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Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Projemiz faaliyetleri
kapsamında MEB ’de görev
yapan 150 yapı öğretmenine
3 farklı meslek üzerinden ;
"Alçı Levha Uygulayıcısı,
İskele Kurulum Elemanı,
İnşaat Boyacısı
iş başı eğitimleri
düzenlenecektir. "

Yapı öğretmenlerine düzenlenecek olan
eğitimlerin sektör ihtiyaçları doğrultusunda,
güncel teknolojik gelişmelere uygun olması,
verilecek olan eğitimlerin öğretmenlerin
ihtiyacı doğrultusunda belirlenmesi amacı ile
ilk olarak eğitim ihtiyaç analizi çalışmalarımıza
başlamış bulunmaktayız.
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SATIR BAŞLARIYLA MART AYI FAALİYETLERİMİZ

01 MART 2022
18 AY SÜRECEK İLETİŞİM PLANI HAZIRLANDI
Lider Yapı Öğretmenleri Projesinde kamu oyuyla
paylaşılacak proje tanıtımı ve faaliyetlerine
ilişkin iletişim planımızı, sözleşme makamına,
(İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program
Otoritesi – İKG PRO) sunduk.

01 MART 2022
PROJE EKİBİ GÖREVE BAŞLADI
Projede görev alacak personelin
özgeçmişleri proje prosedürlerine uygun
olarak hazırlanmasının ardından atama
işlemleri tamamlandı. Takip eden günlerde
Hibe İzleme Bilgi Sisteminde şablonu
bulunan görevlendirme yazısına uygun
olarak resmi görevlendirmeler alındı ve
ilgileriyle sözleşmesi yapıldı.
Proje ekibimiz Hibe İzleme Bilgi Sistemi
uygulamasına yönelik eğitim aldı,
incelemelerde bulundu.

02 MART 2022
OPERASYON FAYDALANICISI MEB
İLE YAZIŞMALAR
Eğitim ihtiyaç analizleri çalışmalarına
katkı sağlayacak yapı öğretmenlerinin bağlı
bulundukları meslek liselerine projemizde
görevlendirilmesi için izin yazısı
gönderildi. Bu taleplerin onay yazılarını
operasyon faydalanıcısı olan Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından takip eden günlerde
aldık.

03 MART 2022
İNTES’İN HAFTALIK BÜLTENİ İÇİN
GÖRÜNÜRLÜK ONAYI
İNTES tarafından ekonomik veriler, sektörel
gelişmeler, İNTES faaliyetlerini içeren haftalık
bülteninde yer alacak proje tanıtım sayfalarına
ilişkin oluşturulan şablonun görünürlük onayını
sözleme makamı-İKG PRO’ya sunduk.

04 MART 2022
KDV MUAFİYET VERGİSİ
Projemiz kapsamında satın alımlar için
Gelir İdaresi Başkanlığına KDV muafiyet
belgesi başvurusunda bulunulmuş ve
sonuçlandırılmıştır.
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05 MART 2022
PROJEDE EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ YÜRÜTECEK
UZMANLARLA GÖRÜŞÜLDÜ
Proje teknik uzmanlarımız eğitim İhtiyaç
analizi çalışmaları yapacak üç teknik uzman ile
ön görüşme yapmıştır. Bu uzmanlardan ikisi
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde aktif olarak
yapı öğretmeni olarak çalışmakta olup, görev
alacak diğer uzman emekli yapı öğretmenidir.

7 MART 2022
MEB İLE PROTOKOLÜN İLK ADIMLARI
Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin
Kurulması yoluyla Mesleki ve Teknik
Eğitimin Kalitesinin Arttırılması hibe
programı kapsamında oluşturulacak
Merkez’e yönelik ve projemiz genelinde
MEB ile yapılacak iş birliği konularını
içeren taslak protokol Sendikamıza
iletildi.

10 MART 2022
PROJE OFİSİ KURULUYOR

Proje ekibimizce metni destekleyici
görüşlerimiz aktarıldı. Takip eden
günlerde ise söz konusu metnin nihai
halini paylaştık.

Proje ekibimiz İNTES Sektörel Yetkinlik

MEB tarafından 25 Mart 2022 tarihi

Geliştirme Merkez Ofis kiralanması için piyasa
araştırması yaptı.

protokol imza günü olarak belirlendi.

Yapılan araştırmalar sonucunda İNTES Merkez
Binamıza lokaysan yakınlığı, faaliyet
kapasitemize uygun olması dolayısıyla Turan
Güneş Bulvarı üzerinde bulunan Yıldız Kule
plazadan ofis kiralama işlemlerimizi
gerçekleştirdik.
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14 MART 2022
OFİS KURULUM HAZIRLIKLARI
İNTES Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkez
Ofisinde kullanılacak mobilyalar için piyasa
fiyatları araştırdık.

16 MART 2022
ÜRETİCİ FİRMALARLA
RESMİ İLETİŞİME GEÇİLDİ
Proje kapsamında belirlenen üç farklı
meslek bazında üretici firmalar ile yapılan
sözel görüşmelerin ardından resmi
yazışmalarımızı tamaladık.
Söz konusu yazının içeriğinde proje özet
bilgiler ve taleplerimiz yer aldı.
Resmi yazı gönderilen firmalar :
İskele Kurulum Elemanı mesleği için:
LAYHER
Alçı Levha Uygulayıcısı mesleği için :
KNAUF, RİGİPS
İnşaat Boyacısı mesleği için :
MARSHALL,
İş Sağlığı Ve Güvenliği için:
PİRİ SAFE, OWLAQ
Bahsi geçen firmaların eğitim
programlarımızın oluşturulması sürecinde
destek vermesi planlanmaktadır.

16 MART 2022
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Her ayın üçüncü Salı günü gerçekleşen
Yönetim Kurulu toplantısı için başkan ve
üyelerine sunulmak üzere aylık proje
faaliyetlerine yönelik bilgi notu hazırladık.

18 MART 2022
ÜRETİCİ FİRMALAR VE
TEKNİK UZMANLARLA GÖRÜŞME YAPILDI
Projemize katkı sunmak üzere davet yazısı
gönderilen firmalar ile 18 Mart 2022 tarihinde
İNTES’in genel merkezinde bir araya geldik.
Söz konusu toplantıya üretici firma
temsilcileri, proje teknik ekibi ve projemizin
yapı teknik öğretmenleri katıldı.
Üretici firmalara proje hakkında ayrıntılı
bilgi verilmesinin ardından, iş başı eğitim
programları için firma temsilcilerinin
görüşlerini aldık.
Proje uzmanlarının çalışmaları, toplantıda not
edilen görüşler ile taslak eğitim programları
oluşturmasına yönelik ilk adım atıldı.
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19 MART 2022
İÇ TOPLANTILARIMIZ GERÇEKLEŞİYOR.
Üretici firmalarla gerçekleştirilen 18 Mart
2022 tarihli toplantının değerlendirilmesi
ve görüşmelerin somutlaştırılması için
proje teknik ekibi ve projede görev alan üç
yapı öğretmenimizle bir araya geldik.

22 MART 2022
OFİS UYGULAMALARI İÇİN
ELEKTRONİK CİHAZ ALIMI
İNTES Sektörel Yetkinlik Geliştirme
Merkezinde proje ekibinin ve uzmanlarının
kullanacağı elektronik cihazların
( bilgisayar, yazıcı, kamera, projektör ) AB
prosedürlerine uygun olacak ürünlere
yönelik piyasa araştırması yaptık.

23 MART 2022
GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ İÇİN
ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Proje süresince kullanılacak defter, kalem,
roll-up, afiş, kitapçık için çalışmalarımız
başlattık.

25 MART 2022
OPERASYON FAYDALANICISI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE PROTOKOL
Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin
Artırılması (METEG-III) Hibe Programı
Lider Yapı Öğretmenleri projesi protokolü
25 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim
Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü ile imzalandı.
İmza töreninde proje koordinatörümüz
Görkem Deniz Ökbay hazır bulundu..
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25 MART 2022
SOSYAL MEDYA MESAJI
MEB ile gerçekleştirilen protokol
haberine ilişkin İNTES’in sosyal medya
hesaplarından görsel içeren mesaj
yayınladık.

28 MART 2022
MUHASEBE ELEMANI
Muhasebe elemanı çalıştırılması
prosedürüne yönelik talebimiz
paylaşıldı.
29 Mart 2022, proje izleme ziyareti
Sözleşme makamının sendikamıza
gerçekleştireceği proje izleme ziyareti
için planlama yapıldı.

30 MART 2022
PROJE REHBER DOKÜMANLARI
Proje ekibi olarak hibe izleme bilgi
sisteminde bulunan rehber dokümanlar
tüm ekip tarafından yeniden gözden
geçirildi Faaliyetlerimizin rehber
dokümanlarda bulunan kurallara
uygunluğu konusunda karşılaştırma
yapmak üzere ekip toplantısı yapıldı.

İNTES Genel Sekreterlik makamına bilgi
sunuldu.
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Within the framework of the
project activities, on-the-jobtrainings will be prepared
for the 150 construction
teachers of the Ministry of
National Education on the
basis of three professions
"Gypsum Board Operator,
Scaffolding Personnel,
Construction Painter.

We have started to prepare training needs
analysis in order to determine the education for
the construction teachers in the direction of
sectoral needs and the needs of the teachers in
line with technological developments.
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MARCH ACTIVITIES WITH HEADLINES

01 MARCH 2022
COMMUNICATION PLAN FOR 18 MONTHS
WAS PREPARED
We submitted the communication plan regarding
the project introduction and activities of the
Leader Construction Teachers to be shared with
public opinion for the approval of contract
authority (Human Resources Development
Operating Structure – HRD OS).

01 MARCH 2022
THE PROJECT TEAM HAS TAKEN OFFICE
Appointment processes were completed
after the CV’s of the project staff were
prepared in accordance with the project
procedures. In the following days, official
appointments were made and contracts
were formed in accordance with
assignment letter whose template can be
found in the grant monitoring information
system.
The project staff had training about the
grant monitoring information system and
made examinations.

02 MARCH 2022
CORRESPONDENCES WITH THE
OPERATION BENEFICIARY MONE
For the approval of appointment in the
project, permission letters were sent to the
relevant vocational high schools of the
teachers that will take part in training
needs analysis.

03 MARCH 2022
VISIBILITY APPROVAL FOR THE
WEEKLY BULLETIN OF INTES
The visibility approval for the template
regarding the project introduction pages that
will take part in the weekly bulletin of INTES
that includes economical data, sectoral
developments, activities of INTES was submitted
to contract authority HRD OS for approval.

04 MART 2022
VAT EXEMPTION CERTIFICATE
For the purchases within the project, the
application was filed to the Turkish
Revenue Administration for vat exemption
ceritificate and concluded.
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05 MARCH 2022
MEETING WITH THE TECHNICAL EXPERTS
THAT WILL CONDUCT TRAINING NEEDS
ANALYSIS
The technical experts of the project had a
meeting with the three technical experts that
will conduct the training needs analysis.Two of
the experts actively work within the Ministry
of National Education as construction teachers,
and the other expert is retired construction
teacher.

7 MARCH 2022
THE FIRST STEPS OF THE PROTOCOL
WITH THE MONE

10 MARCH 2022
THE PROJECT OFFICE WAS BEING SET UP

The draft protocol that includes the
cooperation subjects with the Ministry of
National Education regarding the Centre
within the scope of “Improving the
Quality of Vocational Education and
Training Through Establishment of
Sectoral Centres of Excellence” grant
project was sent to our Association. Our
supportive opinions were expressed by
the project staff. In the following days, we
shared the final version of the text. The
Ministry of National Education
determined the signature day for the
protocol as 25 March 2022.

The project team conducted a market research
to rent the office for INTES Sectoral
Competence Development Centre. After the
research conducted, the office was rent in
“Yıldız Kule Plaza” on Turan Güneş Boulevard
due to its closeness to the corporate office of
INTES and its capacity for the project
activities.
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14 MARCH 2022
OFFICE SETUP PREPARATIONS
A market research was conducted for the
office furnitures of INTES Sectoral
Competence Development Centre

6 MARCH 2022
CONTACT WITH THE PRODUCING
COMPANIES
After the verbal communications, official
correspondences were completed with the
producing companies of the three
professions within the project.
The content of the relevant text included
the project summary and our demands.
The companies that official letters were
sent:
For the scaffolding personnel:
LAYHER
For the gypsum operator:
KNAUF, RİGİPS
For the construction painter:
MARSHALL,
Occupational Health and Safety:
PİRİ SAFE, OWLAQ
The relevant companies will provide support
to create education programs

16 MARCH 2022
BOARD OF MANAGEMENT MEETING
The annotation regarding monthly project
activities was prepared to be presented to the
President and the members of the Board of
Management for the Tuesday meeting.

18 MARCH 2022
MEETING WITH THE PRODUCING COMPANIES
AND TECHNICAL EXPERTS
A meeting took place in the INTES central
office with the companies that invitation
letter was sent to contribute to the project .
The representatives from producing
companies, the project’s technical team and
technical construction teachers participated
the relevant meeting.
After the producing companies were informed
about the project, the representatives of the
companies expressed opinions for the on-thejob taining programs.
The first steps were taken to create draft
education programs with the studies of the
project experts and opinions expressed at the
meeting.
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19 MARCH 2022
MEETING OF THE PROJECT STAFF
The project’s technical team and the three
construction teachers of the project had a
meeting to evaluate the meeting of 18 March
2022 with the producing companies and to
embody the talks.

22 MARCH 2022
PURCHASING OF ELECTRONIC DEVICE
FOR THE OFFICE ACTIVITIES
A market research were conducted suitably
with the EU procedures for the electronic
devices (computer, printer, camera,
projector) that the project team and the
experts will use at the INTES Sectoral
Competence Development Centre.

23 MARCH 2022
STUDİIS FOR VISIBILITY MATERIALS
We started the studies for the notebook,
pencil, roll-up, poster that will be used
during the project.

25 MARCH 2022
PROTOCOL WİIH THE OPERATION
BENEFICIARY MINISTRY OF NATIONAL
EDUCATION
The protocol for “Improving the Quality of
Vocational Education and Training
Through Establishment of Sectoral Centres
of Excellence” grant project was signed on
25 March 2022, Friday with Directorate
General for Vocational and Technical
Education of the Ministry of National
Education.
Our project coordinator Görkem Deniz
Ökbay participated the signature
ceremony.
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25 MARCH 2022
SOCIAL MEDIA MESSAGE
MEB ile gerçekleştirilen protokol
haberine ilişkin İNTES’in sosyal medya
hesaplarından görsel içeren mesaj
yayınladık.

28 MARCH 2022
ACCOUNTING PERSONNEL
Our request for the employment
procedure of an accounting personnel
was shared

30 MARCH 2002
PROJECT GUIDE DOCUMENTS
The project team reviewed the project
guide documents within the grant
monitoring information system and also
reviewed our activities in accordance
with the rules within the guide
documents.
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