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?ç Soru?turmalarda Delil Toplama
Delil; iç soru?turmaya konu olan iddialar?n do?ru veya yanl?? oldu?unu ispata yarayan her türlü bilgi ve belgedir. Bu sayfada
bahsedilen delil kavram?, ?irket prosedürlerinin ihlali gibi idari konularda yap?lacak iç soru?turma kapsam?nda faydalan?lacak her
türlü yaz?l? ve bas?l? belgeleri, güvenlik sistemlerinin kay?tlar? gibi fizikî delilleri kapsamaktad?r.
Herhangi bir suç olay?nda, soru?turman?n adli makamlar taraf?ndan yap?lacak olmas? nedeniyle özel güvenlik birimlerinin görevi,
olay yerinin ve delillerin korunmas?ndan ibarettir.
Delil toplama i?lemi, iç soru?turman?n ilk safhas?nda, mümkün olan en k?sa sürede ve mülakatlardan önce yap?lmal?d?r.
?ç soru?turmac?, soru?turma konusunu destekleyecek delillerin neler oldu?unu ve bu delillerin kim(ler) taraf?ndan temin edilece?ini
iç soru?turma plan?n? yaparken belirler.
Daha sonra, ihtiyaç duyulan delillerin iç soru?turma görevlisine teslim edilmesi için ilgili ki?ilere yaz?l? (veya e-posta ile) talimat
gönderilir. Bu talimatta, delil talebinin dayanak olu?turdu?u yetki, delillerin genel olarak ne maksatla istendi?i, soru?turman?n
gizlili?inin korunmas? için takip edilecek gerekli uygulamalar, zaman k?s?tlamalar?, delillerin olu?turulmas? ve muhafazas? için
?ekil ?artlar?, ileti?im bilgileri belirtilir.
E?er, böyle bir talebin yap?lmas? halinde, talepte bulunan ki?i taraf?ndan delillerin bozulmas?, karart?lmas?, de?i?tirilmesi veya
yok edilmesi ihtimali varsa, delillerin yaz?l? olarak talep edilmesi yerine; bu ki?iyle toplant? ve mülakat düzenlenir ve ihtiyaç
duyulan delillerin iç soru?turmac? nezaretinde toplanmas? sa?lan?r.
Normal olarak, her olayda toplanacak deliller farkl?d?r. Hangi delillerin toplanmas? gerekti?ine, soru?turma konusunun özelli?ine
göre iç soru?turmac? karar vermelidir.
?ç soru?turmac?, soru?turma konusunu olu?turan iddialar?n veya tespitlerin gerçek olup olmad???n? ortaya koyan her türlü delili
toplamal?d?r. Toplanacak delillerin do?ru tespit edilmesi, iç soru?turmac?n?n ?irketin prosedürleri ve iç i?leyi?i hakk?nda çok iyi
derecede bilgi sahibi olmas?na ba?l?d?r.
Toplanan deliller, tespit tutanaklar?, CD/DVD?ler ve di?er belgeler soru?turma dosyas?na konulur.
Ses ve görüntü kay?tlar?ndan delil toplamada dikkat edilecek hususlar

Soru?turmay? destekleyecek ses ve görüntü kay?tlar?, tarih-saat bilgisini içerecek ?ekilde asgari iki suret halinde CD/DVD
ortam?na kopyalan?r.
CD/DVD etiketlenir ve kay?tlar?n al?nd??? tutanakla tespit edilir. Tutanak, iç soru?turmac?, CCTV operatörü ve güvenlik
müdürü/amiri taraf?ndan imzalan?r.
Ses kay?tlar?n?n dökümü ç?kar?l?r.
Ses ve görüntü kay?tlar?ndan elde edilen bulgular tutanak/rapor haline getirilir.
Yaz?l? belgelerden delil toplamada dikkat edilecek hususlar

Delil olarak kullan?lacak yaz?l? belgelere örnekler; ödeme belgeleri ve/veya fi?leri, harcama bildirimleri, faturalar, ?irket kredi
kart? ekstreleri, tespit tutanaklar?, sözle?meler, her türlü raporlar, toplant? tutanaklar?, defterler, kontrol formlar?, bilgisayar
ç?kt?lar? ve benzeri dokümanlard?r.
Yasal veya prosedürel bir engel yoksa, belgelerin as?llar? soru?turmac? taraf?ndan al?konulur.
Her belgeden iki suret fotokopi çekilerek, yetkili yönetici taraf?ndan onaylan?r.
Üçüncü bir suret, asl?n?n yerine konur ve üzerine ne maksatla ve kim taraf?ndan al?nd???na dair bir not yaz?l?r. E?er, fotokopi
çekilmesi pratik de?ilse, as?l suretin al?konuldu?una dair bir tutanak düzenlenir.
Bilgisayar ortam?nda bulunan delillerin toplanmas?, bu konuda e?itim alm?? yetkili ki?iler taraf?ndan yap?lmal?d?r. Yetkisiz ve
e?itimsiz ki?iler taraf?ndan yap?lacak, elektronik ortamda delil toplama çal??mas?n?n delillerin bozulmas?na sebep olmas?
kaç?n?lmazd?r.
Toplanan delillerden elde edilen bulgular, iç soru?turmac? taraf?ndan incelenerek bir rapor haline getirilir ve soru?turma dosyas?na
konulur. Bu inceleme sonras?nda, toplanacak yeni deliller, mülakat yap?lacak ki?iler ve mülakat sorular? belirlenebilir.
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