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EK 23 – KANIT VE BİLGİ TOPLAMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN 
AÇIKLAMALAR 

1. Kanıtların güvenilirliğinin değerlendirilmesi 

Denetim kanıtlarının güvenilirliğinin anlaşılabilmesi için kaynağı (kurum içi, kurum 
dışı gibi), doğası (yazılı, sözlü, görsel ya da elektronik gibi) ve gerçekliği (asıl olma, imza, 
mühür gibi) açılarından değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Denetim kanıtlarının güvenilirliği açısından genel olarak aşağıdaki ilkeler kabul 
edilmektedir: 

1) Yazılı veya belgeye dayalı kanıtlar, sözlü kanıtlara göre daha güvenilirdir. 

2) Bağımsız kaynaklardan elde edilen kanıtlar, İdare/birim içerisinden elde edilenlere 
nazaran daha güvenilirdir. 

3) İç Denetçinin kendisinin elde ettiği kanıtlar, denetlenen birimin sunduklarından 
daha güvenilirdir. 

4) Asıl belgeler, fotokopilerinden daha güvenilirdir. 

Denetim amaç ve kapsamına ilişkin önemli soruları cevaplıyorsa denetim kanıtlarının 
yeterliliğinden bahsedilebilir. Bu kanıtlara ilişkin testlerin başka bir denetçi tarafından da 
yapılması durumunda aynı sonuçlara ulaşılıyorsa, denetim kanıtlarının objektif ve yeterli 
olduğu kabul edilir.  

Denetim kanıtının, denetim konusunun önemlilik seviyesi ve riskleriyle orantılı olması 
gerekir. 

2. Kanıt türleri 

Denetim kanıtları türlerine göre fiziki, sözlü, belgeye dayanan ve analitik olmak üzere 
dört başlık altında gruplandırılabilir: 

1) Fiziki Kanıtlar: Genellikle kişilerin ve olayların gözlemlenmesi ya da varlıkların 
incelenmesi yoluyla elde edilmektedir. Müşahede yöntemiyle elde edilen delillerin örneklerle 
belgelendirilmesi ya da destekleyici mahiyette müşahede yapılmak suretiyle güçlendirilmesi 
yerinde olacaktır. Destekleyici mahiyetteki müşahedenin, diğer İç Denetçiler tarafından, 
mümkünse idari birimin temsilcilerinin katılımıyla yapılması yerinde olacaktır. Buna örnek 
olarak; fotoğraflar, haritalar, ses ve görüntü kayıtları sayılabilir. Müşahede sonuçları çalışma 
kâğıdıyla kayıt altına alınmalıdır.  

2) Sözlü Kanıtlar: Genellikle sorgulama ya da mülakat sonucunda İdarenin iç ve dış 
paydaşlarından elde edilen bilgilerdir. Aslında bu bilgiler ilgili paydaşın açıklamalarını 
yansıtmaktadır. Denetim çalışmaları kapsamında diğer denetim teknikleriyle elde 
edilemeyecek önemli ipuçları elde edilmesine ve konunun çok daha iyi anlaşılmasına imkân 
sağlamaktadır. Ancak sözlü kanıtların doğrudan kullanılması yerine mümkün olduğunca 
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belgelerle desteklenmesi, yeterli miktarda güvenilir ve uygun kanıtla denetim amaçlarına 
ulaşılmasını sağlayacaktır. 

Sözlü kanıtların güvenilirliği ve uygunluğu değerlendirilirken; mülakat yapılan kişinin 
görevi, bilgisi, uzmanlığı, inanılırlığı ve samimiyeti göz önünde bulundurulur. 

Sözlü ifadelerin denetim sonucuna önemli bir etkisinin olacağı düşünüldüğü takdirde, 
bu ifadeleri doğrulayan bir yazılı beyan tutanağı ya da ses veya görüntü kaydı alınmalıdır.  

3) Belgeye Dayalı Kanıtlar: Denetim kanıtlarının en yaygın şeklidir. Anlaşmalar, 
sözleşmeler, raporlar, faturalar, tutanaklar, mektuplar gibi çok çeşitli formlarda olabilir. 
Ayrıca uygun yöntem ve araçlarla bilgisayar kayıtlarından da elde edilmesi mümkündür. 

Belgelere dayalı kanıtların güvenilirliği ve uygunluğu denetim amaçlarıyla bağlantılı 
olarak kaynağı açısından değerlendirilmelidir. Güçlü bir iç kontrol sisteminin varlığı, İdare 
içerisinden elde edilen kanıtların güvenilirliğini artırır. 

4) Analitik Kanıtlar: Mali ve mali olmayan bilgiler arasındaki ilişkilerin incelenmesi, 
hesaplanması ve karşılaştırılması suretiyle elde edilen kanıtlardır. Analitik kanıtlar, “normal 
şartlar altında benzer sonuçların çıkacağı” varsayımıyla toplanır. Çoğu kez sayısal olmakla 
birlikte, analitik kanıtların sayısal karakterde olmadığı durumlarda mevcuttur. Analitik 
kanıtlar, dönemler arasında oran ve eğilim analizlerinden elde edilebileceği gibi eldeki 
bilgilerin alt gruplara ayrılması yoluyla da elde edilebilir.  

3. Kanıt toplama teknikleri 

Denetim testleri sırasında kanıt ve bilgi toplamak amacıyla aşağıdaki teknikler 
kullanılabilir: 

1. Gözlem: Denetlenen birimde işlemlerin veya faaliyetlerin nasıl gerçekleştirildiğinin 
bizzat İç Denetçi tarafından izlenerek bilgi edinilmesidir. Denetlenen birim tarafından 
gerçekleştirilen stok sayımının gözlenmesi buna örnek olarak verilebilir. 

2. Doğrulama: İç Denetçinin bir kaynaktan temin ettiği bilgilerin doğruluğunu, aynı 
veya daha fazla güvenilirlik derecesine sahip bir başka bilgi kaynağından temin edeceği 
bilgilerle teyit etmesidir. 

3. Görüşme: Denetlenen birimde işlemlerin veya faaliyetlerin nasıl 
gerçekleştirildiğinin bizzat İç Denetçi tarafından ilgili görevlilerle yüz yüze görüşülerek bilgi 
edinilmesidir. Bu yöntem, denetçi için denetlenen birimde karşılaşılan sorunlar veya önemli 
risklerle ilgili en kısa bilgi edinme yoludur. Ancak bu yöntemle yalnızca bir kaynaktan temin 
edilen bilgilerin diğer kaynaklardan doğrulanması gerekir. 

4. Anket: Herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için düzenlenmiş 
ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisidir. İyi düzenlenmiş bir anket (hizmet değerlendirme anketi/ 
memnuniyet anketi/ öz değerlendirme anketi) sürecin veya sunulan hizmetin etkinliği ve 
başarısı gibi konular hakkında yararlı bilgiler sağlar. 
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5. Analitik inceleme: Verilerin kendi içindeki ve aralarındaki rasyonel ilişkilere 
dayanarak değerlendirilmesini ifade eder. Analitik inceleme, ilgili veriler arasındaki 
tutarsızlık veya tahmin edilen tutarların önemli ölçüde sapması gibi verilerdeki tanımlanmış 
dalgalanmaların ve ilişkilerin araştırılmasını da kapsar. Özellikle denetimin bir bütün olarak 
gözden geçirilmesi ve risk değerlendirmesi aşamasında, denetlenen birimin faaliyet 
koşullarını ve çevresiyle olan ilişkilerini kavramak amacıyla denetçi tarafından analitik 
inceleme teknikleri uygulanır.  

6. Yeniden hesaplama/uygulama: Bir hesaplama veya işlemi tekrar yaparak aynı 
sonuca ulaşılıp ulaşılmadığının test edilmesidir. Bu test İç Denetçiye denetlenen birim 
çalışanları tarafından gerçekleştirilen işlemlere ne kadar güvenilebileceği hakkında fikir verir. 

 

 

 


