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SORGULAMA TEKNİKLERİ



SORULARIN ANATOMİSİ

a)Giriş sorgusu 
b)Bilgi odaklı sorgu 
c)Değerlendirme odaklı sorgu 
d)Kapanış sorgusu 
e)İtiraf odaklı sorgu

a)Açık uçlu sorular
b)Kapalı uçlu sorular 
c)Yönlendirici sorular 
d)Çifte –olumsuz sorular 
e)Kompleks sorular 
f)Tavır-davranış soruları

SORU ÇEŞİTLERİSORGU TİPOLOJİSİ (sınıfı)
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SORGU TİPİ

• GİRİŞ ODAKLI SORU

• BİLGİ ODAKLI SORGU

• KAPANIŞ SORGUSU

• Degerlendime 
Odaklı Sorgu

• İtiraf Odaklı 
Sorgu
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• Evet  / Hayır ile cevaplanması zor olan sorulardır 
• Șüphelinin detaylı bilgi vermesi için sorulur 
• Görüşmenin genel olarak bilgi odaklı sorgu bölümünde sorulur
• “Lütfen bana yaptığınız görevi anlatın....” 
• “Satın alma prosedürü departmanınızda nasıl ișliyor? 
•“Harcamalarınızı sisteme nasıl girdiğinizi  ve takip ettiğinizi anlatırımsınız? 
•“Kasada dün akşam çıkan 1000 TL lik açık için ne düșünüyorsun?
• “ Mehmet beyin ofisteki arkadașları ile ilișkileri hakkında ne düșünüyorsun?” 
• “ Dün saat 14:00 den 17:00 ye kadar neler yaptığınızı anlatınız.”

AÇIK UÇLU SORULAR



•Genellikle “Evet / Hayır” ile cevaplandırılan sorulardır 
•Tarih, yer, miktar, vs gibi belirli bir konu veya teyid için sorulan sorulardır 
•Kapalı uçlu sorular bilgi odaklı sorgu bölümünde mümkün olduğu kadar az 
sorulmalıdır . 
•Daha çok kapanıș sorgusu bölümünde sorulur

a)“Daha önce aynı şirkette çalıştın mı?” 
b)“ Ali bey hangi gün işyerine geldi?”
c)“ Eksik olan miktar ne kadardı?”
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KAPALI UÇLU SORULAR



SORULAR
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•Cevabın en azından bir kısmını kapsayan sorulardır.

•Genelikle zaten bilinen bir bilgiyi teyid etmek için sorulur.

•Sık kullanılmakla birlikte, dikkatli olunması gerekir.

a)“ O zaman...geçen seneden bu yana departmanınızdaki
operasyonda değişiklikler yapılmadı?..”, 
b)“ Hala Akın Grup`ta çalışıyorsunuz, öyle mi?”
c)“Bu sene promosyon aldınız, değil mi?” 
d)“ Başka kaynaklardan geliriniz yok mu?”



ÇİFTE OLUMSUZ SORULAR

•İki ardışık olumsuz beyanın ya da sorunun olduğu ifadelerdir.

•Şüphelinin kafasının karışmasına ve yanlış cevap vermesine neden olabilir.

•Mümkün oldukça bu tarz sorulardan kaçınmak gerekir.
“ Bazı şeylerin doğru olmadığından şüphelenmedin mi?” 
“ Bu belgelerin imzalanmaması gerektiğini düșünmemiș miydin?



KOMPLEKS SORULAR

•Kolayca anlaşılmak için oldukça karışık ifadeler içeren sorulardır 

•İçinde birden çok konu veya olay barındırabilir. 

•Şüphelinin kafasını karıştırabilir ve yanlış cevaplar verebilir 

•Birden çok cevap gerektirir ve cevap da karışık olabilir 

•Bu tarz sorulardan mümkün olduğunca kaçınmak gerekir

•“Buradaki göreviniz nedir, ve ne zamandır burada çalışıyorsunuz? 

•“O sabah saat kaçta ve neyle gelmiştiniz ve ofise geldiğinde neler 
yapmıştın?”
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TAVIR – DAVRANIŞ SORULAR
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•Görüşmede uyum ve olumlu bir hava yaratılması için sorulan sorulardır.

“ Mehmet bey,  bu sabah nasılsınız?” 
“ Dün sizi oldukça yorgun görmüștüm. Bugün nasılsınız, dinlenebildiniz mi?”

“ Spor yapmayı sever misiniz?” 
“ Sürekli uğraştığınız bir hobiniz var mı?”



SORGU TİPLERİ

GİRİŞ SORGUSU

BİLGİ ODAKLI 
SORGU

KAPANIŞ 
SORGUSU

DEGERLENDİRME ODAKLI SORGU

İTİRAF ODAKLI SORGULAR

Şüphelinin suiistimalle ilişkisi net olarak tespit 
edildiğinde itirafın alınması için sorulan sorulardır.

İtirafın içeriğinde ya masumiyetle ya da suçu kabul 
etmek vardır.

Şüphelinin ifadelerinde dürüst olup 
olmadığını test ederiz.

Sorular farazi olup, suçlama içermez.
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GİRİŞ SORGUSU
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•Görüşmenin ısınma hareketleridir.

•Şüphelinin görüşmeye katılım oranı arttırılır.

•Konunun içeriğine girilmez.

•Genel olarak posizyondan, sorumluluklardan, iş ortamından, vs 
konuşulur .

•Genel olarak şüphelinin doğru cevap vereceği sorular sorulur.



BİLGİ ODAKLI SORGU

•Konuyla ilgili bilgi toplamak için sorulan sorulardır .

•Çoğunlukla açık uçlu sorular sorulur 

•Gerektiğinde kapalı uçlu ve yönlendirici sorularda 
sorulabilir.

•Belirli bir mantık ve yapılandırılmış bir akış vardır
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KAPANIŞ SORGUSU

•Toplanan bilgileri teyit amacıyla sorulan sorulardır.

•Gözden kaçan, atlanmış bilgiler alınmaya çalışılır.



Yalan,herhangi bir kişi,topluluk veya kuruma,yanıltmak amacı güdülerek yapılan rol veya 
doğru olmayan her hangi bir ifadedir. 
Daha yalın bir anlamda, yalan yanlış olduğu(doğru olmadığı) bilinmesine rağmen, üçüncü 
partinin (kişi,topluluk veya kurumun) doğru olarak algılamasını amaçlayan bir hareket veya 
ifadedir. 

YALANI KEŞFETMEK

İstatistiklere göre ortalama bir insanın karşısındakini %50 oranında 
yakalayabilmektedir.
%90 doğruluğa yaklaşanlara ise ancak 1/10.000 oranlarında rastlanır.
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•Yalanın iki temel nedeni vardır;
Menfaat ya da ödül almak ve
Ceza ya da yaptırımdan kaçmak 

•Yalan söylemek  insanda stres yaratır 

•İnsan vücudu bu stresi yenmek için sözlü ve / veya sözsüz işaretler verir.

Yalanın Fizyolojisi;
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•Görüşme yapılan yerin fiziksel ortamı

•Kişilerin ruhsal durumu, hastalıkları, 

•Alkollü ve / veya uyuşturucu almış olmaları

•Irk, kültür, gelenek, örf ve adetler

•Patolojik yalancılık kişiliği

Davranışları Etkileyen Faktörler:
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•Vücut dilini okumak 

•Konuşma tarzındaki değişiklikler

•Neyi nasıl ifade ettiğini dinlemek

•Tutarsız duygusal davranışlar 

•Konunun dışına çıkmak

Yüz ifadelerini okumak
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•Daha hızlı veya daha yavaş konuşmaya başlamak.

•Daha yüksek yada alçak ses tonu.

•Kelimelerdeki vurguların ve tonun değişmesi .

•Yalan söylerken öksürükler ve boğaz temizlemeler.

Konuşma tarzındaki değişiklikler
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Tekrarlanan Sorular
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•Kişi soruşturmacının sorularını sürekli tekrarlama eğilimindedir.

•Amacı cevabı düşünmek ve tasarlamak için zaman kazanmaktır.
“Soru neydi bir daha tekrarlarımsınız?” 
“Ogün saat kaçta geldiği mimi soruyorsunuz?”
“Neden müşteriyle irtibata geçmediği mimi soruyorsunuz?



Sorgu ile ilgili yorumlar:

•Fiziksel ortam ile ilgili sürekli şikayet ve yakınma 

•Sorgunun ne zaman biteceğini, sonra ne olacağını,vs sorma
“Oda soğuk,üşüyorum...” 
“neden kendi ofisimde görüşme yapamıyoruz?
“Bu odada olmak zorun damı?” 
“Neden masanın bu tarafında oturmak zorundayım?” 
“Görüşmemiz ne zaman bitecek? 
“Arkadaşıma sözüm var,yetişmem lazım.”
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•Normal, genel konularda iyi hatırlama 

•Konuyla ilgili önemli bölümlerde ve sorularda hatırlamada zorluk 
“...hiç anımsamıyorum.”
“...şuanda hatırlamıyorum..”

Duruma göre hafıza taktikleri:

bakitoraman@fac.com.tr



Mazeret üretme:
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•Önemli konular geldiğinde mazeretler üretmeye başlar

“ O zaman çok stresliydim, hiç dikkat etmedim” 

“ Başım ağrıyordu, fark etmemişim” 

“ O sırada gözüme bir şey kaçmıştı , göremedim..”



•Sürekli yemin etmek,ant vererek kredibilitesini arttırmaya çalışmak.

“Vallahi orada değildim....
“Çocuklarımın adına yemin ederim...” 

“Kuran Mushaf çarpsın...almadım...” 
“Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim yapmadım...”

Çok sık yemin ve ant vermek:
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Yalanı sorgu sırasında örtmek ve soruşturmacıyı bu şekilde ikna edebilmek için çok sık 
kendini doğrulatma ifadeleri kullanır...

“Karıma sorun...” 
“Okuldan arkadaşım Mehmet`le konusun....” 
“Genel Müdüre sorduğunuzda aynısını söyleyecektir...” 

“Tele komdan kayıtlarımı isterseniz orada görürsünüz...” 
“Ali`nin eski sevgilisi bunu iyi biliyor,ona sorun...” 
“Ben dinime bağlı biriyim,herkese sorun söyleyeceklerdir.” 
“8 yıldır burada çalışıyorum,herkes beni tanır,..”

Çok sık doğrulatma ifadeleri:
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Soruları cevaplamak yerine sıkça sorularla karşılık vermek 
ve  böylece detaylı bilgi vermekten kaçınmak.

“Neden bu kadar üzerime geliyorsunuz”? 
“Neden böyle bir şeyi yapayım ki?” 
“Neden diğerlerine değil de bir tek bana soruyorsunuz?”
“Bana yalancımı diyorsunuz?” 
“Benim yaptırımımı söylüyor?” 
“Benim mi çaldığımı düşünüyorsunuz?”

Soruya soru ile karşılık vermek:
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Yalanı ve yaptığı suiistimali gizlemek adına soruşturmacıya gereğinden fazla saygı 
gösterilerinde bulunur yada çok samimi davranışlar ve ifadeler sergilemeye çalışır.

“Beyefendi, zat-ı alinize ve yaptığınız işe çok saygı duyuyorum, siz sadece işinizi       
yapıyorsunuz fakat naçizane benim bu konuda bir ilgim yok...”

“Geçen gün öğlen yemeğinde sizin sınıf arkadaşınız Mehmet abiyle birlikteydik, beni 
çok sever kendisi, bütün yemek sizin kulaklarınızı çınlattık, size selamları var...”

Aşırı saygı ve yakınlık ifadeleri:
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Genellikle (ama her zaman değil) kasayı ben açarım. 

�Hesaplarda normal olarak (ama daima değil) ben mutabakat yaparım.  �

Çoğunlukla  (ama daima değil) ikinci imza alırım.

�Artık onunla çok sık (tamamen değil) görüşmüyorum.  �

Onu nerdeyse hiç (fakat onu tanıyorum) hatırlamıyorum.

ANAHTAR  KELİMELER
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Sorgu yerine “Görüşme” 

�İfade almak yerine “Bilginize başvurma” 

�Çalmak  yerine  “alma”  �

Dolandırıcılık  yerine“yanlış işlem”�

Sahte belge yerine“gerçek olmayan belge” 

Ceza yerine “yaptırım”

Sorgu odası yerine “görüşme odası”

“Kanunsuz yerine “prosedürlere aykırı”.
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Doğru ve samimi

Rahat görünüm
�

İyi bir göz kontağı 
�
Dürüst ve açık ifadeler

�

SUÇSUZ İNSAN
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Dik oturma ve öne doğru eğilme

�Oturma posizyonu az ve yavaş hareketlerle değiştirir

�Kolları açıktır �

Dikkatli , özenli, kibar





Yalan ve aldatan
Endişeli görünüm
Sert ve dik kafalı bir tavır 
Zayıf göz kontağı 
Duruş ve tavır değişiklikleri 
Omuzları düşmüş
Sinirli ve stresli hareketler 

HİLEKAR
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Ağız kuruması, yutkunma 
Kollarını çapraz bağlamak 
Ağzını kapatmak, boğazını 
Sandalye altında ayaklarını kıvırmak 
Esnemek 
Göz kırpma
Kazımak, çizmek, saçlarıyla oynama, vs.



Yalan söyleyen kişi göz temasından kaçınır, göz göze gelmemek için elinden geleni yapar.
�Yalan söyleyen ya da bir gerçeği saklayan kişi, ellerini ve kollarını daha az kullanır.

�Kendisine soru sorulduğunda elleri sımsıkı kapanıyorsa ya da avuçları aşağı dönükse bu 
yalanın sinyalidir.

�Ellerini yüzüne ya da boynuna doğru götürür ama bedeniyle teması sadece bu kısımlarla 
sınırlı kalır.

�Belli belirsiz , kaçamak şekilde omzunu silker.

�El kol hareketleriyle söyledikleri arasında zamanlama hatası vardır,
baş hareketleri mekaniktir.
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Şaşırmış korkmuş ya da mutluymuş rolü yapıyorsa yüzünde beliren ifade 
ağız bölgesiyle sınırlı kalacaktır.

�Konuşma sırasında sırtını dik tutmaz.

�Kendisini itham eden kişiden uzaklaşmak isteğiyle muhtemelen 
bakışlarını kapıya doğru çevirir.

�İşaret parmağını ikna etmek istediği kişiye yöneltmez.

�Kendisini itham eden kişiyle arasına bir takım nesneler koy
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HİLE DENETİM EKİBİMİZ ADINA
KATILIMINIZ ve KATKILARINIZ İÇİN

TEŞEKKÜRLER

Kaynak .

İsmmmo Akademi Ders Notlar

Mesut Demirbilek Sunumları


