
CISCO CCNA (Cisco Certified Network Associate) 

Ağ Uzmanlığı Eğitimi 
 

 

Önemli Başlıklar: 

• Uzaktan eğitim ile %100 canlı Network Uzmanlığı Eğitimi 

• Eğitimler Kırıkkale Üniversitesi Networking Academy  tecrübeli eğitmenleri tarafından 

verilecektir. 

• Eğitim 3 kurdan oluşmaktadır. Her kur 40 saattir.  

• Haftada 10 saat olmak üzere ayda 40 saat eğitim verilecektir. 

• Eğitim toplam 3 ay sürecektir. 

• Dersler mesai saatleri dışında akşamları yapılacaktır. 

• Ders sonunda doküman paylaşımı ve kaydedilen derslerin tekrar izlenme imkanı 

• Kursiyerler her kur sonunda kur bitirme sertifikası alacaktır. 

• Kurs sonunda CCNA sınavı (200-301) için % 58 indirim alabilecektir. 

 

                                      

 

 

Cisco Kursu (CCNA Kursu) Tanımı 

Cisco CCNA Eğitimini tamamlayan katılımcılar dünya üzerindeki tüm sektörlerin (devlet ve özel kuruluşlar) bilgi işlem 

departmanlarında sistem ve network alanlarında çalışabilir duruma gelirler. Cisco Kursu  (CCNA Kursu) ile bu alanda 

kendini geliştiren bireyler bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalarda sistem yöneticisi olabilirler. Eğitim Programı 

içerisinde teorik bilgilerin verilmesinin ardından pratik uygulamalar yapılmaktadır. Laboratuarımız Cisco CCNA Kursu 

özel olarak hazırlanmıştır. Cisco Kursu süresince düzenli devam etmeniz durumunda profesyonel CCNA Sertifikasına 

Sahip olup Sistem ve Network Yöneticisi olabilirsiniz. Uygulamalar Gerçek Cisco Cihazları ile yapılmaktadır. 

 

Cisco Kursu (CCNA Kursu)  Katılım Şartları 

Cisco Eğitimine katılacak olan kişilerden temel bilgisayar kullanım becerilerinin olması beklenmektedir. 



Bu eğitime gelecekte ağ uzmanlığı mesleğini hedefleyen, ağ güvenliği uzmanı, beyaz şapkalı hacker olmayı planlayan 

adayların katılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca çalışmakta oldukları kurumda bilgi işlem departmanında görev alan 

çalışanlar da katılmalıdır. 

 

Cisco Kursu (CCNA Kursu) Eğitimi Tamamlandığında Kazanılacak Nitelikler 

Bu eğitimi tamamladığınızda Cisco Cihazlarını kullanarak güvenliği üst seviyede olan küçük, orta ölçekli ve 
büyük networkleri kurabilir, yönetebilir, yedeklerini alabilir hale gelinmektedir. 

 

 

Cisco Kursu (CCNA Kursu) İş Sektöründeki Yeri 

Bu eğitimi tamamladığınızda pek çok bilişim şirketinde ya da farklı sektörlerin bilgi işlem departmanlarında 
kolaylıkla pozisyon bulabilirsiniz. 

  

Cisco Kursu (CCNA Kursu) Eğitimi Kurları 

 

1. Kur : Ağlara Giriş – 40 Saat 

2. Kur : Anahtarlama, Yönlendirme ve Kablosuz Ağ Temelleri – 40 Saat 

3. Kur : Kurumsal Ağ, Güvenlik ve Otomasyon – 40 Saat 


