
GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HALI TASARIM EĞİTİM PROGRAMI 

Eğitimin Kapsamı:  

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafından, sektörün önemli 

ihtiyaçlarından biri olan halı desen tasarımı ve uygulaması alanında insan kaynağı kapasitesinin 

yükseltilmesi ve istihdam edilecek tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla farklı 

çalışmalar yürütülmektedir.  

Bu kapsamda GAHİB tarafından sertifikalandırılacak “Bilgisayar Destekli Halı Tasarım 

Eğitimi” düzenlenecektir. Bu eğitim programı ile; istihdam edilebilecek genç tasarımcıların 

Gaziantep’e ve sektöre uyum süreçlerinin kolaylaştırılması beklenmektedir. Oryantasyon ve 

uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla Halı Tasarım Derneği işbirliğinde konusunda uzman 

sektör profesyonelleri, eğitim programına ek olarak tecrübe paylaşımında da bulunacaklardır. 

Eğitimin İçeriği:  

Eğitim, 20 gün ve toplam 140 saat sürecek ve aşağıdaki ana başlıkları kapsayacaktır: 

• Makine Halıcılığı ve Teknolojisi

• Malzeme Bilgisi

• Texcelle Kullanarak Desen Tasarımı

• Photoshop Kullanarak Desen Tasarımı

• İşletme Eğitimi (Fabrika Ziyareti)

• Firma Tasarımcıları ile Workshoplar

Eğitime İlişkin Genel Bilgiler: 

• Eğitimin 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibari ile başlaması ve 26 Ağustos 2022 Cuma

günü itibariyle bitmesi planlanmaktadır. Eğitimin modülleri ve alt modülleri ile ilgili

zaman planlaması, başvurusu kabul edilen adaylara, bilâhare duyurulacaktır.

• Eğitim, GAHİB tarafından finanse edilmektedir. Katılımcılardan, eğitime katılımla ilgili

bir ücret talep edilmeyecektir.

• Kursiyerlerin eğitim, konaklama ve yemek giderleri GAHİB tarafından karşılanacaktır.

• Eğitim, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarım Bölümünde

gerçekleştirilecektir.

• Konaklama için Gaziantep Üniversitesi merkez kampüsü içerisindeki kız ve erkek

öğrenci yurtları kullanılacaktır.

• Eğitim, hafta sonu ve resmî tatil günleri hariç hafta içi 5 gün, günde 7 saat olarak

planlanmıştır.

• Eğitim saatleri 09:00-17:00 arasıdır. (1 saat öğle arası)

• Eğitimlere en az %80 devam şartı aranacaktır. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

onaylı sertifika verilecektir.

• Kursa katılanların bilgileri ihtiyaç durumunda Gaziantep Üniversitesi, Kredi ve Yurtlar

Kurumu, şehir içi transfer hizmeti alınan firma ile paylaşılabilecektir. Yine kursiyerlerin

CV’leri ve hazırlayabilecekleri portfolyoları, istihdam için talepte bulunan firmalarla

paylaşılabilecektir. Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması hususunda daha

detaylı bilgi için kurumsal internet sitemizin “Hakkında” bölümünde yer alan bilgiler

incelenebilir.
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Eğitim Almaya Hak Kazanacak Kişilerin Belirlenmesi: 

• Adayların, üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi veya ilgili fakültelerin tasarımla ilgili

bölümlerinden mezun olmaları veya 2021-2022 Bahar yarıyılı sonunda mezun olabilir

durumda olduklarını belgelemeleri ve 01.01.1995 tarihinden sonra doğmuş olmaları

tercih sebebidir.

• Eğitim alacak kişileri belirlemek tamamen GAHİB’in inisiyatifindedir. Eğitim için

başvuru yapmış olmak, herhangi bir kazanılmış hak tesis etmeyecektir. Eğitime başvuru

yapılması durumunda, burada belirtilen bütün hususlar kabul edilmiş sayılacaktır.

Diğer Hususlar: 

• Adayların eğitim programı sonrasında derhal çalışmaya başlamaya istekli olmaları ve bu

konuda önlerinde herhangi bir engel bulunmamasına özellikle dikkat edilecektir.

• Bu eğitim programı ile kursiyerlere herhangi bir iş garantisi verilmemektedir. Ancak

programı başarı ile tamamlayan kursiyerlerin, GAHİB üyesi firmalarda istihdam

edilmeleri konusunda yardımcı olunacaktır.

• Daha net değerlendirme yapılabilmesi adına başvuru formunda yer alan tüm kısımların

eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

• Son başvuru tarihi 17 Temmuz 2022 Pazar günüdür. Adayların başvurmak için …

linkinden online başvuru formunu doldurulmaları gerekmektedir.

• Ön değerlendirmeyi geçen adaylara 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü mesai saatleri

içerisinde e-posta üzerinden bildirim yapılacaktır.

İrtibat İçin:  

Mustafa DEMİR (0342- 211 05 04 – mustafademir@gaib.org.tr )  

M. Fatih DEBBAŞOĞLU (0342- 211 05 73 – fatihdebbasoglu@gaib.org.tr) 

Başvuru için Tıklayınız. 
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