
 

 

 
Özel bir şekilde hayatımıza entegre olan teknoloji, farklı şekillerde bu uygulama ve yazılımların aktif 
bileşenlerinin sonucudur. Kullandığınız her uygulama ya da teknolojik cihazın arkasında aktif olarak 
çalışan bir başka yazılım olduğunu bilmelisiniz. Bunlar içinde bizlere farklı avantajları sunan, özellikle 
web forumların oluşumunda etkin olarak kullanılan Asp. Net MVC Framework yer almaktadır. Bu 
etkileyici ve özel uygulama Microsoft firmasının göz bebeği olan, oldukça farklı ve kullanışlı bir yazılım 
geliştirme uygulamasıdır. Birçok kişi tarafından kullanılan ya da kullanılmak istenen bu özel uygulama 
ile ilgili daha geniş kapsamlı bilgileri eğitimler ile elde edebilirsiniz. Farklı bir şekilde sizlere özel çalışma 
alanı sunacak olan bu yazılım üçlü bir yapı üzerine kurulmuş, geliştirilmeye açık bir yazılımdır. Bu 
neden ile de en çok tercih edilen ve öğrenilme gereği duyulan, özel bir işlem anlamına gelmektedir. 
Kurumumuz eğitimleri içinde de kullanıcıların en sık tercih ettiği bu uygulamadan sizler de dilediğiniz 
biçimde yararlanabilirsiniz. 
Model, View ve Controller üzerinde daha etkin bir biçimde hakimiyet kurabilir, en doğru şekilde işlemleri 
yapabilirsiniz. Öncelikleriniz, elde etmek istediğiniz sonuçlar ve daha fazlası için sizler de en etkin 
sonuçları alacaksınız. Özellikle web sitelerinin en interaktif uygulamaları içinde yer alan forumlar, artık 
sizlerin de farklı bir şekilde uygulama olanağı bulacağınız bir eğitim olacaktır. bu şekilde web sitenizde 
ya da başka web sitelerine uygun şekilde forumlar oluşturabilirsiniz. Asp. Net MVC 
Framework adımları en doğru ve farklı biçimde karşınıza çıkan etkin kullanım alanı olan bir 
uygulamadır. Bu şekilde sizler de etkin bir biçimde bu eğitim ile en farklı sonuçlara doğru 
ilerleyebilirsiniz. Hayatınıza büyük bir artı katmak adına sizler de kurumuzun sizler için hazırlamış 
olduğu bu özel ve farklı eğitim sisteminden yararlanabilirsiniz. Özel gelişimleri en yakından takip 
ederek, sizlerin ihtiyacı olan yazılım ve uygulamalar konusunda eğitimler vermektedir. Bu şekilde her 
alanda eksiklik duyulan özel eğitimler, kurumumuzca karşılanmaktadır. 
Alacağınız bu özel eğitim sayesinde, alanınızda daha iyi bir gelişime odaklanabilirsiniz. Başlangıç, 
detaylar ve sonuç aşamalarının en net şekilde vurgulandığı eğitimler sayesinde, sizler de iyi birer 
uygulamacı olabileceksiniz. Etkin ve farklı bir şekilde karşımıza çıkan bu sistemler, kullanıcıların 
beklentilerine en iyi şekilde yanıt verebilmenizi de sağlamaktadır. Özellikle yaygın kullanım alanı olan 
web forumları, gelişen internet ağı ve teknolojik cihazlar ile daha da farklı bir boyuta geçmiştir. Bu 
şekilde sizler de çok ve etkin sonuçları anında alabilir, en ideal çözümleri elde edebilirsiniz. Farklı bir 
şekilde Asp. Net MVC Framework eğitimi almak, ufkunuzda yeni bir hedef haline gelecektir. Bu özel 
eğitimler beklentileri en iyi şekilde karşılayacak aşamalar ile geçekleşir. MVC ve ASP bileşenleri 
tanıma, kavrama ve uygulama aşamasında bunları nasıl kullanacağınız etkin şekilde eğitimin ana 
temasını oluşturmaktadır. 
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Bu eğitim içeriği dünyanın en çok satan ASP.NET MVC framework kitabına göre hazırlanmıştır. 
Özellikle MVC Framework’ün kurumsal yazılım geliştirme süreçlerine getirdiği kolaylıkların (Unit 
Testing, Inversion of Control(Dependency Injection)) ön planı çıkarılmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda 
NuGet, Ninject, Visual Studio Power Tools, Entity Framework Code First gibi VS 2010 genişlemeleri de 
bu eğitimde sık sık kullanılacak diğer araçlardır. 
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