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CIA Sınavı Müfredatı – Güncellenmiş, Düzenlenmiş, Odaklanmış Metin
Sertifikalı İç Denetçi® (CIA®) sertifikasyonu adaylarımıza yardımcı olabilmek amacıyla, sertifikasyon adaylarının
CIA Sınavı Müfredatı revizyonları hakkında sorabilecekleri ortak sorulara cevap vermek için bu Sık Sorulan Sorular
(FAQ) dokümanını hazırlamış bulunuyoruz.
Güncellenmiş bilgileri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz ve yeni üç-bölümlü CIA sınavının Uluslararası İç
Denetim Standartları – Mesleki Uygulama Çerçevesi hakkında sağladığı bu açıklığı, tekdüzenliği ve uygunluğu takdir
edeceğinizden eminiz. Konuyu daha da açıklığa kavuşturmak amacıyla CIA Sınavı: Neden ve Ne Yönde
Değişmektedir? başlıklı, daha derinlemesine hazırlanmış bir elkitabını da yayımlamış bulunmaktayız. Revizyon ve
değişiklikleri hızla gözden geçirmek için lütfen aşağıdaki bölümleri okuyunuz.

Sık Sorulan Sorular
1.

Bir CIA sınavının müfredatı nasıldır?

Bir sınav müfredatı, esas olarak bir sınavın ele aldığı konuları özetleyen bir belgedir. CIA sınavının bölümlerinin her
biri için ayrı bir müfredat hazırlanmıştır (CIA Bölüm Bir, CIA Bölüm İki ve CIA Bölüm Üç). Bu üç CIA bölümünün
müfredatları, hepsi birlikte, adayların iç denetim hakkındaki bilgilerini ve yetkinliklerini göstermek ve CIA sertifikasını
hak edebilmek için test edilecekleri içeriği ve kapsamı tespit etmelerine yardımcı olmayı hedefleyen bir rehberi
işlevini görmektedirler.
2.

CIA sınavı müfredatı neden değişmiştir?

Üç-bölümlü CIA sınavının amacı, güncel iç denetim pratiğinde gereken global yetkinlikleri karşılayan ve bu
yetkinliklere sahip olan kişileri tespit etmektir.
Sınavın içeriğinin güncel ve geçerli kalmasını sağlayabilmek için, IIA, periyodik olarak bir CIA global iş analizi yapar
ve bu analiz yoluyla, günümüzün iç denetim profesyonelleri açısından en önemli olan bilgileri, becerileri ve
kabiliyetleri tespit etmek amacıyla, dünyanın her yerindeki adaylara, sertifika sahiplerine, akademisyenlere,
deneyimli iç denetim profesyonellerine ve diğer paydaşlara ulaşır. IIA, 2017 yılının başlarında bir global CIA iş analizi
çalışması yapmış bulunmaktadır. Bu CIA iş analizi çalışmasının bağımsız olmasını sağlamak için dışarıdan bir
psikometrik ölçüm uzmanı görevlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, güncel üç-bölümlü CIA sınavında revizyon
ve değişiklik yapmak gerektiğini teyit etmiştir.
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3.

CIA sınavı hâlâ üç-bölümlü bir sınav mıdır?

Evet, CIA programı, sınavın Bölüm Bir, Bölüm İki ve Bölüm Üçünün hepsinin başarıyla tamamlanmasını
gerektirmektedir.
4.

Neler değişmedi?

CIA adaylarının aynı program hakediş koşullarını karşılamaya devam etmeleri gerekmektedir. Her sınav bölümünde
bulunan soruların sayısı ve o sınav bölümünün bitirilmesi için ayrılan zaman aynen geçerliliğini korumaktadır:



5.

Bölüm 1 – 125 soru; 2,5 saat (150 dakika)
Bölüm 2 – 100 soru; 2 saat (120 dakika)
Bölüm 3 – 100 soru; 2 saat (120 dakika)
Yeni CIA sınavları için sınav geçme puanı nedir?

IIA, revize edilen ve gözden geçirilen CIA müfredatı temelinde bir beta testi ve bir standart belirleme çalışması
yapacaktır. IIA’nın Profesyonel Sertifikasyon Kurulu, bu sonuçları sınavların geçer notunu ve puanını belirlemek
amacıyla kullanacaktır. Her CIA sınav bölümü için elde edilen ham puan (adayın doğru yanıtladığı soruların sayısı),
250 ile 750 puan arasında değişen bir sınıflandırılmış puana dönüştürülecektir. Bir CIA sınavını geçebilmek için 600
veya daha yüksek bir sınıflandırılmış puan gerekmektedir.
6.

CRMA unvanının elde edilebilmesi için CIA Bölüm Bir sınavından başarıyla geçmek hâlâ gerekli
midir?

Evet. CRMA unvanını elde etmeyi arzu eden adayların CRMA sertifikasyon koşullarını yerine getirebilmek için CIA
Bölüm Bir sınavından başarıyla geçmeleri gerekmektedir.
7.

Gözden geçirilen sınavlar benim İç Denetim Uygulamacısı unvanımı etkileyecek mi?

İç Denetim Uygulamacısı unvanı için müracaat etmiş ve CIA Bölüm Bir sınavını başarıyla geçmiş bulunan adaylar
bu unvanlarını koruyacaklardır.
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8.

CIA sınav müfredatında ne gibi değişiklikler olmuştur?

Her CIA sınav müfredatında mevcut konu başlıkları:
 Sınavların iç denetim alanındaki güncel global uygulamalara ve pratiklere uygun ve güncel olmasını sağlayacak
şekilde;
 Bir tarafta CIA müfredatı ile diğer tarafta IIA’nın Uluslararası İç Denetim Standartları – Mesleki Uygulama
Çerçevesi arasında uyumun daha da artırılmasını sağlayacak şekilde;
 Üç sınav bölümü arasındaki üst üste binen ve mükerrer konuları asgari düzeye indirecek şekilde ve
 Sınav adaylarının sınavı geçebilmek için sahip olmaları gereken bilgiler, beceriler ve kabiliyetleri açıklığa
kavuşturacak şekilde
revize edilmiş ve gözden geçirilmişlerdir.
Aşağıda, her sınav bölümündeki kayda değer müfredat değişiklikleri hakkında daha üst seviyede bir bilgilendirme
yapılmaktadır. Daha spesifik değişiklikler için ve bir referans listesini almak için, adayların CIA Sınavı: Neden ve Ne
Yönde Değişmektedir? başlıklı elkitabında sunulan komple sınav müfredatına bakmaları gerekir.
CIA Bölüm Bir
Güncel Versiyon

Revize Edilen Versiyon

I. Zorunlu Rehber (%35-45)
II. İç Kontrol / Risk (%25-35)
III. İç Denetim Görevlerinin Yürütülmesi – Denetim
Araçları ve Teknikleri (%25-35)

I. İç Denetimin Temelleri (%15)
II. Bağımsızlık ve Objektiflik (%15)
III. Yetkinlik ve Gereken Mesleki Özen (%18)
IV. Kalite Güvencesi ve Geliştirme Programı (%7)
V. Yönetişim, Risk Yönetimi ve Kontrol (%35)
VI. Sahtekârlık Riskleri (%10)

Revize edilen CIA Bölüm Bir sınav müfredatıyla ilgili kayda değer ek noktalar ve unsurlar:







İç Denetim Mesleki Uygulamaları İçin Temel Prensipler ve İç Denetim Misyonu gibi IPPF unsurları da programa
dâhil edilmiştir.
Müfredat, IIA’nın Öznitelik Standartlarıyla daha büyük bir uyum ve uygunluk içerisindedir.
Sınav, güvence ve danışmanlık görevleri arasındaki farkları kapsamaktadır.
Sınav, Standartlara uyumun veya uyumsuzluğun uygun bir şekilde ve tarzda açıklanmasını da kapsamaktadır.
En büyük sınav alanı, sınavın %35’ini oluşturan “Yönetişim, Risk Yönetimi ve Kontrol” alanıdır.
Sınavın bir kısmı, adayların mevcut konseptleri temelde anladığını göstermelerini gerektirmektedir; başka bir
kısım ise adayların bilgileri, becerileri ve kabiliyetlerinde yetkinliklerini göstermelerini gerektirmektedir.

www.globaliia.org

5

CIA Bölüm İki
Güncel Versiyon

Revize Edilen Versiyon

I. İç Denetim Fonksiyonunu Yönetmek (%40-50)
II. Münferit Görevleri Yönetmek (%40-50)
III. Sahtekârlık Riskleri ve Kontrolleri (%5-15)

I. İç Denetim Aktivitesini Yönetmek (%20)
II. Görevi Planlamak (%20)
III. Görevi Gerçekleştirmek (%40)
IV. Görev Sonuçlarını Açıklamak ve İlerlemeyi İzlemek
(%20)

Revize edilen CIA Bölüm İki sınav müfredatıyla ilgili kayda değer ek noktalar ve unsurlar:





Müfredat, IIA’nın Performans Standartlarıyla daha büyük bir uyum ve uygunluk içerisindedir.
Sınav, iç denetim yöneticisinin artık riski değerlendirmek ve riski kabul ettiğini bildirmek ve açıklamakla ilgili
sorumluluğunu kapsamaktadır.
En büyük sınav alanı, sınavın %40’ını oluşturan “Görevi Gerçekleştirmek” alanıdır.
Sınavın bir kısmı, adayların mevcut konseptleri temelde anladığını göstermelerini gerektirmektedir; başka bir
kısım ise adayların bilgileri, becerileri ve kabiliyetlerinde yetkinliklerini göstermelerini gerektirmektedir.

CIA Bölüm Üç
Güncel Versiyon

Revize Edilen Versiyon

I. Yönetişim / İş Etiği (%5-15)
II. Risk Yönetimi (%10-20)
III. Örgütsel Yapı / İş Süreçleri ve Riskleri (%15-25)
IV. İletişim ve Bildirimler (%5-10)
V. Yönetim / Liderlik Prensipleri (%10-20)
VI. Bilgi Teknolojileri / İşin Devamlılığı (%15-25)
VII. Finansal Yönetim (%10-20)
VIII. Global İş Ortamı (%0-10)

I. İş Zekası (%35)
II. Bilgi Güvenliği (%25)
III. Bilgi Teknolojileri (%20)
IV. Finansal Yönetim (%20)

Revize edilen CIA Bölüm Üç sınav müfredatıyla ilgili kayda değer ek noktalar ve unsurlar:






Sınav Bölüm Üç kapsamı içinde yer alan konu başlıklarının sayısı büyük oranda azalmıştır.
Sınav müfredatı, veri analitiği konusunda yeni bir alt-alan içermektedir.
Sınavın bilgi güvenliği kısmı, sibergüvenlik riskleri ve yeni gelişen teknoloji uygulamaları gibi ek konu başlıklarını
da içerecek şekilde genişletilmiştir.
En büyük sınav alanı, sınavın %35’ini oluşturan “İş Zekası” alanıdır.
Sınavın bir kısmı, adayların mevcut konseptleri temelde anladığını göstermelerini gerektirmektedir; başka bir
kısım ise adayların bilgileri, becerileri ve kabiliyetlerinde yetkinliklerini göstermelerini gerektirmektedir.
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9.

Güncellenmiş sınav müfredatı temelinde, revize edilen CIA sınavları ne zaman çıkartılacaklardır?

Güncellenmiş CIA sınavlarının ilk önce sadece İngilizce olarak Ocak 2019’da çıkartılmaları beklenmektedir. İngilizce
dışı dillerdeki güncellenmiş CIA sınavları ise 2019 yılından başlayarak kademeli bir şekilde çıkartılacaklardır.
İngilizce dışındaki diller için geçiş planı, dünyanın her yerindeki IIA yerel enstitüleriyle yürütülecek bir danışma
sürecinden sonra 2018 yılının ilk çeyreğinde çıkartılacaktır. İngilizce dışı dillerdeki mevcut sınavlar, yeni CIA
sınavlarının çevirisi bitene kadar adaylara sunulmaya devam edilecektir. Revize edilen CIA sınavı müfredatının
İngilizce dışı dillerdeki versiyonlarına geçişle ilgili en güncel bilgileri almak için, CIA Sınav Müfredatı Değişiklikleri
web sayfasını ziyaret ediniz.
10.

Yeni CIA sınavı için ne zaman müracaat edebilirim veya kaydolabilirim?

Kişiler, CIA programı için herhangi bir zamanda başvuru yapabilirler. Programa kaydolmalarına izin ve onay
verildikten sonra, adayların programı tamamlamak için dört yılları vardır. Onaylanmış bir kişi olarak bir aday, sınav
için kaydını yaptırabilir; bu noktada, adayın sınava yönelik programını yapabilmek ve sınava katılabilmek için 180
günü vardır (sınav kayıt süreci ve programı, adayın program sona erme tarihinden daha sonrasına sarkmadıkça).
Bir aday, yeni sınava katılmayı tercih ederse, sınav için, sınavın çıkartılmasından önceki 180 günden daha kısa
olmayan bir süre içerisinde gerekli kaydını yaptırmalıdır.
11.

Bir CIA sınavı bölümünü daha önce geçmiş olsam bile o bölümü tekrar almak gerekiyor mu?

Hayır. CIA adayları, başarıyla tamamladıkları sınav bölümleri için elde ettikleri krediyi muhafaza ederler. CIA Bölüm
Bir kısmını bir CRMA hakediş koşulu olarak başarıyla geçmiş ve tamamlamış bulunan CRMA adayları da bu Bölüm
Bir kredisini muhafaza edeceklerdir.
12.

Bir CIA sınav bölümünü, yeni sınavlar çıkartılmadan önce almam mümkün olacak mı?

Evet. CIA sınav adayları, revize edilen sınavlar (sadece İngilizce versiyonu) Ocak 2019’da çıkartılana ve
uygulamaya sokulana kadar güncel sınavlara kaydolabilecek ve katılabileceklerdir.
13.

Mevcut CIA sınavlarını ya da revize edilen sınavları alma konusunda bir seçimlik hakkım var mı?

Adaylar, revize edilen sınavlar öncelikle İngilizce dilinde Ocak 2019’da ve ardından ilave bazı dillerde çıkartılana ve
uygulamaya sokulana kadar güncel sınavlara katılmaya devam edeceklerdir. Revize edilen CIA sınavlarının
çıkartılmasından sonra, daha önceki CIA sınavları uygulamadan çıkartılacak ve artık kullanılmayacaktır.
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Ek olarak, IIA, revize edilen CIA sınav müfredatı temelinde ve sadece İngilizce olarak, seçilmiş bazı Pearson VUE
test merkezlerinde beta testlerini yapmaya Ocak 2018’de başlayacaktır. Bir CIA beta sınav bölümünü 2019 yılından
önce almak isteyenler, bu isteklerini, CCMS’de bir “yeni olay” kaydı açarak ve özet satırına “Beta Test Inquiry”
kelimelerini yazarak gösterebilirler. Bu soruya bir IIA personeli cevap verecek ve hakediş koşullarını ve gereken
ilave bilgileri açıklayacaktır.
14.

Yeni CIA sınavlarına hazırlanmak için gereken çalışma materyallerini nerede bulabilirim?

Her adayın CIA sınavlarına hazırlanmak için farklı yöntemleri tercih ettiğini tespit etmiş bulunuyoruz. Aşağıdaki
bilgiler, bu yöntemlerin tam ve kapsamlı bir listesi değil, sadece birkaç öneridir:



15.

CIA Sınavı: Neden ve Ne Yönde Değişmektedir? başlıklı elkitabında her CIA sınav bölümü için müfredatın
sonunda listelenen referans materyalleri ve dokümanlarını kullanmak ve incelemek.
Gözden geçirme kurs sağlayıcılarının geliştirdiği çalışma materyalleri ve dokümanlarını kullanmak.
Güncellenmiş CIA çalışma materyalleri ve dokümanlarının bulunup bulunmadığı hakkında bilgi almak için kurs
sağlayıcılarıyla doğrudan temas kurmak.
IIA enstitüleri ve bağlı kuruluşlarının sunduğu CIA hazırlık eğitimine katılmak. İngilizce sizin birinci ve asli diliniz
değilse yerel enstitünüzle temas kurunuz.
CIA sınavları için daha fazla para ödemek gerekecek mi?

CIA sınavı müracaat ve kayıt ücretleri aynı kalacaktır. Ücret bilgileri için, IIA’nın sertifikasyon Ücretlendirme Yapısı
web sayfasını ziyaret ediniz.
16.

Şu anda CIA sertifikasyonuna sahibim. Bu değişiklik beni etkileyecek mi?

Hayır. CIA sınav bölümlerinin üçünü de başarıyla geçmiş ve CIA sertifikası almaya hak kazanmış bulunan adayların
yıllık devamlı mesleki eğitim (CPE) koşullarını yerine getirmek dışında herhangi bir şey yapmalarına gerek yoktur.
17.

Bu konuda ek bilgileri nereden alabilirim?

IIA Global, ek bilgiler vermek için bir elkitabı hazırlamıştır. Elkitabını indirmek için bugün CIA Sınav Müfredatı
Değişiklikleri web sayfasını ziyaret ediniz.
18.

Ek sorularım olması halinde kiminle temas kurmalıyım?

IIA’nın Müşteri İlişkileri ekibi, CIA adaylarına yardımcı olmaya hazırdır. +1-407-937-1111 numaralı telefonu arayınız
ya da CustomerRelations@theiia.org adresine e-posta gönderiniz.
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