
Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse,  
1. Adım'ı atlayabilirsiniz. 

Yükleme Yönergeleri
Yükleme yönergeleri, sistem gereksinimleri ve önkurulum görevleri için bkz. 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=244440.

Ayrıca, ürünle ilgili bilinen sorunlar hakkındaki bilgiler için  
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=244442 adresinden sürüm 
notlarını da okumalısınız.

Otomatik Yükleme
Windows Değerlendirme ve Dağıtım Seti'ndeki (Windows ADK) araçları 
ve belgeleri kullanarak Windows Server yüklemesini otomatik hale 
getirebilirsiniz. Dağıtımın otomatik hale getirilmesi, yükleme sırasında her 
türlü kullanıcı etkileşimi gereğini ortadan kaldırır. Bunun yanı sıra, işletim 
sistemi içinde Internet Explorer ayarları ve ağ ayarları gibi değişik seçenekleri 
yapılandırabilirsiniz.  

Windows ADK'yi http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=232339 
adresinden indirebilir ve belgeleri  
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=206587 
adresinde gözden geçirebilirsiniz.

Windows Server 2012'yi Yükleme

1. Adım
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Yükleme Seçenekleri - Sunucu Çekirdeği veya GUI Seçeneği
Kurulum sırasında, Windows Server 2012'yi yüklemek için Sunucu Çekirdeği 
yükleme seçeneğini veya GUI ile Server seçeneğini belirtebilirsiniz. Sunucu 
Çekirdeği yükleme seçeneğini kullanmanız önerilir. Bu seçenek, aşağıdaki 
sunucu rollerini çalıştırmak için gereken en düşük özelliklere sahip işletim 
sistemi ortamını sunar:
• Active Directory Sertifika Hizmetleri
• Active Directory Etki Alanı Hizmetleri
• Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS)
• Active Directory Rights Management Server
• DHCP Sunucusu
• DNS Sunucusu
• Dosya ve Depolama Hizmetleri (Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi dahil)
• Hyper-V
• Yazdırma ve Belge Hizmetleri
• Uzak Masaüstü Hizmetleri - üç rol hizmeti:

 -Uzak Masaüstü Bağlantı Aracısı
 -Uzak Masaüstü Lisansı
 -Uzak Masaüstü Sanallaştırma Ana Bilgisayarı

• Yönlendirme ve Uzaktan Erişim Sunucusu
• Web Sunucusu (ASP.NET'in bir alt kümesiyle birlikte Internet Information 

Services)
• Windows Server Update Services
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Kurulum sırasında Sunucu Çekirdeği yükleme seçeneğini belirttiğinizde, 
yalnızca bu sunucu rolleri için gereken dosyalar yüklenir. Örneğin, Sunucu 
Çekirdeği yüklemesinde Windows Gezgini ve Sunucu Yöneticisi bulunmaz. 
Bu nedenle, sunucuyu komut isteminden yerel olarak veya uzaktan yönetim 
araçlarını kullanıp başka bir bilgisayardan yapılandırır ve yönetirsiniz.

NOT: Daha sonra gerekirse, Sunucu Çekirdeği seçeneğiyle GUI ile Sunucu seçeneği 
arasında geçiş yapabilirsiniz.

Yükleme seçenekleri, her seçeneğin içindekiler, seçenekler arasında geçiş 
yapma ve ayrıca, En Düşük Sunucu Arabirimi ve İsteğe Bağlı Özellikler gibi 
bunlarla ilgili özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için,  
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=242140 adresinde 
Windows Server Yükleme Seçenekleri konusuna bakın.

İki yükleme seçeneği, Windows Server sürümlerinin çoğunda sağlanır. Tüm 
sunucu rolleri ve özellikleri, sürümlerin tümünde bulunmaz. Windows Server 
sürümlerinin her birinde bulunan rollerin ve özelliklerin ayrıntıları için bkz.  
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=251499

Ürün Anahtarları
İstendiğinde ürün anahtarını girin. Ürün anahtarı, ürün anahtarı kartında 
bulunur.
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Kurulum işlemi sırasında, yerleşik Administrator hesabı için bir parola 
sağlamanız istenir. Kurulumdan sonra, sunucu rolleriyle özelliklerini ekleme 
ve sunucu adını, Windows Update ayarlarını, ağ ayarlarını veya varsa etki 
alanı üyeliğini değiştirme işlemleri de dahil olmak üzere sunucunun ilk 
yapılandırmasını gerçekleştirmek için, yerel olarak veya uzaktan Sunucu 
Yöneticisi'ni veya Windows PowerShell'i kullanın. Ayrıca, ağınızdaki diğer 
sunucuları Sunucu Yöneticisi'ndeki sunucu havuzuna ekleyebilir ve böylelikle 
sunucuları ve rollerini uzaktan, tek bir Sunucu Yöneticisi konsolundan 
yönetebilirsiniz.

Sunucu Yöneticisi'ni Kullanarak Sunucunuzu Yönetme 
Sunucu rollerini ve özelliklerini yükleme, yapılandırma ve yönetme sürecinde 
size yol gösteren bir yönetim konsolu olan Sunucu Yöneticisi, Windows 
Server 2012'de birden çok uzak sunucuyu yönetmenize yardımcı olacak 
şekilde yeniden tasarlandı. Ayrıca Sunucu Yöneticisi, birden çok sunucuda 
sunucu tanılama, yönetme ve izleme işlemlerinin tek bir konumdan 
gerçekleştirilmesini de sağlar. Rol, sunucunun birincil işlevini tanımlar. Tüm bir 
sunucuyu tek bir role atayabilir veya birçok sunucu rolünü tek bir bilgisayara 
yükleyebilirsiniz. Özellik, sunucunun birincil işlevini değil de, destekleyici 
işlevini tanımlar. Sunucu Yöneticisi hakkında daha fazla bilgi için bkz.  
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=241358. 

Sunucunuzu Yapılandırma

2. Adım
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Windows Server 2012'yi Dağıtma

Microsoft Dağıtım Araç Seti
Microsoft Dağıtım Araç Seti (MDT) 2012, Windows Server 2012 dağıtımını 
hızla yapmanıza yardımcı olacak kılavuzlar ve araçlar sağlar. MDT'yi 
kullanarak kuruluş genelinde sağlama için hazır durumda olan, tüm 
işlevlere sahip temel sunucular oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Windows Server 
2003, Windows Server 2008 ve Windows Server 2012'ye yönelik iş kolu 
uygulamalarını yüklemek için MDT dağıtım sürecini özelleştirebilirsiniz.

MDT hızlı bir dağıtımın planlanmasına ve gerçekleştirilmesine yardımcı olan 
teknik kılavuzlar sağladığı gibi, sunucuları operasyon ve bakım ekiplerinize 
güvenli bir şekilde teslim etmenize de yardımcı olur. Mimari, güvenlik ve 
yönetim sorunları, sunucu temel görüntüsünü oluşturma ve işlemler dahil 
olmak üzere, dağıtım sürecinin tüm yönlerini kapsamına alır.

MDT, görüntüleri yeni ortamınızdaki sunuculara dağıtmanıza yardımcı olmak 
amacıyla betikler ve yapılandırma dosyaları dahil olmak üzere, Microsoft 
dağıtım araçları için birleşik bir arabirim sağlar. MDT'yi indirmek için bkz. 
http://www.microsoft.com/mdt.

NOT: MDT, İngilizce sağlanmaktadır.

3. Adım
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Windows Dağıtım Hizmetleri
Windows Dağıtım Hizmetleri, Windows Server 2012'de Windows işletim 
sistemlerini uzaktan dağıtmanıza olanak tanıyan bir sunucu rolüdür. Ağ 
tabanlı yüklemenin kullanımıyla yeni bilgisayarları yapılandırmak için bu 
hizmetten yararlanabilirsiniz. Bu, tek tek işletim sistemlerini DVD'den veya 
başka bir yükleme medyasından doğrudan yüklemenize gerek olmadığı 
anlamına gelir. Ayrıca, görüntülerinizi çok noktaya yayınlama, yükleme 
kapsamında sürücü paketlerinin dağıtımını yapma, kendi görüntülerinizi 
oluşturma ve katılımsız yüklemeyi yapılandırma gibi daha gelişmiş görevleri 
de gerçekleştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=244424 
adresindeki Windows Dağıtım Hizmetleri belgelerine bakın.
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Başlangıç Kaynakları 

Bu bağlantılar Windows Server 2012 konusunda size yardımcı olur.

Değerlendirme
• TechNet Sanal Laboratuvarları: 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=248986
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=243062

Bilgi Edinme
• Windows Server 2012 ürün bilgileri:  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=246054
• Windows Server 2012 sürümlerini karşılaştırın: 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=251499
• Windows Server 2012 TechCenter: 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=244573
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Sorun Giderme
• Windows Server 2012 Desteği (bkz. Anlama ve Sorun  

Giderme Kılavuzları): 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=246084

• TechNet Desteği: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=90728

• Sık Kullanılan Görevleri Gerçekleştirme: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=242147

Toplulukla Bağlantı Kurma
• Microsoft Toplulukları (forumlar, bloglar, sohbetler): 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=7679
• Forumlar: 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=248970
• Web Yayınları, Sanal Laboratuvarlar, Pod Yayınları: 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=135845
• Sohbetler: 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=90918
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Windows Server Teknik Kitaplığı

Teknik Kitaplığa yönelik bu bağlantılar tanıtım bilgilerine, genel amaçlı teknik 
bilgilere ve diğer kaynaklara ulaşmanızı sağlar.

• Windows Server 2012 Yüklemesi, Dağıtımı ve Geçişi: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=246082

• Windows Server 2012'de Sunucu Rolleri ve Teknolojileri: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=245689

• Windows Server 2012 için Yönetim ve Araçlar (Windows PowerShell, Uzak 
Sunucu Yönetim Araçları ve Komut Satırı Başvurusu dahil)  
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=246092
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Ek Kaynaklar

Güvenlik
Güvenlikle ilgili önemli konularda yol gösteren kaynaklara, virüs uyarılarına 
ve güvenlik bültenlerine yönelik bu bağlantılar, gereksinim duyduğunuz 
güvenlik bilgilerini bulmanızda size yardımcı olur.

• TechNet Güvenlik Merkezi: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=29482

• Microsoft Kötü Amaçlı Yazılımdan Koruma Merkezi: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=26702

• Microsoft Güvenlik Bülteni Arama: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=24822



10

İndirmeler, Yardım ve Destek, Betikler
Bu bağlantılar sisteminizin güncel kalmasını sağlamanıza ve en yeni Microsoft 
teknolojileri hakkında bilgi edinmenize yardımcı olur.

• Microsoft İndirme Merkezi: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=63637

• Microsoft Yardım ve Destek: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=7588

• Betik Merkezi: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=63080
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Ürün Desteği

 ÖNEMLİ: Windows Server 2012'yi bir Özgün Donatım Üreticisi (OEM) aracılığıyla
satın aldıysanız, ürün desteği için lütfen sunucunuzun üreticisine başvurun.

Çevrimiçi
• ABD ve Kanada'da Yardım ve Destek için bkz.  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=992
• ABD dışında bkz.  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=7611
• Doğrudan erişim için bkz. 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=248975

MSDN
MSDN aboneliğiniz kapsamında ürün desteği bulunuyor olabilir. Daha fazla 
bilgi için bkz. http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=96006.
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TechNet
TechNet kaynaklar, araçlar ve Microsoft E-Eğitim kursları sağlayan yıllık 
abonelik paketleri sunar. Bkz. http://technet.microsoft.com/subscriptions/.

NOT: Microsoft destek hizmetleri geçerli fiyatlara, şartlara ve koşullara tabidir ve bunlar 
önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Telefon ücretleri uygulanabilir. Destek  
seçenekleri, saatleri ve maliyetleri sizin ülkenizde/bölgenizde ABD'dekinden farklı 
olabilir. Ülkenizde/bölgenizde Microsoft temsilcisi yoksa, lütfen Microsoft ürününüzün 
dağıtımcısıyla görüşün.
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