CICS
Adaylar İçin Yol Haritası
Sertifikasyon kariyeriniz için önemli bir karar, büyük bir adımdır.

1. Sertifikasyon El Kitabını İncele
Sertifikasyon El Kitabı'nda, Sertifika Adayının ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler yer
almaktadır. Başvuru sürecine başlamadan önce Sertifikasyon El Kitabı'nı detaylı
olarak incelemeni tavsiye ederiz.

2. SınavTarihini Planla
Sertifikasyon sınavlarında başarılı olabilmek, titiz ve disiplinli bir çalışma gerektirir.
Sınavı yalnızca 3 defa tekrar etme hakkın var. Bu sebeple, sınava gireceğin tarihi en az
6 ay önceden planlamanı öneririz.

3. Sınava Hazırlık Sürecini Planla
CICS Adayları için temel kaynak ICI tarafından hazırlanmış olan CBOK (Common Body of
Knowledge) 'tır. Sınavdan önce CBOK bütün adaylar tarafından çalışılmış olmalıdır.
CICS Sertifikasyon Hazırlık Eğitimleri, sınavı ilk seferde geçebilmen için faydalı olacaktır. Ayrıca
eğitimlerde paylaşılan bilgiler sayesinde kariyerin için önemli kazanımlar elde edersin.

4. Başvuru Formunu Doldur
Başvuru formunda, kişisel bilgiler, eğitim bilgileri ve iş tecrübesine ilişkin bilgiler istenmektedir. Formda
eksik ya da hatalı bilgi olmamalıdır. Eğitim durumunu kanıtlayan belgeleri başvuruna eklemeli, Doğruluk
Beyanı ile başvurundaki tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt etmelisin.

5. Mesleki Etik Kuralları Kabul Beyanını İmzala
Sertifikalı profesyonellerden beklenen etik davranışların ana hatlarıyla yer aldığı
belgedir. CICS Adayı olarak mesleki etik kuralları kabul ettiğini beyan etmelisin.

6. Deneyim Doğrulama Formunu Onaylat
Başvuru Formunda yer alan İç Kontrol Sistemi Tasarım ve Değerlendirme İş Tecrübesi Tablosunda
yer alan bilgileri Deneyim Doğrulama Formu ile doğrulamalısın. Deneyim Doğrulama Formu bir
CICS/CICP ya da ilgili kurumlardaki yöneticiler tarafından onaylanmalıdır.

7. Başvuru Evraklarını Enstitüye Gönder
Tüm başvuru evrakların eksizsiz ve doğru olarak doldurulmuş, imzalanmış ve onaylanmış ise
Enstitümüze e-posta yolu ile iletmen yeterli olacaktır.
Konu bölümüne lütfen; ''Sertifikasyon Başvurusu-İsim/Soyisim'' yazmayı unutma.

8. Başvuru Evraklarının Teyidi İçin Enstitümüz
Tarafından Aranacaksın
Başvuru evrakların kontrol edildikten sonra Enstitümüz tarafından geri dönüş yapılarak
bilgilendirilirsin. Eksik ya da hatalı evraklar varsa bu aşamada tamamlayabilirsin.

9. Sertifikasyon Sınav Ücreti
Enstitümüz tarafından başvurunun ön kabulü yapıldığı teyit edildiğinde, Sertifikasyon sınav
ücretini yatırabilirsin. CICS Sertifikasyon Sınavı ücreti 300 USD' dir.

10. Sertifikasyon Hazırlık Eğitimi İçin Yerini Ayırt
Sertifikasyon hazırlık sürecini kolaylaştırmak, Uluslararası İç Kontrol Enstitüsünün yıllara dayanan bilgi ve
tecrübesini paylaşmak için düzenlenen Sertifikasyon Hazırlık Eğitimleri 20 kişilik gruplar ile sınırlıdır.
Eğitime katılan Sertifikasyon Adaylarına Sertifikasyon Hazırlık Kitabı ücretsiz olarak verilir.

Sertifikasyon işlemleri ile ilgili bilgi almak istediğiniz her konuda Enstitümüz ile iletişime geçebilirsiniz.
www.iciturkey.org

