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o Geleceğim bilişim sektöründe diyenler! 

o Kendini doğuştan bilişimci hissedenler! 

o Kazancım daha yüksek olsun diyenler! 

o Network uzmanı olmak isteyenler! 

o İkinci bir mesleğim olsun diyenler! 

bu sertifikada sizin de isminiz olabilir… 
Fırat Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (FUSEM) bünyesindeki Cisco Networking Academy (NetAcad) Routing & 

Switching yeni sınıflar eğitime başlamış olup, yeni sınıflar için kayıtlar devam etmektedir. Eğitim programı çerçevesinde 

Bilgisayar Ağ Teknolojileri konuları, en temel seviyesinden başlayıp ileri seviyeye kadar işlenmektedir.  

 Eğitim 4 dönemden oluşmakta ve her dönem, yaklaşık 70 saat sürmektedir.  

 Eğimde kullanılan kurs materyalleri, Cisco Systems firması tarafından özel olarak TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olarak 

hazırlatılmıştır. Her öğrenci kendi adına tanımlanan kullanıcı hesabıyla dökümanlara erişebilecektir. 

 Sınavlar, Internet üzerinden F.Ü. Cisco Network Lab’da yapılacaktır. 

 Dersler, alanında uzman kişiler tarafından 10-12 kişilik Cisco Ağ laboratuvarında verilecektir.  

 Kurs eğitimini başarı ile tamamlayanlara her dönem için Cisco Systems tarafından onaylı, ULUSLARARASI 

GEÇERLİ Cisco Network Uzmanı sertifikası verilecektir. 

 Kurslarda, işlenen ders saatinin %70’ine devam mecburiyeti vardır. 

 Kursa kesin kayıt yaptıran kursiyer, kursa devam etmediği takdirde (o kişiye ait kurs hesabı oluşturulduğu için) 

ücret iadesi yapılmaz. 

 “Routing & Switching: Introduction to Networks” eğitimin içerdiği bilgilere sahip olanlar, sadece 150 TL ödeyerek, 

hızlandırılmış 1. dönem eğitimini tamamlayabilirler. 

 Kurs ücreti her dönem için peşin olarak öğrenci 500 TL diğer 600 TL T.C. Ziraat Bankası Fırat Şubesi Hesap 

No: TR52 0001 0015 8613 5354 6750 01 nolu Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye Hesabına Cisco Akademi Kurs 

Ücreti adıyla yatırılacaktır. (Dekontta "TCKimlik No ve SEM-22 Cisco " mutlaka yazdırılmalıdır.) Kesin Kayıt için Nüfus Cüzdanı ve 

Banka Dekontu fotokopileri yeterlidir. 

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt için : 

Doç. Dr. Resul DAŞ (NetAcad Koordinatör & Eğitmen) 
Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, 23119 / ELAZIĞ  
Web:  http://cisco.firat.edu.tr      |  e-mail:  resuldas@gmail.com       |   Telefon:  0-424-2370000/ 4305        
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