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  (ISC)²  nedir ? 

(ISC)² , International Information Systems Security Certification Consortium anlamına 

gelmektedir.  (ISC)² ;  kar amacı gütmeyen, dünya üzerinde faaliyetlerini sürdüren bir 

kurumdur. Değerlerinden bazıları sarsılmaz güvenilirliği ve profesyonelliğidir. 

(ISC)²  ‘nin en büyük özelliklerinden biri de  çalışmalarının ürün/firma bağımsız olmasıdır.  

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde olup Londra, Hon Kong ve Tokyo’da şubeleri 

bulunmaktadır.  

 CISSP® Sertifikası nedir ? 

CISSP® sertifikası  (Certified Information Systems Security Professional) günümüzün en 

gözde bilgi güvenliği sertifikasıdır. ANSI/ISO/IEC Standard 17024’ e sahip ilk bilgi güvenliği 

sertifikasıdır. Bilgi güvenliğinin hemen her alanını kapsamaktadır. 

 CISSP® sertifikasına sahip olmanın şartları nelerdir ? 

CISSP® sertifikasına sahip olmak için bazı kriterlere de uygun olmanız gerekmekte: 

 En az 5 yıl bilgi güvenliği alanında çalışmış olmak, 

 (ISC)² Code of Ethic‟i kabul etmek, 

 CISSP® Sınavını Geçmek, 

 Endorsement işleminden başarıyla geçmek. 

Eğer üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezunsanız lisans diplomanızı 1 yıllık 

deneyim olarak kabul ettirebilirsiniz. 

 

 Sertifika kimlere yöneliktir ? 

Sertifika sınav içeriği bilgi güvenliği konularının tümünü içerdiğinden operasyon, planlama 

ve denetim gibi alanlarda çalışanlar için uygundur.  Özellikle güvenlik uzmanları, bilgi 

güvenliği denetçileri,  sistem yöneticileri sınava daha rahat yoğunlaşabilir. 

 CISSP® sertifikasının geçerlilik süresi nedir ? 

CISSP® sertifikası gerekli şartları sağladığınız taktirde geçerli olmaya devam edecektir. 

 (ISC)² Code of Ethic’ e uygunsuz bir davranışta bulunmamak, 

 Sürekli Profesyonel Eğitimi (CPE) devam ettirmek, 

 Yıllık hizmet bedelini (AMF) ödemek. 

 

 

 CISSP® sertifikasına sahip olmak için CISSP® eğitimi almak şart mıdır ? 
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Sertifikaya sahip olmak için CISSP® eğitimine katılmak zorunlu değildir. Ancak şüphesiz 

eğitime katılmak hazırlık aşamasında işinizi kolaylaştıracaktır. 

 

 Muhtemel sınav soruları Internet’de var mı ? 

CISSP® sınav soruları sık periyotlarda yenilenmekte ve aynı soru ikinci kez 

sorulmamaktadır. Bu durum dikkate alındığında bir çok sertifika sınavında kullanılan dump 

lar geçersiz olmaktadır. Ancak tabi ki konuları daha iyi öğrenmek ve kendinizi sınamak 

amacıyla soru çözmek pratiğinizi artıracaktır. 

 

 Sınava girdim, kazandım ama sertifika için yeterli deneyimim yok. 

Sınavı geçmek sertifika sahibi olma şartlarından bir tanesidir. Yeterli deneyime (en az 5 yıl) 

sahip olana kadar bekleyip sertifikanıza kavuşabilirsiniz. 

 

 CISSP® olmanın faydaları nelerdir ? 

CISSP® sertifikasına sahip olmak, her sertifikada olduğu gibi tek başına yeterli değildir. 

Ancak tabi ki CISSP® sertifikasına sahip olmak daha zor olduğundan kıymeti diğerlerine 

nazaran daha yüksektir. 

Sertifikaya sahip olduktan sonra (ISC)²’nin sunduğu avantajlara da sahip olursunuz.   

 

 Sınava hazırlık için önerdiğiniz meteryaller nelerdir ? 

Harold F. Tipton ve Shon Harris’in yazdığı CISSP® kitapları tavsiye etmekteyim. 

 Official (ISC)2 Guide to the CISSP® CBK, Second Edition ((ISC)2 Press) by Harold 

F. Tipton (Hardcover - Dec 22, 2009) 

 CISSP® All-in-One Exam Guide, 6th Edition by Shon Harris (Hardcover - November 

14, 2012) 

 Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, Ross 

Anderson, April 14, 2008 

 CISSP Practice Exams (All-in-One), Shon Harris (July 9, 2010) 

 CISSP Domain Webcast Series; https://www.isc2.org/cissppreview/Default.aspx 

 CCCure Quizzer, https://www.freepracticetests.org/quiz/index.php 

 

 CISSP® Sınavına Nerede Girebilirim ? 
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(ISC)² sınavlarına Haziran 2012 tarihine kadar Türkiye’de yılda ortalama 2 kez 

gerçekleştirilen sınıf tarzı merkezlerde girilebiliyordu. Ancak Haziran ayından itibaren (ISC)² 

sınavları Computer Based Testing (CBT) olarak adlandırılan yapıya geçti. Böylece Pearson 

VUE merkezlerinden kendi belirlediğiniz tarihlerde randevu alıp bilgisayar başında sınava 

girebiliyorsunuz. 

Sınava kaydolmak için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz. 

http://www.pearsonvue.com/isc2/  

 

 Sınavı Erteleyebilir ya da İptal Edebilir miyim ?  

Pearson Vue web sayfasından sınav saatinize 24 saat kalana dek oturumunuzu iptal edebilir ya 

da yeni tarih belirleyebilirsiniz. Erteleme ya da iptal durumlarından 20$ lık bir ücret talep 

edilmektedir. 

 

 Sınav Süresi Nedir ve Sınavda Kaç Soru Bulunmakta ? 

Sınav süresi 6 saattir. 4 seçenekli çoktan seçmeli 250 soru bulunmaktadır. Bunlardan 25 soru 

araştırma amaçlıdır ve puanlanmamaktadır. Ancak hangi soruların araştırma amaçlı olduğu 

bilinmediğinden tüm soruları aynı özende yanıtlamanız gerekir.  

 

 Sınav Sonucunu Ne Zaman Öğrenebilirim ? 

CBT sınavlarında sınav sonucunu testin bitiminden hemen sonra öğrenebilirsiniz. Ancak bazı 

adaylar rasgale değerlendirmeye tabi tutulmakta ve sonuçlarını 4-6 hafta arasında 

öğrenmektedirler. 

 

 Sınavı Kazanamazsam Tekrar Sınavı Alabilir miyim ? 

Sınavı kazanamazsanız çok üzülmenize gerek yok. Gerekli hazırlığı yaptıktan sonra tekrar 

sınava girmeniz mümkün. Ancak sınav aralarında bir miktar beklemeniz gerekmekte. 

 

Sınav Denemesi 
Bir önceki sınav ile arasındaki 

bekleme süresi 

2.
 
Kez 30 gün 

3. Kez 90 gün 

http://www.pearsonvue.com/isc2/
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4. Kez 180 gün 

 

 Endorsement İşlemi Nedir ? 

Endorsement işlemi CISSP® Sertifikasına sahip olmanız için geçmeniz gereken adımlardan 

biridir. Sınavı geçmek için gerekli 700 puanı aldıktan sonra (ISC)²’ye sizi CISSP® 

sertifikasına sahip biri tavsiye etmelidir. Bu kişi sizi tanıyan bir arkadaşınız, yöneticiniz ya da 

CISSP eğitmeniniz de olabilir. 

 

 CPE Nedir ? 

Continuing Professional Education Credits anlamına gelir. CPE ile puan toplamaktaki amaç 

CISSP® sertifikasına sahip üyelerin gelişen teknolojiye ve zamana ayak uydurmalarını 

sağlamaktır. CPE puanları çok çeşitli şekilde toplanabilmektedir. Örneğin bir eğitime 

katılarak, makale yazarak ya da bir kuruma güvenlik danışmanlığı vererek CPE puanları 

toplayabilirsiniz. CPE puanınızın 3 yıl sonunda 120 ve her yıl için en az 20 olması gerekiyor. 

 

 AMF Nedir ? 

Annual Maintenance Fee (AMF) CISSP® sertifikasına sahip olduktan sonra ödenmektedir. 

CISSP® sertifikası için yıllık AMF bedeli 85$ dır. 

 

Hakkında  

Bu belge Afşin Taşkıran,CISSP tarafından CISSP® sertifikası hakkındaki soruları yanıtlamak 

ve sertifikayı almayı hedefleyenlere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. 

afsin@taskiran.org adresinden soru ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. 

Belgede yoğun olarak (ISC)² nin dökümanlarından ve www.isc2.org dan faydalanılmıştır. 

(ISC)², CISSP, ISSAP, ISSMP, ISSEP, CSSLP, CAP, SSCP ve CBK deyimleri (ISC)² Inc. in 

tescilli markalarıdır. 


