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Türk-Yemen Vakfı, refaha ve onurlu bir yaşama ulaşmayı 
amaçlayan bir girişim aracılığıyla yeni Yemen için bir kalkınma 
projesidir. Bu kalkınmayı, geçmişi doğru şekilde okuma, mevcut 
durumu analiz etme ve geleceği planlama ile, yurt içinde ve yurt 
dışında yaşayan Yemenlilerin sahip olduğu maddi ve beşeri kay-
naklardan istifade ederek gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Vakıf, dünyanın dört bir yanında yaşayan, üstün yeteneğe, birikime 
ve potansiyele sahip Yemen sevdalılarının çabalarını birleştirm-
eye, tüm alanlarda enerji ve güçlerini verimli hale getirerek Vakıf 
ve diriliş vizyonu etrafında kenetlenmeleri için çaba sarf etmek-
tedir. Bunu da nitelikli insan kaynağı yaratıp Yemen’de kamu ve 
özel kuruluşlarının kapasitelerini arttırmak için kaliteli programlar 
ortaya koymak suretiyle, geleceğin inşasını; dayanışmaya, pozi-
tif düşünceye ve kalkınma inancına dayalı, ulusal kimliğe inanan 
toplumsal bakış açısını oluşturarak başaracaktır.
Vakıf, dünya üzerinde vakıfları koruma ve destekleme hususunda 
en güçlü yasalara sahip olması hasebiyle 27 Mart 2017 tarihinde 
İstanbul Türkiye’de kurulmuştur.. Vakfımız, Türkiye’nin pek çok 
karşıt girişim ve krizlere maruz kalmasına rağmen çeşitli alanlarda 
gelişme ve ilerleme deneyiminden istifade etmeyi arzulamaktadır.

Vizyonumuz

Misyonumuz

Misyonumuz

Yeni Yemen’in inşasında
 üst düzey katılım sağlamak.

İnşa ediyoruz .. 
Niteliklendiriyoruz .. 
Kalkınmaya katkıda 
bulunuyoruz, Yemen’in .. 
refahını tesis ediyoruz.

Kurumsallık – Şeffaflık 
Ortaklık duygusu – Azim

Veysel Karani Türk Yemen 
Vakfı Yönetim Belgesi
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Vakfı idame ettirecek ve kalkınma 
projelerine katkı sağlayacak yatırım 
ortamı yaratmak.

Vakfın hedeflerini gerçekleştire-
cek müesseseler kurmak ve or-
taklıklara önayak olmak.

veysvakfi.org

Stratejik Hedefler

Daha iyi bir yaşam ve daha güzel 
bir gelecek tesis edebilecek Yemen 
halkını yetiştirmek.

Vakfın hedeflerini gerçekleştirecek 
kurumların faaliyetlerini geliştirmek 
ve ortaklıklar oluşturmak.

Vakfın sürekliliğini sağlayacak ve 
kalkınma programını finanse edecek 
yatırım ortamını oluşturmak.
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VEYSEL KARANİ VAKIF BAŞKANI SALAH BATİS, YEMEN 
BÜYÜKELÇİSİ DR. FARUK BOZGÖZ’Ü AĞIRLADI

Veysel Karani Vakıf Başkanı Salah Batis, Yemen Büyükelçisi Dr. Faruk 
Bozgöz’ü ağırladı.
Ziyareti esnasında Büyükelçi tüm Yemenlilerin ve Yemen sevdalılarının 
ortaklaşa gerçekleştirebilecekleri girişimlerine ön ayak olacak, her bir katkı 
hissesi 100 dolardan ibaret olan, topraklarımızın kalkınması için kendileri ve 
aileleri ile birlikte katkı sağlayabilecekleri vakıf vizyonu, hedefleri ve Yemen 
genelinde uygulamaya koymayı planladığı projeler hakkında kısaca bilgi aldı.
Ayrıca Beyefendi, şeref defterinde bu fikre olan bağlılığını dile getirdi. 
Yemen’in inşası ve refahı için büyük hedeflerine ulaşmak yolunda vakıf ile her 
türlü işbirliğine hazır olduğunu dile getirdi.
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Veysel Karani Vakfı Heyeti Vakıf Başkanı Salah Batis’in liderliğinde Türkiye 
Diyanet Vakfı merkezine ziyarette bulundu.Heyeti Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Müdürü Mehmet Savaş Bey karşıladı.Her iki taraf da pek çok faaliyet alanında 
işbirliği ve ortaklık geliştirme hususunda ortak paydada buluştular.

Türkiye Diyanet Vakfı Türkiye’nin dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren 
en büyük vakıflarından biri olarak bilinmektedir.
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Veysel Karani Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
arasında işbirliği görüşmesi



Veysel Karani Vakfı Başkanı Salah Batis ve Yemenli Öncüler Burs 
Programı Koordinatörü Muhammed Hamza, TİKA sponsorluğunda 
25 farklı ülkeden 50 üniversite rektörünün de bulunduğu Kütahya 
Dumlupınar Üniversitesi’nde gerçekleşen akademik programa katılım 
gösterdi.
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Yemenli yurttaşlara ve destekçilerine ilk meyve 
olarak..

Veysel Karani Vakfı, başarılı öğrencilere Yemenli Öncüler 
projesi çerçevesinde 2020-2019 Türkiye Bursları’na başvuru 
yapmış öğrencilere Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 
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