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W EB TASARIM DALI
20 0 9 -  20 13 

Lise olarak  9-12 sını arı arasınd a Anad olu  Bilişim  Bölüm ü,W eb 
tasarım  d alı olarak  eğitim im i tam am lad ım .

MYSQ L VE İSPAN YOLCA DİL EĞİTİMİ
20 13 Nis an -  20 13 M ayıs Ok u lu n olu ştu rd u ğu  proje k apsam ınd a Sevilla (İspanya) 'd a 1 

aylık  m ysql ve İspanyolca eğitim i ald ım .

W EB TASARIM VE KODLAMA BÖ LÜ MÜ
20 17 -  H alen Esk işehir Açık öğretim  Fak ültesi W eb Tasarım  ve K od lam a 

bölüm ünd e halen ok u m ak tayım .

20 11 -  20 12

YAYIN EVİN DE W EB YAZILIMDA İLK ADIM

W eb yazılım a lise d e öğrend ik lerim le yayınevine g ird im  ve ord a 
w eb yazılım d a ve g ra k  tasarım d a ilk  ad ım  olarak  başlad ım  ve 
d evam  ettird im .

20 16 Ek im  -  20 17 Eylül 

W EB YAZILIM’ DA U ZMAN LAŞMA

Ö zg ün tasarım lar ve hazır tasarım larla beraber w eb yazılım  
alanınd a g eliştird im . K u ru m sal ve bu tik  çalışm alard a profesyonel 
olm a yolu nd a başarılı bir şek ild e ilerled im .

20 17 Ek im  -  20 17 Aralık

W EB YAZILIM

Ortak lı bir şek ild e iş k u rd u k  ve 3 ay süren bu  serüven ortağım lar 
ortak  nok talard a bu lu şam ad ığım ızd an d olayı ortak lığı sona 
erd ird ik . W eb yazılım  ve g ra k  alanınd a işler yapm ak tayd ık .

Servisfone, Ok u lfone ik i projenin w eb tarafının yönetim ini, 
yazılım ını ve tasarım ını yaptım . İOS u yg u lam alarının yazılım ını ve 
tasarım ını yaptım .  

20 17 Aralık  -  H alen

PROJE YÖ N ETİCİSİ VE W EB YAZILIM

Merhaba ben Halil İbrahim BELKIR , hayalimi yaşamaktayım. Hayalim olan bu mesleği 

gerçekleştirdim ve ü zerinde profesyonel olarak mesleğime devam etmekteyim. Lise 

yıllarında başladım ve halen bu işi yapıyorum. Bizim meslekte belgenin değil de tercü benin 

ve bilginin ö nemli olduğunu tespit edip ü niversiteyi ö rgü n olarak okumadım. Şuan da 

açıkö ğretim olarak web tasarım ve kodlama bö lü mü nü  okumaktayım. 1 teknik servis, 1 

yayınevi , 2 ajans , 1 arge yazılım olarak deneyimlerim bulunmaktadır.

Not : MacOS işletim sistemi kullanıcısıyım. Windows işletim sistemi ile aram 

kö tü  denilecek kadardır. kö tü  denilecek kadardır. 
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Merhabalar, 

Ö ncelikle özgeçmişimi gözden geçirmeye zaman ayırdığınız için 
teşekkür ederim. 

En baştan başlamak istiyorum. Bilgisayara merakım küçüklükten 
beri var olduğu için ve ailemin de bu merakımı göz ardı etmeyip 
benim istediğim bölümde ilerlemem için ilk adımı atmışlardı. 

BeniBeni bizim mahallede bulunan ve Gaziantep’te ün sanmış bir 
bilgisayarcıda işe başlamamı sağladılar. Orda teknik servis 
bölümünde ve zaman zaman da satış bölümünde de yer aldım. 
Teknik servis derken elektronik tamirat olarak değil arıza tespiti 
ve parça sök tak yapıyorduk. Zamanla orda geliştim ve bu sırada 
da lise de bilgisayar bölümünü okuyordum. Hem okulda 
öğrendiklerim hem de çalışma ortamımda öğrendiklerim ile 
bayağıbayağı bir bilgi birikimi sağlamış oldum. Daha sonra lise de dal 
ayırımı yaptılar. 2 seçenek sundular. Birinci Teknik Servis, ikincisi 
ise web tasarım idi. Ben de zaten teknik servis ile ilgili bilgime 
dayanarak web tasarım dalına geçmeyi seçtim ve iyi ki de 
seçmişim. 

Okuldaki öğretmenlerimin desteği ile bayağı yol kat ettim. Web 
tasarımı ilk öğrenmemden bir süre geçtikten sonra ben artık 
dışarıdan iş almaya başladım ve olumlu sonuçlarla para 
kazanmaya başladım ve sonra da bu sektörde kendimi 
geliştireceğime dair kendi kendime söz verdim ve bu sözün 
ardından kuzenimin yayınevi şirketinde ilgili pozisyonda yer 
aldım. 

BuradaBurada web tasarım ve kodlama ile ilgili bayağı yol kat ettim. 
Hem okuldaki hocalarımın desteği hem de iş yerinde 
öğrendiklerim bana tecrübe kattı. Burada hem web yazılım hem 
de grafik anlamında kendimi iyice geliştirdim. Lise son sınıfa 
geçmemle bölümde yaptığım dereceye istinaden bir ortak 
olduğumuz yurtdışı projesinde yer alma hakkı kazandım ve 1 ay 
boyunca Sevilla (İspanya) ‘da kaldık ve orda ekstra olarak mysql, 
html,html, php, css, js, İspanyolca, İngilizce eğitimleri aldım ve 
bununla kalmadan orda staj gördüm. Orası benim dönüm 
noktalarımdan birisidir. Gözlerimin önündeki at gözlüğünden 
kurtulmuş kendi görüşlerim ve düşüncelerim çok değişmişti. 

Lise bittikten sonra ise bulunduğum memlekette bizim sektör 
fazla olmamasının sebebiyle 2 yıl boyunca farklı bir sektörde 
çalıştım. Sonrasında ise bulunduğum sektör Gaziantep’te 
gelişmesinden dolayı bir ajans ile anlaşıp bu sektöre giriş 
yaptım. 
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Ajansta kurumsal, e-ticaret siteleri yaptım. Bunun yanında ise 
grafik, fotoğraf çekimi deneyimlerimde oldu ve kısa bir süre 
sonra ise ekip lideri oldum. Ekip liderliği güzeldi, zevkliydi ama 
artık kendi işimi kurma vakti gelmişti. Lise arkadaşım ile beraber 
İzmir’de ortaklaşa bir ofis açtık ve 3 ay sonunda arkadaşımla 
anlaşmazlık yaşayıp tekrardan Gaziantep’e dö ndük ve burada 
hemen 1 hafta sonra bir Ar-ge yazılım ile uğraşan bir firmada 
TürkiyeTürkiye geneli bir projenin web bö lümünün yö neticisi, 
yazılımcısı olarak firmada işe başladım. 

Proje ise servislerde çocukların unutulması ile alakalı bir 
projedir. Koltuk sensö rleri ve emniyet kemeri sensö rlerinden 
gelen bilgilere gö re veli, yapılmış olan mobil uygulamalar 
aracılığıyla ö ğrencisinin hangi koltukta oturduğunu biliyor. 
Koltuğunda oturuyor mu/oturmuyor mu? Emniyet kemeri 
takılımı / değil mi? Sorularına cevap veren bir proje geliştirdik ve 
bunların haricinde ise velilere günde en az 4 tane sms 
gö nderiliyor.gö nderiliyor. Ben bu projenin tam olarak web tarafını düz PHP 
ile yazdım. Bunun yanı sırasında ise css, javascript, html5 dilleri 
ile beraber yazdım. Kullandığım kütüphaneler ise 
bootstrap,jquery kullandım. Bunun haricinde ise xcode ile de 
veli uygulamasını yaptım. 

Bu projeyi yö netirken firmanın işleri haricinde ise yine freelance 
olarak başka bir firmanın da işlerini yapmıştım. Orda ise 
Codeigniter ile logoya, netsis vs mssql bağlantılı yazılımlar 
yaptık.

Şuan da ise bir global E-Ticaret yazılımı yapıyorum.
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