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1. Her bir çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen; çalışma grubunun alanına giren konulardaki
durum tespitini, eksiklikleri, öncelikli çalışma alanlarını ve proje önerilerini içeren sunumlara TUHK web
sayfası üzerinden erişilebilir.
2. Web sayfasında yer alan çalışma grupları tabloları, her bir grubun amacının ve çalışma alanının
eklenmesi sureti ile güncellenecektir.
3. 2015 yılında düzenlenecek çalıştayın süresinin uzatılmasına, bu kapsamda yapılacak yuvarlak masa
toplantıları ile her bir alt çalışma grubunun üyeleri arasındaki etkileşimin, ayrıca gruplar arasındaki
sinerjinin güçlendirilmesine karar verilmiştir.
4. Katılımcılığı artırmak ve farklı bakış açılarını entegre etmek amacıyla, ilgili kurumların ve
kuruluşların (uygulayıcı ve/veya özel vb.) bundan sonraki çalıştaya davet edilmesine karar verilmiştir.
5. Çalıştay kararları 24 Şubat 2014 tarihinde yapılacak TUJJB Konsey Toplantısı’nda Konsey’e
iletilecektir.
6. Komisyonun faaliyetlerini tanıtmak amacıyla, TUHK tarafından Hidroloji Kongrelerine katılım
sağlanmasına karar verilmiştir.
7. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde çalışmalar yürüten ilgili ihtisas heyetleri ve grupları ile
iletişim halinde çalışılmasına, bu kapsamda, İhtisas Heyetlerinin; yapılan çalıştayın sonuçları ile ilgili
bilgilendirilmesine, 8. maddede bahsedilen proje havuzunda yer alan proje önerileri ile ilgili görüşlerinin
alınmasına ve TUHK çalışmaları kapsamında, olabilecek diğer proje önerilerinin TUHK Proje Havuzuna
eklenmesine karar verilmiştir.
8. Çalıştay kapsamında önerilen projeler, web sayfası üzerinden erişilebilecek bir proje havuzunda
toplanacaktır. İlgili görülen diğer kurum ve kuruluşların ve ihtisas heyetlerinin, ayrıca TUHK Çalışma
Gruplarının olabilecek diğer önerilerini alabilmek bakımından, 2014 Haziran ayına kadar havuza web
sayfası üzerinden yeni proje önerilerinin girilmesine imkân tanınacaktır.

9. Her bir Çalışma Grubu’nun başkan ve eş başkanlarının yer alacağı bir TUHK Üst Kurulu
oluşturularak, Proje Havuzu’nda yer alan projelerin 2014 yılı Haziran ayının ilk yarısına kadar
önceliklendirilmesine, bu kapsamda kuraklık ile ilgili konuların birinci öncelikle değerlendirilmesine karar
verilmiştir.
10. Projeler için fon sağlayabilecek TUBİTAK dışındaki donörler araştırılacaktır.
11. TUHK öncülüğünde ulusal ölçekte bilimsel bir konferans ve çalıştay düzenlenmesi imkânları
araştırılacaktır.
12. Çalıştaylarda öncelikli olarak belirlenen konularda eğitim düzenlenecek, söz konusu eğitimlerin
DSİ hizmetiçi eğitim programları dâhilinde gerçekleştirilmesi imkânları araştırılacaktır.
13. 2014 yılı içinde TUHK logosu hazırlanacaktır.
14. TUHK Yürütme Kurulu Toplantısı ve Çalıştayı 2015 yılı başında tekrarlanacaktır. Söz konusu
tarihten önce kendi çalıştaylarını düzenlemeye gereksinim duyan çalışma gruplarının TUHK sekretaryası ile
iletişime geçmeleri durumunda lojistik düzenlemeler DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

