleşiler, Samandağ Belediyesi Deniz Hızır Alanı, Defne 
Gençlik Merkezi ve Ekinci’de bulunan Ali İsmail’in evinin önünde yapıldı. Bunların yanı 
sıra, Vakıf binasında Semih Çelenk tarafından 13-18 yaş arası gençler için Öykü Atölyesi 
gerçekleştirildi.

Her yıl farklı bir sanat dalı ve tema üzerinde düzenlenen yarışma sonucunda verilen 
Ali İsmail Korkmaz Ödülleri de anma gecesinde yarışmaya katılan sanatçılar arasından 
sahiplerini buldu.

3. Ali İsmail Korkmaz Ödülü, bu yıl özgürlük teması ve illüstrasyon dalında verildi.  
Yarışmanın birincisi “Birlikte Özgürüz” adlı çalışması ile Neslihan Başar, ikincisi “Freedom 
of Voices” adlı çalışması ile Erdem Kallavi ve üçüncüsü “Masumiyet” adlı çalışması ile 
Alper İstanbullu oldu.

Anma gecesinde konuşma yapan Ali İsmail’in ağabeyi Gürkan Korkmaz, “Ali İsmail’in 
düşlerini gerçekleştirmek için var gücümüzle uğraşıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerini 
gençlerle birlikte hayata geçirmek ve onların eğitim hayatlarına devam edebilmelerini 
sağlamak Vakfımızın ana hedefleri oldu. Bunları  yaparken yalnız değildik; Vakfa Ali 
İsmail’in düşlerini gerçekleştirmek için bağış yapan yüzlerce bağışçımız ve gönüllümüzle 
birlikte hayalleri gerçek kılacak projeleri hayata geçirdik” dedi.
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3. ALİ İSMAİL KORKMAZ YAŞAM ÖDÜLÜ
3. Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü, 2 Haziran Cuma günü 
Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde sahiplerini 
buldu. Bu yılki ödülün sahibi “biat etmeyen akademi” oldu. 

Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Eskişehir Tabip Odası, TMMOB İKK, DİSK Bölge Temsilciliği 
ve KESK Eskişehir Şubeler Platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ali İsmail 
Korkmaz Yaşam Ödülü, Prof. Dr. Korkut Boratav ve Dayanışma Akademileri’ne verildi. 
Kanun hükmünde kararnamelerle akademiden ihraç edilen akademisyenlerin 
oluşturduğu dayanışma platformları adına ödülü Doç. Dr. Yasemin Özgün, Prof. Dr. 
Onur Hamzaoğlu ve Araştırma Görevlisi Murat Yıkılmaz aldı.

Ödül, demokrasi yolunda yaşamını yitirenlere saygı niteliği taşıyor.

19 yaşında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın anısına verilen Ali İsmail Korkmaz 
Yaşam Ödülü, Gezi Direnişi’nin toplumsal hafızadan silinmemesini ve Gezi Direnişi 
sırasında yaşamını yitiren gençlerin unutulmamasını sağlama amacını taşıyor. 
Ödül; baskılar ve antidemokratik uygulamalara direnenler ile bu uğurda yaşamını 
yitirenlere duyulan saygının bir ifadesi olarak görülüyor.

Ödül töreni öncesinde, Sanayi Sokak’ta Ali İsmail Korkmaz’ın saldırıya uğradığı 
yere karanfiller bırakıldı. Ali İsmail’in dövüldüğü sokağa ilk kez gelen Emel Anne, 
duygularını “İlk kez bu sokağa geliyorum. Ali, 4 yıl önce hayatını kaybetti. Aliş’imi 
çok özledim. Onu öpemiyorum, koklayamıyorum. Sizler ona sahip çıktınız, teşekkür 
ediyorum” cümleleriyle ifade etti. Baba Şahap Korkmaz da kendilerini yalnız 
bırakmayan herkese teşekkür etti.
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3. ALİ İSMAİL KORKMAZ YAŞAM ÖDÜLÜ

Ali İsmail, aramızdan ayrılışının 4’üncü yıl dönümünde 
ailesi ve tüm sevenlerinin katıldığı bir etkinlikle anıldı. 
Ali İsmail fiziken yanımızda olmasa da; düşleri, hayalleri, 
umutları ve yaşam şekliyle binlerce düş ortağımız 
tarafından şiirlerle, türkülerle yaşatılıyor. 

10 Temmuz Pazartesi akşamı Sümerler Amfi Tiyatro’da düzenlenen etkinlikte Jehan 
Barbur, Grup Abdal ve birbirinden yetenekli gençlerin oluşturduğu ALİKEV Müzik 
Topluluğu sahne alarak şarkılarını özgür dünya düşleri için seslendirdi. Ali İsmail’in 
ağabeyi Gürkan Korkmaz’ın açılış konuşmasını yaptığı programda, Ali İsmail’in yeğeni 
Tuana’nın da yer aldığı Sanatorium Müzik ve Bale Akademisi’nin öğrencileri bale 
gösterilerini sergiledi.

10 TEMMUZ ANMASI
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VAKIF MERKEZİ
Ali İsmail Korkmaz Vakfının mevcut binası, tadilatı gönüllülerin desteğiyle ve 
bizzat Ali İsmail’in ailesi tarafından gerçekleştirilmiş geleneksel bir Antakya evidir. 

Vakıf binası; idari ofislerin yanı sıra yaklaşık 11 bin kitaplık 
kütüphaneyi de barındıran 2 çalışma salonu ve 50 kişilik  
toplantı odasıyla gençlere hizmet vermektedir. 

Vakfın kuruluşundan bu yana binada film gösterimleri ve bilimden sanata çeşitli 
söyleşilerin yanı sıra; bağlama, gitar, fotoğrafçılık ve yaratıcı yazarlık kursları gibi 
zengin içerikli eğitim ve atölyeler de düzenlenmekte ve böylece gençlerin sosyal 
ve kültürel gelişimleri desteklenmektedir. Vakıf binasının renkli avlusu, gerek 
Antakya’dan gerekse şehir dışından gelen ziyaretçilerin çay ve kahve eşliğinde 
misafir edildiği hoş sohbetlere ev sahipliği yapmaktadır. Vakıf binası, etkinliklerin 
yanı sıra gençlerin ders çalışabildiği ve sosyalleşebildiği bir alan olarak her gün 
09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
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YENİ VAKIF MERKEZİ
Vakıf çalışmaları için kullanılan ve kiralanmış olan mevcut binanın yanı sıra 
değerli destekçilerin katkılarıyla yeni bir bina satın alınmıştır. Yeni bina da tıpkı 
mevcut bina gibi eski bir Antakya evidir. Tarihi bir yapı olması nedeniyle, ALİKEV 
destekçilerinin de katkılarıyla, 2018’in yaz aylarında tadilat ve restorasyon sürecine 
başlanması planlanan binanın, proje ve izin prosedürleri titizlikle yürütülmektedir. 

Destekçilerin koyacağı tuğlalarla hayat bulacak olan yeni bina, gençler için pek çok 
etkinliğe de ev sahipliği yapacaktır.
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ALİ İSMAİL KORKMAZ
BURS FONU
ALİKEV’in değerli bağışçılarının genç fidanlara sunduğu destekler sayesinde 
2016-2017 eğitim-öğretim döneminde 40 üniversite ve 12 lise öğrencisine 
burs sağlandı. Her geçen gün desteklerle büyüyen Ali İsmail Korkmaz Burs 
Fonu ile bugüne dek 85 üniversite, 29 lise olmak üzere toplam 114 öğrenciye 
burs imkânı sağlandı.
 
Yaklaşık 2 bin öğrencinin burs başvurusunda bulunduğu  2017-2018 eğitim-öğretim 
yılında burs almaya hak kazanan öğrenciler, Hatay ve Eskişehir’de gerçekleştirilen ve 
samimi bir sohbet havasında ilerleyen mülakatlar sonucunda belirlendi.

Burs başvurusunda bulunan hepsi birbirinden heyecanlı, başarılı ve umut dolu gençler; 
ekonomik ihtiyaç, gönüllülük, akademik ve sosyal başarı konularında yapılan sohbetlerin 
ardından büyük bir titizlikle değerlendirildi ve toplam 114 öğrenci bu öğretim yılında burs 
almaya hak kazandı.
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Bilgi ve İstatistikler

Toplam 
bursiyer sayısı

114 Üniversite
Bursiyeri

85 29

Lise
Bursiyeri

30

Erkek 
Bursiyer

84

Kadın
Bursiyer

Fakülte Fakülte

16İktisadi ve İdari Bilimler

2BESYÖ

2Diş Hekimliği

2Eczacılık

2Moleküler Biyoloji ve 
Genetik

1Fizyoterapi

1Sinema TV

1Türk Dili 
Edebiyatı

1Veterinerlik

15Öğretmenlik

10Tıp

7Fen Edebiyat

7Hukuk

7Mimarlık ve Mühendislik

5Hemşirelik

3Yabancı Dil ve Edebiyatı

3Güzel Sanatlar
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BURS FONLARI

Yaprak Burs Fonu

Yaprak Burs Fonu, alt veya üst limit olmaksızın her miktardaki bağışa açık bir 
havuzdur. Burs fonuna düzenli ya da bir kerelik bağış yapmak mümkündür. 
Yaprak Burs Fonu’nda biriken her 2.500 TL, bir gencimize bir yıllık burs imkanı 
yaratır. En ufak bağışlar bile bu hedefe ulaşmamıza katkıda bulunmaktadır.
 

Ağaç Burs Fonu

Ağaç Burs Fonu, bir öğrenciye 4 yıllık eğitimi boyunca destek olmak isteyen 
bağışçıların katkılarıyla gerçekleşir. “Bir öğrenci okutmak istiyorum” diyen 
bağışçılarımız, 4 yıl boyunca destek vereceklerini belirterek bir öğrencinin 
üniversite hayatı boyunca yanında olacakları bir burs fonu başlatabilirler.

Ağaç Burs Fonu’na destek vermek isteyen bağışçılar; toplu, yıllık ya da aylık olarak 
bir öğrencinin bursu için gereken tutarla fonu hayata geçirebilir. Ağaç Burs Fonu 
ile bir öğrenciye 4 yıl boyunca destek verecek bir burs açan bağışçımız, dilerse bu 
bursa kendisinin veya bir yakınının ismini verebilir.

Orman Burs Fonu

Orman Burs Fonu, bir defalık bağış ile süresiz burs açma olanağı sağlayan bir 
fondur. Belirlenen tutarı bağışlayanlar, Orman Burs Fonu’nda süresiz devam 
edecek bir burs fonu başlatırlar.

Orman Burs Fonu ile süresiz bir burs açan bağışçımız, dilerse bu bursa 
kendisinin veya bir yakınının ismini verebilir.
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A. Can      1 Üni. Öğrencisi

Mehmet Selahattin Köse Burs Fonu
F.S. Cengiz     1 Üni. Öğrencisi

Bulut Çapan Burs Fonu
F.S. Akar     1 Üni. Öğrencisi

Gülten Alanyalı Burs Fonu

H. Alanyalı     1 Üni. Öğrencisi

Diren Önem Çağlar Burs Fonu

H. Çağlar     1 Üni. Öğrencisi

Nezih Kırlıdoğ Burs Fonu

M. Kırlıdoğ     2 Üni. Öğrencisi

Prof. Dr. Nurşen Ünlü Burs Fonu

M. Ö. Ü.     1 Üni. Öğrencisi

Hepsan Özcan Yorulmaz Burs Fon

Ö.H. Hepsan     1 Üni. Öğrencisi

Seher (İzgialp) Tanglay Burs Fonu

Tanglay Ailesi    1 Üni. Öğrencisi

Yağmur Ozan Yılmaz Burs Fonu
U.O. Yılmaz     1 Üni. Öğrencisi

Bağışçı    Burs Kapsamı

A. Ayar    1 Üni. Öğrencisi

A. Gündüz    1 Üni. Öğrencisi

A. Kuruçay   1 Üni. Öğrencisi

A. Şimşek    1 Üni. Öğrencisi

A.G. Yeniaras    1 Üni. Öğrencisi

A.T. Bertay   1 Üni. Öğrencisi

C. Onbaşı    1 Üni. Öğrencisi

E. Ç. Palut    1 Üni. Öğrencisi

G. Atilla   1 Üni. Öğrencisi

H. Yeral   1 Üni. Öğrencisi

İ. Betil     2 Lise Öğrencisi

J. E.       1 Üni. Öğr., 1 Lise Öğr.

K. Türkmen   1 Üni. Öğrencisi

M. Hışır   1 Üni. Öğrencisi

M. Koç     1 Üni. Öğrencisi

M. Saydam   1 Üni. Öğrencisi

N. Akbay   1 Üni. Öğrencisi

Ö. Erdoğan   1 Üni. Öğrencisi

R.E. Aydoğan   1 Üni. Öğrencisi

S. Kenar   2 Üni. Öğrencisi

S.K.    1 Üni. Öğrencisi

T. Üstünel   2 Üni. Öğrencisi

Y. Ayhan   1 Üni. Öğrencisi

Z. Güver   1 Üni. Öğrencisi

Z.O. Uslu   1 Üni. Öğrencisi

Ağaç Burs Fonları

Ayla, Feriha, Dr. İhsan Can Burs Fonu

Bağışçısı tarafından isim verilmemiş 
burs fonları

Bağışçı       Burs Kapsamı
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RUNATOLIA KOŞUSU

YARDIMSEVERLİK KOŞULARI

5 Mart Pazar günü Antalya’da düzenlenen Runatolia 
Koşusu’nda ALİKEV gönüllüsü 48 koşucu, Ali İsmail’in 
toplum için gençlik düşünü devralmış gençlerin 
yaratacağı onlarca projenin hayata geçirilmesi amacıyla 
ortaya konan “Düş Elçileri Projesi” için adımlarını attı.

Ali İsmail’in ailesinden üç kuşak da koşuda birlikte yer aldı: Annesi Emel Korkmaz, babası 
Şahap Korkmaz, ağabeyi Gürkan Korkmaz ve yeğeni Ali Yusuf Korkmaz. Emel Anne koşuya 
dair duygularını “Biz çocuklarımızı sevgiyle, iyilikle büyüttük. İşte benim Ali İsmail’im bu kadar 
sevgiyle, insanlıkla dolu bir çocuktu. Şimdi ben onun düşlerini gerçeğe dönüştürmek için, 
Vakfımızı yaşatmak ve onlarca gence imkânlar yaratmak için koşuyorum” sözleriyle dile getirdi.

Toplam Bağışçı Sayısı: 898

Toplam Bağış Tutarı: 55.805 TL
Toplam
Koşucu
Sayısı:

48

Emel Anne’nin çağrısına destek 
veren ve sporun gücüyle 
başarılacak nice projeler 
olduğunu tekrar vurgulayan 
ALİKEV gönüllüleri, bireysel 
kampanyaları sonunda 
topladıkları 55 bin 805 TL 
tutarındaki bağışla gençlere 
umut olmaya devam etti.
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BOZCAADA YARI MARATONU

12 gönüllü koşucu ve Türkiye’nin iyilik peşinde koşan 
ilk köpeği Runy, 13 Mayıs Cumartesi günü Bozcaada’da 
ALİKEV’le birlikte gençleri desteklemek için koştu. 
Koşucular adımlarını, gençlerin düşlerini hayata 
geçirmelerini teşvik eden ve bu amaçla onların sosyal 
sorumluluk projelerine maddi ve manevi destek sağlayan 
“Düş Elçileri Programı” için attı. 

Adımlarını “düşlere güç vermek” için atan 12 
koşucu, düzenledikleri bireysel kampanyalarla 
toplam 10 bin 951 TL bağış toplayarak Düş 
Elçileri’nin yeni projeleri için kaynak yarattı.
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39. İSTANBUL MARATONU

ALİKEV olarak bu sene de İstanbul Maratonu’nda güzel 
bir heyecanı birlikte yaşadık. Emel Anne’nin çağrısına 
kulak veren 368 gönüllü ALİKEV koşucusu, “Gençler 
İsterse Düşler Gelecek Olur!” diyerek iyilik peşinde koştu.

39. İstanbul Maratonu’nda ALİKEV’i desteklemek isteyen koşucular, Adım Adım tarafından 
yürütülen “İyilik Peşinde Koş” platformu aracılığıyla bireysel kampanyalarını başlattılar. 
Maraton öncesinde koşucularla sık sık bir araya gelerek antrenmanlarda onlara eşlik eden 
Emel Anne, güler yüzü ve umut dolu adımlarıyla gençlere olan inancını bir kez daha gösterdi. 

Türkiye’nin çeşitli illerinden koşuya katılan 369 koşucu, adımlarını Ali İsmail Korkmaz Burs 
Fonu ile gençlere aydınlık yarınlar yaratmak için attı ve Ali İsmail’le aynı düşün peşinde bitiş 
çizgisine ulaştı. Sinema ve ses sanatçısı Melike Demirağ, tiyatro sanatçısı Hülya Karakaş, 
milletvekilleri Aylin Nazlıaka, Ali Haydar Hakverdi, Erdal Aksünger, Filiz Kerestecioğlu, Gülay 
Yedekçi, Hilmi Yarayıcı, M. Akif Hamzaçebi, Mahmut Tanal, Utku Çakırözer, Sezgin Tanrıkulu 
ile Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Alper Taş adımlarını ALİKEV’le birlikte atarak 
gençlerin eğitimlerine umut olan koşuculardan sadece birkaçıydı.
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Özgür ve eşit bir dünya düşüyle yola çıkan koşucular sınırları aştı, İstanbul Maratonu ile 
eş zamanlı olarak İngiltere’de de destek koşuları gerçekleştirildi.
Maraton öncesinde ise, hazırlanan çağrı videosuna birçok ünlü isim destek verdi. Videoda 
“İstanbul Maratonu’nda ALİKEV için koş!” çağrısı yapan Cezmi Baskın, Fırat Tanış, Funda 
Eryiğit, Füsun Erbulak, Hakan Vreskala, Leman Sam, Levent Üzümcü, Metin Uca, Niyazi 
Koyuncu, Orhan Aydın, Özgür Mumcu ve Sevinç Erbulak, “Koşmak ya da yürümek… 
Bu iki eylemi anlamlı hale getirmek istemez misin? Haydi gel, Ali İsmail’in hayallerini birlikte 
gerçekleştirelim.” diyerek ALİKEV’in burs verdiği öğrencilerin arasına yenilerinin katılması için 
koşuculardan destek istedi.

Yardımseverlik koşusu ile yaratılan fon, 66 pırıl pırıl gence 
öğrenim hayatları boyunca ışık olacak, geleceklerini aydınlatacak!

Toplam Bağışçı Sayısı: 7.342
Toplam Bağış Tutarı: 665.087 TL

Toplam Koşucu Sayısı:

369
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38. İstanbul Maratonu’nda ALİKEV Burs Fonu için 
Emel Anne’nin düzenlediği kampanya, 
2016 yılının en güzel yardımseverlik koşusu 
hikâyesi seçilerek ilk defa verilen Adım Adım 
2016 Ödülü ile taçlandırıldı. 

Mücadelesi, inancı, azmi ve Ali İsmail’in yarım 
kalan hayallerinin peşinde kilometrelerce 
yorulmadan koşmasıyla herkese ilham kaynağı 
olan Emel Anne, ödülünü İstanbul’da düzenlenen 
Adım Adım Makarna Partisi’nde aldı.

Adım Adım’dan Emel Anne’ye
anlamlı ödül!

12 Kasım’da, 39. İstanbul Maratonu’nda ALİKEV eğitim bursu bağış fonu için birlikte koştuk. 
Kimimiz 42, kimimiz 15, kimimiz 10, kimimiz 8 km. Yorulduk mu? Asla! ‘Düşlere güç ver’ 
diye haykıran insan yorulur mu hiç? Spor olsun diye değil, yarış olsun diye değil, laf olsun 
diye hiç değil; ‘gelecek olsun’ diye koşan insan usanır mı? 

Kaç yaşında olursak olalım; 19 yaşındaki sevgi dolu Aliş’imin adımları bize rüzgâr oldu, 
bal oldu, güç oldu. Bir tek bize mi? Topladığın bağışlarla daha adlarını bilmediğimiz nice 
gence bereket oldu Aliş’im... Ne yaparsan yap kimselerden bağış toplayamadığın, kimselere 
ulaşamadığın, umutsuzluğa düştüğün zamanlarda canın acıdı; ama pes etmeyip yine niye 
koştuğunu baştan anlattın, ‘gençler okumalı’ dedin, Ali İsmail’in düşlerini saydın… Sana ne 
kadar teşekkür etsem azdır...”

“Aliş’imin düşlerinin peşinden koşan değerli insan; 
Sevgili ALİKEV Koşucusu,
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Yaşasın İyilik!
Bana ayrılan bu sayfaya kızım Can Kartoğlu’nun beni; uzun hayat koşumu anlattığı, Ocak 
2018’de okurla buluşan kitabı “Safder”in önsözünü alıntılayarak katılmak ister, Can’ın önsözüne 
koyduğu “Yaşasın İyilik!” başlığını ben de bu sayfaya baş tacı yapmak isterim. Yüreğimde 
Ali İsmail, düşlerimde özgür dünya…
 
“Bakırköy sahiline çıktık. Kışın ortası. Rüzgâr uçuruyor. ‘Baba üşürsün, montunu çıkartma!’ 
dedim. ‘Hayır, böyle olmaz!’ dedi, montunu çıkarıp bana verdi. Belime sardım. Cep 
telefonumda kamera görüntüsünün üstüne tıkladım. Babam koşmaya başladı. Gözleri mi 
daha maviydi, üstündeki tişört mü bilemedim. Gözlerinin mavisi ‘İyilik peşinde koş’ derken, 
tişörtünün mavisi‘düşlere güç ver’ diyordu. Babam ‘Haydi!’ dedi. ‘Çekebilirsin artık.’ Ona 
yetişemiyordum. Ben çekemeden babam uçup gidiyordu. ‘Yavaş ol lütfen!’ dedim. Beş kıtada, 
on altı ülkede maraton koşmuş bu güzel insan, 13 Aralık 2016’da İstanbul Maratonu’nda 
koşacaktı ve ben babamı bu yangın yerinde, bunca kötülüğün ortasında iyilik kazansın, 
gelecek içimizi ısıtsın, başka bir dünya mümkün olsun diye videoya çekecektim. ‘Konuşmaya 
başla baba!’ dedim. Babam hem koşmaya hem koşarken şiir okumaya alışık olduğu için 
hiç zorlanmadan başladı konuşmaya: ‘89 yaşındayım. 19 yaşında düşleri elinden alınan Ali 
İsmailciğin düşlerinin peşinden koşacağım.’ dedi. Bu kısacık filmi sosyal medyada paylaştık. 
Babamı tanımak insanlara umut oldu. Babam, 19 yaşındaki adımlarıyla ve düşlere güç veren 
yüce gönüllü yüze yakın destekçisinin varlığıyla ALİKEV (Ali İsmail Korkmaz Vakfı) için 2016 
yılında beş, 2017’de ise üç üniversite öğrencisinin bir yıllık bursunu sağladı. (...)  Yaşasın 
iyilik, yaşasın adımları 19’undaki babam.“

Safder KARTOĞLU
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Gençlerin eğitimine destek olmak için mart ayında tek günlük bireysel bağış kampanyası 
başlatan Vera Didem Piyan,  bu sefer de “Emel Anne’nin 12 Yeni Çocuğu Olsun İster Misiniz?” 
sloganı ile yola çıktı. “Ali İsmail’in fotoğrafının yer aldığı battaniyeler ile sevdikleriniz ısınırken 
12 çocuğumuzun da hayatı güzelleşsin” diyerek başlatılan kampanyada 79 bağışçıya ulaşıldı 
ve toplam 10 bin 910 TL bağış toplandı. Burs fonuna aktarılan bağışlarla kış aylarında içimizi 
ısıtan battaniyeler 5 üniversite öğrencisinin eğitimine destek oldu.

Battaniyeyle Kalpleri Isıtmak

KAMPANYALAR
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Kıtadan kıtaya, düşlerinde özgür dünya!

ALİKEV gönüllüleri kıtaları sadece koşarak aşmıyor, kulaçlarıyla da kıtadan kıtaya 
“düşlerinde özgür dünya” diyor…

“Ali İsmail’in güzel hatırasını yaşatmak ve yarım kalan düşlerini gerçekleştirmek üzere yola 
çıkan Ali İsmail Korkmaz Vakfını desteklemek için, 23 Temmuz’da Boğaziçi Kıtalararası Yüzme 
Yarışı’na katılarak İstanbul Boğazı’nı geçeceğim. Bu yolculukta benimle beraber Ali İsmail’in 
düşlerine ortak olan kardeşlerimize destek vermek için ALİKEV adına bağışlarınızı bekliyoruz” 
diyen Alper Mertoğlu, kulaçlarını gençlerin eğitimi için attı. Toplanan 11 bin 174 TL bağış ile 
Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu’na katkı sağlandı.
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“Emek Vermek İstedik, Ürettik, 
10 Çocuk Okutalım Dedik” Kampanyası

“Ailenizin Vera”sı kullanıcı adı ile sosyal medya üzerinden bireysel bağış kampanyası 
başlatan Vera Didem Piyan, “Emek Vermek İstedik, Ürettik, 10 Çocuk Okutalım Dedik” 
sloganı ile yola çıktı. El örgüsü battaniye ile başlayan bağış kampanyası dayanışmayla 
çığ gibi büyüdü ve 22 farklı ürüne dönüştü.

Emel Anne’nin maraton koşusuna yaptığı çağrıya kayıtsız kalamayan ve okuyan 
öğrencilere destek vermek isteyen Vera, tüm ALİKEV destekçilerine güzel bir yol açtı. 
Ali İsmail’in doğum günü öncesinde, “O artık ALİKEV’le okuyan çocuklarda yaşıyor” 
diyen Vera, gençlere destek olmak amacıyla 16 Mart-17 Mart tarihlerinde yaptığı sosyal 
medya duyurularıyla kampanyasını başlattı. 2 günlük kampanyada 189 bağışçı tarafından 
yapılan toplam 23 bin 105 TL’lik bağışla burs fonuna destek sağlandı.
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DÜŞLERİNDE 
ÖZGÜR DÜNYA
Ali İsmail’in anılarından, fotoğraflarından yola çıkarak onun düşlerindeki özgür dünyayı 
yansıtan özel tasarım ürünler www.duslerindeozgurdunya.com sitesinde destekçilerimize 
sunulmaktadır.
Tasarımcı Gökçe Cantürk’ün hayat verdiği ürünler Ali İsmail Korkmaz Vakfı faaliyetlerine kaynak 
yaratmaktadır. 2018 yılında iktisadi işletme faaliyeti olarak devam edecek çalışma, oldukça yoğun 
ilgi görmektedir.

Spor, tekstil, kırtasiye ve tematik ürünler gibi ayrı kategorilerde özel tasarım ürün çeşitlerinin yanı 
sıra özel gün ürünleri ile kişilerin tüketim alışkanlıklarını desteğe çevirme imkanı sunmaktadır. 
Spor alanında bandana, madalya askılığı; kırtasiye alanında tematik ajanda, takvim, defter; tekstil 
alanında da farklı konseptlerde tişörtler olan Düşlerinde Özgür Dünya, birbirinden farklı tarz ve 
hikayelere sahip ürünleri ile satışlarına devam etmektedir.
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Harmony 19 
Erkek Tişörtü

Harmony 19 
Cep Defteri

Arşiv Set

Harmony 19 
Kupa Bardak

Harmony 19 
Kadın Tişörtü

Ajanda

Dünya Barışı Tişörtü

Düşlerinde Özgür Dünya Ürünleri
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Çevre Dostu Set

Doğal Taş Magnet-Yenidoğan Doğal Taş Magnet-Nikah

Madalya Askısı

Kitap Ayracı

Davetiye-2Davetiye-1



TEMMUZ 201836



TEMMUZ 2018 37

Ali İsmail Korkmaz’ın “toplum için gençlik” düşünü hayata geçirmek misyonuyla 
şekillenen Düş Elçileri, 15-25 yaş aralığındaki aktif gençlerden oluşan, topluma fayda 
sağlayacak ve kişisel gelişimlerini destekleyecek sosyal sorumluluk projeleri geliştiren bir 
gönüllülük programıdır.

Düş Elçileri kendi sosyal sorumluluk projelerini üretmek için eğitimler alır, projelerini 
hayata geçirir ve projelerinde gönüllü olarak yer alır. Düş Elçileri; siyasi olarak tarafsız, 
her türlü ayrımcılığa karşı bir gençlik programı olarak gençliğin enerjisiyle topluma fayda 
sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütür.

Düş Elçisi: 98

Kadın: 61

Erkek: 37
Tamamlanan Proje Sayısı: 5
Eğitimler: 20 Eğitim/120 saat
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Düş Elçileri Hatay Huzurevi’nde!

Düş Elçileri ve Toplum Gönüllüleri 
Vakfı birlikte okul duvarlarını 
renklendirdi.

Ali İsmail’in arkadaşları ile gerçekleştirdiği etkinliklerden biri olan huzurevi ziyaretlerini 
Düş Elçileri devam ettiriyor. 7 Mayıs Pazar günü Hatay Huzurevi’ne ziyaret gerçekleştiren 
Düş Elçileri, “kıdemli yurttaşlar” ile buluştu, sohbet etti, müzikten ebru sanatına etkinlikler 
gerçekleştirildi, birlikte yemek yapılıp yendi. 

Düş Elçileri bu kez Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) 
Hatay Kırıkhan Gençlik Merkezi işbirliğiyle 28 Mayıs 
Pazar günü, Kırıkhan’da bulunan Hayrettin Parlar 
Anaokulu’nun duvarlarını renklendirdi. Birlikte keyifle 
işe koyulan gençler kısa sürede okulun duvarlarını 
rengarenk hale getirdiler.
“Birlikten kuvvet doğar” diyen ALİKEV Düş Elçileri ve 
TOG’un Kırıkhan Gençlik Merkezi gönüllüleri hep birlikte 
topluma fayda sağlayan projelerini hayata geçirirken 
renkli ve eğlenceli bir pazar gününü birlikte geçirdiler.
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Gökyüzü Hâlâ Mavi Konseri

ALİKEV Düş Elçileri’nin hazırladığı “Gökyüzü Hala Mavi” etkinliği 13 Eylül Çarşamba 
akşamında gerçekleşti. Konuklar ALİKEV Müzik Topluluğu konseri, Tanya Taş’ın piyano 
resitali ve eşli dans gösterileri ile unutulmaz bir akşam geçirdi.

Ücretsiz konserde dinleyicilerden yanlarında en az bir adet roman, hikâye veya şiir kitabı 
getirerek bağış yapmaları istendi. Umut dolu gençler “Gökyüzü Hala Mavi” diyerek “kitap 
okuyan nesiller yetişsin, çocuklar ve gençler daha fazla kitaba erişebilsin ve farklı hayatlara 
dokunabilsin” hayallerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı. Konukların kitap bağışları 
ile giriş yaptığı etkinlikte Hatay’daki ihtiyaç sahibi kütüphanelere götürülmek üzere yaklaşık 
650 adet kitap toplandı.

Genç sanatçı Tanya Taş’ın piyano dinletisi ile başlayan müzik dolu akşamda; birbirinden 
güzel ezgiler kitap yapraklarına dönüştü. ALİKEV Müzik Topluluğu söylediği şarkılarla 
dinleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Zaman zaman dinleyiciler de şarkılara eşlik ederek 
gençlerin heyecanlarına ortak oldu.
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Düş Elçileri, Kitapları Kütüphanelerle 
Buluşturmaya Devam Ediyor...
ALİKEV Düş Elçileri tarafından yürütülen “Gökyüzü 
Hâlâ Mavi” projesi kapsamında toplanan kitaplar 
ihtiyaç sahibi ilk kütüphaneye ulaştı. Düş Elçisi 
gençler toplanan kitaplar ile birlikte Samandağ 
Belediyesi Yaylıca Mahallesi Çok Amaçlı Salonu’na 
gitti; boş kitap raflarını yeni bilgiler, yeni hikayeler 
içeren birbirinden güzel kitaplarla doldurdu. 
Etkinlik süresince neşe dolu 50 minik arkadaşımız 
da onlara eşlik etti.

Hep beraber kitaplar kütüphaneye yerleştirildi, 
çeşitli aktiviteler ile keyifli bir gün geçirildi. Düş 
Elçileri, salonun gri ve soğuk korkuluklarını gözleri 
gülen çocuklarımızın yüzleri gibi rengarenk boyadı. 
Yeni kitaplarında kullanmaları için çocuklara 
Ali İsmail abilerinin düşlerindeki özgür dünyayı 
yaşatan kitap ayraçları ve umutlarını kaleme 
alacakları defterler hediye edildi. 
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Düş Elçileri Yaz Kampında Buluştu...
Düş Elçileri ve ALİKEV bursiyerlerinden oluşan 30 genç, bu sene ilk kez düzenlenen yaz 
kampında buluştu.

Gençler yaz kampında, “Gönüllülük Nedir?”, “Etkili İletişim”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” 
ve “Proje Döngüsü” isimli eğitimlerle kendilerini geliştirirken; resim, müzik ve edebiyat 
gibi alanlardaki atölye çalışmalarına katılarak keyifli zaman geçirdi. Gençlerden Gençlere 
Atölyeleri’nde; katılımcılar sevdiklerini ve korkularını resmetti, usta şair Nazım Hikmet’i 
andı ve geçmişten günümüze müzik üzerine fikir alışverişi yaptı.

Eğitim ve atölye çalışmalarının yanı sıra kamptaki düzeni de kendileri sağlayarak yalnızca 
katılımcı değil, inisiyatif alan aktif birer karar verici olan gençler; görev dağılımı yaparak 
kamp alanının temizliği, yemek dağıtımı ve zaman yönetimi konularında ekip olarak 
hareket etme ve ortak karar alma becerisi kazandı.
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ALİKEV Düş Elçileri Otizme Mavi Işık Yaktı!

Düş Elçileri Uçurtmalarını 
Doğa İçin Uçurdu.

Otizm farkındalığına 
destek vermek için 2 
Nisan Pazartesi günü 
sosyal medya üzerinden 
#otizmemaviışıkyak 
etiketi ile bir kampanya 
yürüten Düş Elçileri, 
Otizme Mavi Işık 
Yakmak için giydikleri 
“Düşlere Güç Ver” yazılı 
mavi tişörtleriyle sosyal 
medya paylaşımlarında 
bulunarak otizme 
farkındalık mesajları 
verdiler.

Doğayla iç içe ve uyumlu bir yaşam 
felsefesi ile hareket ettiklerini ifade 
eden Düş Elçileri, Samandağ Çevlik 
sahilini temizledi. Söz konusu etkinliği 
yaz aylarının başlamasıyla birlikte 
sahilleri dolduran ziyaretçilerin 
bıraktıkları çöplerin yarattığı kirliliğe 
dikkat çekmek için düzenlediklerini açıklayan 30 kişilik Düş Elçileri grubu, sahil 
temizliğinin ardından uçurtmalarını da doğa için uçurdular ve yurttaşlardan 
doğal alanları kullanırken daha dikkatli olmaları konusunda katkı beklediklerini 
ifade ettiler.

Otizm hastalık değil, 
farkındalıktır!
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GENÇ SANATÇI FONU

Maddi zorluk yaşayan genç sanatçıların hayallerine ulaşmalarını sağlamak için 
4 Aralık 2017 tarihinde hayata geçirilen Genç Sanatçı Fonu, sanata gönül veren 
gençlerin fikirlerini sanat eserine dönüştürmelerini amaçlıyor. 

“Gençler özgürce diledikleri sanatı icra edebilsin, fikirler sanat eserine dönüşsün” 
düşüncesiyle çıkılan bu yolda; “daha nice Nazımlar, Abidinler, Mihri Müşfik 
Hanımlar ve Süreyalar yetişsin” umudu taşınıyor.

Genç Sanatçı Fonuyla, her yıl için seçilecek farklı bir tema çerçevesinde genç 
sanatçıların yaratıcılıklarını konuşturabilmelerine imkan sağlanıyor.

Bu yıl için belirlenen “BARIŞ” temasıyla sanat dalı sınırı olmaksızın hayata 
geçirilecek resim, şiir, tiyatro, heykel, vb. gibi barış temalı fikirlerin gerçeğe bir 
adım daha yaklaşması hedefleniyor.

Her sanatçının dilediği kadar eserle başvuru yapabileceği fonda, alanında 
yetkin isimlerden oluşan jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında 
uygulanabilir bulunan projeler ALİKEV tarafından desteklenecek ve maddi 
imkânsızlıklar nedeniyle sanatsal projelerini hayata geçirmekte zorlanan genç 
sanatçılara destek olmaya her yıl devam edilecek.
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ALİKEV Müzik Stüdyosu
Müzikle ilgilenmek isteyen, gerek enstrüman  gerek çalışma mekanı eksikliği nedeniyle 
çalışmalarını yürütmekte zorlanan gençler için ALİKEV bünyesinde bir müzik stüdyosu 
açıldı. Ekim ayında faaliyete başlayan stüdyoya şu ana kadar çalışmalarını yürütmek 
amacıyla 30 genç müzisyen geldi. ALİKEV Müzik Stüdyosu, ilerleyen dönemlerde de genç 
müzisyenlere destek olmaya devam edecek.
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Ali İsmail’in düşleri Afrika’ya “can suyu” oldu!

Eskişehir’de elleriyle kuşlara su veren Ali İsmail’in 
düşleri; Afrika’da yaşam savaşı veren çocuklara ve 
köylülere umut olacak...

Afrika’nın Gambiya bölgesinin en ücra köyü 
olan SareJiburu’da Ali İsmail Korkmaz Su 
Kuyusu açıldı; 7 ay boyunca kuraklık mücadelesi 
veren SareJiburu köylüleri hasret kaldıkları suya 
kavuştu!

557 kişinin yaşadığı ve çocukların önemli 
bir kısmının daha 5 yaşına bile varamadan 
susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği 
SareJiburu köyünde, ALİKEV tarafından, Sen 
De Gel Derneği’yle birlikte yaptırılan su kuyusu 
açılışına katılan Emel Anne; “Ali İsmail, her 
zaman çocuklar için bir şeyler yapmak isteyen, 
her şeyden önce çocukları önemseyen biriydi. 
Bugün burada çocukların daha sağlıklı bir 
yaşam sürebilmesi amacıyla açılan su kuyusu, 
oğlumla bir kez daha gurur duymamı sağladı.” 
sözleriyle duygularını ifade etti.
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SOSYAL MEDYADA 
ALİKEV
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BASINDA ALİKEV
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ETKİNLİKLER
ALİKEV gönüllüsü gençler 2017 yılında bilimden 
spora, müzikten kent tarihine birçok alanda keşfe çıktı. 
Öğrenirken eğlendi, sosyal ve kültürel gelişimlerini bir 
adım öteye taşıdı.

Sporla Gelen 
Kardeşlik Projesi

ALİKEV’in düzenlediği “Sporla 
Gelen Kardeşlik Projesi” 
11 Mart’ta başladı.

Proje ile, sporun bünyesinde 
barındırdığı hoşgörü, kapsayıcılık, 
mutluluk ve sevgi gibi değerler 
oyunlar aracılığıyla ön plana 
taşınıyor. Bu şekilde çocukların 
sosyal barış ve eşitlik algısını 
geliştirmeyi amaçlayan projede, 
çocuklar farklılıklarla birlikte 
yaşamanın olumlu yanlarına 
odaklanıyor. “Öteki” değil 
“kardeş” olmanın mutluluğunu 
aşılayan proje, Suriyeli ve 
Türkiyeli çocukların tanışması 
ve kaynaşmasıyla başladı. TOG 
tarafından temin edilen “Barış 
Zamanı” oyunu ile çocuklar barış 
için bir araya geldiler.

Prof. Dr. Canan 
Dağdeviren 
Söyleşisi

Harvard Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi  Prof. Dr. Canan 
Dağdeviren, 25 Kasım 
Cumartesi günü vakıf 
binasında gençlerle buluşarak 
çalışmalarını ve “En İyi Genç 
Bilim İnsanı” olma serüvenini 
paylaştı. 2015 Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü (MIT) 
Technology Review 
tarafından 35 yaş altındaki 
en iyi 35 inovasyoncu (mucit 
kategorisinde) gibi sayısız 
başarı, araştırma ve patent 
sahibi Dağdeviren; hayallere 
dokunmanın önemini 
vurguladı ve  “Gençler 

istedikten sonra her şeyi 
yapabilir” dedi. En büyük 
hayallerinden biri olan MIT’de 
kendi malzeme laboratuarını 
kurarak ekibiyle başlattığı 
çalışmaları ve yapılan 
deneylerden faydalı 
bilgileri aktaran Dağdeviren; 
dünya tarihinde adından 
sıkça söz ettiren profesörlerle 
tanışma ve çalışma fırsatı 
elde ederek kazandıklarını 
gençlerle paylaştı.
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Düşün, Düşle 
Çocuk Şenliği

30 Nisan Pazar günü 
düzenlenen şenlikte katılımcı 
çocuklar ve gençlerin kimi 
palyaço, kimi balon bükücü, 
kimi de ebru sanatçısı oldu. 

Çocukların keyiflerince  
eğlendikleri etkinlikte; 
“Çılgın Profesör” isimli tiyatro 
oyununun sergilenmesinin yanı 
sıra origami, kukla atölyesi, yüz 
boyama ve balon bükme gibi 
faaliyetlerle gençler ve çocuklar 
bir arada özgürce öğrendiler.

Çocuk Hakları 
Grubu

“Çocuklarla Güçlüyüz Küçük 
Destek Programı” tarafından 
desteklenen “Çocuk Hakları 
Grubu” projesiyle ALİKEV’in 
bünyesinde Çocuk Hakları 
Grubu oluşturuldu. Çocuk 
Hakları Grubuyla çocuklar; 
ALİKEV bünyesindeki 
çalışmaları çocuk gözüyle 
eleştirip aynı zamanda da 
hem mevcut çalışmalara 
öneriler getirecek hem de 
yeni çalışmalar için fikir 
sunabilecekler. 

Çocukların sadece etkinliklere 
katılımcı olduğu pasif bir anlayışı 
reddetmek amacıyla hayata 
geçirilen proje kapsamında 
20-29 Mart tarihleri arasında 
ALİKEV çalışan ve gönüllüleri 
“Çocuklarla Çalışma ve İletişim” 
eğitimi aldı. Projenin ikinci 
ayağı ise 8-9 Nisan tarihlerinde 
çocukların katılımıyla 
gerçekleştirildi.

4’üncü Ali Ahmet 
Abdullah Futbol 
Turnuvası

Haziran-Ağustos ayları arasında 
Halkevleri Ahmet Atakan 
Kütüphanesi ve Ali İsmail 
Korkmaz Vakfı işbirliğiyle 
4’üncüsü düzenlenen Ali Ahmet 
Abdullah Futbol Turnuvası, 
26 Ağustos Cumartesi günü 
oynanan final maçı ile sonlandı. 
“Güney’in 3 Fidanı” anısına 
mücadele eden 40 takım 
arasından Devrimgücü 3A 
şampiyon olurken; turnuvanın 
esas galibi sevgi, dostluk ve barış 
oldu. 
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Antakya Keşif Gezileri

ALİKEV ve Yuva Derneği işbirliği ile başlatılan 
Antakya Keşif Gezileri ile gençler şehrin 
bireysel ve tarihsel hafızasını yeniden inşa 
etmek için toplumsal cinsiyet ve kültürel 
çeşitlilik açısından önemli tarihe sahip 
Antakya sokaklarında keşfe çıktı.

Gençler, bu keşif gezisiyle “şehrin farklı 
mekanları nelere/kimlere dair toplumsal 
hafızanın izlerini taşıyor? Toplumsal 
hafızadaki suskunluklar şehrin mekanlarına, 
sokaklarına, parklarına nasıl yansıyor? 
Yaşadığımız şehre dair kamusal görünürlüğü 
olmayan hafızaların izini sürdüğümüzde 
yaşadığımız şehirle ve onun mekanlarıyla 
kurduğumuz ilişki nasıl değişiyor veya 
değişebilir?” sorularına hep birlikte cevap 
aradılar.

Grup Hareket Halinde ile 
Müzik Dinletisi

Grup “Hareket Halinde” gençlere yönelik 
“Şairlerden Şarkılar” adlı dinletisiyle, 
26 Mayıs Cuma günü ALİKEV’deydi. 
Çocuklardan yetişkinlere geniş bir izleyici 
topluluğuna seslenen Hareket Halinde, 
ALİKEV gönüllüleri ve misafirlerine keyifli 
saatler yaşattı. Dinleyiciler ve grup üyeleri 
hep bir ağızdan şarkılar seslendirdiler.
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Bandista ile Müzik Söyleşisi

24 Aralık Pazar günü Bandista müzik 
topluluğu ALİKEV’de gençlerle buluştu. 
Buluşmada ALİKEV ile Bandista 
topluluğunun toplumsal ve felsefik 
olarak birbirine çok benzediği, ikisinin 
de kollektif çalışmaya dayandığı 
konuşuldu; müziğin tarihsel gelişimi 
ve bunun Bandista’nın müziğine etkisi 
tartışıldı. 

Fotoğrafçılık Kulübü

ALİKEV Fotoğrafçılık Kulübü bünyesindeki Temel 
Fotoğrafçılık Eğitimi atölyelerinin ikincisi Haziran-
Eylül ayları arasında gerçekleşti. İstanbul Fotoğraf ve 
Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) üyesi olan, hem 
uluslararası hem de ulusal fotoğraf yarışmalarında 
yüze yakın ödülü bulunan fotoğraf eğitmeni Sibel 
Kocaman yönetiminde 2016 yılının Temmuz ayından 
itibaren devam eden Temel Fotoğraf Eğitimi’nde çok 
sayıda kişiye kompozisyon, makineler ve aksesuarlar, 
fotoğraf tarihi, fotoşop, alan çalışması ve teknik bilgiler 
konularında bilgi olanağı sunuldu.
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DESTEK ETKİNLİKLERİ

Haluk Levent Konseri

Haluk Levent İsviçre’nin Zürih Kenti’nde Nossa 
Events’de verdiği konserin gelirini Ali İsmail 
Korkmaz Vakfına bağışladı. Oldukça kalabalık 
bir izleyici topluluğunun izlediği konsere Emel 
Anne de katıldı.

MEDDAH Oyunu

Ünlü oyuncu ve yönetmen Mehmet Esen 
“MEDDAH” adlı oyununu Ali İsmail Korkmaz 
Vakfı yararına 12 Mart Pazar günü Moda 
Sahnesi’nde sergiledi. Oyunun sonunda Gezi 
Direnişi’nde hayatını kaybeden Berkin Elvan ve 
Ali İsmail Korkmaz’ın ailelerini de sahneye davet 
eden Mehmet Esen’; “Meddah” adlı oyununun 
gelirini ALİKEV’e bağışladığını açıkladı.

“Muratpaşa Öykü Ödülleri”

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ikincisini 
düzenlediği Antalya Edebiyat Günleri 
kapsamında verilen ‘Muratpaşa Öykü 
Ödülleri’ sahipleriyle buluştu. “En İyi 
Öykü Kitabı” ödülünü “Kuytuda” adlı 

kitabıyla alan Belma Fırat, 5 bin TL para 
ödülünü Ali İsmail Korkmaz Vakfına 

bağışladı. Fırat; “Bu ödülü geleceğimizin 
güvencesi ve umut ışığı olan gençlerimiz 

için Ali İsmail Korkmaz Vakfına 
bağışlıyorum” dedi.
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“Şair Ceketli Çocuk”

Kazım Koyuncu ile henüz bitmemiş ve son nefesine kadar devam 
edeceğini belirttiği anıları uçup gitmesin, o güzel insanın tek bir 
sözü bile havada kaybolmasın diye kaleme aldığı kitabıyla “bu 
dünyadan ‘Şair Ceketli Çocuk’ Kazım geçti” diyen Avukat ve Yazar 
Paluri Arzu Kal Demirçi, Kazım Koyuncu’nun duruşunu herkesin 
tanımasını istiyor. 

Kazım Koyuncu’nun hayallerini kitaplıklarda yerini alacak şekilde 
somutlaştıran yazar; “burası, düşlerinde özgür bir dünya olan 
Ali İsmail’in hayallerini yaşatma çabası ile 25 Haziran 2005’te 
aramızdan ayrılan Kazım Koyuncu’nun, dostunun dilinden tüm 
samimiyetiyle aktarılmasının buluşma noktası” dediği kitabının 
gelirlerini ALİKEV’e bağışlamıştır.
 

Fotoğraf Sergisi

Amatör fotoğrafçı Fırat Ant, 2016 yazında gerçekleştirdiği Güney 
Amerika seyahatinde çektiği fotoğraflar için 22-30 Kasım 2017 

tarihleri arasında Eskişehir’de “Hey Joe” adlı kafede fotoğraf 
sergisi açmış, sergiden elde edilen 4.588 TL’lik geliri ise Ali İsmail 

Korkmaz Vakfına bağışlamıştır.
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Mali Tablolar 
Ali İsmail Korkmaz Vakfı 31.12.2017 Tarihli Bilançosu (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)
DÖNEN VARLIKLAR

Hazır Değerler

 Kasa

 Bankalar

Diğer Alacaklar

 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

Stoklar

 Gelecek Aylara Ait Giderler

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

Mâli Duran Varlıklar

Maddi Duran Varlıklar

 Binalar

 Demirbaşlar

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

CARİ DÖNEM (2017)

1.414.888,67

157,09

1.414.731,58

58.315,000

58.315,000

2.861,00

2.861,00

1.476.064,67

20.000,00

215.504,61

182.469,93

33.034,68

235.504,61

1.711.569,28

GEÇMİŞ DÖNEM (2016)

660.465,69

1.283,87

659.181,82

0,00

0,00

21.500,00

2.861,00

682.268,33

0,00

154.374,53

153.218,13

1.156,40

154.374,53

836.642,86

PASİF (KAYNAKLAR)
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Ticari Borçlar

         Satıcılar

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.

        Ödenecek Vergi ve Fonlar

         Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

ÖZKAYNAKLAR

Ödenmiş Sermaye

         Sermaye

Geçmiş Yıllar Karları

         Geçmiş Yıllar Karları

Dönem Net Karı (Zararı)

         Dönem Net Karı

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

CARİ DÖNEM (2017)

20.844,35

20.844,35

7.709,47

3.430,20

4.279,27

28.553,82

50.000,00

50.000,00

778.921,42

182.469,93

854.094,04

854.094,04

1.683.015,46

1.711.569,28

GEÇMİŞ DÖNEM (2016)

3.000,00

3.000,00

-4.721,44

-1.236,93

-3.484,51

7.721,44

50.000,00

50.000,00

209.433,66

153.218,13

569.487,76

569.487,76

828.921,42

836.642,86
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Genel Yönetim Giderleri 

Malzeme Giderleri 

Personel Giderleri

Amaca Yönelik Giderler

Diğer Giderler

Vergi ve Resmi Harçlar

Finansman Giderleri

418.818,58

5.016,36

102.469,50

176.676,06

131.987,33

1.044,30

988,03

GİDERLER

Bağışlar

Bağış İadeleri

Net Bağış Gelirleri

Faaliyet Giderleri

Faaliyet Kar veya Zararı

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir/(Gider)

Olağan Kar veya Zarar

Olağan Dışı Gelir/(Gider)

Dönem Net Karı veya Zararı

GELİRLER

1.209.681,04

(2649)

1.207.032,04

(418181,58)

788.850,46

225.074,35

852.756,98

1.337,06

854.094,04

Ali İsmail Korkmaz Vakfı 01.01.2017-31.12.2017 Tarihli 
Gelir Tablosu
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Bağımsız Denetim Raporu
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DESTEKÇİLERİMİZ
ALİKEV olarak Ali İsmail’in “toplum için gençlik” düşünü hayata geçirmek için çıktığımız 
bu yolda attığımız her adımın gerçek kahramanları sizlersiniz: destekçilerimiz!

2017 yılı boyunca bizleri yalnız bırakmayan, gençlerin düşlerini geleceğe taşıyan 
7 bin 478 bağışçımıza bir kez daha çok teşekkür ederiz. 

Az ya da çok... Önemli olan bağış tutarı değil, dokunabildiğimiz gençlerdir. 
Bugün 114 öğrenciye burs imkânı sağlayabiliyorsak sizlerin destekleri sayesinde.

* İsminin paylaşılmasını istemeyen destekçilerimizin bilgileri listeden çıkarılmıştır.

2017 yılında ALİKEV’e dokunmuş o kadar çok destekçimiz var ki, faaliyet raporuna 
sığdıramadık. Kağıt tüketimini azaltmak ve doğa dostu bir rapor hazırlamak için internet 
sitemizde yer verdiğimiz destekçilerimizin listesine https://alikev.org/destekcilerimiz 
linkinden ulaşabilirsiniz.*
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Siz de destek olun! 
Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Ali İsmail’in “toplum için gençlik” düşünü 
hayata geçirmek için çalışıyor. Gençlerin eğitimine destek olmanın 
yanı sıra ürettikleri toplum için fayda sağlayan projelere maddi ve 
manevi destek sağlayarak düşlerini geleceğe taşıyor. 

Bu çalışmaların gerçek 
kahramanı sizsiniz!
Gençlerin düşlerini geleceğe taşıyan, ALİKEV destekçilerinin çok 

veya az fark etmeksizin verdikleri destek.

Siz de, Ali İsmail’in ve gençlerin düşlerini 
geleceğe taşımaya ortak olmak ister misiniz?

www.alikev.org/bagis
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Toplumsal Fayda
Yaratan Projen Varsa

DESTEĞİN 
HAZIR! 
ALİKEV Düş Elçileri; eğitim, proje ve projelerde 
gönüllülük aşamalarını barındıran bir program olarak 
gençlerin düşlerini hayata geçirmeleri için gerekli 

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için:
www.alikev.org | facebook.com/aliismailkorkmazvakf i

0326 213 02 54 | 0543 425 45 38 
Ulucami Mh. Bedesten Sk. No:8 Köprübaşı-Antakya/Hatay
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