
NEDEN EĞİTİM: 
Günümüzde teknoloji, hayatımızın 
her alanına girmiştir. Hızla gelişen 
teknolojik yeniliklere ayak uydurmak 
ve mesleki gelişimimizde geri 
kalmamak  için  eğitim  bir  
zorunluluktur. 
Kişisel   gelişimin   yanı  sıra   
bilgilerimizi sürekli güncellemek ve 
yeni teknolojinin getirilerini 
projelerimize yansıtmak zorlu piyasa 
şartlarında işletmenizin ve kariyer 
hayatımızın birkaç adım öne çıkmasını 
sağlayacaktır. 

NEDEN İ-AKADEMİ: 
İ-Akademi, kurulduğu 2003 yılından 
bu yana, yıllara dayanan eğitim 
tecrübesini kendi alanında dünya 
lideri olan kuruluşlarla kurduğu iş 
ortaklıklarıile  perçinlemiş  güçlü  ve  
sağlam bir yapı oluşturmuştur. 
Microsoft Yetkili Eğitim Merkezi, 
Oracle’ın bölgedeki eğitim noktası, 
Netsis ERP ve Netsis destek Uzmanlığı 
eğitimlerinin tek merkezi, VUE ve 
TOEFL sınav merkezi olarak bireysel 
ve kurumsal çalışmalarıyla, İzmir’de 
bir çok başarılı projeye imza atmıştır. 
İ-Akademi’nin eğitime yaklaşımı, 
ticari kaygılardan ziyade eğitimin 
başarısına  ve kazanımlarına 
endekslenmiştir.    
İ-Akademi’nin tüm öğrencilerine 
sunduğu en önemli katkı Öğrenme 
Garantisi ve Eğitim ve Kariyer 
Danışmanlığı hizmetidir.  
Başarıya giden yolda İ-Akademi 
katılımcılarının yanındadır. 
 
Telefon:                      (0232) 464 09 24 
Kurumsal Hizmetler  (0544) 464 09 24 
Bireysel Hizmetler     (0543) 464 09 24 
 

info@iakademi.com 
www.iakademi.com  
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▪ MCSE - Microsoft Certified Solutions Expert 
▪ MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate 
▪ MTA - Microsoft Technology Associate 
 
İLERİ EĞİTİMLER 
▪ ComptiA A+, ComptiA N+ 
▪ Enterprise Desktop Administrator 
▪ Microsoft SCOM - Server Center Operation Manager 
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EĞİTİMİN AMACI 
Microsoft Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi’ nin oluşturulmasında ki temel amaç bilgisayar 
ağları kurulumunda gereksinimleri belirleyebilen, sistem güvenliğini, yönetimini ve teknik 
desteğini sağlayabilen, günümüzün gelişmekte olan sanallaştırma(Hyper-V, VMvare, ...) 
teknolojilerini bilen ve mesajlaşma altyapısını yönetebilen uzmanlar yetiştirebilmektir. 
Eğitim sırasında katılımcılar, Windows Server Active Directory Forest ve Domain 
Topolojisini, kullanıcı hesapları için hak ve izin yapılandırmalarını, sanal makinelerin 
kurulum ve yönetimini, karşılıklı trust ilişkilerinin tanımlanmasını, site yapılandırmalarını, 
Windows Server ile yeni gelişmiş “Group Policy Ayarları” ve Active Directory Yedekleme”, 
“Online Geri Kurtarma Tekniklerini”, Exchange Server ile mesajlaşma sisteminin 
kurulumunu ve Microsoft ürünleri tabanında sistem güvenliğini sağlayabilmeyi uygulamalı 
olarak öğreneceklerdir.  
 
KİMLER KATILABİLİR? 
Dünya genelinde geçerli olan bilişim sertifikalarına sahip olmak, bilgi teknolojileri alanında 
IT profesyoneli olarak görev almak ve kariyerine bu doğrultuda yön vermek isteyen herkes, 
bu eğitime katılabilir. Eğitime katılanlar ilgili sınavları kolaylıkla geçebilirler, uluslararası 
geçerliliği olan MTA, MCSA ve MCSE sertifikasına sahip olabilirler. 
 
ÇALIŞMA ALANLARI 
▪ Data Center’lar 
▪ Hosting Firmaları 
▪ Microsoft İş Ortakları 
▪ Kurumların Bilgi İşlem Departmanları  
▪ Ağ/Sistem Destek ve Danışmanlık Firmaları 
 
UNVANLAR 
▪ Bilgi İşlem Yöneticisi 
▪ Network Yöneticisi 
▪ Teknik Danışman  
▪ Sistem Analisti  
▪ Teknik Destek Yöneticisi 
▪ Sistem ve Ağ Uzmanı 
▪ Sunucu Donanım Uzmanı 
 
SERTİFİKALAR 
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▪ Temel donanım 

▪ Kurulum ve Konfigürasyon 
▪ Sunucu Donanımları ve Sunucu Modelleri 
▪ Disk Yapılandırmaları 
▪ Raid Konfigürasyonu  
▪ Temel Network 
▪ Ağ topolojileri 
▪ OSI 
▪ Subnetting 
▪ Ağ Altyapısı Konfigürasyonu
▪ Ağ Aktif Cihazları 

▪ Microsoft İstemci İşletim Sistemi Kurulumu 
▪ İstemci Konfigürasyonu Yönetimi ve Bakımı 

Cloud Mimarisi

 Konfigürasyonu ve Yönetimi

Mesajlaşma ve İnternet Güvenliği   

▪ Exchange Online, Onedrive, Office 365

▪ Exchange Server Kurulum ve Konfigürasyonu 
▪ Exchange Server Yapılandırma ve Yönetimi 
▪ Farklı Exchange Server’larda Migration 

 

▪ Azure Mimarisine Giriş  ve Konfigürasyonu

Microsoft'un Office 365 ürünü sayesinde, sunucu donanım ve yazılım yatırım maliyetleri 
olmadan, kullanacağınız kişi kadar ödeyerek Microsoft tarafından sağlanan  e-posta ve 
takviminize heryerden erişebileceğiniz, Office dökümanlarınızı (Word, Excel, PowerPoint 
vb.) web üzerinden düzenleyebileceğiniz, anlık mesajlaşma ve görüntülü sesli konferans 
yapabileceğiniz, dosyalarınızı paylaşabileceğiniz bir bulut platformudur.

Sunucu Sistemleri Kurulumu, Temel 
Yapılandırma ve Gelişmiş Ayarlar

Bilgiye her zaman ve her yerden ulaşılabilmesi için geliştirilmiş erişim metodları ve 
bunlara bağlı olarak sistemlerin kesintisiz - 7/24 çalışma gereksinimlerini yerine getirmek
için gerekli olan “High Availability” çözümleri laboratuar ortamında uygulamalı olarak 
yapılmaktadır.

 

 

 

Eğitimin son ayağında gerçek hayata dair bir projeyi planlayıp sanal serverler üzerinde 
uygulayarak katılımcının  planlamadan uygulamaya kadar tüm safhalarla tam bir deneyim 
edinmesi sağlanır.  
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İstemci Yönetimi ve Kullanıcı Desteği 

İstemci tarafı, işletim sistemi kurulum ve yönetim araçlarının tanıtıldığı "İstemci Yönetimi 
ve Kullanıcı Desteği" modülünde, bir ağ ortamında bulunan istemcilerin yönetimi, temel 
güvenlik ve iletişim alt yapısındaki ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili kapsamlı teknik bilgiler 
aktarılıyor.  
 
Teknoloji son derece hızlı gelişiyor, İ-Akademi farkı ile Windows Server İşletim Sistemi’nin
son versiyonu ile Windows Server ağ alt yapısını kurma, sanal sunucu kurulum ve 
yönetimi uygulamaları, server konfigürasyonu ve sorun giderme, network servislerinin 
kurulum ve yapılandırılması ve sunucu rolleri ile ilgili gereken tüm bilgi ve beceriyi 
uygulamalı olarak bu bölümde aktarılıyor.  

Temel Donanım A+
Temel Network N+ 

Bir sistem yöneticisinin tecrübe etmiş olması gereken en önemli konuların başında, gerçek 
bir sunucunun kurulumu ve donanım konfigürasyonu geliyor. Bu bölümde dünya çapında 
en çok tercih edilen üreticilerin, sunucu modellerinin tanıtımı, kurulumu, yönetimi ve 
sorun giderme gibi konularını sunucu üzerinde uygulamalı olarak anlatılıyor. 
 
Temel ağ bileşenlerinin incelendiği "Temel Donanım A+ ve Temel Network N+" 
modülünde, gerçek hayatta karşılaşabilecek ağ sorunlarının çözümlerini uygulamalı olarak 
anlatılıyor. İ-Akademi eğitimlerinde, dünya çapında bir çok işletmede tercih edilen Switch, 
Router ve Diğer ağ ekipmanlarını 
teknik özellikleri ve kullanım amaçları ele alınıyor.  

Bir sistemin en önemli iki bileşeni olan mesajlaşma ve güvenlik ile ilgili çözümleri, 
"Mesajlaşma ve İnternet Güvenliği" modülde ele alınıyor. Microsoft Exchange Server’ın en 

son versiyonu ile Microsoft güvenlik çözümleri ders içeriğine dahil dilmiştir. Microsoft 

güvenlik çözümleri ile ilgili  ForeFront’ın kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimini 

uygulamalı olarak 
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"Sunucu Sistemleri Kurulumu, Temel Yapılandırma ve Gelişmiş Ayarlar" modülünde, ağ 
ortamının planlanması ve buna göre Windows Server mimarisinin yapılandırılması
amaçlanmıştır. Başlangıç olarak küçük ve orta ölçekteki işletmelere ait temel tasarım
örneklerinden başlayarak, global ölçekteki firmalarınBilgi İşlem altyapılarına  kadar 
kapsamlı tasarımlar ve püf noktaları aktarılmaktadır. 

Eğitimin "Cloud Mimarisi" modülünde, Microrosft Azure ile veriler ve uygulamalar 
arasında bulutta ve şirket içinde bağlantı kurarak taşınabilirliği en üst düzeye çıkartıp 
uygulama geliştirme, yönetim ve güvenlik,  kimlik yönetimi alanlarında ve veri 
platformunun tamamında hibrit platform oluşturabilirsiniz.

▪ Windows Server Kurulumu Temel Yapılandırma
▪ AD DS Kurulum ve Konfigürasyon
▪ OU, Kullanıcı, Grup Yönetimi
▪ Kritik AD Rolleri
▪ RODC Kurulum ve Konfigürasyonu
▪ DHCP ve DNS Temel ve Gelişmiş Konfigürasyon
▪ Group Policy Yönetimi 
▪ Windows Server Hyper-V İle Sanallaştırma
▪ Hyper-V Replica & Live Migration
▪ Ortak Kullanılan Kaynakların Yönetimi 
▪ Distributed File System
▪ DAC İle Veri Güvenliği
▪ Windows Failover Cluster
▪ Network Load Balancing 
▪ Direct Access
▪ PKI & Certificate Sercices
▪ Storage Spaces
▪ Data Deduplication
▪ BitLocker
▪ Host Guardian
▪ Shielded Virtual Machines
▪ LAPS konfigürasyonu ve kurulumu
▪ IPAM kurulum ve konfigürasyonu
▪ Web Application Proxy
▪ AD Federation Servisleri
▪ AD DS ve Microsoft Azure AD senkronizasyonu
▪ AD Trust İlişkileri
▪ Windows Deployment Services
▪ Windows Server Update Services


