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UCLG-MEWA Malatya Mutabakatı İstanbul Deklarasyonu’nun “Ulaşım”
başlıklı maddesinin uygulanması için yerel düzeyde stratejik yaklaşımlar
belirleme
UCLG-MEWA Çevre Komitesi üyeleri arasında ilgili hedefler doğrultusunda
takip stratejisi geliştirme
Belirlenen takip stratejisi doğrultusunda uygulama izleme ve analizi yapma
Belirlenen analizler çerçevesinde uygulama sıkıntısı yaşayan yerel
yönetimlere kendi bünyelerinden uzman desteği (eğitim, saha ziyaretleri ve
uygun olan diğer araçlar) sağlama.
Diğer görev gücü ekipleri ile ortak bilgi kanalı oluşturma (mail grubu, web
sitesi vb.)
Ulaşım konusundaki uluslararası gelişmeleri takip ederek üyeleri
bilgilendirme
UCLG-MEWA Çevre Komitesi Başkanı’na komite faaliyetleri için önerilerde
bulunma
Periyodik raporlamalar yaparak UCLG-MEWA Çevre Komitesi’ne periyodik
raporları, UCLG-MEWA Komite üyelerine ise Yıllık Değerlendirme
Raporu’nu sunma
UCLG-MEWA ile proje geliştirme ve uygulama

UCLG-MEWA Çevre Komitesi Üyeleri’ne gönderilecek üst yazı ile
“gönüllülük esası”na dayalı olarak Görev Gücü Üyeleri belirlenir ve
UCLG-MEWA Komite Başkanı’na bildirilir.
Görev Gücü üyeleri minimum üç maksimum altı belediye olmalıdır.
Üyeler açısından ilgili alanlarda teknik uzmanlık sağlama yetisi bulunmalı
ve deklarasyonun “Ulaşım” maddesini izleme ve uygulamaya istekli
olunması
Üyeler Ulaşım konusunda yerel uygulamaların takibi açısından belirli bir
iletişim ağına sahip olmalıdır.
Görev Gücü üyelerinin coğrafi denge gözetilerek oluşturulması adına her
ülkeden maksimum dört üye bulunmalıdır.
Görev Gücü Başkanı, Görev Gücü üyeleri arasından seçilerek
UCLG-MEWA Çevre Komitesi Başkan ve Eş Başkanları’na bildirilir.
Başkan süreli olarak (bir yıl için) seçilir.
Görev Gücü Başkan Yardımcısı, Görev Gücü üyeleri arasından seçilecek
olup, UCLG-MEWA Çevre Komitesi Başkan ve Eş Başkanları’na bildirilir.
Başkan Yardımcısı süreli olarak (bir yıl için) seçilir.

Başkan; Görev Gücü üyeleri arasında gerekli koordinasyonu sağlayıp,
toplantıları yönetir.
Başkanın bulunmadığı durumlarda toplantıyı vekaleten Başkan Yardımcısı
yönetir.
İzleme için gerekli veriler, Görev Gücü Başkanı tarafından toplanıp
UCLG-MEWA Çevre Komitesi Başkanlığı’na sunulur.
Görev Gücü üyeleri süreli olarak (üç yıl için) seçilir.



Toplantı kararlarında salt çoğunluk esastır.

Toplantı Sıklığı
ve Hazırlıklar




Görev Gücü İlerleme Toplantıları üç ayda bir olmak üzere (en az bir kez yüz
yüze olmak üzere) yılda dört kez yapılır.
Toplantı hazırlıkları kapsamında, UCLG-MEWA Çevre Komitesi’ne faaliyet
önerilerinde
bulunmak
adına
Malatya
Mutabakatı
İstanbul
Deklarasyonu’nun izlenmesi için gereken veriler toplanır ve analiz edilir.

Operasyonel
Yıllık Zaman
Dilimi



Operasyonel yıllık zaman dilimi UCLG-MEWA Konsey Toplantısı ile başlar.

Görev Gücü
Danışmanı



Üyelerin oluşumunu takiben Görev Gücü’nün kendi içerisinde alacağı karar
doğrultusunda, bağımsız ve tarafsız bir danışman belirlenir.
Danışman, belirlenen Görev Gücü alanında akademik çalışmalarda
bulunan bilim insanları arasından belirlenir.
Danışman talebi Görev Gücü Başkanı tarafından bulunulur ve GG
üyelerinin değerlendirmesinin ardında belirlenecek danışman UCLG-MEWA
Komite Başkanı’na bildirilir.
Danışman, Görev Gücü tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda
strateji belirleme ve proje hazırlama süreçlerine aktif olarak katılır.

Yeterli Çoğunluk





