
 

Su Çerçeve D�rekt�f� 2000/60/CE (SÇD) ve su �le �lg�l� 

d�rekt�fler� prat�k olarak uygulamak �ç�n su yönet�m� ve 

planlamasına �l�şk�n kararlar genell�kle coğraf� olarak 

toplanmış, 20/30 yıllık ortalama su bütçeler�nde 

yapılmaktadır. SÇD, su m�ktarı ve kal�tes� �le �lg�l� 

�zleme faal�yetler�nde artışa neden olmuş, bu durum 

da daha ver�ml� su yönet�m� araçlarının 

uygulanmasına �z�n veren zaman ser�ler�n�n ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. Buna karşılık, su 

yönet�m�nden sorumlu kurum ve kuruluşlar hala 

modelleme g�b� su yönet�m�ne yönel�k yen� 

teknoloj�ler�n kullanımı konusunda sınırlı yeteneklere 

sah�p profesyonellere güvenmekted�r. 

 

Ayrıca, gel�şm�ş teknoloj�ler�n su yönet�m�nde 

kullanılmasının sağladığı katkılar, paydaşların tekn�k 

sonuçların üret�lme sürec�nde yalnızca sürec�n son 

aşamasında dah�l olması neden�yle azalmaktadır.  

Bu nedenle, AB düzey�nde kullanıma açılan 

mekânsal ve zamansal anal�zler gerçekleşt�ren b�lg� 

ve �let�ş�m teknoloj�ler� araçları, kayded�len/�zlenen 

h�droloj�k ver�ler�n b�lg� �çer�ğ�n� kullanmaya ve su 

kaynaklarının yönet�m�ne daha �y� b�r bakış açısı 

oluşturmaya büyük ölçüde yardımcı olacaktır. B�r 

sonrak� �ht�yaç, karar verme süreçler�nde gel�şm�ş 

b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler� araçlarını kullanmada 

katılımcı yaklaşımın kullanılmamasının üstes�nden 

gelmek ve paydaşların su yönet�m�n�n tekn�k 

bölümüne de dah�l ed�lmes�n� sağlamaktır.  

www.freewat.eu 

FREEWAT, Su Çerçeve Direktifi ve diğer ilgili direktiflerin uygulanmasını kolaylaştırmak 

için yenilikçiCBS tabanlı, açık kaynak kodlu ve kamusal kaynaklı bilgi iletişim teknolojisi 

simülasyon araçları (FREEWAT platformu) geliştirerek,  su  kaynakları yönetimini 

iyileştirmeyi amaçlayan bir AB HORIZON 2020 projesidir.  

 
Bu proje broşürü yalnızca yazarların görüşler�n� yansıtır ve Avrupa B�rl�ğ�, burada yer alan b�lg�ler�n herhang� b�r şek�lde 

kullanılmasından sorumlu değ�ld�r. 



 
Bu proje, Avrupa B�rl�ğ�'n�n Hor�zon 2020 araştırma 
ve yen�l�k programından, 642224 no'lu h�be 
sözleşmes� kapsamında f�nansman almıştır.  

www.freewat.eu 

Ortaklar 

FREEWAT Amaçları 

FREEWAT platformu, QGIS CBS masaüstüne eklent� olarak entegre ed�lecek ve yeraltı suyu ve k�rlet�c� taşınımı 

sayısal modeller�ne (MODFLOW USGS a�les�nden) dayalı olacaktır. Ayrıca, Doygun olmayan bölgede k�rlet�c� 

taşınımı; Su yönet�m� ve planlama; Gözlem Anal�z Araçları (OAT); Kal�brasyon, bel�rs�zl�k ve duyarlılık anal�z�; 

Tarımdak� suyun yönet�m�; Yeraltı suyu kal�tes� ; H�drojeoloj�k ver�ler�n anal�z�, yorumlanması ve görselleşt�r�lmes� 

�ç�n de araçlar �çerecekt�r.  

FREEWAT, AB �ç�nde 10 vaka çalışmasına, komşu ülkelerde (İsv�çre, Türk�ye ve Ukrayna) 3 vaka çalışmasına ve 

Afr�ka'da gen�ş sınır aşan b�r ak�fere uygulanacaktır. Vaka çalışmaları, WFD, GWD ve d�ğer su �le �lg�l� D�rekt�fler ve 

ayrıca kırsal su yönet�m� konularındak� farklı konuları ele alacaktır. 

FREEWAT projes�, aşağıdak� özel hedeflere ulaşarak Su 

Kaynakları Yönet�m�'n� (WRM) �y�leşt�rmey� 

amaçlamaktadır: 

(i) Su kaynaklarının yönet�m� ve kullanımı mevcut 

yazılım modüller�n� b�r kez daha entegre ederek, daha 

önce AB ve ulusal fonlarla desteklenen projeler 

koord�nate etmek; 

(��) Su yönet�m� konusunda çalışan devlet kurumları, 

enst�tüler, özel f�rmalar g�b� kurumlara yen�l�kç�, ücrets�z, 

açık kaynak kodlu, kullanıcı dostu b�r b�lg�sayar programı 

sunmak; 

(���) Bu programın kullanımı konusunda, su yönet�m� 

alanında çalışan kurumların tekn�k ve yönet�c� 

personel�ne b�lg� vermek ve kapas�te arttırma 

çalışmalarında bulunmak; 

(�v) Gel�şt�r�len programı su kaynaklarının yönet�m� 

konusunda kullanmak; 

(v) Uygun su pol�t�kalarının uygulanması ve gel�şt�r�lmes� 

�ç�n senaryo oluşturma ve s�mülasyon konularında tekn�k 

personel ve �lg�l� paydaşların b�r araya get�r�lmes� �le 

yen�l�kç� b�r katılımcı yaklaşımda FREEWAT 

uygulamasını desteklemek; 

(v�) Su mevcud�yet� ve kal�tes�, yer altı suyu k�rl�l�ğ� 

�zleme ve �y�leşt�rme, den�z suyu g�r�ş�m� g�b� konuların 

çözümünde sonuçlar elde ederek, su kaynakları �zleme 

ver�ler�n�n kullanımını opt�m�ze etmek; 

(v��) Ücrets�z ve açık kaynak kodlu FREEWAT 

platformunun kullanıcıları ve gel�şt�r�c�ler� arasında web 

tabanlı b�r topluluk oluşturmak; 

(v���) FREEWAT platformunda entegrasyon, gel�şt�rme 

eğ�t�m�n� kullanacak ve yen�l�kç� ş�rketler�n ve çalışma 

yerler�n�n yaratılmasına katkıda bulunmak. 
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