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Otel ve restoranlarda atık yönetimine ilişkin
güncel bir mevcut durum analizi raporu
hazırlanması.

Çevresel Katma Değerli Faaliyetler
Environmental Value-Added Activities
Oteller ve restoranlar için atık yönetim modelinin iyileştirilmesi.
Improving the waste management model for hotels and restaurants.
Bu aktivitenin amacı Mardin ilinde atık yönetim sistemini geliştirmek,
otelleri ve restoranları bu sistem içine almaktır. Bu faaliyetin diğer bir amacı
da Mardin'deki otel ve restoranların atık yönetim sistemi çerçevesinde
organik atıklarının hayvan barınağına aktarılmasıdır.

Granada Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) işbirliği ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO)

KURUMSAL KAPASiTENiN GELiŞTiRiLMESi PROJESi

The purpose of this activity is to improve the waste management system in
Mardin and to include hotels and restaurants in this the system. Another
aim of this activity is to transfer organic wastes to the animal shelter within
the frame of the waste management system of hotels and restaurants in
Mardin.
Ayrıca otel ve restoran işletmecileri için kapasite geliştirme eğitimleri
düzenlenecektir. Bu eğitimlerin amacı, otelleri yeşil yıldız konsepti hakkında
bilgilendirmek ve restoran işletmecileri tarafından sunulan hizmet
standartlarının arttırılması için önlemler geliştirilmesidir.
Capacity development trainings will also be organized for hotel and
restaurant operators. The aim of these trainings is to inform and promote
hotels about the green star concept and to develop measures and to increase
the service standards of restaurant operators.

Preparing a current analysis report on
waste management in hotels and
restaurants.
Belediye temsilcileri, otel ve restoran
işletmecileriyle çevresel atık yönetim
modelinin iyileştirilmesi konusunda bir
toplantı yapılması.
A meeting on improvement of
environmental waste management
model with municipal representatives
and operators.
Mardin'deki otel ve restoran işletmecileri için taslak bir atık yönetim
modeli hazırlanması.

Mardin Chamber of Commerce and Industry (CCIM) Increases Its Capacity

IN COOPERATION WİTH ITS COUNTERPART GRANADA (CCIG)

Draft waste management model for operators in Mardin.
Mardin'deki otel işletmecilerine yeşil yıldız sertifika eğitimi verilmesi.
Green star certificate training for hotel operators in Mardin.
Mardin'de restoran işletmecilerine konaklama yönetimi eğitimi verilmesi.
Hospitality management training for restaurant operators
in Mardin.

BUSINESS WORLD TOGETHER

PROJENiN GENEL AMACI
GENERAL PURPOSE OF THE PROJECT
Granada TSO ve Mardin TSO arasında karşılıklı kurumsal ve sektörel
kapasitenin geliştirilmesi ve her iki şehrin iş dünyası arasında diyalog ve iş
birliğinin sağlanması.
Improving mutual institutional and a sectoral capacities between the
CCIM and CCIG and ensuring dialogue and cooperation between the
business world of both cities.

Projenin Özel Hedefleri:
Specific Targets of the Project:

Granada TSO ile işbirliğiyle Mardin TSO’nun ve turizm sektöründeki
üyelerinin kurumsal ve sektörel kapasitelerinin arttırılması.
Increasing the institutional and sectoral capacities of CCIM and its
members in the tourism sector in cooperation with the CCIG.
Granada TSO’nun turizm sektöründeki başarılı uygulamalarının
Mardin TSO’ya model oluşturması.
Modeling the successful applications of CCIG in the tourism sector
to CCIM.

Projenin Bileşenleri:

Components of the Project:

Mardin TSO'nun kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik iki önemli
kapasite geliştirme ekseni belirlenmiştir.
Two major capacity building axes have been identified to improve the
institutional capacity of CCIM.
Kurumsal ve örgütsel kapasitesinin arttırılması.
Increasing the institutional and organizational capacity.
Turizm sektöründeki paydaşlarla işbirliği içinde sektörel
kapasitenin geliştirilmesi.
Increasing the sectoral capacity in cooperation with the
stakeholders in the tourism sector.

PROJEDE YER ALAN KURUM VE KURULUŞLAR
INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN THE PROJECT
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO): Ticari faaliyetlerde bulunan kişi
ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak
ve işletmelerin gelişmesini sağlamak, üyelerinin birbirleriyle ve halk ile olan
ilişkilerinde ticari güveni hâkim kılmak amacıyla kurulan, kâr amacı
gütmeyen tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki bir meslek
kuruluşu olan Mardin Ticaret ve Sanayi Odası projenin ana yürütücüsüdür.
The Mardin Chamber of Commerce and Industry (CCIM): A non-profit public
institution established in order to provide the needs of the people and
enterprises engaged in commercial activities, to facilitate the professional
activities and to ensure the development of the enterprises, and to
strenghten the commercial trust in the relations between the members and
each other. Mardin Chamber of Commerce and Industry, which is a
professional organization, is the main executor of the project.
Granada Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO): Endülüs bölgesinde yer alan
Granada, İspanya’nın en turistik şehirlerinden biridir. “Cámara de Comercio
Servicios Idustria y Navegación de Granada” İspanya'da yerel şirketlerin ve
işletmelerin çıkarlarını geliştirmek amacıyla kurulmuş bir şirketler örgütüdür.
Üyeleri genellikle turizm şirketleri, havayolları, emlak sektörü, üretim
şirketleri, ithalat ve ihracat şirketleri, bankalar, finans şirketleri, hukuk
büroları ve elektronik fabrikaları gibi uluslararası ve yerel işletme
şirketleridir. Projenin başvuru ortağı olan Granda TSO, Mardin TSO’nun
kurumsal ve sektörel kapasitesini geliştirmek için proje faaliyetlerinde altı ay
boyunca ortaklarla birlikte çalışacaktır.
Granada Chamber of Commerce and Industry (GCIG): Located in the region
of Andalusia, Granada is one of the most touristic cities in Spain. Cámara de
Comercio Servicios Idustria y Navegación de Granada is a company
organization established in Spain to promote the interests of local
companies and businesses. Its members are international and local business
companies, such as tourism companies, airlines, real estate agent,
manufacturing companies, import and export companies, banks, finance
companies, law firms and electronics factories. As the application partner of
the project, Granada CCI will work with the partners for six months in project
activities to improve the institutional and sectoral capacity of Mardin CCI.
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA): Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan Mardin,
Batman, Siirt ve Şırnak illerinden oluşan TRC3 bölgesinde faaliyet gösteren
bölgesel bir kalkınma ajansıdır. Ajans, yerel yönetimler, kamu kuruluşları,
özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında işbirliğini teşvik etmektedir.
Ajans, bu açıdan sosyo-ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı güçlendirecek
şekilde bu aktörler arasında iş birliği ve stratejik ortaklıkları
desteklemektedir. Projenin oluşmasında önemli katkıları olan DİKA,
projenin Mardin’deki iştirakçi olup, tüm faaliyetlerinin yürütülmesini
desteklemektedir.

Tigris Development Agency (TIDA): is a regional development agencies
operating in the TRC3 region covering Mardin, Batman, Şırnak and Siirt
provinces in the southeastren Turkey. The Agency encourages cooperation
between local authorities, public institutions, the private sector and
non-governmental organizations. In this respect, the Agency supports
cooperation and strategic partnerships between these actors in a way to
strengthen socio-economic growth and development. TIDA, which has
important contributions in the formation of the project, is the participant of
the project in Mardin and supports the execution of all its activities.
Granada İl Turizm Kurulu: Proje iştirakçisi kurum Patronato Provincial de
Turismo de Granada turizm sektöründe yönetim ve politika geliştirme
konusunda güçlü bir deneyime sahiptir. Projenin karşılıklı çalışma ziyaretleri
faaliyetlerinden sonra Granda TSO ile birlikte Mardin’in turizm sektörünün
ihtiyaçları için bir öneri paketi hazırlayacak. Bu öneri raporu, Mardin TSO için
sektörel kapasite geliştirme için değerli bir kaynak olacaktır.
Granada Provincial Tourism Board (PPTG): The Associate Organization in
Spain, Patronato Provincial de Turismo de Granada has a strong experience
in management and policy development in the tourism sector. After mutual
study visits of the project, PTTG will prepare a proposal package with CCIG
for the needs of the tourism sector of Mardin.This recommendation report
will be a valuable resource for iproving sectoral capacity building of CCIM.

Proje başvuru sahibi Mardin TSO, ortak başvuru sahibi Granada TSO, projesi
iştirakçisi kurumlar DİKA ve PPTG birlikte çalışacaktır. Tüm faaliyetler
kolektif ve katılımcı bir yaklaşımla ilgili paydaşları kapsayacak bir yaklaşımla
tasarlanmıştır.
Project Main Applicant CCIM, Co-Applicant CCIG, project Associate
institutions TIDA and PPTG will work together. All activities are designed
with a collective and participatory approach to cover stakeholders.

PROJE FAALiYETLERi
PROJECT ACTIVITIES
Kurumsal ve Sektörel
Kapasite Geliştirme Aktiviteleri:

Institutional and Sectoral Capacity Improving Activities:
Kapasite geliştirme aktiviteleri projede belirlenmiş olan kurumsal kapasite
ve turizm sektörü eksenleri üzerinde planlanmıştır.
Capacity building activities are planned on the institutional capacity and
tourism sector axes determined in the project.

Kurumsal Kapasite Geliştirme Aktiviteleri
Institutional Capacity Development Activities
Mardin TSO yönetim kurulu, meslek komiteleri, birimler ve çalışanları
kapsayan
bu
çalışma,
kurumun
ihtiyaçlarının
belirlenmesine
odaklanmaktadır. Kurumsal ihtiyaç analizi verileri kurumun akreditasyon
süreci ve stratejik planlama çalışmalarına da katkı sağlayacak biçimde
yürütülecektir.
Kurumsal ihtiyaç analiz çalışmaları
Odak grup toplantıları
Kurumsal stratejik hedeflerin belirlenmesi çalıştayı
Kurumsal ihtiyaç analiz anketi
Kurumsal kapasite geliştirme çalıştayı
This work, which includes the CCIM board of directors, professional
committees, units and employees, focuses on determination the needs of
the institution. Corporate needs analysis data will be carried out in a way to
contribute to the accreditation process and strategic planning of the
institution.
-

Institutional needs analysis studies
Focus group meetings
Workshop on the determination of corporate strategic objectives
Corporate need survey
Institutional capacity development workshop

Projenin Hedef Grupları :
Target Groups of the Project:

Mardin TSO yönetim kurulu, çalışanları ve üyeleridir. Proje faaliyetlerinde
çalışanların ve oda üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması, üye ve
çalışanların doğrudan proje faaliyetlerine dahil edilmesi planlanmıştır.
The Target groups are the board of directors, employees and members of
CCIM. In the project activities, it is planned to take the opinions and
suggestions of the employees and the members of the chamber and to
involve the members and employees directly in the project activities.

Sektörel Kapasite Geliştirme Aktiviteleri
Sectoral Capacity Development Activities
Granada ve Mardin'in ortak ve en önemli sektörlerinden birisi turizmdir. Her
iki şehrin de inanç ve kültürel turizm açısından güçlü yönleri bulunmaktadır.
Turizm sektöründe geliştirilecek iş birliği, Mardin TSO ve Granada TSO üyeleri
ve şehirlerdeki turizm işletmelerine önemli katkı sağlayacaktır. Patronato
Provincial de Turismo de Granada (PPTG), Granada İl Turizm Kurulu, turizm
sektöründe yönetim ve politika geliştirme konusunda güçlü bir deneyime
sahiptir.

Granada İl Turizm Kurulunun turizm konusundaki bilgi ve tecrübelerinin
Mardin ilinde yönetişim ve politika oluşturma alanlarında katkı sağlaması
beklenmektedir. Ayrıca otel ve retaurantlarda hizmet standarlarının AB
Perspektifinde geliştirilmesine yönelik eğitimler, toplantı ve çalıştaylar
planlanmıştır.
One of the common and important sectors of Granada and Mardin is
tourism. Both cities have strengths in terms of faith and cultural tourism. A
cooperation to develop the tourism sector will make a significant
contribution to CCIM and CCIG members and tourism enterprises in cities.
The Patronato Provincial de Turismo de Granada (PPTG), the Provincial
Tourism Board of Granada, has a strong experience in management and
policy development in the tourism industry. PPTG's knowledge and
experience in tourism is expected to contribute to governance and
policy-making in Mardin. In addition, trainings, meetings and workshops
have been planned in order to improve the service standards of hotels and
retaurants in the EU perspective.

Mevcut Durum Analizi Çalışmaları
Current situation Aanalysis Studies
Kamu, özel ve sivil toplumun turizm sektör temsilcilerine yönelik olarak
yönetim politikaları ve hizmet standartları konusunda anket yapılması.
A survey of management policies and service standards for tourism
sector representatives of public, private and civil society.
Paydaşların katılımıyla mevcut sektörel uygulamalarda yönetim
politikaları ve otel ile restoranlarda hizmet standartları hakkında
toplantı yapılması.
A meeting on management policies in existing sectoral practices and
service standards in hotels and restaurants with the participation of
stakeholders.
Otel ve restoran işletmecileri için hizmet standartları konusunda model
önerisi geliştirilmesi.
A model proposal on service standards for hotel and restaurant
operators.
İlgili kamu, özel, sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Mardin'de
Turizm Konseyi Kurulmasına yönelik öneri oluşturulması.
A proposal for the establishment of a Tourism Council in Mardin with
the participation of relevant public, private and civil society
representatives.

Karşılıklı Çalışma Ziyaretleri
Mutual Study Visits
Kurumsal kapasite ve sektörel kapasite geliştirme faaliyetlerinin ikinci
aşaması, karşılıklı çalışma ziyaretleridir. Çalışma ziyaretlerinde Mardin ve
Granada’da karşılıklı olarak her iki odanın kurumsal ve sektörel kapasiteleri
ve özelde Mardin TSO’nun her iki bileşen üzerinde kapasitesinin
geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlar, görüş ve önerilerin değerlendirileceği
toplantılar yapılacaktır.

Bu ziyaretlerin sonunda bir çalışma ziyareti raporu hazırlanacaktır. Bu rapor
gerek kurumsal kapasite ve gerekse turizm sektöründe Granada ve
Mardin’de yürütülen iyi uygulamaları kapsayacaktır.
The second phase of institutional capacity and sectoral capacity building
activities is mutual study visits. During the study visits, meetings will be
held in Mardin and Granada to evaluate the institutional and sectoral
capacities of both chambers and, in particular, the needs, opinions and
suggestions for improving the capacity of CCIM on both components. A
study visit report will be prepared at the end of these visits. This report will
cover best practices in both institutional capacity and tourism sector in
Granada and Mardin.

Değerlendirme ve Karar Verme Toplantıları
Evaluation and Decision Making Meetings
Kurumsal ve sektörel kapasite geliştirme faaliyetlerinin üçüncü aşaması,
değerlendirme ve karar alma toplantılarıdır. Bu aşamada, kurumsal ve
sektörel ihtiyaç analiz çalışmalarından elde edilen tüm veriler ve karşılıklı
çalışma ziyaretleri sonuçları özenle değerlendirilecektir. Kurumsal ve
sektörel ihtiyaç analiz çalışmaları ve karşılıklı çalışma ziyaretleri raporu
sonuçları özellikle Mardin TSO’nun temel kurumsal ihtiyaçlarını belirlemek
için kullanılacaktır. Bu sonuçlar tartışılacak ve bu süre zarfında yeni birimler
ve hizmetlerin geliştirilmesi değerlendirilecektir.
The third phase of institutional and sectoral capacity development activities
is evaluation and decision taking meetings. At this stage, all data obtained
from institutional and sectoral needs analysis studies and results of mutual
study visits will be carefully evaluated. The results of corporate and sectoral
needs analysis studies and mutual study visits will be used to determine the
basic institutional needs of CCIM. These results will be discussed and the
development of new units and services will be evaluated during this period.
Paydaşların katılımıyla yönetim politikaları, otel ile restoranlardaki
mevcut uygulamalar ve hizmet standartları değerlendirme toplantıları.
Evaluation and Decision Making meetings on management policies with
the participation of stakeholders, exhisting practises, service standarts in
hotels and restaurants.
Otel ve restoranlarda yeni hizmet standartlarını anlatan bir kitapçık
hazırlanması.
Preparation of a booklet explaining new service standards in hotels and
restaurants.
Otel ile restoranlarda hizmet standartlarının oluşturulması
uygulanmasına yönelik işletmecilerle iyi niyet protokolü imzalanması.

ve

Signing a goodwill protocol with operators for the establishment and
implementation of service standards in hotels and restaurants.
Tüm ilgili paydaşların katılımıyla turizm konseyi oluşturulmasına yönelik
teklif önerisi geliştirilmesi.
Proposal for the creation of a tourism council with the participation of all
relevant stakeholders.

