
Veri Analizi: 
Risk Bazlı Denetimin Çözümü



Geleneksel karşı 
Riske Dayalı Denetimler

Riske dayalı iç denetim, önce bir kuruluşun 
hedeflerini değerlendirerek ve iç kontrollerin 
kendilerini tehdit eden riskleri kabul edilebilir 
seviyelere indirip düşürmediği konusunda bir 
görüş sağlayarak başlar. Oluşturulan 
görüşlere göre bu hedeflere ulaşılıp 
ulaşılmayacağı belirlenir. Buna karşılık, 
geleneksel iç denetim, finansal, suistimal ve 
muhtemelen BT riskleri üzerindeki kontrolleri 
de dikkate almakla sınırlıdır.

Günümüzde risk esaslı iç denetim, iç 
denetimden beklenen standarttır. Yeminli İç 
Denetçiler Enstitüsü'ne göre, risk temelli iç 
denetim, iç denetimin şu sonuca varmasına 
olanak tanır:

1. Yönetim, risk iştahının üzerindeki ve altındaki 
riskleri belirlemiş, değerlendirmiş ve bunlara 
yanıt vermiştir.

2. Risklere verilen yanıtlar etkilidir ancak risk 
iştahı dahilindeki yapısal riskleri yönetmede 
aşırı değildir.

3. Artık risklerin risk iştahıyla uyumlu olmadığı 
durumları düzeltmek için harekete geçiliyor.

4. Yanıtların etkinliği ve eylemlerin tamamlanması 
da dahil olmak üzere risk yönetimi süreçleri, 
etkin bir şekilde çalışmaya devam etmelerini 
sağlamak için yönetim tarafından izlenmektedi.r

5. Riskler, yanıtlar ve eylemler uygun şekilde 
sınıflandırılıyor ve raporlanıyor.

Bu teknik incelemede, denetçilerin risk temelli bir denetim sırasında karşılaştıkları riskleri nasıl 
değerlendirebileceklerini, bunlara nasıl yanıt verebileceklerini ve analiz edebileceklerini 
inceleyeceğiz.

https://global.theiia.org/standards-guidance/topics/Documents/201501GuidetoRBIA.pdf


3

anlamaya yardımcı olan önemli bilgiler sağlar. Örneğin, 
döneme ait tüm işlemler hesap ve yevmiye kaynağına 
göre özetlenebilir. Sonuçların hızlı bir şekilde gözden 
geçirilmesi, denetçiye şunları söyleyebilir:

• Ne tür girişler var

• Çok sayıda elle yapılan yevmiye kaydı olup
olmadığı ve en çok hangi hesapların etkilendiği

• Kredi hesaplarındaki faaliyet hacmi

• Alacak hesapları kayıt kaynağından olmayan aşırı
kredilerin alacak hesaplarına dahil edilip edilmediği

• Alacak hesabı kayıt kaynağından olmayan aşırı
borçların gelirlere dahil edilip edilmediği

• Yevmiye bakiyelerinin olup olmadığı ve her bir
hesaba kaç işlemin dahil edilip edilmediği

Bu ayrıntılı analizle denetçiler, riskleri temsil edebilecek, 
daha spesifik sorular sorabilecek ve çevre hakkında bir 
anlayış kazanabilecek önemli kayıtlı faaliyetleri 
belirleyebilir. Bu tür bir özetlemenin önceki yıla ait benzer 
bir özetle karşılaştırılması, denetçinin yıl içindeki 
değişiklikler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına ve 
cari yıl için dikkate alınması gereken kalemlerin kapsamını 
daraltabilmesine yardımcı olacaktır.

Risk Değerlendirmesi
Mevcut standartlar, denetçilerin, iç kontrolleri de dahil 
olmak üzere, kuruluşun endüstrisi ve çevresi hakkında 
kapsamlı bir anlayış kazanmasını gerektirir. Gerekli risk 
değerlendirme prosedürleri, yönetimin ve diğerlerinin 
sorgularını, sorgulara verilen yanıtları desteklemek için 
gözlemleri ve teftişleri ve analitik prosedürleri içerir. Veri 
analizi, kamuya açık olabilecek sektör verileriyle 
karşılaştırma için bilgileri analiz etmek için kullanılabilir.

Bir müşterinin birden fazla ürün hattına sahip olduğu 
durumlarda, daha iyi karşılaştırmalar yapmak veya kamuya 
açık kıyaslamalardan varyasyonları açıklamak için ürün 
hattına göre satış ve maliyet ayrıntılarını elde etmek gerekli 
olabilir.

Yönetimin muhasebe sistemi, çeşitli türdeki işlemlerin 
başlatılması ve kaydedilmesi ve tahminlerin gerekli olduğu 
alanlar hakkında sorgulaması gerekli prosedürlerdir. 
Deneme bakiyesi, mali tablo hazırlama için normal kaynak 
olduğundan, denetçi, işlem akışlarını anlamak için yıldan 
bugüne bir defteri kebir detay raporu almalı ve adli tipte 
analiz yapmalıdır.

Veri analiz yazılımı ve raporun elektronik versiyonu ile bu 
tür prosedürler güçlüdür ve müşterinin mali ortamını 

Bir Denetçi Kararının Rolü
Bir denetim, önemlilikle başlar ve biter - bir denetçinin risk değerlendirmesi ve müteakip denetim prosedürlerini uygularken 
hangi kapsamı belirleyeceğine karar verirken başladığı eşik miktardır. Kabul edilebilir yanlış beyan, mali tablolarda önemli bir 
yanlış beyana neden olmadan bir hesap bakiyesinin düşebileceği miktardır. En son denetim standartlarında belirli bir formül 
bulunmamakla birlikte, denetim planlanırken miktarların belirlenmesi gerekir. Bunlar, denetçinin nicel ve nitel 
muhakemesine dayanmalı ve finansal tabloların kullanıcılarını dikkate almalıdır. Uygun muhakeme çalışma kağıtlarında 
belgelenmelidir.

Veri analizi yazılımının, inceleme için ne kadar veri içe aktarılabileceği konusunda bir sınırı olmadığı için, katmanlar veya veri 
popülasyon profilleri, tek tek önemli öğelerin ve yine önemli olan öğe gruplarının belirlenmesine yardımcı olabilir. Denetim 
stratejisini planlarken denetçinin yargısının temelini destekleyecek belgeler de sağlayabilirler.
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Planlama süreci boyunca risk değerlendirmesi, 
dolandırıcılığın gerçekleşmiş olabileceği risklerin dikkate 
alınmasını içerir. Hile riski değerlendirmesi için denetim 
standardı, denetçilerin neyin yanlış gidebileceğini ve 
yönetimin mali tabloların her bir önemli alanında kasıtlı 
olarak nasıl önemli bir yanlışlığa neden olabileceğini 
sormasını gerektirir.

Standartlarda özetlenen suistimal risk faktörleri, baskılar 
veya teşvikler, fırsatlar ve rasyonelleştirmelerden  oluşan 
suistimal  “üçgeni ”  ile  ilgilidir . Denetçi , gerekli 
sorgulamalara  ek olarak , olası  hileyi  belirlemeye  veya 
tanımlanan  tüm risk  faktörlerine  yanıt  vermeye  yardımcı 
olmak  için özel  analizler  yapmalıdır . Aşağıda  listelenen 
prosedürler , geçerli  denetim  standartlarından  ve 
eklerinden  alınmıştır . Veri  analizi  yazılımı , bu prosedürleri 
etkin bir şekilde gerçekleştirmek için kritik bir araçtır.

• Daha önceki analitik prosedürlerde tanımlanan
olağandışı veya beklenmeyen ilişkileri analiz edin.

• Ayrıştırılmış gelir analizi yapın (ay veya çeyreğe göre,
ürün yelpazesine göre vb.)

Suistimal Riski Değerlendirmeleri – 
SAS 99 veya ISA 240

• Giderlerin/harcamaların ve bordronun ayrıştırılmış
analizi

• Raporlama dönemlerinin sonunda yapılan yevmiye
kayıtlarını ve diğer olağandışı girişleri tanımlayın ve
test edin

• İnceleme için muhasebe tahminlerini belirleyin; temel
ayrıntıları analiz edin

• Dönem sonunda kesme prosedürlerini gerçekleştirin
Cari dönem için envanter miktarlarını, sınıf veya
envanter kategorisine, konuma veya diğer kriterlere
göre önceki dönemlerle veya sürekli kayıtlarla sayılan
miktarların karşılaştırılması

• Fiziksel envanter sayımlarının derlenmesini test edin
Adreslerin veya telefon numaralarının eşleşmesini
belirlemek için satıcı listesini bir çalışan listesiyle
karşılaştırın

• Bordro kayıtlarında mükerrer adresleri, çalışan kimliğini
veya vergi dairesi numaralarını veya banka hesaplarını
tanımlayın

• Alışılmadık kalıplar veya eğilimler için satış indirimlerini
ve getirilerini analiz edin

• Büyük ve olağandışı harcamaların uygunluğunu gözden
geçirin 

Amerikan CPA Enstitüsü'ne (AICPA) bağlı Denetim Kalitesi Merkezi, Yevmiye Giriş Testi ile ilgili bir Uygulama 
Yardımı yayınladı. Kılavuz, veri analizi yazılımı kullanılarak gerçekleştirilebilecek aşağıdaki 16 sorguyu listeler:

Eşleşmeyen yevmiye kaydı kayıtlarını bulun Elle yapılan kayıtları bulun

Yevmiye kayıt numarası dizisindeki boşlukları bulun Örnek yevmiye kayıtları (rastgele veya yüksek tutarlı)

Yüksek tutarlı yevmiye kayıtlarını bulun Belirli yevmiye kayıtlarını bulun (ay, gün veya Yevmiye# ile)

Olası mükerrer yevmiye kayıtlarını bulun Belirli hesapları içeren tüm yevmiye kayıtlarını bulun

Yuvarlak tutarlı yevmiye kayıtlarını bulun Bir dizi hesaptaki tüm yevmiye kayıtlarını bulun

Çalışana göre yevmiye kayıt bilgilerini bulun İleri tarihli yevmiye kayıtlarını bulun

Belirli bir çalışan tarafından yapılan tüm kayıtları bulun Olağandışı (standart dışı) açıklamalara sahip kayıtları bulun

'Yevmiye kayıt türü' kodu için değerleri bulun Hafta sonları yapılan  kayıtları bulun
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Denetim Riski veya “Önemli Yanlışlık” riski (BDS
315) genellikle bir formül olarak görülür:

ÖYR = Doğal Risk (DR) x Kontrol Riski (KR)
Denetim Riski = ÖYR  x Tespit Riski (TR)

Standartlar, denetçilerin denetim prosedürlerini (yaptıkları 
testlerin niteliği, zamanlaması ve kapsamı) ÖYR'ye 
bağlamasını gerektirir. DR ve KR düşükse (düşük bir risk 
elde etmek için kontroller test edilmelidir), bu belirlemeyi 
yapmak için uygulanan risk değerlendirme prosedürleri 
denetçinin riskini azaltmak için yeterli olabilir. Değillerse 
veya herhangi bir hile riski faktörü tanımlanmışsa, denetçi 
ek prosedürler uygulamak için bir planla yanıt vermeli ve 
bunlar müşteriye göre özelleştirilmelidir.

Önemlilik, finansal tablolar ve diğer denetimler için önemli 
bir kavramdır çünkü bir popülasyonun %100'ünü 
incelemenin maliyeti müşteriler için engelleyici olacaktır.

Para  birimi  örneklemesi  gibi bazı  örnekleme  biçimleri , 
örnekleme  uygulamasını  planlarken  parametre  olarak 
kabul  edilebilir  ve  beklenen  hataların  kullanılmasını 
gerektirerek önemlilikten yararlanır.

Büyük popülasyonlarda, veri çıkarma, tek tek önemli tüm 
öğelerin tanımlandığından emin olmanın tek etkili yoludur.

Risk Değerlendirmelerine Yanıt Verme: 
Denetim Yaklaşımı

Örnek: Önemli Yanlışlık Riskini En Aza İndirme
Aşağıda, zaman kazanmak ve önemli yanlış bildirim riskini en 
aza indirmek için veri analizinin erken ve sıklıkla nasıl 
kullanılabileceğine ilişkin bir örnek yer almaktadır:

Big Kachina, Inc., iş ekipmanlarının hızla genişleyen çok 
lokasyonlu bir perakendecisidir. Toplam varlıklar, alacak 
hesaplarındaki 9.914.148 $ dahil olmak üzere 12.000.000 
$'dır. Müşteri tarafından sağlanan alacak yaşlandırma raporu, 
vadesi 120 gün veya daha uzun süre olan bakiyenin 252.000 
dolardan fazla olduğunu gösterdi. Ayrıntılı raporun elektronik 
bir versiyonu elde edildi ve daha fazla analiz, 120 gün veya 
daha fazla vadesi geçmiş olandan ayrı olarak daha fazla cari 
hesap alacak bakiyesinin incelenmesi kararının 
belgelenmesine yardımcı oldu.

Denetçi, 20 dakikadan daha kısa bir sürede aşağıdaki 
adımları gerçekleştirebildi:

1. Alacak hesapları için
izleme sistemini daha
iyi anlayın

2. Verileri toplayın ve
müşterinin izleme
raporu ve defteri kebir
bakiyesi  üzerinde
mutabakat sağlayın

3. Son tarih alanını
kullanarak yaşlanma
raporunu kontrol edin
(hesaplamaları yeniden
yapın)

4. Vadesi geçmiş bakiyeleri
ayırın ve bunları ve
mağazaya göre daha
güncel bakiyeleri
özetleyin, ardından
mağazaya göre toplam
vadesi geçmiş hesapların
yüzdesini karşılaştırın ve
hesaplayın

5. Yüksek yapısal ve
kontrol risk
değerlendirmelerine
yanıt vermek için etkili
bir stratejiye karar verin
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Daha az deneyimli personel, normalde ÖYR'ne yanıt olarak 
detay testlerini (ileri denetim prosedürleri) veya diğer 
maddilik testlerini gerçekleştireceğinden, denetim 
programının yalnızca gerçekleştirilecek testleri değil, aynı 
zamanda verileri elde etme sürecini de açıkça tanımlaması 
önemlidir. , veri analiz yazılımına içe aktarma ve çalışma 
kağıtlarının bir parçası olacak çıktı. Bazı firmalar, bir 
denetim sırasında verileri almak, içe aktarmak ve analiz 
etmek için BT uzmanlarını kullanma politikasını 
benimsemiştir; ancak bu uygulama, testin sonuçlarını 
görmesi ve daha sonra ne yapacağına karar vermesi 
gereken saha denetçilerini engeller. Veri analizi yazılımıyla, 
yalnızca şüpheli özetlenmiş bir miktarın detayına inmek, 
istisnayı temizlemek veya izole etmek için gereken kanıtları 
sağlayabilir.

IDEA ve SmartAnalyzer ile denetçiler, negatif 
tutarlar, mükerrer tutarlar, yuvarlanmış tutarlar 
ve alacak hesapları, defteri kebir, borç 
hesapları, envanter ve sabit kıymet verileriyle 
ilgili olağandışı açıklamalar gibi genel 
göstergeleri kolayca test edebilir. Testler 
önceden geliştirildiği için personelin eğitim 
süresi en aza indirilebilir.

Diğer Testler
Önemliliğin belirlenmesine dayanan diğer testler, daha az 
riskli hesaplar için teyitler için bir numunenin çıkarılmasını 
ve daha sonra bu eski kalemler için sonraki koleksiyonların 
eşleşmesini içerecektir. Veri analizi yazılımının gücü ve 
verimliliği olmadan, denetçi tüm popülasyondan hesaplar 
seçmiş ve birkaçının vadesi ciddi şekilde geçmişse ortaya 
çıkacak kaçınılmaz sorunlarla ilgili bütçesini aşmış olabilir.

Denetim Programı Adımları
Veri analizi, doğruluk ve kesinti iddialarını test etmek için 
en uygundur. Tamamlanmayı test ederken bir 
veritabanında olmayan bir şeyi "bulmak" imkansız olsa da 
denetçi, her ayın popülasyonda temsil edildiğini belirlemek 
için tarih istatistiklerini kontrol edebilir. İşlem kesintisi testi, 
doğru dönemde kaydedildiklerini belirlemek için sonraki 
ödemelere bakmayı içerir.

Denetim programı adımları, önemli yanlış bildirim riskini 
azaltmak için testlerin (ilerideki denetim prosedürlerinin) 
nasıl kullanılacağını belirterek denetçinin risk 
değerlendirmesini yansıtmalı ve bunlar hesap bakiyesi için 
ilgili beyan tarafından tanımlanmalıdır. Önceki örnekte, 
değerleme iddiası, vadesi geçmiş hesapların yüksek yüzdesi 
nedeniyle net alacak hesaplarının fazla gösterilmesi (veya 
şüpheli alacaklar karşılığının düşük gösterilmesi) riskinin 
yüksek olmasından etkilenir. Karşılık hesabının 
denetlenmesi için yapılacak iş, sonraki tahsilatları 
içerdiğinden, bu hesaplar için de mevcudiyetine dair kanıt 
elde edilir. Teyitlerden gelecek olan varlığa ilişkin denetim 
kanıtı, bu durumda popülasyonun ayrıştırılmasıyla 
azaltılabilir.
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Analitik Prosedürler
Analitik prosedürler, basit mali tablo bakiyesi ve oran karşılaştırmalarından karmaşık korelasyonlara, zaman serilerine ve 
trend analizlerine kadar her şeyi içerir; bununla birlikte, büyük ve olağandışı öğeleri belirlemek için görsel olarak tarama 
kayıtları da içerirler. Her durumda amaç, bir beklenti belirlemek, ardından testi veya diğer prosedürü gerçekleştirmek ve 
sonuçları ilk beklentiyle karşılaştırmaktır. Denetim kanıtı, varyansların nedenlerini açıkladıktan ve doğruladıktan sonra 
denetçinin hesap bakiyesi veya bir dizi işlem hakkındaki sonucuyla birlikte bu sürecin belgelenmesinden oluşur.

Olağandışı öğeler arayan defteri kebir veya yan hesapları taramak, ayrıntıları özetleme ve mevcut olabilecek hatalarla ilgili 
endişeleri veya soruları ortaya çıkaran her şeyi daha fazla araştırmak için ayrıntılı inceleme olanağı sağlayan veri analizi 
yazılımıyla oldukça etkilidir.

Aşağıda, veri analizinin denetim etkinliğini sağlama ve müşteriler için katma değer sağlama yeteneğini gösteren iki örnek 
yer almaktadır:

Analitik Prosedür Denetime Etkisi Müşteri için Değer

Alacaklı tarafından yapılan tüm nakit 
ödeme yılını özetleyin ve önceki yıla 

ait benzer bir özetle karşılaştırın.

Yıllar arasında envanter birim 
maliyetlerini karşılaştırın.

Denetçinin, yeni alacaklılara yapılan 
fazla ödemeleri ve diğer ödemeleri not 
etmesine olanak tanır. İstisnaya göre 
denetim, suistimal tespiti için etkilidir.

Denetimin ikinci ve üçüncü yıllarında 
envanter testi gerçekleştirme 
maliyetini düşürür. Artışlar, 

denetçinin ekonomik eğilimler 
hakkındaki bilgisine ve fiyatlara 

ilişkin diğer faktörlere dayalı 
beklentilerle karşılaştırılabilir.

Aşırı ödemelerin doğru olmasına 
rağmen müşteri için israf olduğu 
durumlarda çek işleme verimliliği 

önerilebilir.

Tüm envanter kalemlerini analiz 
ederek, müşterilere envanter 

verilerinde önemli olmayabilecek 
ancak yine de değerli eylem kalemleri 
sağlayacak anormallikleri veya hataları 

görmelerine yardımcı olacak özel 
raporlar sağlanabilir.

Tespit riski, denetçinin önemli bir hatayı gözden kaçırma 
olasılığını temsil ediyorsa, denetçinin dikkatine daha fazla 
ayrıntı getirmek için analitik prosedürlerin kullanılması bu 
riski azaltmaya yardımcı olacaktır. Risk değerlendirmesi 
sırasında gerçekleştirilen analitik prosedürler, müşterinin 
daha iyi anlaşılmasını sağlar ve çalışma, denetim kanıtı 
olarak sayılır. Belirlenen risklere karşılık olarak müteakip 
denetim prosedürleri olarak uygulandığında, aynı veriler, 
gruplamalardaki daha küçük miktarların denetçinin ilişkileri 
daha kolay görmesine ve açıklanması gereken 
anormalliklerin nedenini izole etmesine izin verecek 
şekilde ayrıştırılabilir.

Bazı durumlarda, örnekleme kullanıldığında ortaya çıkan 
zorluklardan müşterilerin ve denetçilerin kurtulmasına 
yardımcı olmak için veri analizi de kullanılabilir. Maddi 
doğrulama testi için kullanılan bir örneklemdeki hata oranı 
beklenenden yüksekse denetçi, belirlenen yanlışlıkların 
nedenlerine ilişkin bir analiz yapabilir ve hataların nasıl 
yansıtılacağına karar verirken bu bilgiyi kullanabilir.

Örneğin, giriş yapan kişi tarafından nakit ödeme 
verilerinde alışılmadık derecede yüksek sayıda hata analiz 
edilirse denetçi, bulunan hataların nakit ödemeler 
üzerindeki etkisini daha iyi belirlemek için giriş yapan kişi 
tarafından örneği ve popülasyonu özetleyebilir.
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İç Kontrol Testi
Ana işlem sınıfları üzerindeki iç kontroller, yönetimin 
direktiflerinin yerine getirilmesini sağlayan manuel ve 
otomatik kontrol faaliyetlerini içerir. Günümüzde çoğu 
şirkette BT, özellikle yetkilendirme ve görevlerin ayrılması 
(şifreler ve diğer erişim kontrolleri aracılığıyla), doğruluk ve 
eksiksizlik (program değişikliği kontrolü üzerindeki BT genel 
kontrolleri ve her önemli uygulamada işleme kontrolleri 
aracılığıyla) alanlarında kontrol faaliyetlerini önemli ölçüde 
etkiler. ). Bilgi sistemi verileri bu tür analitik prosedürler için 
kullanılacaksa, ayrıntıların güvenilirliğini belirlemek için test 
kontrollerine ihtiyaç duyulacaktır.

Sonuçlar
Denetim, kanıtları sürekli olarak değerlendirmek ve denetim 
riskini en aza indirmek için prosedürlerin ne zaman yeterli 
olduğunu belirlemek için denetçinin muhakemesini 
gerektiren yinelemeli bir süreçtir. Veri analizi yazılımı, 
manuel olarak veya tek başına elektronik tablolarla elde 
edilebilecek olandan daha iyi kapsama ve risk azaltma sağlar. 
Müşterinin sistemlerini ve raporlama ortamını anlamak için 
bir denetçinin aracıdır; anormallikleri, hataları ve olası 
dolandırıcılığı belirlemek; ve bir işlem veya ana dosya 
içindeki bireysel öneme sahip tüm öğelerin çıkarılması.

Veri analizi yazılımı, kontrol testlerini kolaylaştırmada 
yararlıdır: istenen güven düzeyine ve kesinliğe dayalı 
olarak örnek boyutlarını hesaplar ve denetçinin vardığı 
sonuçları belgelendirmesine yardımcı olmak için elde 
edilen güveni hesaplar.

Numuneyi rastgele, sistematik veya tabakalı rastgele bir 
temelde çıkarmak için numune alma modülleri de 
mevcuttur. Tabakalı rastgele örnekleme, denetçi “çift 
amaçlı bir test” tasarlıyorsa yararlıdır, çünkü örneklem, 
denetçinin her gruptan kaç kalem seçeceğine ilişkin 
muhakemesine göre her tabakadan kalemleri rastgele 
seçecektir.

Veri analizini uygulamada en başarılı olan muhasebe 
firmaları, prosedürleri denetim süreçlerine dahil eder. 
Personele yeterli eğitim ve destek sağlarlar ve teknik 
uzmanlara aşırı güvenmeye karşı önlem alırlar. Saha 
denetçilerini, BT denetçilerini başka alanlarda çalışmak 
için serbest bırakan veri analizi yazılımıyla donatarak 
yetersiz personel seviyesi sorununun üstesinden gelirler.

Doğru şekilde uygulanan ve denetime entegre edilen veri 
analizi, denetçinin finansal tablolardaki önemli yanlışlıkları 
tespit etme sorumluluğuna ilişkin beklentiler boşluğu 
ikilemini çözebilir.
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Ek
SmartAnalyzer, standart testleri tanımlamada ve raporlar 
oluşturmada zamandan ve emekten tasarruf etmek, 
analizi hızlandırmak ve denetim kalitesini ve tutarlılığını 
artırmak için her denetim görevinde IDEA ile birlikte 
kullanılabilen bir sorgular ve görevler topluluğudur. 
Aşağıda SmartAnalyzer aracılığıyla kullanılabilen 
testlerden bazıları verilmiştir.

Büyük Defter Testleri
Şunları içeren yevmiye kayıtlarını tanımlayın:
• Bakiye Dengesizliği
• Mükerrer
• Eksik
• Hafta sonları, belirli tarihler veya

saatlerde yapılan kayıtlar

Raporlar ve özetler:

• Kullanıcı
• Hesap kombinasyonları
• Büyük miktarlarda yevmiye kayıtları
• Yuvarlatılmış tutarlarla yevmiye kayıtları
• 999 ile biten yevmiye kayıtları
• Belirli yorumlara sahip günlük girişleri
• Hesap numarası
• Dönem veya kaynak
• Kaynağa veya döneme göre hesap bakiyeleri

Envanter Testleri
• Makbuz tarihine göre yaşlandırma
• Envanter bakiyesini yeniden hesaplayın
• Envanter devir oranını hesaplayın
• Birim devir oranını hesaplayın
• Sıfır veya negatif birim maliyet
• Eldeki negatif miktar
• Envanter konumu özeti

• Büyük envanter miktarları
• Belirli bir tarih civarında alınan envanter
• Son satış fiyatı birim maliyetin altında
• Satış fiyatını birim maliyetle karşılaştırın
• Mükerrer kayıt araması

Alacak Hesapları Testleri
• Vade tarihine veya fatura tarihine göre

yaşlandırma
• Kredi limitlerini aşan bakiyeleri veya işlemleri

olan hesaplar
• Kredi bakiyesi olan hesaplar
• Bir tarih aralığındaki işlemler
• Mükerrer kayıt araması
• Borçlu işlem özeti

Borç Hesapları Testleri
• Fatura tarihine göre yaşlandırma
• Mükerer faturalar veya ödemeler
• Net borç bakiyesi olan alacaklılar
• Kredi limitlerini aşan bakiyeleri veya işlemleri

olan alacaklılar
• Alacaklı işlem özeti
• Satınalma siparişi olmayan faturalar
• Hafta sonları, belirli tarihler veya saatlerde

yapılan kayıtlar
• Kullanıcıya göre işlem özetlemesi
• Yuvarlatılmış tutarlarlı işlemler
• Mükerrer kayıt araması

Sabit Kıymet Testleri
• Sabit kıymet eklemeleri
• Varlık kategorisi özeti
• Doğrusal amortismanı yeniden hesaplayın
• Azalan bakiye amortismanını yeniden hesaplayın
• Maliyeti aşan amortisman
• Mükerrer kayıt araması



Verilerinizin İçindeki Gücün Kilidini Açın
CaseWare IDEA, CaseWare International'ın bir bölümüdür ve denetçilere, muhasebecilere ve finans uzmanlarına, riski değerlendirmeye, 
denetim kanıtı toplamaya yardımcı olan anlamlı içgörüler oluşturmak için farklı kaynaklardan gelen verileri birleştirme yetkisi veren güçlü 
ve yenilikçi bir veri analizi çözümü olan IDEA®'ya ev sahipliği yapar. eğilimleri ortaya çıkarın, potansiyel sorunları belirleyin ve bilinçli 
kararlar vermek ve iş süreçlerini iyileştirmek için gereken zekayı sağlayın. Dünya çapında 40 dağıtım ofisi ile CaseWare IDEA, 90 ülkede 
500.000'den fazla profesyonele hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi edinmek için i ziyaret edin idea.caseware.com.

IDEA 11’de yer alan heyecan verici yeni özellikler 
hakkında daha fazla bilgi edinmek veya 

yapabilecekleri  hakkında daha fazla bilgi için, 
kagan.demirdoven@med-group.com.tr 

adresinden bize ulaşın.

http://www.idea.caseware.com



