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Neden Bu Eğitim?

Eğitim 
Kimler İçin?

Kariyer AlanlarıEğitim Kazanımları

Eğitime katılabilmek için temel bilgisayar 

bilgisi ve ingilizce döküman - içerik takip 

edebilmek  yeterlidir.

Eğitim Koşulları

Günümüzün en ilgi çekici ve teknolojik olarak en çok konuşulan konularından biri olan Bulut Bilişim 
kavramını, çalışma alanlarını tanıtmak, bu alanda çalışmak isteyen kişilere yönelik temel bilgi 
vermek ve uzmanlık kazandırmaktır. Günümüzde şirketlerin büyük bir çoğunluğu bulut sistemleri-
ni kullanıyor ve yakın bir gelecekte IT altyapısının tamamen bulut sistemlerde çalışacağı ön 
görülüyor.  Bilişim Sektörünün hızla gelişen uygulamaları ile ciddi anlamda yaygınlaşan ve gelecek-
te de daha yaygın olarak kullanılacak bilişim sektörünün ihtiyacı olan “Teknik Uzmanlık” yetkinliği-
nin kazanılmasına yönelik bir eğitimdir. 

Sistem altyapı alanında çalışmak isteyen bu alanda 
kariyer yapmak isteyen kişiler ve kariyerlerindeki bir 
sonraki adımı planlamalak isteyen sektör çalışanları, 
katılabilir.

· Microsoft, Amazon gibi global firmaların,
  büyük kurum veya şirketlerin bilgi   
  teknolojileri (IT) bölümleri

· Sistem ve network çözümleri 
  üreten şirketler

· Kobi’lerin bilgi işlem bölümleri
 
· Microsoft iş ortakları

· Bulut servis sağlayıcıları

· Sistem eğitimi veren firmalar

Bu eğitim sayesinde;

· Bulut bilişimin konusunda çözümler geliştirecek 

   ve mimarisini tasarlayabilecek düzeyde sertifikalı  

   uzmanlık,

• Microsoft Azure platformunda mühendislik 

  düzeyinde tasarım ve yönetim becerisini,

• Bulut güvenliği ve araçlarını,

• Çevik yazılım geliştirme altyapısını tasarlama ve 

  yönetimini öğreneceksiniz.

Sınav 
Eğitim sonunda uluslararası geçerliliği olan 

Azure az900, Azure az104 , Azure az305, Azure 

az500, Cisco CCNA R&S sınavlarına katılabilecek 

teknik yeterlilik sağlanacaktır.

Sertifikalar
· Microsoft Certified Azure Administrator,

· Microsoft Certified Solution Architect, 

· Microsoft Certified Security Engineer, 

· Cisco Certified Network Associate CCNA



Programın Avantajları

Bright Eğitim ve İstihdam Projesi, Bahçeşehir 

Üniversitesi ve Wissen Teknoloji’nin bilişim, 

danışmanlık telekomünikasyon ve yazılım sektörleri 

başta olmak üzere 5000+ iş ortağı ile desteklenmek-

tedir.

Alanında uzman deneyimli eğiticilerim-
iz ile 5 ay süren temel eğitim boyunca 
katılımcılarımız kazandıkları yetkinlikleri 
senaryo niteliğindeki projelerde 
geliştirirler. Eğitim süresi dışında ise ev 
ve grup projeleri üzerine çalışarak 

becerilerini pekiştirirler.

Katılımcılarımıza 10 ay boyunca kariyer 
danışmanlığı ayrıca eğitim süresince 
teknik uzmanımız tarafından mentor-
luk hizmeti verilir. Profesyonel hizmet 
veren IK firmamız tarafından, bilişim 
alanında faaliyet gösteren firmalara 
yönlendirilerek iş hayatlarına başlarlar. 

Proje Kariyer

BAU Bright Eğitim Programı’na üniversitelerin sayısal bölümlerini bitirmiş ve 30 yaşını 
aşmamış mezunlar kabul edilecektir.

500
Saat 3 40+ 100

Saat %100

Uygulamalı
Eğitim

Modül Kazanım Proje
İstihdam
Garantisi

Neden Katılmalıyım?



· Installation-Storage-and-Compute-with-Windows-Server

· Identity-with-Windows-Server (Active Directory and Services)

- PowerShell 
· Automating-Administration-with-Windows-PowerShell

- System Linux Fundamentals 
- Sanallaştırma
•  Hyper-v, Vmware, Citrix 

· Building Simple Network

· Establishing Internet Connectivity

· Managing Network Device Security

· Building Medium-Sized Networks

· Introducing IPv6

01. Network Temelleri 

02. Sistem 

03. Bulut Bilişim 

• Azure Data Fundamentals 

• Azure AI Fundamentals 

• Azure Devops Fundamentals

• Azure Administrator 

• Azure Project 

• Azure Security Technologies 

• Security Project 

• Azure Solution Architect 

• Final Project 


