


Uveys İbni Amir El Muradi El Karani 
(r.a.) Yemenli tabiilerdendi. Peygamber 
efendimiz (s.a.s) zamanını idrak etmiş 
ancak efendimizi hiç görmemiştir. İman 
üzere olması ve annesine karşı iyiliğiyle 
tanınmıştır ve tabiilerin en hayırlısı olarak 
nitelendirilmiştir. 

İnsani değerlere ve ilkelere olan bağlılığımız 
ve Veysel Karani gibi bir tabiinin  ahlakı ve 
ilkeleri çerçevesinde tam da onun yaptığı 
gibi annemize Yemen’imize sahip çıkıyor, 
onu gözetiyoruz.

VEYSEL 
KARANI 
KIMDIR?

VEYSEL KARANI VAKFI

• Tüm Yemenli ve Yemen sevdalılarının destekleriyle Yemen tarihinin 
en büyük vakfını kurmak üzere ortak bir vakıf girişimidir.

• 27 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Dünya genelinde en 
kuvvetli kanun olarak bilinen Türkiye Vakıflar Kanunu çerçevesinde 
mahkeme kararı ile ruhsatını almıştır. 

• Vakfın kurumsallaşması, planları, yönetmelikleri ve tam anlamıyla 
tanıtımı 2018 yılı itibariyle başlamıştır.

• 2023 yılına kadar devam edecek 5 yıllık strateji planına göre vakfın 
girişimi ve faaliyetleri 2019 yılında uygulanmaya başlamıştır.

BELKIS ABIDESI



VIZYONUMUZ

VIZYONUMUZ ZMAN VAKIF 
ÖNCÜLERI VE ORTAK 
ÇALIŞMA YOLLARIYLA 
YEMEN’I KALKINDIRMAK
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ÖNCÜLER

VAKIF

ORTAKLIK

UZMANLIK

KALKINMA

UYGAR 
YEMEN

Geleceğin inşasında ve bu uğurda girişimler ortaya 
koymada etkindirler.

Oluşum ve gelişim için sürekli yatırım kaynağıdır.

Tüm Yemenli ve Yemen sevdalılarına fikri ve mali destek 
olma imkanı sunar.

Modern, profesyonel, kurumsallaşmış bir yönetim 
sistemidir.

Gelişme, insani yardım ve kalkınma alanında hazırlık ve geleceğin 
inşası üzerine ve tüm diğer alanlarda yapılan çalışmadır.

Yemen’in medeniyet misyonunu geliştirme, dünya 
barışına entegrasyon ve ortaklığı hayata geçirmektir.



MISYONUMUZ

Yemen’in kalkınması hususunda akıllı 
yatırım kaynakları oluşturuyoruz.

Kapasite geliştirmede ortaklıklar, projeler 
ve uzmanlık alanlarını belirliyoruz.

IKI KARDEŞ KANI AĞACI - SUKATRA
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GIRIŞIMCILIKAZIMORTAKLIK

ŞEFFAFLIKKURUMSALLIKDEVAMLILIK

EL HICRE HARAZ - SANAA
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Dünyanın her yerinde tüm Yemenli ve Yemen 
sevdalılarının katkılarıyla vakfımızı inşa etmek ve mali 
bir müessese olarak sermayesini vakıf yatırımlarında 
kalkındırmak.

Yemen’de milli birlik ve beraberlik ruhunu 
güçlendirerek Yemen tarihinin en büyük vakfını 
inşa etmek.

Milli kimlik bilinci ve daimi kalkınma ortamı 
sağlamak.

Vakfa sahip olmayan vatandaşlarımızın kendisi, 
aileleri ve sevdikleri için hayır yapma fırsatı 
sağlamak.

CEBLE – IB



ŞIARIMIZ

YEMEN’IN 
KALKINMASI IÇIN 
HEPIMIZIN VAKFI ŞI
AR
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Tüm Yemenliler ve Yemen sevdalılarının vakfı 
Veysel Karani Vakfı, oluşumunu ve ana fikrini 
tamamlamayı üstlenir, performansını ve sistem 
yönetimini kontrol eder.

YEMEN’IN

KALKINMASI

IÇIN

HEPIMIZIN 
VAKFI

Tüm Yemenliler ve Yemen savdalıları 
nerede olurlarsa olsunlar yerel, bölgesel ve 
yahut uluslararası kurumsal ya da bireysel 
ortaklıklarımız dahilindedirler.

Maddi yapılanmanın ötesinde farkındalık ve 
kalkınma gibi manevi değerleri yerel, bölgesel 
ve uluslararası ölçekte yeniden canlandırmak 
gayesidir.

Tarihsel rolünün hayati uzantısı ve gelecekteki 
rolü için etkili bir ufuk elde etme hedefindedir.

KAHIRE KALESI – TAIZ



صنعاء القديمة

01

02

03
VAKFIN ROLÜ

VAKIF BARIZ BIR IŞ METODU GELIŞTIRIP 
ÇEŞITLI UYGULAMALARI IÇEREN ÜÇ 

AŞAMADAN OLUŞMAKTADIR.
BU UYGULAMALAR ÜÇ ADIMDAN 

OLUŞMAKTADIR:



https://veysvakfi.org/donate-now

BIRINCI ADIM: VAKFIN OLUŞUMU
Bu adım dünyanın dört bir yanından tüm Yemenli ve 
Yemen sevdalılarının destekleriyle vakfı oluşturma 
aşamasından oluşmaktadır. Bu desteklerle vakıf 
sermayesi güçlendirilir, Yemen tarihinin en büyük 
vakfı ile birlik ve beraberlik ruhu yayılır.

100 DOLAR
Değerindeki vakıf 
hissesi

 VAKIF
SERMAYESI

VAKIF MALLARI
(gayrimenkul, ticari 
mallar, maden)

YATIRIM PROJELERININ 
SERMAYELERI 
YATIRIM 
PROJELERININ GELIRI

VAKFIMIZ INTERNET ADRESI ÜZERINDEN  DÜNYANIN HER YERINDEN 
ELEKTRONIK BAĞIŞ SISTEMIYLE BAĞIŞ YAPMA IMKANI SUNUYOR.

GUVEYZI KALESI – HADRAMUT



IKINCI ADIM: YATIRIM
Ilk  adıma  paralel   olarak vakıf sermayesinin yatırım istişare 
heyetinin   önlendirmeleriyle  değerlendirilmesidir  Finans  ve  
yatırım uzmanlarından oluşan istişare heyetinin amacı vakıf 
kaynaklarını mali bir vakıf müessesesinde yatırımlarını yapıp 
aşağıdaki esaslara  dayandırmaktadır: 

Vakıf mallarını ve 
kaynaklarını muhafaza edip 
yatırımlar yoluyla uzun 
vadeli kazanç sağlamak

Yatırım politikasına uyum 
sağlamak, uzun ve  kısa vadede 
çeşitli projeler ve sermayeyi 
desteklemek

Vakıf sermayesini  çeşitli 
yatırım gruplarına ayırarak 
çeşitlendirmek

Düşük risk içeren yatırımlara 
odaklanıp yüksek getiri 
alanları oluşturmak

YATIRIM AŞAMASINDA VAKIF HISSELERININ IKIYE KATLANMASINI, 
SÜRDÜRÜLEBILIR OLMASINI VE GETIRILERININ ARTTIRILMASINI SAĞLAR.

SARNIÇ - ADEN



ÜÇÜNCÜ ADIM: VAKIF GIDERLERI
Alanlarında uzmanlaşmış bir ekibin önderliğinde belirlenmiş kurum 
ve kuruluşlarla ortaklık kurarak ve ulusal kimliğini pekiştirmek 
ve Yemen'in muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için dört 
temel yolla uygun standartlar ve programlar belirlemektedir. Kısa 
süre içinde istikrara ulaşmak için kalkınmaya önderlik edecek, her 
türlü çatışmalar ve sosyal çözülmeye karşı mücadele edecek, farklı 
ülkelerin deneyimlerini inceleyecek ve analiz ederek bunlardan 
istifade edecektir. Sözü edilen dört temel yol şöyledir;

• Başarılı ve gelecek vadeden öğrencilere gerekli ihtimamı 
gösterip, geleceğin liderleri olma husunda yönlendirmek.

• Toplumsal ve idari kapasitenin geliştirilmesi, mesleki ve beceri 
yeteneklerinin artırılması.

• Devlet ve özel kuruluşların performansını aşağıdaki yollarla 
geliştirmek.

• Kurumsal çalışma alanlarının güçlendirilmesiKalite ve 
kurumsallık ilkelerini güçlendirme

• Ortaklık kurma ve kurumsal eşleşmeler;

• Toplumsal farkındalığa dikkat çekmek ve ulusal kimliği 
geliştirecek şekilde kamuoyunu yeniden biçimlendirmek, bir 
arada yaşama kültürünü yaymak, çeşitliliğe saygı göstermek, 
daimi barışa ulaşmak, her türlü kaosu ve toplumsal ayrımcılık 
faktörlerinin reddetmek.

ŞIBAM KEVKEBAN – MAHVIT

VAKIF GELIRLERI, YEMEN'IN KALKINMASINI SAĞLAYACAK 
BU PROGRAM VE FAALIYETLERE HARCANACAKTIR.
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• Tüm Yemenli ve Yemen sevdalılarına yönelik kendisi, ailesi veya sevdikleri 
için bir veya birden fazla vakıf hissesiyle maddi ve manevi olarak destek 
vermek isteyenlere imkan sağlamak.

• Bize destek olan herkes Yemen'in inşası ve kalkınmasında ortağımızdır. 
Desteklerinden dolayı  bağış sertifikası ve periyodik raporlar alabilir. 
Ayrıca vakfın çalışmalarını geliştirmek için her türlü görüş ve önerileri 
belirtme hakkına sahiptir.

• Vakfımız alanında uzman yatırım ekibimiz önderliğinde çeşitli iktisadi 
çalışmalar neticesinde yüksek gelir kaynağı olacak alanlarda, vakıf 
malları ve sermayeleriyle yatırım yapan mali bir vakıf kuruluşu olmak

• Vakfın sürdürülebilirliğini korumak ve Türk Vakıf Kanununlarına 
dayanarak vakıf gelirlerinin % 70’ini vakıf hedeflerine hizmet eden 
programlarla, % 30’unu vakıf sermayesini arttırmaya yönelik yatırımlarla 
değerlendirmek.

• Vakıf çalışmalarının gelişimine katkıda bulunmak için tüm ilgili makamlar 
ve organlarla etkili ortaklıklar kurmak ayrıca vakıf projelerinin ve 
geliştirme programlarının finanse edilmesi ve bunların uygulanmasında 
işbirlikleri sağlamak.

ŞIBAM - HADRAMUT



ÇOBANÇESME MAH. SANAYI CAD. NISH ISTANBUL B BLOK REZIDANS 
Kapı No:44 B Daire No:141 - Tel:5347809405 / BAHÇELIEVLER ISTANBUL

DESTEK
OLMA YOLLARI
AŞAĞIDAKI VAKIF 
HESAPLARI ARACILIĞIYLA;

INTERNET ADRESIMIZDEN ELEKTRONIK 
BAĞIŞTA BULUNABILIRSINIZ

VAKFA YAPACAĞINIZ ZIYARETINIZ ESNASINDA 
BAĞIŞTA BULUNABILIRSINIZ.

BIZE
ULAŞIN



SIZ DE HAYALLERINIZI GERÇEKLEŞTIRECEK 
BAĞIŞLARINIZLA ILK ORTAK VAKIF GIRIŞIMININ 
YEMEN TARIHININ EN BÜYÜK VAKFI OLMASI IÇIN 

DESTEK OLUN.

KENDİNİZ, AİLENİZ YA DA SEVDİKLERİNİZE HEDİYE ETMEK 
ÜZERE SİZ DE VAKIF HİSSESİYLE BİZLERE DESTEK OLUN, 
ALLAH KATINDA DAİMİ SADAKA CARİYE ECRİNİZ OLSUN.

BAĞIŞÇILARIMIZ HISSE SERTIFIKASI 
ALMAYA HAK KAZANACAKTIR.




