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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.

 



18 TEMMUZ 2022
Açıl ış  toplantısı  için hizmet al ımı yapılması
planlanan f irmalarla  görüşüldü.

Ön tekli f ler  al ındı .

Konuşmacılarla  görüşme yapılarak
planlanan toplantı  akışına i l işkin bi lgi
veri ldi .

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

4 TEMMUZ 2022
28 Temmuz 2022 tarihinde
gerçekleştir i lmesi  planlanan açıl ış
toplantısı  i le  i lgi l i  proje  ekibi  bir  araya
geldi .  

Toplantıya yönelik planlamalar  yapıldı .

Konuşmacılar ,  program akışı  üzerinde
görüşler  bir leştir i ldi .

6 TEMMUZ 2022
Açıl ış  toplantısı  programının taslağı
oluşturuldu.  

Bu konuya i l işkin İKG Akademiye bi lgi
veri ldi

İKG Akademi takvimine programın taslağı
işlendi .

Katı l ımcılardan ön onaylar  al ındı .
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5 TEMMUZ 2022
Açıl ış  Toplantısına davet  edilecek
konuşmacılar  i le  görüşüldü .

Konuşmacılara i let i lecek davet
mektupları  ve taslak programı içeren
yazışma işlemleri  tamamlandı .

19 TEMMUZ 2022
İnsan kaynakları  proje  gelişt irme
program otoritesi  tarafından açıl ış
toplantısı  için talep edilen sorulara
yönelik bi lgi  notu hazırl ıkları  yapıldı .

Takip eden günde bu bi lgi  notunun
gönderimi sağlandı .
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Proje  açı l ış  toplantısı  takip eden günlerde
duyuruları  yinelendi ,  proje  tekli f  metninde
hedeflenen 100 kişi l ik  katı l ımcı  sayısına
ulaşabilmek amacıyla  davetl i lerin aramaları
gerçekleştir i ldi .  

İNTES’in sosyal  medya hesaplarından
duyurular  yapıldı .  

Sosyal  Medya mesajının daha fazla
katı l ımcıya ulaşabilmesi  amacıyla  #ikgpro
ve #metekproje  ibareleri  eklendi .

20 - 27 TEMMUZ 2022

İNTES üyelerine ,  

 Proje  faydalanıcı larına ,

 Mil l i  Eğit im Bakanlığı  bünyesindeki  yapı     
 öğretmenlerine

 AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığına

 Projeye destek veren sözleşme makamı
yetkil i lerine

 İnsan Kaynakları  Gelişt irme Program
Otoritesi  yetkil i lerine

 Mil l i  Eğit im Bakanlığı  Mesleki  ve Teknik
Eğitim Genel  Müdürlüğüne,  

 İs  Sağlığı  ve Güvenliği  Genel  Müdürlüğüne,  

 Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı  i lgi l i
bir imlerine

 Proje  süresince iş  bir l iği  kurulması
planlanan tedarikçi  f irmalara

Lider  Yapı  Öğretmenleri  Projesi  açı l ış
toplantısı  için i lk  üye duyurumuzun gönderimi
gerçekleşti .

Açıl ış  toplantısı  daveti  başta ;  

gönderi ldi .

Salonda bayrak,  af iş ,  yönlendirmeler  gibi
projenin görünürlüğünü sağlayacak
materyallerinin hazırlanması  işlemleri
tamamlandı .

Proje  Koordinatörümüz tarafından proje
tanıtımının aktarı lmasını  sağlayacak geniş
kapsamlı  bir  sunum hazırlandı .

Takip eden günlerde proje  açı l ış  toplantısına
il işkin duyurular  tekrarlandı .

Telefonla İNTES personelinin de katkılarıyla
katı l ım teyit leri  al ındı .

Hizmet sözleşmesi  yapılan f irmaya ait
toplantı  salonunda etkinlik öncesi
denetimler  yapıldı .

Özell ikle  artmakta olan Covid-19
vakalarındaki  bulaş r iskini  minimize edecek
önlemler  al ınmasına dikkat  edildi .
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Sektörel  Mükemmeliyet  Merkezlerinin Kurulması
Yoluyla Mesleki  ve Teknik Eğit imin Kalitesinin
Artır ı lması  Hibe Programı içerisinde yer  alan
Lider  Yapı  Öğretmenleri  Projesi  Açıl ış
Toplantımız 28 Temmuz 2022 Perşembe günü The
Ankara Otel ’de gerçekleştir i ldi .

Toplantının açı l ış  konuşmalarını  İNTES Yönetim
Kurulu Başkanı  Celal  Koloğlu ,  Avrupa Komisyonu
Türkiye Delegasyonu Eğit im ve Öğretim Sektörü
Yöneticisi  Prof .  Dr .  Mustafa Balcı ,  Çalışma ve
Sosyal  Güvenlik Bakanlığı  AB ve Mali  Yardımlar
Dairesi  Başkanı  Süreyya Erkan ve Mil l î  Eğit im
Bakanlığı  Mesleki  ve Teknik Eğit im Genel  Müdürü
Nazan Şener yaptı .

Proje  Koordinatörü Görkem Deniz Ökbay’ ın Lider
Yapı  Öğretmenleri  Projesi ’ne i l işkin detaylı
bi lgi leri  aktardığı  sunumunun ardından panel
bölümüne geçildi .

Prof .  Dr .  Mustafa Balcı ’nın oturum başkanlığını
yaptığı  panele Mil l î  Eğit im Bakanlığı  Mesleki  ve
Teknik Eğit im Genel  Müdürlüğü Sosyal  Ortaklar
ve Projeler  Daire  Başkanı  Korkut  Koçak,  İş  Sağlığı
ve Güvenliği  Genel  Müdürlüğü Veri  Yönetimi ve
Stratej i  Daire  Başkanlığı  Proje  ve İş  Gelişt irme
Şubesi  Çalışma Uzmanı İ lker  Acar  ve Mil l î  Eğit im
Bakanlığı  İş  Sağlığı  ve Güvenliği  Uygulamaları
Güvenlik Hizmetleri  Şubesi  Koordinatörü Gökalp
Akdoğan konuşmacı  olarak katı ldı .

Toplantı  soru-cevap bölümünün ardından
konuşmacılar  adına İNTES Hatıra  Ormanı ’na
dikilen f idanların serti f ikaların takdimi sonrası
çekilen ai le  fotoğrafıyla  sonlandı .

28 TEMMUZ 2022 
LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ 
PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI

Açıl ış  Toplantısına i l işkin bi lgi lendirme
İNTES’in haftal ık bülteninde yer  aldı .

Sosyal  Medya Hesaplarından ve İNTES Web
sitesinden yayımlanması  sağlandı .  

29 TEMMUZ 2022
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A C T I V I T Y  B U L L E T I N



18 JULY 2022
There had been talks with the companies
that  would provide service for  the opening
meeting and they submitted their  pre-
proposal .  

The spakers were informed about  the
meeting.

J U L Y  A C T I V I T I E S  W I T H  H E A D L I N E S

4 JULY 2022
The project  team came together  to
discuss the opening meeting that  had
been planned to  take place on July 28 ,
2022.  

They planned the meeting and shared
opininions on the speakers and the
program.

6 JULY 2022
The draft  program of  the opening meeting
was completed.  

The HRD Academy was informed and they
included the draft  program into their
calendar .  

The participants gave their  pre-approval .

5 JULY 2022
The speakers that  would give a  speech
at  the opening meeting were contacted.

The invitation letters  to  the speakers
and related correspondences were
completed.

19 JULY 2022
An information note on the opening
meeting was prepared and afterwards
submitted to  the Human Resources
Development Operating Structure as i t
was requested.
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In  the fol lowing days ,  the invitations were

reminded with phone cal ls  in order  to  reach

the number of  100 participants and an

announcement was made on the social

media accounts of  INTES.  To reach more

participants ,  #ikgpro and #metekproje

hashtags were included in the messages on

social  media.

The preparations of  the visibi l i ty  materials

such as f lags and directions in the meeting

hall  were prepared.

The project  coordinator  prepared an in-

depth presentation for  the promotion of  the

project .

In the fol lowing days ,  the announcements on

the opening meeting were remade and the

INTES personnel  made phone cal ls  to  receive

the confirmation of  participation from the

invitees.

Before the meeting,  the meeting hall  was

checked and the precautions were made to

minimise the r isk of  COVID-19 infection as

the number of  cases were increasing.

20 - 2 7 JULY 2022

The members of  INTES,  

·The beneficiaries of  the project ,

·The construction teachers of  the Ministry of
National  Education,

·The European Union Delegation to  Turkey,

·The Contract  Authority  that  supports  the
project ,

·The Human Resources Development
Operating Structure ,

·The Directorate General  for  Vocational  and
Technical  Education of  the Ministry of
National  Education,

·The Ministry of  Labor  and Social  Security
units ,

·The Directorate General  of  Occupational
Health and Safety ,

·The producing f irms that  would be
cooperated with during the project .

An announcement about  the opening meeting of
the Leader  Construction Teachers Project  was
shared init ial ly  with the members.  

The invitation for  the opening meeting was
sent  to :
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The opening meeting of  the Leader  Construction
Teachers Project  within the scope of  “ Improving
the Quality  of  Vocational  Education and Training
(VET)  through Establishment of  Sectoral  Centres
of  Excellence ( IQVET-II I ) ”  grant  scheme was held
on July 28 ,  2022,  Thursday at  The Ankara Hotel .
The opening speeches of  the meeting were given
by Celal  KOLOĞLU,  the Chairman of  the Executive
Board of  INTES;  Prof .  Dr .  Mustafa BALCI ,
Education and Training Sector  Manager of  the
European Union Delegation to  Turkey;  Sürreyya
ERKAN,  the head of  Directorate of  European
Union and the Financial  Assistance of  the
Ministry of  Labour and Social  Security ;  Nazan
ŞENER,  the General  Director  of  Vocational  and
Technical  Education of  the Ministry of  National
Education.

After  the project  coordinator  Görkem Deniz Ökbay
gave his  presentation on the detai ls  of  the Leader
Construction Teachers Project ,  a  panel  discussion
took place.

Prof .  Dr .  Mustafa BALCI  was the moderator  of  the
panel  discussion whereas the speakers were
Korkut  KOÇAK,  the head of  Social  Partners and
Projects  Department of  the Directorate General
for  Vocational  and Technical  Education;  İ lker
ACAR,  labour expert  of  the Directorate General  of
Occupational  Health and Safety ;  Gökalp
AKDOĞAN,  the coordinator  of  Security  Services
Branch of  the Ministry of  National  Education.
After  the q&a section,  the certi f icates of  the
sapling planting in the INTES Memorial  Forest  in
the name of  the speakers were presented,  and the
opening meeting came to  an end with a  family
photo.

28 JULY 2022
THE OPENING MEETING OF THE LEADER
CONSTRUCTION TEACHERS PROJECT

A briefing on the opening meeting was
shared on the weekly bulletin of  INTES,  and
the bulletin was published on the social
media accounts and INTES website .

29 JULY 2022
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