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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Bu yayın Avrupa B�rl�ğ� ve Türk�ye Cumhur�yet�’n�n mal� katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının �çer�ğ�nden yalnızca Türk�ye İnşaat Sanay�c�ler� İşveren Send�kası
sorumludur ve bu �çer�k h�çb�r şek�lde Avrupa B�rl�ğ� veya Türk�ye Cumhur�yet�’n�n görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değ�ld�r.

 



S A T I R  B A Ş L A R I Y L A  N İ S A N  A Y I  F A A L İ Y E T L E R İ M İ Z

4 NİSAN 2022
GÖRÜNÜRLÜK ÇALIŞMALARI
İNTES Web sitesinde Lider  Yapı
Öğretmenleri  projesi  için bir  alan açı ldı .
Projenin özet  bi lgisi  web sitesinde
yayımlandı .

5 NİSAN 2022
KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
Türkiye İşveren Sendikaları  Konfederasyonu
kurumsal  i let işimcilerine Lider  Yapı
Öğretmenleri  projesi  hakkında bi lgi  veri ldi .

7 NİSAN 2022
PROJE EKİBİ TOPLANTISI
Proje  koordinatörü ve proje  uzmanlarınca
haftal ık çalışmalar  ve elde edilen sonuçlar
hakkında Sendikamız Genel  Sekreteri  H.
Necati  Ersoy'a  bi lgi  veri ldi .  

8 NİSAN 2022
İNTES HAFTALIK BÜLTEN
İNTES’in 10  Nisan 2022 tarihinde okurlarına
di j i tal  olarak gönderi len haftal ık bülteninde
yer  alacak faaliyetlerine i l işkin özet  metin
hazırlandı  .

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

Görünürlük metaryellerinin basımını
üstlenecek f irmalara rehber  dokuma
içeriklerinde yer  alan kural lar  açıklandı . .

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Bu yayın Avrupa B�rl�ğ� ve Türk�ye Cumhur�yet�’n�n mal� katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının �çer�ğ�nden yalnızca Türk�ye İnşaat Sanay�c�ler� İşveren Send�kası
sorumludur ve bu �çer�k h�çb�r şek�lde Avrupa B�rl�ğ� veya Türk�ye Cumhur�yet�’n�n görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değ�ld�r.

 



9 NİSAN 2022 
LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİNE UYGULANACAK
ANKET ÇALIŞMASI 

ALÇI LEVHA UYGULAYICISI

İNŞAAT BOYACISI

İSKELE KURULUM ELEMANI

Lider  Yapı  Öğretmenleri  Proje  ekibimiz 09
Nisan 2022 tarihinde proje  uzmanlar  i le
geleceğe dönük çalışmaları  planlamak üzere bir
araya geldi .

Görüşmelerde Mil l i  Eğit im Bakanlığı
bünyesindeki  çalışan yapı  öğretmenlerine
yönelt i lecek üç mesleğe i l işkin eğit im ihtiyaç
anket  soruları  bel ir lendi .

Söz konusu anket

Mesleklerine yönelik olarak hazırlanmıştır .  

12 NİSAN 2022
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ 
İLE ANKET PAYLAŞIMI

Projemiz kapsamında MEB bünyesinde
çalışan yapı  teknik öğretmenleri  için eğit im
programları  hazırl ıyoruz.  Bu eğit imde
öncelik ise  ihtiyaçların tespit i .  Bu nedenle
anket  çalışmaları  tamamlandı .  Ardından 
 Ankara ,  İstanbul ,  İzmir  i l  mil l iği  eğit im
müdürlüklerine resmi yazı  i le  onaya
sunuldu.  

Operasyon faydalanıcısı  Mil l i  Eğit im
Bakanlığı  tarafından al ınacak onayın
ardından yüz yüze yapılacak görüşmeler  i le
anket  sorularımız eğit imcilerimizle
buluşacak.

11 NİSAN 2022
YENİ EKİP ARKADAŞIMIZ 
Proje  asistanı  olarak Uluslararası  İ l işkiler
uzmanı Eli f  Akkul  ist ihdam edilmiştir .
Akkul 'un ODTÜ'de Avrasya Çalışmaları
konusunda yüksel  l isansı  devam etmektedir .

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Bu yayın Avrupa B�rl�ğ� ve Türk�ye Cumhur�yet�’n�n mal� katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının �çer�ğ�nden yalnızca Türk�ye İnşaat Sanay�c�ler� İşveren Send�kası
sorumludur ve bu �çer�k h�çb�r şek�lde Avrupa B�rl�ğ� veya Türk�ye Cumhur�yet�’n�n görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değ�ld�r.

 



13 NİSAN 2022
PROJE GÖRÜNÜRLÜK EVRAKLARI

Proje  görünürlük materyallerinden defter
için tasarım çalışmaları  tamamlandı .

Ardından sözleşme makamının
görüşlerine sunuldu.  

13 NİSAN 2022
MERKEZ OFİS TABELALARI 
BASKI ONAYI VERİLDİ

İNTES Sektörel  Yetkinlik Gelişt irme Merkez
Ofisi  tabelaları  görünürlüklerine yönelik
sözleşme makamının onayının ardından baskı
onayı  veri ldi .  

14 NİSAN 2022
İNTES YÖNETİM KURULUNA 
BİLGİ NOTU

İNTES Yönetim kurulu toplantısında
Genel  Sekreter  tarafından sunumu
yapılacak proje  faaliyetlerine i l işkin
bilgi  notu hazırlandı .

Bi lgi  notunun içeriğinde proje  hedefleri
aktarı larak yapılan çalışmalar  anlatı ldı .

15 NİSAN 2022
DEMİRBAŞ ETİKETLERİ

Proje  tekli f inde belirt i len demirbaş al ımları
i le  i lgi l i  et iket  tasarımları  yaptır ı ldı . .

15 NİSAN 2022
PROJE EKİBİ TOPLANTISI
Proje  koordinatörü ve proje  uzmanlarınca
haftal ık çalışmalar  ve elde edilen sonuçlar
hakkında Sendikamız Genel  Sekreteri  H.
Necati  Ersoy'a  bi lgi  veri ldi .  

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Bu yayın Avrupa B�rl�ğ� ve Türk�ye Cumhur�yet�’n�n mal� katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının �çer�ğ�nden yalnızca Türk�ye İnşaat Sanay�c�ler� İşveren Send�kası
sorumludur ve bu �çer�k h�çb�r şek�lde Avrupa B�rl�ğ� veya Türk�ye Cumhur�yet�’n�n görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değ�ld�r.

 



18 NİSAN 2022
YAPI ÖĞRETMENLERİ İLE GÖRÜŞME

Proje  koordinatörümüz ve Sendikamızın AB
projesinde deneyimleri  olan uzmanlarınca
Proje  Asistanlığı  görevine atanan Eli f  Akkul ’a
mesleki  yeterl i l ik  sistemi ,  AB projelerinin
işleyiş  süreci  hakkında eğit im veri ldi .  

İNTES’in bi lgi  iş lem uzmanlarından  İNTES
Sektörel  Yetkinlik Gelişt irme 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  Mil l i  Eğit im
Bakanlığı  i le  Eğit im İhtiyaç Analizi  Anket
Sorularına i l işkin gönderi len yazıya
dönüşlerin hızlandırı lması  için yetkil i lerle
i letişime geçildi .  

Genel  Sekreter  H.  Necati  Ersoy tarafından
İNTES’İN 19 Nisan 2021  tarihinde gerçekleşen
Yönetim Kurulu toplantısında hazırlanan
bilgi  notuna i l işkin açıklamalarda
bulunuldu.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Bu yayın Avrupa B�rl�ğ� ve Türk�ye Cumhur�yet�’n�n mal� katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının �çer�ğ�nden yalnızca Türk�ye İnşaat Sanay�c�ler� İşveren Send�kası
sorumludur ve bu �çer�k h�çb�r şek�lde Avrupa B�rl�ğ� veya Türk�ye Cumhur�yet�’n�n görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değ�ld�r.

 



20 NİSAN 2022

İNTES Sektörel  Yetkinlik Gelişt irme
Merkezi  Ofisi  için projede belirt i len satın
alma prosedürlerine uygun olarak
siparişleri  veri len mobilyalar  tesl im
alındı .  

Proje  faaliyetleri  içerisinde yer  alan ve
bütçede görünürlük faaliyeti  olarak
belirt i len sosyal  medyada iki  reklam
tanıtımı yapılması  i le  i lgi l i  Sosyal  Medya
uzmanından bi lgi  ve görüş al ındı .  
Proje  görünürlük metaryellerinden defter
için sözleşme makamı İKG PRO’dan onay
alınmıştır .

Hibe İzleme Bilgi  Sisteminden proje
faaliyetlerinin girişi  yapılmıştır .
Muhasebe elemanı  i le  i lgi l i  küçük
değişiklik talebimiz onaylandı .  Evraklar
Avrupa Birl iği  ve Mali  Yardımlar  Dairesi
Başkanlığı ’na tesl im edildi .

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Bu yayın Avrupa B�rl�ğ� ve Türk�ye Cumhur�yet�’n�n mal� katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının �çer�ğ�nden yalnızca Türk�ye İnşaat Sanay�c�ler� İşveren Send�kası
sorumludur ve bu �çer�k h�çb�r şek�lde Avrupa B�rl�ğ� veya Türk�ye Cumhur�yet�’n�n görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değ�ld�r.

 

21 NİSAN 2022
Proje  ekibi  tarafından Sendikamızın Genel
Sekreterine hafta  boyunca gerçekleştir i len
çalışmalara i l işkin bi lgi lendirme yapıldı .  

22 NİSAN 2022
Sosyal  paylaşım siteleri  Twitter  ve
Linkedin’de paylaşımlar  yapılmıştır .

https://www.csgb.gov.tr/sss/avrupa-birligi-ve-mali-yardimlar-dairesi-baskanligi/
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This project is co-financed by the Europen Union
and the Republic of Turkey

Th�s publ�sh�ng was prepared w�th f�nanc�al contr�but�on of the European Un�on and the Republ�c of Turkey.

The Turk�sh Employers’ Assoc�at�on of Construct�on Industr�es �s the only respons�ble for the content of th�s publ�sh�ng and th�s content �s not obl�ged to represent
the op�n�on and pos�t�on of the European Un�on or the Republ�c of Turkey by no means.



A P R I L  A C T I V I T I E S  W I T H  H E A D L I N E S

4 APRIL 2022
VISIBILITY STUDIES
For Leader  Construction Teachers project ,
a  space was created within the off icial
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 .

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 .
.  

8 APRIL 2022
İNTES WEEKLY ACTIVITY BULLETIN
The summary text  about  the activit ies  that
wil l  appear  in weekly bulletin of  INTES that
wil l  be sent  digital ly  to  the readers at  10  Apri l
2022 was prepared.

6 APRIL 2022
EXAMINATION OF DOCUMENT GUIDES
The document guides in the grant
monitoring information system was
examinated.  

The enterprises that  wil l  publish the
visibi l i ty  materials  were informed.

This project is co-financed by the Europen Union
and the Republic of Turkey

Th�s publ�sh�ng was prepared w�th f�nanc�al contr�but�on of the European Un�on and the Republ�c of Turkey.

The Turk�sh Employers’ Assoc�at�on of Construct�on Industr�es �s the only respons�ble for the content of th�s publ�sh�ng and th�s content �s not obl�ged to represent
the op�n�on and pos�t�on of the European Un�on or the Republ�c of Turkey by no means.



9 APRIL 2022
THE SURVEY STUDY WILL BE CONDUCTED 
TO LEADER CONSTRUCTION TEACHERS 

GYPSUM BOARD OPERATOR
CONSTRUCTION PAINTER
SCAFFOLDING PERSONNEL

The project  team for  Leader  Construction
Teachers had a  meeting with the project
experts  at  9  Apri l  2022 in order  to  plan for  the
future directions.

In the meetings ,  the survey questions regarding
training needs analysis  of  three professions
that  wil l  be conducted to  construction teachers
of  Ministry of  National  Education were
determined.

Relevant  survey was prepared for  the
professions of ,

12 APRIL 2022
SHARING SURVEY WITH PROVINCIAL
DIRECTORATES OF NATIONAL EDUCATION 

The survey that  the technical  construction
teachers within the Ministry of  National
Education wil l  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 off icial  approval .  

The survey study wil l  start  through face to
face meetings after  the operation
beneficiary the Ministry of  National
Education’s  approval .

11 APRIL 2022
OUR NEW TEAMMATE 
International  relations expert  El i f  Akkul  was
employed as the project  assistant  of  Leader
Construction Teachers.  Akkul  is  doing her
master ’s  degree on Eurasian Studies at  METU.

This project is co-financed by the Europen Union
and the Republic of Turkey
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13 APRIL 2022
PROJECT VISIBILITY DOCUMENTS

The design processes for  the notebook
were completed as one of  the project
visibi l i ty  materials .

13 APRIL 2022
PRINTING OF SIGNBOARD FOR THE 
CENTRE OFFICE WAS APPROVED

After  the approval  from contract  authority  for
the visibi l i ty  of  INTES Sectoral  Competence
Development Centre ,  the printing of
signboards was approved.

14 APRIL 2022
ANNOTATION FOR INTES BOARD OF
MANAGEMENT 

The annotation about  the project
activit ies  that  wil l  be presented by the
Secretary General  during the meeting of
INTES Board of  Management was
prepared.

In the content  of  the annotation,  the
completed activit ies  were expressed
along with the targets  of  the project .

15 APRIL 2022
INVENTORY STOCK LABELS

The design of  labels  for  the purchasing of
inventory stock that  had been specif ied in
the project  proposal  was prepared.

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 .

This project is co-financed by the Europen Union
and the Republic of Turkey
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18 APRIL 2022
MEETING WITH CONSTRUCTION TEACHERS

Our new project  assistant  Eli f  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  special ists  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 authorit ies  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 Apri l
2022.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Th�s publ�sh�ng was prepared w�th f�nanc�al contr�but�on of the European Un�on and the Republ�c of Turkey.

The Turk�sh Employers’ Assoc�at�on of Construct�on Industr�es �s the only respons�ble for the content of th�s publ�sh�ng and th�s content �s not obl�ged to represent
the op�n�on and pos�t�on of the European Un�on or the Republ�c of Turkey by no means.

 



20 APRIL 2022

The off ice 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
activit ies  as  a  part  of  visibi l i ty  activit ies .
The contact  authority  HRD OS approved
the notebook that  is  one of  the project
visibi l i ty  materials .

The project  activit ies  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.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Th�s publ�sh�ng was prepared w�th f�nanc�al contr�but�on of the European Un�on and the Republ�c of Turkey.

The Turk�sh Employers’ Assoc�at�on of Construct�on Industr�es �s the only respons�ble for the content of th�s publ�sh�ng and th�s content �s not obl�ged to represent
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21 APRIL 2022
The Secretary General  of  our  Association
were informed by the project  team on the
weekly activit ies .

22 APRIL 2022
Interview with the project  coordinator
Görkem Ökbay was shared on social
networking sites  Twitter  and LinkedIn as a
part  of  visibi l i ty  activit ies .


