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Siz de SU KUYUSU projemize  
katkı sunun, su gibi aziz olun

Bağışçımız, su kuyusu açtırma talebini,  
- Telefonla derneğimizi arayarak   
   ( 0216 375 4042 )  
- Resmi internet sayfamızdan online olarak  
   ( www.besir.org.tr )  
- Hesabımız olan bankalardan yapabilmektedir. 

Açılan su kuyularının maliyetleri, teknik olarak 
yüzeyden veya derinden çıkarılan suya göre  ve 
açılacak ülkelerin fiziki yapısına, sondaj ve ulaşım 
imkanlarına, ekonomik yapısına göre değişkenlik 
göstermektedir. Bağışçılarımız ¨1 ile de olsa 
projemize katkıda bulunabilir.

Bölgelere göre maliyet bilgileri için çağrı 
merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.
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+90 216 375 4042

BANKA

www.besir.org.tr

IBAN TR29 0020 5000 0004 0000 0000 01
Pendik Şubesi - 8

IBAN TR68 0001 0017 2857 4610 5050 28
Gebze Bağdat Caddesi Şubesi - 1728

SU KUYUSU Projemize Katkı İçin

www.besir.org.tr sayfamızdan veya
0216 375 4042 nolu telefondan kredi kartınızla 
ONLINE bağış yapabilirsiniz.

Videolu Anlatım İçin

“Su Gibi 
Aziz Olun”

Su Kuyusu

SU

SU



Beşir Derneği Su Kuyusu Projesi
Beşir Derneği, suya ihtiyaç olan bölgeleri seçmekte, 
kuyular açmakta, sizlerin yardımlarıyla binlerce 
insanın temiz ve sağlıklı suya kavuşmaları için hizmet 
vermektedir. 

Kuyuların açılacağı yerler uzman kişiler tarafından 
tespit edildikten sonra çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca, suyun temiz kalması için kuyuların üstü betonla 
kapatılmakta ve üzerine el pompası konarak etrafı 
yüksek betonla çevrilip hayvanların da istifade etmesi 
için yalak yapılmaktadır.

Su kuyuları, bölgelerdeki fiziki şartlara göre farklılıklar 
göstermektedir. 

Bir su kuyusunun açılabilmesi için, kuyunun açılacağı 
bölgeye göre, en fazla 8 aylık bir süre gerekmektedir. 
Ancak bu süre, bölgenin fiziki yapısına, sondaj ve 
ulaşım imkanlarına bağlı olarak daha erken de 
olabilmektedir.

“Su, hayattır...”
Canlıların hayatını devam ettirebilmesi için en önemli  
yeri tutan su, aynı zamanda medeniyetlerin gelişimi  
için de en temel ihtiyaçlardan biridir.

UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 
yayınladığı raporlara göre; Dünyada her 6 kişiden 
biri yeterli miktarda içme suyundan mahrum olarak 
yaşıyor.  Her 2 kişiden birinin içtiği su ise sağlıksız. 
Susuzluktan ya da temiz olmayan suların kullanılması 
sebebiyle her gün çoğunluğu çocuk olmak üzere 
10 bin kişi hayatını yitiriyor.

Son 100 yılda dünyada su tüketimi 10 kat artarken, kişi 
başına düşen su miktarı yarı yarıya azaldı. 

• Sanayileşme, çarpık kentleşme, nüfus artışı ve atık 
su sorunu nedeniyle temiz suya ulaşmak gittikçe 
zorlaşırken, dünya nüfusunun % 20’si içilebilir temiz 
sudan mahrum. 

• Dünyada 748 milyon kişi, bir başka deyişle her 10 
kişiden biri güvenilir suya erişemiyor. 

• Dünyadaki okulların 1/3’ünde güvenilir su 
bulunmuyor. 

• Düşük ve orta gelirli ülkelerde, sağlık tesislerinin 
1/3’ü güvenilir su kullanamıyor. 

• Dünyada 470 milyonu aşkın kişi, su kıtlığı çeken 
bölgelerde yaşarken, her yıl başta çocuklar olmak 
üzere 10 milyon kişi kirli sudan kaynaklanan salgın 
hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. 

BEŞİR SOSYAL YARDIMLAŞMA ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

MİSYONUMUZ
Desteğe ve hizmete ihtiyacı olan, kendisine yetemeyen, istismara açık hale gelmiş 
mahzun ve mahcup gönülleri, onların müjdeleyicisi ve hamisi olarak hiçbir ayrım 
yapmadan, paylaşmayı erdem haline getirmiş gönüller ile buluşturmak, sosyal 
adalete ve kardeşliğe destek olmak,hayır işlerinin yaygınlaşması için dünyanın her 
yerinde  insanlara hizmeti nimet bilmektir.

VİZYONUMUZ
Doğal afet veya başka nedenlerle dünyanın herhangi bir yerinde, biçare düşmüş, 
evsiz kalmış, salgın hastalıkların pençesinde bir lokmaya muhtaç kalmış insanlara, 
merhametlinin elini uzatmak; imkânsızlıklardan dolayı okuyamayan, eğitimi yarım 
kalmış gönüllere sahip çıkmak. Meslek ve beceri kazandıracak kurslar açarak hayat 
boyu eğitimi desteklemek. Hayata tutunamamış, sahipsiz kalmış fakir ve yetimlere 
ulaşarak ihtiyaçlarını karşılamak, onlara rehber olmak. Hastalıklara duçar olmuş ve 
biçare kalmışların hizmetini görmek, tedavilerini üstlenmek. Doğuştan veya sonradan 
özür sahibi olmuşların toplumda yer almaları ve hiçbir eksiklik hissetmemeleri için 
gören gözleri ve yürüyen ayakları olmak. 

Nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa, orada ve onlarla olmaktır.

Beşir Sosyal Yardımlaşma Derneği, İçişleri Bakanlığı’nın 26/03/2013 tarihli ve 1188 
sayılı yazısı üzerine, 5253 sayılı dernekler kanununun 27. maddesine göre , Bakanlar 
Kurulu’nca, 22/04/2013 tarihinde 5545 sayılı karara istinaden, “Kamu Yararına Çalışan 
Dernek” statüsüne sahip olmuştur.
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