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Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Afrika ve Asya 

kıtasında, maddi zorluklar nedeniyle su çıkarılamıyor. 

İnsanlığın hizmetine sunulması noktasında vakıf 

olarak “Bir Damla Hayat” projesini geliştirdik. Su 

Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi projesi ile özellikle Afrika ve 

Asya insanının günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve 

tarım alanında kuraklıktan dolayı yaşanan 

verimsizliğin önüne geçilmesini hedefliyoruz.

Vakfımızca yürütülen sondaj su kuyuları, istenilen 

derinlikte sondaj makinesi ile açılması, daha hijyenik 

su teminine imkân vermesi nedeni ile en çok tercih 

edilen kuyu tipidir. Bu kuyular derinliğine, toprak 

türüne, yapılacağı mevkiinin merkeze uzaklığına 

göre farklı maliyetler oluşturmaktadır. Kuyularımız 

50- 500 metre derinlikler arasında açılan, elektrik ve 

güneş enerjisiyle çalışan uzun ömürlü kuyulardır. 

10 – 40 ton hazneli depolarda muhafaza edilen su

8 – 18 muslukla insanların erişimine sunulmaktadır. 

İhtiyaç halinde hayvanların kullanımı için de özel 

bölmeler yapılmaktadır. Kuyularımızın yapımı 2-6 ay 

arasında tamamlanmaktadır. 

“Dünya’ya bir damla hayat” Nasıl Bağış Yaparım?

Banka veya PTT şubeleri
aracılığıyla hesap numarası

belirtmeksizin bağış yapabilirsiniz.
Ziraat Bankası  •  Vakıfbank  •  Halkbank  •  Ziraat Katılım  •  Vakıf Katılım
Kuveyt Türk  •  Türkiye Finans  •  Albaraka •  Akbank  •  Garanti •  Yapı Kredi 

PTT BANKA

Genel Merkezimiz,
TDV şubeleri ve müftülükler
yoluyla bağış yapabilirsiniz.

Mobil bağış uygulamamızı
appstore veya google playden

indirerek bağışta bulunabilirsiniz.

bagis.tdv.org adresimizden
online bağış yapabilirsiniz.

“SU KUYUSU” yazıp 5601’e
SMS Göndererek

25 TL bağışta bulunabilirsiniz.

Çağrı merkezden, WhatsApp danışma
hattımızdan veya E-posta adresimizden
detaylı bilgi alabilirsiniz.

+90 530 918 19 75+90 312 416 90 00 tdv@tdv.org



Suyun 50 ila 500 metre derinlikten çıkartıldığı kuyulardır.

Yüzeysel olumsuzluklardan etkilenmeyen hijyenik ve 
sağlıklı suya ulaşılmaktadır.

Derin yeraltı su kaynaklarından beslendiği için uzun  
ömürlü kuyulardır.

Suyun, jeneratör veya güneş enerjisi ile yerin 
derinliklerinden çıkartılarak 10 / 40 m3 depoya 
depolandığı, 8 ila 18 adet muslukla insanların suya 
erişiminin kolaylıkla sağlandığı çeşmelerdir.

Suyun 5 ila 50 metreden çıkartıldığı satıh kuyulardır.

Yüzeye yakın sulardan beslendiği için ömürleri pek 
uzun olmamakta ve kuraklık zamanlarında 

kullanılamamaktadır.

Yüzey kirliliğinin kuyu suyuna karışma olasılığı 
bulunmaktadır.

İnsan veya Hayvan Gücü (Manuel) ile suya erişim 
sağlandığı için hem zahmetli hem de kolay 

bozulabilen mekanizmalardır.

Artezyen
suları

• Kuyu fiyatlarınız ne kadar?
 Yukarıda belirtilen teknik özellikleri ve ömrü dolayısıyla kuyu 

ve çeşmelerimizin fiyatları her kuyu ve çeşme projesine göre 
farklılık göstermekte olup 20 bin dolardan başlamaktadır. Su 
Kuyusu ve Vakıf Çeşmesinin fiyatı, yapılacağı mevkiinin 
merkeze uzaklığı, malzemelerinin açılacağı ülkedeki fiyatları 
ve erişilebilirliği, toprak türü, sondaj derinliği gibi etkenlere 
bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

• Kuyuları hangi ülkelerde açıyorsunuz? 
 Gelişmiş ülkeler haricindeki tüm ülkeler ile Afet ve acil 

durumla karşılaşılan ülkelerde su kuyusu ve vakıf çeşmesi 
açmayı hedeflemekteyiz. Şu an için ihtiyacın en üst düzeyde 
olduğu Afrika’da faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Ayrıca 
Afganistan, Filistin, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Suriye gibi 
bazı Asya ülkelerinde de çalışmalarımız bulunmaktadır.

• Az maliyetli manuel kuyulardan açtırabilir miyiz? 
 Manuel su kuyuları (Kesom veya sondaj) yüzeye yakın 

sulardan beslendiği için ömürleri pek uzun olmamakla 
beraber kuraklık zamanlarında kullanılamamakta ve bölge 
halkının ihtiyacını tam manasıyla karşılayamamaktadır. 
Vakfımız kalıcı ve uzun süreli projeler yürütmektedir.

• Müslüman ülkelerde/bölgelerde mi açıyorsunuz? 
 Vakfımız din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin faaliyetlerini 

yürütmektedir. Aynı şekilde kuyularımızın açıldığı ülkelerde de 
birçok dine mensup insanlar yaşamaktadır ancak özellikle 
Müslüman çoğunluğun yaşadığı bölgelerde ve genelde cami 
merkezli kuyu ve çeşme çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.

• Kuyularınız ne kadar zamanda açılıyor?
 Kuyu ve çeşmelerimizin açılış süresi, kuyu ve çeşmenin 

merkeze uzaklığı, malzemelerinin açılacağı ülkedeki temini, 
sondaj derinliği, bölgenin mevsimsel şartları gibi etkenlere 
bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ortalama 2 ila 6 ay 
aralığında tamamlanması hedeflenmektedir. Vakfımız 
görevlileri bizzat kuyunun bulunduğu bölgeye giderek 
kontrolünü yapmakta ve açılışlarını gerçekleştirmektedir.

• Açılacak olan kuyuya isim verebilir miyim? 
 Kuyu ve çeşme maliyetinin tamamını veya belirli kuyu 

projelerimizin 1/4’ünden fazlasını karşılamanız halinde su 
kuyusu ve vakıf çeşmesine istemiş olduğunuz ismi 
verebilirsiniz. 

• Kuyu açıldıktan sonra bilgilendiriliyor muyum? 
 Bir kuyu ve çeşmeyi kendi başınıza açtırmanız veya dörtte 

bir oranından fazla bağış yapmanız durumunda kuyuya ait 
fotoğraflar tarafınıza e-posta yoluyla gönderilmektedir. Su 
kuyusu havuzuna yapılan her bağış için kuyu ve çeşme 
açıldığında SMS bilgilendirmesi yapılmaktadır.

• Açılan kuyuların daha sonra takibi yapılıyor mu? 
 Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmelerimiz her yıl Ramazan veya 

Kurban programlarımızda ülkeye giden görevlilerimiz 
tarafından kontrol edilmektedir. Tespit edilen eksiklikler ilk
5 yıl partner kuruluşumuz tarafından sonrasında ise Vakfımız 
kaynakları ile giderilmektedir.

• İstediğim ülkede kuyu açtırabilir miyim? 
 Projelendirilen kuyu ve çeşme bütçesinin tamamını veya 

belirli kuyu projelerimizin ¼’ünden fazlasını karşılamanız 
durumunda istediğiniz ülke ve bölgedeki projeyi 
seçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

KESOM - YÜZEYSEL
KUYULAR

Mart 2023 tarihi itibari ile
Vakfımız ve Bağışçılarımız

işbirliği ile açılan
su kuyuları

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
SU KUYUSU VE VAKIF ÇEŞMELERİ

İSTİFADE EDEN
KİŞİ SAYISI

7 MiLYON

39 Ülke

Su Kuyusu
996

TAMAMLANAN

Su Kuyusu
188 YAPIMI

DEVAM EDİYOR

Su Kuyusu
103 YENİ

PROJE

Su Kuyusu
1.287

TOPLAM

TOPRAK

KUM/ÇAKIL

VERİMLİ TOPRAK

KİL

KAYALAR

Yüzeysel
(Satıh) Sular

ZAMBİYA

11

NİJER

86

MADAGASKAR

7

TANZANYA

12

FİLDİŞİ

28
GANA

69
TOGO

105BENİN

70

MORİTANYA

32

MALİ

61

BURKİNA FASO

80
ÇAD

68

FİLİSTİN / GAZZE

16
SURİYE

7

SUDAN

4

ZİMBABVE

63

RUANDA
1
UGANDA

18

KENYA

14

BANGLADEŞ

5

AFGANİSTAN

9

PAKİSTAN

4

SRİLANKA

1

SOMALİ

13

SOMALİLAND

1
ETİYOPYA

1
YEMEN

2

SOMALİPUDLAND

1

KAMERUN

10

GABON
4

LİBERYA

28

TANZANYA

91

MALAVİ

28

SİERRA LEONE
2

BURUNDİ

2

GİNE BİSSAU 3

SENEGAL 41

GİNE KONAKRİ 8

DEMOKRATİK
KONGO

1

NİJERYA

1


