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SATIR BAŞLARIYLA NİSAN AYI FAALİYETLERİMİZ

4 NİSAN 2022
GÖRÜNÜRLÜK ÇALIŞMALARI
İNTES Web sitesinde Lider Yapı
Öğretmenleri projesi için bir alan açıldı.
Projenin özet bilgisi web sitesinde
yayımlandı.

5 NİSAN 2022
KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
kurumsal iletişimcilerine Lider Yapı
Öğretmenleri projesi hakkında bilgi verildi.

6 NİSAN 2022
REHBER DOKÜMANLARIN İNCELENMESİ
Hibe İzleme bilgi sisteminin içeriğinde
bulunan rehber dokumanlar incelendi.

8 NİSAN 2022
İNTES HAFTALIK BÜLTEN
İNTES’in 10 Nisan 2022 tarihinde okurlarına
dijital olarak gönderilen haftalık bülteninde
yer alacak faaliyetlerine ilişkin özet metin
hazırlandı .

Görünürlük metaryellerinin basımını
üstlenecek firmalara rehber dokuma
içeriklerinde yer alan kurallar açıklandı..

7 NİSAN 2022
PROJE EKİBİ TOPLANTISI
Proje koordinatörü ve proje uzmanlarınca
haftalık çalışmalar ve elde edilen sonuçlar
hakkında Sendikamız Genel Sekreteri H.
Necati Ersoy'a bilgi verildi.
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9 NİSAN 2022
LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİNE UYGULANACAK
ANKET ÇALIŞMASI
Lider Yapı Öğretmenleri Proje ekibimiz 09
Nisan 2022 tarihinde proje uzmanlar ile
geleceğe dönük çalışmaları planlamak üzere bir
araya geldi.
Görüşmelerde Milli Eğitim Bakanlığı
bünyesindeki çalışan yapı öğretmenlerine
yöneltilecek üç mesleğe ilişkin eğitim ihtiyaç
anket soruları belirlendi.
Söz konusu anket
ALÇI LEVHA UYGULAYICISI
İNŞAAT BOYACISI
İSKELE KURULUM ELEMANI
Mesleklerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

12 NİSAN 2022
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
İLE ANKET PAYLAŞIMI
Projemiz kapsamında MEB bünyesinde
çalışan yapı teknik öğretmenleri için eğitim
programları hazırlıyoruz. Bu eğitimde
öncelik ise ihtiyaçların tespiti. Bu nedenle
anket çalışmaları tamamlandı. Ardından
Ankara, İstanbul, İzmir il milliği eğitim
müdürlüklerine resmi yazı ile onaya
sunuldu.

11 NİSAN 2022
YENİ EKİP ARKADAŞIMIZ
Proje asistanı olarak Uluslararası İlişkiler
uzmanı Elif Akkul istihdam edilmiştir.
Akkul'un ODTÜ'de Avrasya Çalışmaları
konusunda yüksel lisansı devam etmektedir.

Operasyon faydalanıcısı Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından alınacak onayın
ardından yüz yüze yapılacak görüşmeler ile
anket sorularımız eğitimcilerimizle
buluşacak.
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13 NİSAN 2022
MERKEZ OFİS TABELALARI
BASKI ONAYI VERİLDİ
İNTES Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkez
Ofisi tabelaları görünürlüklerine yönelik
sözleşme makamının onayının ardından baskı
onayı verildi.

13 NİSAN 2022
PROJE GÖRÜNÜRLÜK EVRAKLARI
Proje görünürlük materyallerinden defter
için tasarım çalışmaları tamamlandı.
Ardından sözleşme makamının
görüşlerine sunuldu.

14 NİSAN 2022
İNTES YÖNETİM KURULUNA
BİLGİ NOTU

15 NİSAN 2022
DEMİRBAŞ ETİKETLERİ

İNTES Yönetim kurulu toplantısında
Genel Sekreter tarafından sunumu
yapılacak proje faaliyetlerine ilişkin
bilgi notu hazırlandı.
Bilgi notunun içeriğinde proje hedefleri
aktarılarak yapılan çalışmalar anlatıldı.

Proje teklifinde belirtilen demirbaş alımları
ile ilgili etiket tasarımları yaptırıldı..

15 NİSAN 2022
PROJE EKİBİ TOPLANTISI
Proje koordinatörü ve proje uzmanlarınca
haftalık çalışmalar ve elde edilen sonuçlar
hakkında Sendikamız Genel Sekreteri H.
Necati Ersoy'a bilgi verildi.
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18 NİSAN 2022
YAPI ÖĞRETMENLERİ İLE GÖRÜŞME
Proje koordinatörümüz ve Sendikamızın AB
projesinde deneyimleri olan uzmanlarınca
Proje Asistanlığı görevine atanan Elif Akkul’a
mesleki yeterlilik sistemi, AB projelerinin
işleyiş süreci hakkında eğitim verildi.
İNTES’in bilgi işlem uzmanlarından İNTES
Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi
Ofisi’nin teknik altyapısının kurulması için
ön çalışma yapıldı.
Ofisimizin internet bağlantısı yapıldı.
Aydınlatma ekipmanları yenilendi.

19 NİSAN 2022
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE İLETİŞİM
Operasyon faydalanıcısı Milli Eğitim
Bakanlığı ile Eğitim İhtiyaç Analizi Anket
Sorularına ilişkin gönderilen yazıya
dönüşlerin hızlandırılması için yetkililerle
iletişime geçildi.
Genel Sekreter H. Necati Ersoy tarafından
İNTES’İN 19 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen
Yönetim Kurulu toplantısında hazırlanan
bilgi notuna ilişkin açıklamalarda
bulunuldu.
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20 NİSAN 2022
İNTES Sektörel Yetkinlik Geliştirme
Merkezi Ofisi için projede belirtilen satın
alma prosedürlerine uygun olarak
siparişleri verilen mobilyalar teslim
alındı.
Proje faaliyetleri içerisinde yer alan ve
bütçede görünürlük faaliyeti olarak
belirtilen sosyal medyada iki reklam
tanıtımı yapılması ile ilgili Sosyal Medya
uzmanından bilgi ve görüş alındı.
Proje görünürlük metaryellerinden defter
için sözleşme makamı İKG PRO’dan onay
alınmıştır.
Hibe İzleme Bilgi Sisteminden proje
faaliyetlerinin girişi yapılmıştır.
Muhasebe elemanı ile ilgili küçük
değişiklik talebimiz onaylandı. Evraklar
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi
Başkanlığı’na teslim edildi.

21 NİSAN 2022
Proje ekibi tarafından Sendikamızın Genel
Sekreterine hafta boyunca gerçekleştirilen
çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

22 NİSAN 2022
Sosyal paylaşım siteleri Twitter ve
Linkedin’de paylaşımlar yapılmıştır.
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APRIL ACTIVITIES WITH HEADLINES

4 APRIL 2022
VISIBILITY STUDIES
For Leader Construction Teachers project,
a space was created within the official
website of INTES. The information for the
project was published in the website.

5 APRIL 2022
CORPORATE COMMUNICATION STUDIES
Corporate communication executives of
Turkish Confederation of Employer
Associations were informed about the Leader
Construction Teachers project.

6 APRIL 2022
EXAMINATION OF DOCUMENT GUIDES

8 APRIL 2022
İNTES WEEKLY ACTIVITY BULLETIN
The summary text about the activities that
will appear in weekly bulletin of INTES that
will be sent digitally to the readers at 10 April
2022 was prepared.

The document guides in the grant
monitoring information system was
examinated.
The enterprises that will publish the
visibility materials were informed.

7 APRIL 2022
MEETİNG OF THE PROJECT TEAM
The Secretary General of our Association
H. Necati Ersoy was informed about the
weekly studies and outcomes by the
project coordinator and the project
experts.
.
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9 APRIL 2022
THE SURVEY STUDY WILL BE CONDUCTED
TO LEADER CONSTRUCTION TEACHERS
The project team for Leader Construction
Teachers had a meeting with the project
experts at 9 April 2022 in order to plan for the
future directions.
In the meetings, the survey questions regarding
training needs analysis of three professions
that will be conducted to construction teachers
of Ministry of National Education were
determined.
Relevant survey was prepared for the
professions of,
GYPSUM BOARD OPERATOR
CONSTRUCTION PAINTER
SCAFFOLDING PERSONNEL

12 APRIL 2022
SHARING SURVEY WITH PROVINCIAL
DIRECTORATES OF NATIONAL EDUCATION
The survey that the technical construction
teachers within the Ministry of National
Education will participate for determining
the education need analysis in order to
prepare the education programs was
submitted to the Provincial Directorates of
National Education of Ankara, İstanbul and
İzmir for the official approval.
The survey study will start through face to

11 APRIL 2022
OUR NEW TEAMMATE

face meetings after the operation
beneficiary the Ministry of National

International relations expert Elif Akkul was
employed as the project assistant of Leader
Construction Teachers. Akkul is doing her
master’s degree on Eurasian Studies at METU.

Education’s approval.
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13 APRIL 2022
PRINTING OF SIGNBOARD FOR THE
CENTRE OFFICE WAS APPROVED
After the approval from contract authority for
the visibility of INTES Sectoral Competence
Development Centre, the printing of

13 APRIL 2022
PROJECT VISIBILITY DOCUMENTS
The design processes for the notebook
were completed as one of the project
visibility materials.

signboards was approved.

14 APRIL 2022
ANNOTATION FOR INTES BOARD OF
MANAGEMENT

15 APRIL 2022
INVENTORY STOCK LABELS
The design of labels for the purchasing of
inventory stock that had been specified in
the project proposal was prepared.

The annotation about the project
activities that will be presented by the
Secretary General during the meeting of
INTES Board of Management was
prepared.
In the content of the annotation, the
completed activities were expressed
along with the targets of the project.

15 APRİL 2022
MEETİNG OF THE PROJECT TEAM
The Secretary General of our Association
H. Necati Ersoy was informed about the
weekly studies and outcomes by the project
coordinator and the project experts.
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18 APRIL 2022
MEETING WITH CONSTRUCTION TEACHERS

Our new project assistant Elif Akkul was
provided training about vocational
competence system and processes of the EU
projects by our project coordinator and the
experts of our Association that were
experienced on the EU projects.
IT specialists of INTES did the spadework to
set up technical infrastructure of INTES
Sectoral Competence Development Centre
Office.
Internet connection was provided to the
Office. Lighting equipments were renewed.

19 APRIL 2022
COMMUNICATION WITH THE MINISTRY OF
NATIONAL EDUCATION
The authorities were contacted to get a quick
response to the Training Needs Analysis
survey questions that had been sent to the
operation beneficiary - the Ministry of
National Education.
The Secretary General H. Necati Ersoy made
statements about the annotation at the Board
of Management meeting of INTES on 19 April
2022.
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20 APRIL 2022
The office furniture for the INTES
Sectoral Competence Development Centre
that had been ordered in accordance with
the buying procedures of the project was
received.
Social media expert was consulted for
advertisement on social media that had
been indicated within the project
activities as a part of visibility activities.
The contact authority HRD OS approved
the notebook that is one of the project
visibility materials.
The project activities were entered on
grant monitoring information system.
The minor modification request for the
accountant was approved. The documents
were handed to the Directorate of
European Union and Financial Assitance.

21 APRIL 2022
The Secretary General of our Association
were informed by the project team on the
weekly activities.

22 APRIL 2022
Interview with the project coordinator
Görkem Ökbay was shared on social
networking sites Twitter and LinkedIn as a
part of visibility activities.
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