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1. Ana kütle: İç Denetçinin denetlenen alanın tamamı hakkında bir sonuca ulaşmak 
için örnek seçmek istediği veri setidir.   

2. Örneklem birimi: Saha çalışmasında yapılacak denetim testlerinin amacına bağlı 
olarak ana kütle içinden seçilen birim/belge/kişi vs.dir.  

3. Katmanlama: Bir ana kütlenin açıkça tanımlanmış benzer özellik ve niteliklere 
sahip alt kütlelere bölünmesi işlemidir. 

4. Örneklem büyüklüğü: İç Denetçinin ana kütle hakkında bir sonuca ulaşmak için 
kullanacağı ana kütle parçasını ifade eder. Örneklem büyüklüğünü tespit ederken, denetçi, 
örnekleme riskini, kabul edilebilecek hata miktarını ve beklenen hataların kapsamını dikkate 
almalıdır. 

5. Örnekleme riski: İç Denetçinin vardığı sonucun, ilgili ana kütlenin tümü aynı 
denetim prosedürüne tâbi tutulsaydı, ulaşılacak olan sonuçtan farklı olabileceği ihtimalinden 
kaynaklanır. İki tip örnekleme riski vardır: 

 Yanlış kabul riski: Örneklemenin ana kütleyi yeterli seviyede temsil etmemesi 
nedeniyle, ana kütle seviyesinde hatalı olan bir durumun yanlış veya eksik örneklem seçimi 
nedeniyle hatasız kabul edilmesi riskidir. 

 Yanlış red riski: Yanlış kabul riskinin tam tersi olup, örneklemenin ana kütleyi 
yeterli seviyede temsil etmemesi nedeniyle, popülâsyon seviyesinde hatasız olan bir durumun 
yanlış veya eksik örneklem seçimi nedeniyle hatalı kabul edilmesi riskidir. 

6. Kabul edilebilir hata: İhmal edildiğinde dahi denetim sonuçlarını etkilemeyecek 
azami hata seviyesidir. Denetçi, denetim konusunun İdare açısından önemi, denetim kaynağı 
ve maliyeti ile denetim süresini dikkate almak suretiyle bireysel tecrübesine dayanarak bu 
hata seviyesini belirler. 

7. Beklenen hata: Daha önceki denetimlerde tespit edilen hata seviyeleri, İdarenin 
prosedürlerinde yapılan değişiklikler, iç kontrol değerlendirmesinin sonuçları ve analitik 
inceleme prosedürlerinin sonuçları dikkate alınarak denetçi tarafından tespit edilen ve ana 
kütlede olması muhtemel hatadır. Bu hatanın kabul edilebilir hata seviyesinden yüksek 
olmasının beklendiği durumlarda denetçi daha büyük bir örneklem seçer. Aksi durumlarda 
ise, daha küçük örneklem grupları kullanılabilir. 

8. Örneklemden kaynaklanmayan risk: İç Denetçinin uygun olmayan denetim 
teknikleri kullanması kanıtları hatalı yorumlaması gibi seçilen örneklemden kaynaklanmayan 
farklı sonuçlara ulaşılması riskidir. 


