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Gençler isterse 
düşler gelecek 

olur!
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Vakıf Künyesi

Can SAYGI
Caner ERTAY
Gökçe CANTÜRK
Gökhan EMİRKANI
Hülya BOZKURT DOĞAN

İlkin ERKORKUT
Kemal DEDE
Meryem EKŞİOĞLU
Önder YILMAN
Sevgi İÇKAN

Sinem ÇAKIR
Tuğba KAPLAN ERKORKUT
Utku KALI

Aktif Destek Veren Gönüllüler

Hatay Barış Koşusu Organizasyon Ekibi
Faruk KAR
Hasan ARSLAN
Itır ERHART

İbrahim BİTİŞ
İrem ÖZGÜN
Kıvanç ERGUN

Önder YILMAN
Yusuf PORTAKAL

Genç Sanatçı Fonu Seçici Kurulu
Asuman BAYRAK
Gürkan KORKMAZ

Semih ÇELENK
Semir ASLANYÜREK

Sevinç ERBULAK

Burs Komitesi
Çetin SAKALLI
Emel KORKMAZ
Ertuğrul Uzun
Fırat KÖSE

Gürkan KORKMAZ
Heval Yıldız KARASU
Hülya BOZKURT DOĞAN
İbrahim BETİL

Nebil NAZİK
Şule Aydın
Şükran KARA
Tunç ÜSTÜNEL

Emel KORKMAZ
Şehap KORKMAZ

Gürkan KORKMAZ
Aylin KORKMAZ TAKTUK

Melike KORKMAZ ÇAKIRKAYA
Kurucular ve Mütevelli Heyet

Emel KORKMAZ (Y.K. Başkanı)
İbrahim BETİL (Y.K. Başkan Yrdc.)
Gürkan KORKMAZ (Genel Sekreter)

Asuman BAYRAK (Asil üye)
Aylin KORKMAZ TAKTUK (Asil üye)
Murat HAYZARAN (Asil üye)

Şehap KORKMAZ (Asil üye)
Melike KORKMAZ ÇAKIRKAYA 
(Yedek üye)

Yönetim Kurulu

Duygu BATIK (İdari Koordinatör)
Fırat KÖSE (Programlar Sorumlusu)

Ali BOSTANCI  (Ön Muhasebe 
ve İktisadi İşletme Operasyon 
Sorumlusu)

Tolga IŞIKSAL (Vakıf İdari Asistanı)

Çalışanlar
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Değerler

Vizyon

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 katılımıyla 

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

Misyon
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Bir Bakışta Alikev

4.382 4Gençler tarafından 

sorumluluk projesi 

Sayısı

3.970270Kütüphanedeki 
Kitap Sayısı

11.100

167
Bursiyer sayısı Gençlik Kampı 

sayısı 2kamp

Huzurevi 
Ziyareti5 781

Gönüllü Sayısı

hayatlara dokunanlar 987

12
80saat
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Korkmaz Ailesi’nden

Değerli Destekçilerimiz,

 

Beş sene önce Ali İsmail’in yarım kalan düşlerini bir vakıf bünyesinde yaşatmak hayaliyle çıktık yola. Bu 

yolda bize ışık tutanın, Ali İsmail ve Ali İsmail’in hayattayken yaptıkları olacağını biliyorduk. Tabii yolun 

zorluklarla dolu olduğunu ve bu amaca ulaşmak için büyük çaba sarfetmek gerektiğini de biliyorduk.

Ali İsmail’in ailesi; annesi, babası ve üç kardeşi olarak çıktığımız bu yolda, her geçen gün ailemizin ne 

kadar büyüdüğünü, her geçen gün genişleyerek güçlendiğini görmek bize hem umut hem güç verdi.

“Bu vakfın arkasında Ali İsmail’in ailesi var” derken artık sadece biyolojik bağı olan beş kişi değil; 

çoğunun adını bilmediğimiz, sesini duymadığımız milyonlarca insanla oluşturduğumuz büyük bir aile 

var. Her geçen gün büyüyoruz, güçleniyoruz...

Beş yıl önce bir hayal ile çıktık yola, şimdi bu faaliyet raporunu gururla sunuyoruz sizlere, ailemize… 

Destek olduğumuz, gözleri ışıldayan öğrencilerin, projelerini gerçekleştirmek için vakfımızdan hibe alan 

genç sanatçıların, Afrika’nın kurak topraklarında Ali İsmail Korkmaz kuyusundan su içen bebelerin, 

hayatına dokunduğumuz milyonlarca gencin, yaşlının, engellinin, sporcunun, sanatçının, esnafın adına 

teşekkür ediyorum sizlere.

Bu vakıf sayesinde ve sizlerin desteğiyle ayakta duran, sizlerle güç bulan annemin ve  babamın adına 

teşekkür ediyorum sizlere…

Ali İsmail yaşıyor, Ali İsmail yaşatmaya devam ediyor…

Ali İsmail’in ağabeyi
Gürkan Korkmaz
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ALİKEV Gönüllüsünden...

Yüreğimin tam ortasına oturan bu paylaşım ALİKEV’in kapısını çaldırdı bana.
 “Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil..” demişlerdi.
 İşte o kapı açıldı ve arkasında acıyı bal eyleyenleri tanıdım, sıratı yol eyleyenleri gördüm.
Sarıldık, 
uzun uzun ağladık, 
sonra upuzun sofralarda dost sohbetlerine oturduk.
 
Kalktık, biraz yürüdük.
Baktık ki yol uzun, yorulan da yok,
o zaman koştuk.
Annelerimizi, çocuklarımızı yanımıza kattık da koştuk.
Asya’dan Avrupa’ya
Hatay’a, Londra’ya...
 
Gördük ki ,
ekilirsek ekin, ezilirsek un olup geliyoruz,
ama geliyoruz,
bir gitsek de bin geliyoruz...
ama geliyoruz...
 
İşte ALİKEV tam da bu sebeplerle umudumuz, vicdanımız, sorumluluğumuz ve ailemiz oldu.
En çok da utancımızla hesaplaşmaya vesile oldu. Eğilen boynumuzu kaldırdı, kızaran yüzümüzü 
güldürdü.
 
Ve biz  tam bunları yaşarken bir masal kahramanı kulağımıza şöyle fısıldadı:
 “Bazılarının yüreğe iyi gelen bir yanı vardı, armağan gibiydiler”
 
İşte o armağan sevgili Ali İsmail.
.
Hoş geldin yüreğimize, Ali İsmail, hoş geldin.

Ali İsmail, 
Korkmaz çocuk,
seni o sokakta yalnız bıraktık ya, bu utanç bize yeter!

Militan Gücüm
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Ali İsmail Korkmaz

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 olanlardanım.

Biyografi:

Hayata sımsıkı bağlı, yüreği doğa, insan, hayvan sevgisiyle çarpan bir gençti Ali İsmail Korkmaz. 

1994 yılında Antakya’da dünyaya gelen Ali İsmail, dört kardeşin en küçüğüydü. İlköğrenimini Ekinci 

Nevzat Ceylan İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra Antakya Hüseyin Özbuğday Lisesi’nde 

ortaöğrenimine 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, 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 İçin Gençlik

Birçoğunuz Ali İsmail Korkmaz’ı aramızdan ayrıldıktan  sonra tanıdı. Oysa ki 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, kısacık yaşamında pek çok insanın hayatına dokunabilmeyi başarmıştı. 

2011 yılında, yani henüz 17 yaşındayken, “Toplum İçin Gençlik” isimli bir hareket başlatmış ve 

arkadaşlarını da örgütleyerek bu kapsamda birçok etkinlik yapmıştı. İlk etkinlikleri, okulun 

bahçesini temizlemek olan grup, daha sonra huzurevi ziyareti, engelliler için mavi kapak 

toplama, ilköğretim öğrencilerine okumayı sevdirme, imkanları kısıtlı olan köy okullarına kitap, 

kıyafet desteği gönderme gibi etkinlikler gerçekleştirmişti. “Düşlerinde Özgür Dünya” olan Ali 

İsmail, bu düşlerini gerçekleştirmek için birçok faaliyet yapmıştı ve toplum için yenilerini yapmayı 

planlıyordu. Hatta bu kapsamda yaptığı ve yapmayı planladığı etkinlikleri raporluyor ve günlüğüne 

yazıyordu. Günlüğünde Ali İsmail, bu yaptıklarının sebebini şu şekilde ifade etmişti; “Bu yazıları 

yazma amacım, sadece kendi kafamda toparlayıp, bu ekibi, gerçekten toplum için çalışan 

gençleri, bir yerlere vardırmak, ekibi resmiyete dökmek ve tanınmak istememdi.” 

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 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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Vakıf Merkezi

Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın mevcut binası, tadilatı gönüllülerin desteğiyle bizzat

Ali İsmail’in ailesi ve akrabaları tarafından gerçekleştirilmiş geleneksel bir Antakya evidir.

Vakıf binası, idari ofisin yanı sıra onbinlerce kitabı barındıran iki çalışma salonu, eğitim ve 

atölyelere ayrılmış etkinlik salonu, terası ve avlusuyla gençlere hizmet veriyor.

Vakfın kuruluşundan bu yana binada film gösterimleri ve bilimden sanata çeşitli söyleşiler, 

yaratıcı yazarlık gibi zengin içerikli atölyeler düzenleniyor, böylece gençlerin sosyal ve kültürel 

gelişimleri destekleniyor. Vakıf binasının renkli avlusu, gökkuşağı merdivenleri, pırıl pırıl gönüllü 

gençleri, her daim sıcak çayı ile gerek şehir dışından gerek Antakya’dan gelen ziyaretçilerin 

misafir edildiği hoş sohbetlere ev sahipliği yapıyor. Vakıf binası etkinliklerin yanı sıra gençlerin 

ders çalışabileceği ve sosyalleşebileceği bir Gençlik Merkezi olarak pazartesi-cumartesi günleri 

arasında 09:00-18:00 saatleri içinde hizmet veriyor.
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Ali İsmail Korkmaz
Doğum Günü Anması

Ali İsmail Korkmaz’ın “Düşlerindeki Özgür Dünya” için çıkılan bu yolda, bu yıl da Ali İsmail’in 
doğum gününde, Ali’nin hayallerini ve umutlarını paylaşan tüm sevenleri bir aradaydı.

Yüzlerce kişinin katıldığı anma gecesinde, sevilen şarkılarıyla ve sesiyle etkinliğe renk katan 
Leman Sam, ALİKEV Müzik Topluluğu’nun da eşliğiyle misafirlere müzik şöleni yaşattı.

Şarkılar hep bir ağızdan Ali İsmail için, Ali İsmail’in yarım kalan düşleri için söylendi. Sahneye çıkan 
Emel Anne tüm konuklara geldikleri için çok teşekkür ederken “Ali’m iyi ki hayatımdan geçti…” 
diyerek duygu dolu anlar yaşattı.

Bu güzel gecenin ardından Ali İsmail Korkmaz doğum günü anma etkinlikleri ertesi gün 
Hatay Barış Koşusu ile devam etti. Adımlar bu kez “barış” için atıldı.

Ali İsmail’i doğum gününde acı ve karamsarlıkla değil, umutla ve sevgiyle andık. 
O, hep 19 yaşında!
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Hatay Barış Koşusu

ALİKEV ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2018 yılında ilki gerçekleştirilen Hatay Barış 
Koşusu’nda coşkulu anlar yaşandı. Adımlar barış için atıldı.

Ali İsmail’in doğum günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Hatay Barış Koşusu’nda 145 kişi 
10 km koşarken, yaklaşık 400 kişi de 4 km’lik halk koşusunda yer aldı ve aynı hayalin peşinde 
bitiş çizgisine ulaştı.

Atatürk Parkı’nda yeşillikler içinde başlayan koşu, Antakya’nın tarihi sokaklarından geçerek Asi 
Nehri boyunca uzandı. Defne Belediyesi ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın da desteklediği 
Hatay Barış Koşusu, büyüleyici parkurunda katılımcıları medeniyetlerin zenginliğine taşırken tarih 
kokan sokaklar kardeşliğe, dostluğa, birlikteliğe koşanlarla doldu.

Binlerce yıllık tarihiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış olan Hatay, 
18 Mart’ta barış için gelen misafirlerini ağırladı.
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Geleceğimizin mimarı gençler de kürsüdeki yerlerini aldı. Büyük bir heyecanla ve inançla 10 km 
koşusunu tamamlayan Samandağlı gençler, kazandıkları beş kupayla heyecanlarını kürsüye 
taşıdı. Ödüllerini Emel Anne’nin elinden alan gençler hep bir ağızdan “Ali İsmail Korkmaz” diye 
bağırdı. Hatay Barış Koşusu gösterdi ki Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve “Düşlerinde Özgür 
Dünya” olan yüzlerce kişi yepyeni bir coğrafyada kendi sınırlarını aştı, daha da özgürleşmek için 
adımlarını barış için attı.
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10 Temmuz Anması
Aramızdan ayrılışının beşinci yılında da sevenleri Ali İsmail’i anmak için buluştu. 10 Temmuz Salı akşamı 
Sümerler Amfi Tiyatro’da düzenlenen anma gecesinde ALİKEV Müzik Topluluğu’nun yanı sıra Ozbi ve 
Gülce Duru sahne aldı. ALİKEV Müzik Topluluğu sergiledikleri başarılı performansla ALİKEV ailesinin 
“Gençler İsterse Düşler Gelecek Olur”  inancına güç kattı. Ozbi ve Gülce Duru da sevilen şarkılarıyla 
geceyi renklendirdi. Umut dolu bir gecede buluşmanın coşkusuyla amfi tiyatroyu dolduran binlerce kişi, 
Ozbi’nin seslendirdiği “Uyan Ali’m” parçasıyla duygu dolu anlar yaşadı.

Ali İsmail’e dair duygularını ölüm yıldönümünde paylaştıkları video ile ifade eden Nebil Özgentürk, 
Orhan Aydın, Deniz Türkali, Levent Üzümcü, Barış Atay, Tülin Özen, Jehan Barbur ve Sunay Akın da 
onun düşlerine güç veren isimler oldular.

“Biz var oldukça Ali İsmail yaşayacak”
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Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Eskişehir Tabip Odası, TMMOB İKK, DİSK Bölge Temsilciliği ve KESK Eskişehir 
Şubeler Platformu tarafından bu yıl dördüncüsü verilen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü’nün sahipleri 
gazeteci Ahmet Şık ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyeleri oldu.

2 Haziran 2013 gecesi Ali İsmail’in polisler ve esnaf tarafından saldırıya uğradığı Sanayi Sokak’taki 
ekmek fırının önünde düzenlenen anma töreninde Emel Anne, “Burada olduğunuz, Ali’mi andığınız için 
teşekkür ediyorum. Ali İsmail eğitmen olacaktı, bugün öğrencilerinin karnelerini hazırlıyor olacaktı. 
Ama maalesef beş sene önce Ali’mi aramızdan aldılar. Geçen sene gelmiştim ilk kez buraya. Çok 
sapa bir yer sanmıştım. O kadar çok canım yandı ki herkesin ortasında bu şekilde darp edilmesi. 
Kabullenemiyorum, hazmedemiyorum. Ali’mi yaşattığınız için, onu unutmadığınız için teşekkür ederim” 
sözleriyle duygularını ifade etti.

Sanayi Sokak’taki anmanın ardından program, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde Yaşam Ödülleri 
töreniyle devam etti. Sinevizyon gösterimi ve Yıldız Çiçek Sivri-Hatice Aydoğan ikilisinin müzik 
dinletisinin ardından ödüller sahipleriyle buluştu. Ödül töreni sonrasında Ahmet Şık ve Dr. Bülent 
Nazım Yılmaz’ın konuşmacı olduğu kısa bir söyleşi gerçekleştirildi.

4. Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü, 2 Haziran 2018’de Eskişehir Zübeyde Hanım 
Kültür Merkezi’nde sahiplerini buldu. 

4. Ali İsmail Korkmaz 
Yaşam Ödülleri
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2018-2019 eğitim-öğretim yılında burs almaya hak kazanan öğrenciler, Hatay ve Eskişehir illerinde 
gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda belirlendi. Emel Anne’nin tüm görüşmelere katıldığı, her biri 
umut dolu pırıl pırıl gençlerle tanıştığı mülakatlarda adaylar; ekonomik ihtiyaç, gönüllülük, akademik 
ve sosyal başarı konularında yapılan sohbetlerin ardından büyük bir titizlikle değerlendirildi. 
Toplam 167 öğrenci bu öğretim yılında burs almaya hak kazandı.

ALİKEV’in değerli bağışçılarının genç fidanlara sunduğu destekler sayesinde 
ALİKEV ailesi her geçen gün büyüyor. Ali İsmail’in yarım kalan eğitim hayatına 
ithafen oluşturulan “Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu” ile bugüne dek 127’si üniversite, 
40’ı lise olmak üzere toplam 167 öğrenciye burs imkanı sağlandı.

Ali İsmail Korkmaz 
Burs Fonu
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Bursiyer Mektupları
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14İktisadi ve İdari Bilimler

Toplam 
bursiyer sayısı

167
Üniversite
Bursiyeri

127 40

Lise
Bursiyeri

47

Erkek 
Bursiyer

120

Kadın
Bursiyer

Fakülte Fakülte

2BESYÖ

3Diş Hekimliği

3Türk Dili 
Edebiyatı

6Eczacılık

2Moleküler Biyoloji ve 
Genetik

1Fizyoterapi

1Ebelik

1Sinema TV

1Aşçılık

1Diyetisyenlik

19Öğretmenlik

16Tıp

12Fen Edebiyat

11Hukuk

18Mimarlık ve Mühendislik

4Hemşirelik

7Yabancı Dil ve Edebiyatı

5Güzel Sanatlar

Bursiyer Sayısal Veriler
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Ali İsmail Korkmaz 
Burs Fonu

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 3.000 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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Bağışçı   

    

A. Bayrak

A. C. Bertay

A. Can

A. D. Akkızoğlu

A. Kuruçay

A. Şimşek

B. Mumay

C. Onbaşı

C. Şimşek

D. Apaydın

D. Ç. Kumral

D. Tokcan

E. Altındiş

Eskişehir Okulları

F. S. Akar

F. S. Cengiz

G. Aslanoğlu

G. Atilla

H. Alanyalı

H. Çağlar

H. Korkmaz

Burs Kapsamı 

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

4 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

2 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

2 Lise Öğr., 1 Üniv. Öğr.

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

2 Üniv. Öğrencisi

2 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

4 Üniv. Öğrencisi

Bağışçı   

    

İ. Betil

K. Erdoğan

K. Türkmen

M. Hışır

M. Kırlıdoğ

M. Koç

M. Ö. Ünlü

M. Saydam

M. Turhan

N. Akbay

Ö. Erdoğan

Ö. H. Hepsan

R. E. Aydoğan

S. Kenar

S. Kimyon

T. Ş. Üstünel

Tanglay Ailesi

U. O. Yılmaz

Y. Ayhan

Z. Güney

Z. Güver

Z. O. Uslu

Burs Kapsamı 

1 Üniv.Öğr, 1 Lise Öğr.

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

2 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

2 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

2 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

10 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

1 Üniv. Öğrencisi

Bağışçısı tarafından isim verilmemiş burs fonları
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Yardımseverlik Koşuları
Runatolia Maratonu
4 Mart’ta gerçekleşen Runatolia Maratonu’nda ALİKEV’liler bu kez adımlarını sanata değer katmak 
için attı ve ALİKEV tarafından maddi güçlük çeken genç sanatçıların fikirlerini hayata geçirebilmeleri 
amacıyla başlatılan Genç Sanatçı Fonu için koştu.

30 ALİKEV koşucusu genç sanatçıları özgürleştirmek, sanatçıların seslerini, tuvallerini, filmlerini, 
kısacası hayallerini gerçeğe bir adım daha yaklaştırmak için yarışta yer aldı. “Düşlerinde özgür dünya 
olan yeni Nazımlar, Abidinler, Mihri Müşfik Hanımlar yetişsin, hiçbir düş yarım kalmasın” diye koşan 
koşucular 314 bağışçının desteğiyle toplam 22 bin 860 TL’lik kaynak yarattı.

Emel Anne, sadece Ali İsmail’in değil tüm çocukların annesi
Yardımseverlik koşularında oğlu Aliş’inin düşleri peşinde yüzlerce gence destek olabilmek için koşan 
Emel Anne, Runatolia’da da sivil toplum dayanışması adına güzel bir örneğe imza attı. “Ali İsmail, her 
zaman çocuklar için bir şeyler yapmak isteyen, her şeyden önce çocukları önemseyen bir gençti. 
Şimdi onun hayallerinin peşinde risk altındaki çocuklara sahip çıkmak için koşuyorum” diyen Emel 
Anne, Runatolia Maratonu’nda çocuğu suça iten risklerin ortadan kaldırılması, çocuk adalet sisteminin 
iyileştirilmesi için Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı için koştu. Yeniden Özgür, Yeniden Çocuk! 



2018 FAALİYET RAPORU 35

Bozcaada Yarı Maratonu
12 Mayıs’ta keyifli bir koşu daha geride kaldı. Adımların Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu için atıldığı koşuda, 
Ali İsmail’in düşlerindeki özgür dünyayı el birliğiyle kurmak, gelecek nesillere daha aydınlık yarınlar 
yaratabilmek için koşan yedi gönüllü koşucuyla birlikte 54 bağışçıya ulaşılarak toplam 4 bin TL bağış 
toplandı.



2018 FAALİYET RAPORU36

Yardımseverlik Koşuları
40. İstanbul Maratonu
Bu yıl 40’ıncısı düzenlenen İstanbul Maratonu’nda, 250 gönüllü koşucu Emel Anne ile birlikte “Gençler 
İsterse Düşler Gelecek Olur” diyerek Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu için adımlarını attı. Koşu kampanyası 
süresince binlerce bağışçıdan toplanan bağışların yüzlerce öğrencinin hayatına etki edecek olması, Ali 
İsmail’in düşlerindeki özgür dünya hayalini bir adım daha gerçeğe yaklaştırdı. 

“Çok büyük bir acı yaşadık ama Ali İsmail’in sadece acısını yaşayarak evde oturursak ona haksızlık etmiş 
oluruz. Ali İsmail gencecik yaşında bu kadar çok şey yaptıysa, ‘ben yapamam’ demek bize yakışmaz” 
diyen Emel Anne’nin çağrısına kulak veren 250 gönüllü koşucu, 11 Kasım sabahı köprüdeki yerini aldı. 
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Daha çok gence umut olmak, gençlerin eğitimlerine ve aydınlık yarınlarına katkı sağlamak amacıyla 
adımlarını iyilik için atan 250 kişi, hayalleri gerçek kılmak üzere “Düşlere Güç Ver” dedi ve hep beraber 
kah koştu kah yürüdü. 

Ali İsmail’in adını her alanda yaşatmak için her geçen gün büyüyen ALİKEV ailesi, bu yıl 15 maraton 
koşucusu ile büyük bir başarıya imza attı. 15 ALİKEV koşucusu, 40. İstanbul Maratonu’nda 42 km 
boyunca Ali İsmail’in özgür dünya düşlerini gerçek kılmak için ter döktü. Bu sene maraton koşanlar 
arasında Ali İsmail’in ağabeyi Gürkan Korkmaz da yer aldı. 
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Yardımseverlik Koşuları
40. İstanbul Maratonu
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Ali İsmail Korkmaz’ın “Toplum İçin Gençlik” düşünü hayata geçirmek misyonuyla şekillenen Düş Elçileri, 
15-25 yaş aralığındaki gençlerden oluşan, topluma fayda sağlayacak ve kişisel gelişimlerini destekleyecek 
sosyal sorumluluk projeleri geliştiren bir gönüllülük programıdır. 

Düş Elçileri, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri, yaratıcılıklarını ortaya koyabildikleri 
ve aktif biçimde öğrendikleri bir ortamda sosyal sorumluluk fikirlerini hayata geçiriyor. Gençler kendi 
potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetmek amacıyla eğitimler alıyor.

Düş Elçileri, siyasi olarak tarafsız, her türlü ayrımcılığa karşı bir gençlik programı olarak gençliğin enerjisiyle 
topluma fayda sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

2016 yılı ekim ayında faaliyetlerine başlayan Düş Elçileri, 2018 yılında Hatay, Eskişehir ve Mersin olmak 
üzere üç ilde aktif olarak çalışmalarına devam ediyor.
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Düş Elçileri
Kış Kampı
2. Geleneksel Düş Elçileri Kış Kampı

22-24 Ocak 2018 tarihleri arasında Antakya’da gerçekleştirilen etkinliğe Eskişehir, Mersin ve Hatay Düş 

Elçileri gruplarından katılan toplam 28 genç, hem eğitim ve atölyelere katıldı hem de birlikte keyifli vakit 

geçirdi.

Düş Elçileri ile üç gün boyunca “Harekete Geç!” sloganı odağında çeşitli atölye çalışmaları ve planlama 

oturumları gerçekleştirildi. Gençler, “Sosyal Girişimciliğin Dönüştürücü Gücü”nü öğrendi, gerçekle düşü 

harmanlayarak yeni ufuklara yelken açtı. Onaranlar Kulübü ile “3 boyutlu yazıcılar ve hayatlarımız” 

üzerine konuşarak küçük dokunuşların hayattaki önemini fark eden gençler, “Atma, onar! Tüketme, üret!, 

Saklama, paylaş!” Atölyeleri ile birlikte onarmanın, üretmenin ve paylaşmanın keyfine vardı. İnsan Korosu 

ve Perküsyon Atölyesi ile “bir bütün olmayı” öğrenen gençler, beden müziği etkinliğiyle eğlenceli vakit 

geçirdi. “Dünya Varmış!” Atölyesi ile permakültür ve ekoloji etkinliğinde insanın özgürleşmesi, bilginin 

özgürleşmesi ve gıda toplulukları üzerine konuşuldu. Çevre hareketi olan “ekoharita.org” incelenerek yeni 

trendler tartışıldı, yaratıcı fikirler üretildi, kompost (doğal gübre) yapımı ve permakültür teknikleri hakkında 

bilgi sahibi olundu.
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Yaz Kampı
2. Geleneksel Düş Elçileri Yaz Kampı

12-16 Ağustos 2018 tarihleri arasında Toroslar’da gerçekleştirilen etkinliğe Eskişehir, Mersin ve Hatay Düş 

Elçileri gruplarından katılan toplam 30 genç, hem eğitim ve atölyelere katıldı hem de doğa ile iç içe olmanın 

keyfine vardı.
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Grup Dinamiği Atölyesi’nde, “insan düğümü” etkinliği ile günlük hayatta karşılaştıkları zorluklarla ekip 

olarak baş etmeyi, pes etmemeyi ve çözüm üretmeyi deneyimleyen gençler; Kompost Atölyesi’nde 

kamptaki organik atıkları ayrıştırarak sıcak ve soğuk kompost (organik gübre) yapımını öğrendiler ve 

ardından ekmek yapımını deneyimlediler. Beden Perküsyonu ve Müzik Atölyesi ile kendilerini ritmin 

gücüne bırakarak “bir bütün olmayı” öğrenirken Kara Kalem Atölyesi ile resim sanatının inceliklerini 

keşfeden gençler, Seramik Atölyesi ile de yaratıcılıklarını geliştirerek hayallerini somutlaştırdılar. Ruhen 

İyi Olma Atölyesi’nde ise  “Ben Kimim?” sorusuna cevap arayan gençler,  travma ve stres konusunda 

biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörler üzerine tartışıp stresle baş etme ve çözüm yolları üzerine fikir 

alışverişinde bulundular; ruhen iyi olma ve iyiliği koruma üzerine grup çalışması gerçekleştirdiler. 

Akşam saatlerinde kamp ateşi başında gerçekleşen Masal Gecesi ile hayal aleminde uzun ve keyifli bir 

yolculuğa çıktılar.

Kampın son gününde ise 2019 yılı için Düş Elçileri yol haritası üzerinde çalışan gençler, planlama ve 

strateji geliştirme üzerine fikirlerini aktardılar, yeni proje önerilerini sundular.
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Çocuklar Şenlikte Buluştu

Düş Elçileri, 22 Nisan Pazar günü Samandağ Yaylıca’da çocuklarla buluştu. Güzel bir  bahar gününde 

paylaşmanın ve doyasıya eğlenmenin tadına varan 105 minik arkadaşımız Düş Elçisi abi ve ablalarıyla 

çeşitli oyunlar oynayarak güzel bir gün geçirdi. Drama atölyesi, palyaço gösterisi, balon bükme oyunları 

eşliğinde çocuk olmanın keyfine varan gülen yüzler rengarenk boyandı, minikler abi ve ablalarıyla dans 

etti, mısır patlattı... 

Etkinlik sonunda dağıtılan Küçük Kara Balık ve Küçük Prens kitaplarını alan çocuklar neşeyle evlerine 

dağıldı. 

Çocuk Şenliği
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Düş Elçisi gençler, İnsan Hakları Atölyesi’nde bir araya geldi.

15 Düş Elçisi gencin katılımı ile iki gün boyunca ‘insan hakları’ odağında eğitim ve atölye çalışmalarının 
gerçekleştirildiği buluşmada, “İnsan Hakları Tarihsel Gelişimi”, “Ayrımcılık”, “Toplumsal Cinsiyet”, 
“Birlikte İyi Yaşam” konuları üzerine konuşuldu, teorik bilgilerin yanı sıra tartışma oturumları düzenlendi.

ALİKEV’in benimsediği; “Toplumsal barış ve eşitliğin var olduğu, insan-doğa ilişkileri de dâhil olmak 
üzere her türlü eşitsiz ilişkiden arınmış bir dünyayı, gençliğin katılımıyla kurarak Ali İsmail’in düşlerindeki 
özgür dünyayı hayata geçirmek” misyonuyla örtüşen  atölye çalışmaları ile insan hakları ve toplumsal 
farkındalığın önemi bir kez daha vurgulandı.

Fikirlerin özgürce beyan edildiği etkinlikte gençler; birbirlerini dinleme, etkili iletişim kurabilme, farklı 
açılardan bakabilme, tartışabilme, gözlem yapma, empati kurma ve günlük hayatta sıkça karşılaşılan 
cinsiyetçi dili sorgulayabilme fırsatı elde etti.

İki gün süren atölye çalışmalarında “Yurttaşlık-Vatandaşlık”, “Hak-Hukuk”, “Toplumsal Cinsiyet”, 
“Katılım-Demokrasi”, “Kadın-Erkek” ve “Aile” kavramlarını tartışan gençler; toplumsal konularda daha 
derin analiz yapabilme ve kavramlar/tabular üzerine daha çok düşünme fırsatı elde ederek eleştirel 
düşünme becerilerini geliştirdiklerini dile getirdiler.

İnsan Hakları Atölyesi
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Düş Elçisi gençler, Temel Kodlama Atölyesi’nde bir araya geldi.

1-2 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen atölyeye katılan dokuz Düş Elçisi gençle temel seviyede algoritma 

kurma, ekip olarak oyun oluşturma ve kod yazımı konuları ele alındı. İki günlük atölyede gençler; 

“Algoritmaya İlk Adım, Arayüzle Tanışıyor ve İlk Oyunumuzu Yapıyoruz, Çalışmamızı Genişletiyor ve 

Biçimlendiriyoruz, Skorlarla Çalışma ve Rekabet Katma Zamanı, Yaratılabilir Nesneler ile Çalışma”

başlıkları altında kazandıkları teorik bilgileri pratiğe döktüler.

Atölyeler süresince, algoritma oluşturma ve programlama becerilerini artırmak için takım etkinlikleri 

yapıldı. Gençler, hep birlikte hikayesini ve aşamalarını kurguladıkları, algoritmasını geliştirerek kodlamasını 

yaptıkları bilgisayar oyunu ile teknolojinin derinliklerine inerek yaratıcılıklarını harekete geçirdiler. Çok 

sayıda koşul içeren ve karmaşık yapıdaki programları hazırlarken nelerle karşılaşabilecekleri ve nasıl 

çözüm üreteceklerini öğrendiler.

Söz konusu çalışmalarla gençlerin teknolojiye olan ilgilerinin sadece oyunlar ile sınırlı kalmasındansa 

“düşünerek, sorgulayarak, kurgulayarak” bilgisayar ilgilerini gelişen bir alana kanalize etmeleri için yeni bir 

ortam yaratılmış oldu.

Kodlama Atölyesi
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Ali İsmail’in “toplum için gençlik” düşünü yaşatmak amacıyla yola çıkan Düş Elçileri, ihtiyaç sahiplerine 

destek olmaya devam ediyor. 11 Mart Pazar günü 15 Düş Elçisi genç, Antakya’da Suriyeli ve Türkiyeli 

ihtiyaç sahibi aileler ile buluştu. Tüketim toplumunun bir parçası olmak istemediğini dile getiren gençler, 

dayanışma ruhu ve paylaşmanın önemine dikkat çektiler. Mahalle muhtarları ile görüşen gençler, yakın 

çevrelerinde başlattıkları kampanya ile topladıkları ikinci el kıyafetleri, 25 aile ile buluşturarak çocuklarla 

keyifli bir gün geçirdiler.

Tüketme, Paylaş
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Gençler, “Yaşama Sahip Çık” Dedi.

Düş Elçisi gençler 9 Haziran Cumartesi günü Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Samandağ Belediyesi 

işbirliğiyle “Yaşama Sahip Çık!” dedi. Gönüllüler Çevre Koruma Haftası kapsamında  sahillerdeki katı atık 

kirliliği ve nesli tehlike altındaki canlılara dikkat çekmek için buluştu. Akdeniz foku, yeşil su kaplumbağası, 

kum zambağı ve İskenderun kertenkelesi gibi Akdeniz sahillerinde yaşayan ve nesli yok olma tehlikesiyle 

karşı karşıya olan canlıların yaşamına sahip çıkmak için yüzlerce gönüllü kavurucu sıcağa aldırmadan 

Samandağ Çevlik sahilini el birliği ile çöplerden arındırdı. 

Temizlik sonrasında ise rengarenk uçurtmalar doğa için havalandı.

Yaşama Çık!
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Yerel Örgütlenmede Eğitimler
Düş Elçileri Temel Eğitimlerini Tamamladı

ALİKEV ve gönüllü eğitmenler tarafından tasarlanan ve uygulanan Düş Elçileri Temel Eğitimleri, ALİKEV 

gönüllüsü gençlerin gönüllülük yapma süreçlerini güçlendirmek için kurgulanan eğitimlerdir. Eğitimlerde, 

katılımcı gençlerin fikirlerini ve düşüncelerini, deneyimleri ile birleştirip belirlenen konu hakkında 

tartışmaya zemin yaratan bir metodoloji benimsenmektedir. Katılımcı odaklı, eşit ve açık eğitim ortamları 

yaratılmaktadır. 

Mersin, Eskişehir ve Hatay’daki 120’den fazla Düş Elçisi genç üç kısımdan oluşan temel eğitimlerini 

tamamladılar. Eğitimlerde; “Sivil Toplum ve Gönüllülük”, “Ekip Çalışması ve İletişim” ve “Proje Döngüsü” 

konuları ele alınırken temel eğitimlerin haricinde gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen birçok 

tematik eğitim de gerçekleştirildi. Yıl boyunca, gençlerle birlikte gönüllülük yapısı, değerler, hedefler , 

projeler ve daha pek çok şey konuşuldu. Düş Elçileri 2019 için çok hazır! 
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Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Atölyesi
“Avrupa’da gönüllülük” temasının ele alındığı etkinlik, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Türkiye- Almanya 

Gençlik Köprüsü Koordinatörü sevgili Ceyda Özdemir tarafından 27 Eylül tarihinde vakıf merkezinde 

gerçekleştirildi. 21 gencin katılım sağladı atölyede;  Avrupa’da gönüllü çalışmalar, başvuru koşulları, 

gönüllü toplum hizmeti bize neler katar, Erasmus+ programı ve daha nice fırsatlar konuşuldu, gençler 

için yeni kapılar aralandı. 
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Bireysel Kampanyalar 
ve Destekler

Sevgili Ferhat Engel 10 yıllık hayalini 

gerçekleştirdi ve ilk maratonunu Ali İsmail 

Korkmaz Burs Fonu için Berlin’de koştu. Berlin 

Maratonu’nda 42 km boyunca gençlere daha 

aydınlık bir gelecek yaratabilmek için koşan 

Ferhat sayesinde Ali İsmail’in adı ve hayalleri ülke 

sınırlarını aştı.

10 öğrencinin eğitimine destek olma hayaliyle yola 

çıkan İlkin Erkorkut, sosyal medya üzerinden kurduğu 

“Plak Pazarı”nı bağış kampanyasına dönüştürdü. 

Yaklaşık 50 kişinin desteklediği mezat zinciri 

kampanyası çığ gibi büyüdü ve birbirinden değerli, 

plakların, sanatçıların da hatırlanması için vesile oldu.

Birol henüz bir yaşında ama gülüşü umut olacak 

yarınlara. Cemalettin Karataş tarafından başlatılan 

“Birol Bir Yaşında” kampanyasıyla bir üniversite 

öğrencisinin bir yıllık bursu karşılandı. Birol’un gülüşüyle, 

umuduyla eğitimine ışık olduğu abileri ve ablaları var 

şimdi.
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“Hoşgeldin 30!” diyen sevgili İrem Pakkan, kendisi 

için özel olan bir yılı daha da özel kılmak, yeni 

yaşıyla beraber “düşlerimizdeki o özgür dünyaya” 

bir adım daha yaklaşmak için doğum gününü 

Alikev’e bağışlayan isimlerden oldu.

Serdar Taşkent’in başlattığı “Bunlar’ın Düşlerinde Özgür Dünya” 

kampanyası Ali İsmail’in hayallerini, yarım kalan düşlerini hayata 

geçirmek için “birlikten kuvvet doğar” dedi ve tam altı üniversite 

öğrencisinin bir yıllık bursu için kaynak yarattı.

Serpil Emre Gündoğdu, 2018 yılında çıkan kitabı Mahi’nin gelirini 

ALİKEV’e bağışlayarak hem okuyucuları güzel bir eserle buluşturdu 

hem de gençlerin sosyal sorumluluk projelerini desteklemiş oldu.

Sevgili İlhan Durusel ve Tansu M. Gülaydın kaleme aldıkları  “Blöf Kitap” 

eserinin telif hakkını ALİKEV kütüphanesine bağışladılar.  Bu sayede 

kütüphanenin zenginleşmesinekatkıda bulunarak gençlerin daha fazla 

kitaba ulaşabilmesine vesile oldular.
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ALİKEV’e Ses Olanlar 
“Selam olsun gençlerimize...
Selam olsun karanlıkları aydınlatmak isteyenlere...” 
“Melike Demirağ ve Arkadaşları” konserinde sahnede 

Ali İsmail Korkmaz tişörtü giyen Melike Demirağ, şarkılarını 

Ali İsmail ve Gezi Direnişi’nde yitirdiğimiz diğer tüm evlatlarımız için 

söyledi.

“Aldığım nefes Ali İsmail, verdiğim nefes Ali İsmail; 
biliyorum kardeşim, birlikte koşuyoruz bugün...” 
Van’dan İzmir’e doğru iyilik peşinde tam 1.830 km koşan 

Rıza Martaş, koşusunun 19’uncu gününde adımlarını 

ALİKEV için attı.

“Ali İsmail Korkmaz’a şimdi 3 bin 450 metre daha yakınım…” 
ALİKEV gönüllüsü sevgili Vedat Bayboğa, “dünya üzerindeki en 

büyük zirve ana yüreğidir” diyerek Bolkar Dağlarının en yüksek ikinci 

zirvesi olan Aydos’a tırmanışını, Ali İsmail’in cesur yürekli annesi Emel 

Korkmaz’a ve onun ALİKEV’i büyütmek için gösterdiği büyük çabaya 

ithaf etti. 
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“Öyle ölüler vardır ki,  ben onların öldüklerini düşündükçe,
vakit olur yaşadığımdan utanırım” 
Nazım Hikmet’in bu dizeleriyle duygularını dile getiren 

Mert Fırat, Ali İsmail’in ölüm yıldönümü olan 10 Temmuz’da 

Vakıf merkezini ziyaret ederek Korkmaz Ailesi’ni ve 

ALİKEV gönüllülerini yalnız bırakmadı.

ALİKEV gönüllülerinin hediye ettiği Ali İsmail Korkmaz 

tişörtü ile konsere çıkan opera sanatçısı 

Güvenç Dağüstün; Fazıl Say parçaları, 

Nazım Hikmet şiirleri ile dinleyicilerine keyifli 

bir akşam yaşatırken sahneden Ali İsmail’e 

selam iletmeyi de unutmadı.

ALİKEV Runners/Barış Koşucuları
“Ali İsmail’in resmini göğsümüzde taşımak, ALİKEV 
bayrağını Senin Efsanen yarışında dalgalandırmak, barış, 
centilmenlik ve dostluk mesajları vermek için ALİKEV 
Runners/Barış Koşucuları takımı olarak biz de bu yarıştaki 
yerimizi aldık.”

ALİKEV gönüllü koşucularından oluşan ALİKEV Runners/
Barış Koşucuları takımı 22-23 Eylül tarihlerinde Türkiye’nin 
en uzun bayrak yarışı Senin Efsanen’de 244 km koşarak 
ALİKEV’i temsil ettiler. İlk defa bir sivil toplum kuruluşunun 
temsil edildiği yarışta ALİKEV’in projelerine de ses olan 
Barış Koşucuları ekibi, 244 km’lik koşuyu 19 saat 45 
dakikada tamamladı. Dostluğa ve barışa atılan binlerce 
adımla Barış Koşucuları yarışın üçüncüsü oldu. Sporcuların 
sınırlarını zorladığı, kendileriyle ve zamanla yarıştığı bu 
etkinlik, sadece bir koşu yarışı değil, aynı zamanda 
dayanışmanın ve barışın da simgesi oldu.



2018 FAALİYET RAPORU56

Ali İsmail Korkmaz 
Kadın Bahçesi
O köy bizim kardeş köyümüzdür.

2017 yılının aralık ayında Sen De Gel Derneği işbirliğiyle Gambiya’nın Sare Jiburi köyünde Ali İsmail Korkmaz 
Su Kuyusu açılarak köy halkının temiz suya erişimi sağlanmıştı. Eskişehir’de kuşlara elleriyle su veren 
Ali İsmail, Afrika’daki çocuklara da can suyu olmuştu.

Köy temsilcisinin açılış sonrası yaptığı konuşmada, “İçme suyu için 3 km uzaklıktaki nehrin kıyısına, vahşi 
hayvanlardan korka korka inerdik, çocuklarımızı bırakmak zorunda kalırdık. Birgün bu köyün içinde böyle 
bir su kaynağı olacağını hayal bile edemezdik, inanamazdık. Ali İsmail’e yapılanları öğrendik. Tüm köy halkı 
adına başsağlığı diliyoruz. Ali İsmail bize hayat verdi. Ali İsmail’in babası köydeki herkesin babası, annesi 
köydeki herkesin annesidir” demesi üzerine ALİKEV bu köyü kardeş köy olarak benimsemiş, çocukların 
su ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarına ulaşabilmesi için var gücüyle çalışmaya devam edeceğine söz 
vermişti. 2018 yılının ekim ayında ise aynı köyde tarım bahçesi projesi hayata geçirilerek hayaller gerçeğe 
bir adım daha yaklaştı.
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Köy kadınlarının sebze yetiştiriciliğiyle ailelerinin günlük sağlıklı beslenme ihtiyacı ve ev ekonomisine katkı 
sağlayabilmesi amacıyla hayata geçirilen tarım bahçesi projesi kapsamında; tarım alanlarını yabani 
hayvanlardan korumak için bahçelerin etrafı çitlerle çevrildi, bahçede açılan sondaj kuyusu sayesinde 
çalışmanın sürekliliği sağlandı ve köy halkı ile civar köydekiler için artık her mevsimde tarım yapabilme 
imkanı yaratıldı. 

Bahçe açılışına katılan Ali İsmail’in ağabeyi Gürkan Korkmaz duygularını, “Ali İsmail yaşıyor, yaşayacak 
ve yaşatmaya devam edecek… Ali İsmail ölüme meydan okurcasına, toprağa düştüğü yerden çoğalarak 
filizlenmişti, şimdi de Afrika’nın bereketli topraklarında can buldu” ifadeleriyle dile getirdi.
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Genç Sanatçı Fonu
Gençlerin sadece akademik olarak değil sanatsal faaliyetlerinde de yanlarında olan ALİKEV,  Genç Sanatçı 
Fonu projesini hayata geçirdi. 2018 yılında ilk kez uygulanan Genç Sanatçı Fonu’ndan şimdiye kadar 10 genç 
sanatçı faydalandı, hayallerini birer esere dönüştürme fırsatı yakaladı. 

“Gençler özgürce diledikleri sanatı icra edebilsin, fikirler sanat eserine dönüşsün, hiçbir düş yarım kalmasın” 
düşüncesiyle çıkılan bu yolda; kısa film, heykel, fotoğraf, müzik, seramik gibi farklı alanlarda “Barış” teması 
ele alındı. 

Projeler arasında uluslararası yarışmalara katılan, ödülle dönen kısa film, uluslararası bir sergiden söyleşi daveti 
alan fotoğraf sanatçısı genç arkadaşımız, ilk albümlerini çıkaran genç müzisyenlerimiz ve daha nice başarılı 
gencimiz var. Sanatın özgürleşmesi adına bizim hâlâ umudumuz var ve inanın bu gençlerde umut var!

2019 yılında da yeni tema ve farklı sanat dalları ile Genç Sanatçı Fonu, sanatın özgürleşmesi adına gençlere 
destek olmaya devam edecek.
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ALİKEV Müzik Stüdyosu
Antakya’daki gençler başta olmak üzere tüm müzikseverlerin ücretsiz olarak yararlanabileceği ALİKEV 
Müzik Stüdyosu, genç müzisyenleri bekliyor. Birçok farklı enstrümanın yer aldığı stüdyoda gençler dilerse 
bireysel olarak dilerse ekip olarak çalışma veya prova alma imkanı elde edebiliyor. 

Stüdyonun faaliyete başladığı 2017 yılından bu yana 60’tan fazla genç müzisyen çalışmalarını yürütmek 
amacıyla stüdyodan yararlandı. Stüdyonun müdavim ekiplerinden biri de Vakıf gönüllüsü gençlerden 
oluşan ALİKEV Müzik Topluluğu oldu. Müzik aşığı, kendini geliştirmeye hevesli ve heyecanlı dokuz gençten 
oluşan ALİKEV Müzik Topluluğu, her yıl düzenlenen Ali İsmail Korkmaz Anma Gecesi’nde sahne almanın yanı 
sıra Samandağ’da gerçekleşen Evvel Temmuz Festivali’nde bu yıl konser verdi ve performanslarıyla büyük 
beğeni topladı. Mevcut yerel grupların veya oluşturulmak istenen yeni grupların bir araya gelebileceği ve 
kendilerini geliştirebileceği bir alan yaratan müzik stüdyosu, ALİKEV Müzik Topluluğu gibi yeni ve yaratıcı 
oluşumların da önünü açacak. 
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Diğer Faaliyetler
ALİKEV 2019 Yılı Strateji Çalıştayı 

Eskişehir Kent ve Kültür Söyleşileri 

15-16 Aralık tarihlerinde Ali İsmail Korkmaz Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları, Düş Elçileri ve gönüllüleri 
2019 Yılı Stratejik Planlama Toplantısı’nda bir araya geldi. 2018 yılını gerçekleşen nice düşlerle kapatırken, 
beşinci yaşına doğru ilerleyen ALİKEV’i geleceğe taşıma yolunda, ALİKEV’in geleceğini etkileyecek ve 
bu gelecekten etkilenecek paydaşların yarattığı sinerjiden faydalanarak, katılımcı bir yaklaşımla birlikte 
çalışıldı, üretildi, yeni hedefler belirlendi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesinin düzenlediği Kent ve Kültür Söyleşilerinin mart ayı konuğu Emel Anne ve 
Gürkan Korkmaz oldu. Koordinatörlüğünü şair Haydar Ergülen’in üstlendiği söyleşide, Ali İsmail’in çocukluğu 
ve kısacık ömrüne sığdırdığı çalışmaları, özgür dünya düşleri, Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın kuruluşu, ALİKEV’in 
faaliyetleri ve gençlik çalışmaları anlatıldı. 
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Kadıköy Çevre Festivali

Kaynak Geliştirmede İyi Örnekler Etkinliği

Kanada’da İş ve Eğitim Fırsatları Bilgilendirme Semineri

31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Kadıköy 
Belediyesi tarafından organize edilen Çevre 
Festivali’nde ALİKEV de yer aldı. Dört gün 
boyunca dolu dolu geçen etkinlikte ALİKEV 
standını ziyaret eden onlarca kişiye ALİKEV 
Burs Fonu, gençlik çalışmaları ve projeleri anlatıldı. 

18 Mayıs’ta Fonzip ve Fundraising Okulu işbirliği 
ve BKM Express ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
etkinlikte ALİKEV de katılımcılar arasında yer 
aldı. ALİKEV’in benimsediği ve her zaman dile 
getirdiği “sivil toplum dayanışmayla büyüyecek 
ve güçlenecek” olgusunun örneği olan etkinlikte, 
farklı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar, 
deneyimlerini paylaşarak bağış yönetim sistemleri 
ve online kanalların nasıl daha etkin kullanılabileceği 
üzerine konuştu, tartıştı, diğer kaynak geliştirme 
faaliyetleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. 
ALİKEV’i temsilen etkinliğe katılan kaynak geliştirme 
sorumlusu Duygu Batık düzenli bağışçı ilişkileri 
konusunda deneyimlerini aktardı. 

ALİKEV, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ve World17 işbirliğiyle 7 Aralık’ta 
Kanada’da İş ve Eğitim Fırsatları bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. 
World17 kurucularından Adam Evren Garipoğlu, söz konusu etkinlikte 
Kanada’da yaşam, üniversiteler, eğitim ve iş imkanları hakkında katılımcılarla 
deneyimlerini paylaştı.
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Düşlerinde 
Özgür Dünya
ALİKEV online satış mağazası olan “Düşlerinde Özgür 
Dünya” ilk olarak Gökçe Cantürk’ün tasarladığı tişörtlerle 
destekçilerine ulaştı. Peki bu tişörtlerin hikayesi neydi?

Ali İsmail Korkmaz farklı renkleri bir araya getirerek, tek bir 
ağızdan aynı cümleyi haykırmalarını sağladı. Fenerbahçelisi, 
Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, takım tutanı, tutmayanı herkes 
hep bir ağızdan söyledi;  ‘daha 19 yaşında…’ bir marş 
olmaktan çıktı, birliğin, dostluğun sesi oldu. 

Yüzlerce, binlerce insan, farklı renklerin altında, 
hep aynı cümleyi bağırdı: düşlerinde özgür dünya!

Bir çocuk düşünün ki yarattığı birlik ve beraberlikle, günlüğüne 
yazdıklarıyla bize ışık tuttu. Bir şeyler yapmanın vaktiydi. 
Rengi  olmayan acıyı, rengarenk umutlarla süsleyerek.

İşte “düşlerinde özgür dünya” tişörtleri ve daha nicesi böyle 
hayat buldu.

Düşlerinde Özgür Dünya mağazası, Ali İsmail Korkmaz Vakfı 
İktisadi İşletmesi olarak her birinin  özel hikayesi, özgün 
tasarımlarıyla Gökçe Cantürk’ün hayat verdiği onlarca ürünle 
www.duslerindeozgurdunya.com adresinden destekçilerine 
ulaşıyor. 2018 yılında ise ürün gamına el emeğiyle işlenen 
yeni ürünler katılarak Ali İsmail’in doğduğu topraklara ait 
unutulmaya yüz tutmuş sanatlar yeniden canlandırılıyor.
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Basında ALİKEV
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Sosyal Medyada ALİKEV
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Mali Tablolar
2018 Denetim Raporu
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Destekçilerimiz
ALİKEV olarak Ali İsmail’in düşlerindeki özgür dünyayı el birliğiyle kurabilme inancıyla çıktığımız bu yolda 
attığımız her adımın gerçek kahramanları sizlersiniz: destekçilerimiz!

2018 yılı boyunca bizleri yalnız bırakmayan, gençlerin düşlerini geleceğe taşıyan 3.970 bağışçımıza 
bir kez daha çok teşekkür ederiz. 

Bugün 167 gencimize burs imkanı sağlayabiliyorsak, 120’den fazla gencimiz kişisel ve 
sosyal gelişimleri için eğitim/atölyelerimizden faydalanabiliyorsa sizlerin destekleri sayesinde…

2018 yılında ALİKEV’e dokunmuş binlerce destekçimizin adını ne yazık ki bu sayfalara sığdıramadık. 
Kağıt tüketimini azaltmak ve doğa dostu bir rapor hazırlamak için internet sitemizde yer verdiğimiz 
destekçilerimizin listesine https://alikev.org/destekcilerimiz linkinden ulaşabilirsiniz.*

*İsminin paylaşılmasını istemeyen destekçilerimizin bilgileri listeden çıkarılmıştır.
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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. 

Siz de destek olun! 

Siz de, Ali İsmail’in ve gençlerin düşlerini 
geleceğe taşımaya ortak olmak ister misiniz?
www.alikev.org/bagis

Bu çalışmaların gerçek kahramanı sizsiniz!
Gençlerin düşlerini geleceğe taşıyan, ALİKEV destekçilerinin çok veya az fark etmeksizin 
verdikleri destek.



alikev.org
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Tel: 0326 213 02 54 (0326 213 0 ALİ)  Mobil: 0546 425 45 38 (0546 4 ALİKEV)

bilgi@alikev.org

aliismailkorkmazvakfi Alikev_org aliismailkorkmazvakfialiismailkorkmazvakfi


