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Excel, finans dünyasında güçlü bir araçtır.

Her yerde bulunan, kullanımı kolay bir dijital elektronik tablo aracı olarak 
Excel, muhasebe ve denetim için bariz faydalara sahiptir. Program, 
aşağıdakiler dahil birçok türde analitik test gerçekleştirebilir: 

• Yatay ve dikey analizler.
• Oran analizi.
• Regresyon analizi.
• İstatistikler, tabakalaşma, yaşlanma ve çok daha fazlası.
Aynı şekilde, Excel, aşağıdakiler gibi bazı veri analizi türlerini de gerçekleştirebilir:

• Ekle ve birleştir.
• Çapraz tablo ve pivot tablo.
• Yinelenenleri tespit edin.
• Çıkarın ve filtreleyin.
• Katıl ve ilişki kur.
• Örnekleme, sıralama, özetleme ve ara toplam.

Bununla birlikte, gelişmiş veri analitiği modern muhasebe ve denetim 
uygulamalarının temeli haline geldiğinden, Excele ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu yazıda şunlara bakıyoruz:

• Aksi takdirde yararlı ve evrensel bir aracın sınırlamaları.
• Statüko ile ilgili sorunlar.
• Gerçek ve etkili veri analitiği için Excel'in ötesine geçme.

Bu belgede "Excel" i kısaltma olarak kullanırken, Google E-Tablolar, 
Numaralar, Apache OpenOffice, LibreOffice ve diğer birçok Excel 
alternatifi dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılabilen tüm geleneksel 
elektronik tablo araçlarını etkili bir şekilde kastettiğimizi belirtmek 
önemlidir.

"Gelişmiş veri 
analitiği modern 

muhasebe ve 
denetim 

uygulamalarının 
temelini haline 

geldikçe, Excel'in 
istediği 

bulunmuştur

Elektronik Tabloların 
Yetenekleri ve Sınırları

https://itstillworks.com/use-excel-auditing-5939352.html
https://itstillworks.com/use-excel-auditing-5939352.html


Excel'in Kapsamı: 
Veri Analitiği Elektronik 
Tabloların Sınırlarını Ortaya 
Çıkarır
Modern veri analitiği ile, denetçiler, Excel'in bulabileceği normal modellere uymayan işlemleri 
ortaya çıkarmak için çok sayıda bağlantılı ve birbiriyle ilişkili veri kümelerini sıralar. Bu işlemler, 
önemli yanlış beyanlardan dolandırıcılık belirtilerine kadar her şeyi içerebilir.
Veri analitiği araçlarından yararlanarak, denetçiler müşterileri için değer katabilir ve bulgular 
ışığında eylemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği ve bu eylemlerin neye benzemesi 
gerektiği konusunda içgörü sağlayabilir.

Örneğin, veri analizi, Excel'in sağlayamayacağı tablo özelliklerine aşağıdaki yetenekleri getirir:

• Tam veri kümesi testi: Veri analizi yazılımı, yalnızca geleneksel elektronik tablolardan 
alınan verilerin örneklemesini değil, tüm veri kümelerini inceleme ve test etme 
yeteneğine sahiptir. Bu tam set analiz, en kapsamlı denetimlere olanak tanır ve küçük 
örnek boyutu veya eksik işlemler nedeniyle hata olasılığını ortadan kaldırır.

• Birden çok kaynaktan gelen veriler: Veri analizi yazılımı, birden çok kaynaktan verileri 
kolayca çıkarmanıza ve entegre etmenize olanak tanıyarak hızlı, verimli analizler ve daha 
kaliteli içgörüler sağlayarak müşterilere daha fazla değer sağlar.

• Otomatik test: Veri analitiği, denetim iş akışlarıyla otomatik teste olanak tanır ve 
gelecekteki denetimler için yararlı raporlar sağlar. Bu, yalnızca sonuçların güvenilirliğini 
artırmakla kalmaz, aynı zamanda sürekli izleme sayesinde uzun, maliyetli denetimlere olan 
ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyeti de düşürür. Bu, özellikle derin analize ihtiyaç duyan 
ancak bunu yapacak zamanı ve parası olmayan müşteriler için çekici olabilir. Otomatik 
veri analitiği araçları, denetçilerin önemli ölçüde daha fazla personel zamanı kullanmadan 
verileri derinlemesine incelemesine olanak tanır. 

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN: SUİSTİMAL İÇİN VERİ ANALİTİĞİ: Geleneksel sahtekarlık tespiti samanlıkta 
iğne aramak gibi nasıl bir şey? Veri analitiğinin suistimal tespitini nasıl hızlandırdığını öğrenin.

https://idea.caseware.com/blog/how-to-fight-fraud-with-data-analytics-beginners


Veri Analitiği Günümüz Denetçilerinin Sahip Olması 
Gereken Bir Şey
Aynı şekilde, analiz yazılımı da tüm işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde incelemek 
ve bir veri kümesindeki girişleri dengelemek için yapay zeka (AI) ve makine 
öğreniminden (ML) yararlanır. Yapay zeka ve makine öğreniminin özelleştirilmiş, 
ayrıntılı sonuçlar sağlama yetenekleri, yalnızca en doğru sonuçları değil, aynı 
zamanda ilk analizde işaretlenmiş olabilecek endişe alanlarını yeniden gözden 
geçirme olasılığı anlamına da gelir.

IIA’nın son Finansal Hizmetler ve Kamu Sektörü Bilgi Özeti,  veri analitiğinin artık 
"sahip olmak güzel"  olmadığını, ancak artık denetimin dijital dönüşümünün önemli 
bir parçası olduğunu ve yöneticilere ve paydaşlara riskler ve fırsatlar hakkında 
daha derin içgörüler sağladığını belirtti.

Bu gerçeklik göz önüne alındığında, olumlu özellikleri ne olursa olsun, Excel, 
modern veri analitiğinde yer alan büyük miktarda veriyi işlemek için temelde 
yetersizdir. Denetçilerin veri analizini etkin bir şekilde kullanması veya 
günümüzün işletmeleri için ihtiyaç duyulan çözümleri sunması gereken çözüm 
değildir.

Veri analizi 
artık "olması 
güzel" değil

--IIA Finansal 
Hizmetler ve Kamu 
Sektörü Bilgi Özeti 

https://idea.caseware.com/blog/5-reasons-data-analytics-is-a-must-have-tool


Excel'i Aşmak: Statükonun Nesi 
Yanlış?

Kuşkusuz, Büyük Veri çağında yaşıyoruz. Fortune 500 şirketlerinden çevik start-up'lara, veriler ve 
bunlardan öğrenme yeteneği, modern iş dünyasında giderek artan bir şekilde başarının anahtarları 
haline geliyor. Ve bu nedenle, veri analizinden yararlanma yeteneği, bir zamanlar sadece sahip 
olunması iyi bir şey olarak görülürken, bugün gelişmiş, modern bir iç denetimin önemli bir parçası 
olarak kabul edilmektedir.

Ve Büyük Veri, siber güvenlik riskleri ve yapay zeka arasında, günümüz denetiminin karmaşık 
ihtiyaçları Excel gibi geleneksel yazılımların sınırlarını göstermeye başlıyor.

Excel’in eksiklikleri, büyük veri kümeleriyle ve büyük ölçekli projelerde çalışırken ve gelişmiş 
denetim ve veri analizi gerektiğinde ortaya çıkar.

Veri analizi için Excel kullanmanın dört önemli dezavantajı aşağıda verilmiştir.

1. Karmaşa içinde önemli veriler kaybolur

Excel, tüm ham verileri aynı anda sunarak, temel verileri daha az kritik olandan hızla ayırmayı 
zorlaştırır. Excel elektronik tabloları, veri setlerinin önemli bölümlerine dikkat çekmeyi ve bunları 
sunmayı kolaylaştıracak veri görselleştirme araçlarından yoksundur.

Excel, satır sayısını yaklaşık 1 milyon ve sütun sayısını yaklaşık 16.000 olarak sınırlar. Bu ironikve iki 
yönden dezavantajdır.

Bu satırlar ve sütunlar, herhangi bir bireyin veya bir grup kişinin yararlı bir şekilde yönetmesi ve 
yorumlaması için çok fazla. Ayrıca, rakamları gerçek veri analitiği için kullanışlı hale getirmek için 
içerilen verilerle ilişki türünden yoksundurlar.

Tek bir elektronik tabloda temsil edilen büyük miktarda veriyle, analiz zorlaşır. Hatalı analiz, 
verilerin hatalı yorumlanmasına neden olur ve bu da kötü karar verme sürecine ve maliyetli 
hatalara yol açar.



Herhangi bir 
denetçinin, riskten 
kaçınan bir alanda 
böylesine kararsız 

kontrollerle 
devasa veri 
kümelerini 
yönetirken 

rahatsız 
hissedeceği 

dikkate değerdir.

2. Veri kaybı
Excel elektronik tablolarının tehlikesi, insan hatasından kaynaklanan kayıplara 
yatkın olmalarıdır. Hatalı bir tuş vuruşu, verilerin tüm satırlarını veya tüm 
sütunlarını silebilir veya (daha zararlı bir şekilde) tam sayfaların hesaplamalarını 
geçersiz kılan bir hücreyi silebilir ve neyin yanlış gittiğini görmek için saatlerce 
çalışma gerektirir.

Excel elektronik tabloları, iş arkadaşlarına her e-posta gönderildiğinde veya ekip 
üyeleri tarafından bir ortak drive'dan erişildiğinde bu tür bir hata birikimi 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çalışma kitabına erişimi olan birçok elin ne tür 
değişiklikler yaptığını bilmek imkansız olabilir, bu da anlatılmamış çalışma 
saatlerinin hatalar ortaya çıktığında sorunları denemesine ve çözmesine neden 
olabilir.

Herhangi bir denetçinin, riskten kaçınan bir alanda böylesine kararsız kontrollerle 
devasa veri kümelerini yönetirken rahatsız hissedeceği dikkate değerdir.

3. Veri bozulması ve denetim izi eksikliği
Veri kaybında olduğu gibi, bir Excel elektronik tablosundaki rakamlar, çeşitli 
türlerdeki kullanıcı girdilerine bağlı olarak bozulmaya açıktır.

Çoğu Excel kullanıcısı, verilerini daha görsel ve sezgisel olarak temsil etmelerine 
yardımcı olmak için programları, zaman zaman, grafikler, pasta grafikler ve tablolar 
oluşturmak için kullanır. Bununla birlikte, bu görselleştirme girişimleri bile verileri 
büyük ölçüde bozabilir.

E-tabloyu güncellemek veya yükseltmek (.xls'den .xlsx biçimlerine geçişte olduğu 
gibi), büyük miktarda geçmiş verinin kaybolmasına neden olabilir. Bu tür kayıplar, 
veri analizini ve karşılaştırmaları zorlaştırır ve bu da eğilimlerin doğru şekilde 
belirlenmesini zorlaştırır. Kötü bir kopyalayıp yapıştırma, hatalı bir formül veya 
girdi hataları, tüm Excel çalışma kitaplarının çıktısını bozabilir veya bozabilir.

Ve Excel sürüm kontrolü veya herhangi bir kayıt tutma kapasitesinden yoksun 
olduğu için, temel bir denetim izi bile gereksinimlerini karşılayamaz. Bir insan 
hatası veya çarpıtma ortaya çıktığında ve Excel'in, denetçilerin genellikle neyin 
yanlış, ne zaman, neyle ilgilendiğini görmek için değişiklikleri geriye dönük olarak 
çalıştırabileceği bir mekanizma yoktur. Birden çok veri kaynağı tanıtın veya sürekli 
bir denetim ortamı ekleyin senaryoya göre, Excel'deki bu şeffaflık eksikliğinin 
neden olacağı baş ağrılarını ve sorunları düzeltmek için gereken kayıp saatleri 
(veya günleri) hayal edebilirsiniz.



4. Excel'de veri analizi kitaplıkları yok
Excel’in başlıca başarısızlıklarından biri, denetim verisi analizindeki 
inanılmaz olanaklardan yararlanamamasıdır. Bazı temel veri analitiği 
testleri Excel'de çalıştırılabilirken, bunlar karmaşık makroları veya çoklu 
pivot tabloları programlamak ve işlemek için gelişmiş kullanıcı becerileri 
gerektiren zaman alıcı, karmaşık arayışlardır.

Buna karşılık, temel verilerini genellikle Excel elektronik tablolarından alan 
özel veri analizi araçları, verileri kolaylıkla sıralayabilir ve ayrıştırabilir, 
böylece kullanıcılar içinde sunulan inanılmaz içgörüleri gerçekten ortaya 
çıkarabilir.

Özel analitik yazılımının güzelliği, nispeten deneyimsiz kullanıcıların bile 
baştan sona bir veri analizi sürecinde gezinmesine yardımcı olabilmesidir. 
Önceden tanımlanmış rutin testler, kullanıcıların verileri çoğaltmasına, 
birleştirmesine veya katmanlara ayırmasına veya bir SAP uygulamasındaki 
güvenlik sorunlarını tespit etmesine yardımcı olabilir, örneğin tümü 
kodlama gerektirmeden.

Ayrıca özel denetim veri analitiği yazılımı, insan hatasını en aza indirir. 
Verileri, tuş vuruşu hataları veya yanlış dosya sürümünü e-posta ile 
gönderme olasılığının tamamen ortadan kaldırıldığı merkezi, güvenli bir 
sistemde korur.

Özel analitik 
yazılımının 

güzelliği, nispeten 
deneyimsiz 

kullanıcıların bile 
baştan sona bir 

veri analizi 
sürecinde 

gezinmesine 
yardımcı 

olabilmesidir.



Excel'i Aşmak: Veri Analitiği İç 
Denetimi için Excel'in Ötesine 
Nasıl Geçilir

Profesyonel düzeyde veri analitiği araçları, Excel veya benzeri elektronik tablo 
programlarından bir adım öteyi temsil ederek denetimleri daha verimli ve etkili kılan 
özellikler sunar.

İyi haber şu ki, veri analizi araçlarında bugünün sağlam teklifleri ile Excel tabanlı bir iş 
akışından geçiş yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Kullanıma hazır çözümlerle, birden çok veri setini hızlı ve kolay bir şekilde içe aktarabilir ve 
birleştirebilirsiniz; tabloları bir araya getirin ve birden çok tabloyla analiz yapın; çeşitli yaygın 
veri türlerini içe aktarın; doğrudan yazılıma yerleştirilmiş güçlü veri görselleştirme ve arka uç 
raporlama işlevinden yararlanın; görevleri otomatikleştirin ve dinamik olarak çalıştırın. Ve 
Excel'den farklı olarak, özel veri analizi araçları, aldıkları temel verilere dokunmaz ve 
denetçilerin platformda yapılan her değişikliği izlemesine olanak tanır.

Geçiş Yapmak
Peki, bir veri analizi çözümüne geçmeyi düşünürken nelere dikkat etmelisiniz? İşte akılda 
tutulması gereken altı temel özellik.

1. Öğrenme düzeyi düşük / öğrenmesiz bir çözüm 
arayın

Excel'den uzaklaşmanın bir nedeni, birçok kullanıcının kapsamlı eğitim veya sertifika 
olmadan programla ilgili yaşadığı zorluktur. Programın daha gelişmiş işlevlerinden 
yararlanmak, karmaşık makrolar ve pivot tablolar hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Özel 
bir veri analizi çözümüne geçerken, gerçekten kullanıcı dostu ve sezgisel olduğundan, 
insanları hazırlamak ve çalıştırmak için çok az veya hiç eğitim gerektirmediğinden emin olun. 
Çözümünüz karmaşıksa, potansiyel kullanıcılar onu kullanmaktan çekinecek ve kuruluşunuz 
yazılımdan hiçbir zaman tam olarak yararlanamayacaktır.



2. Kolay uygulama
Excel, her yerde bulunma avantajına sahiptir. Her yerde, her işte her bilgisayarda. İhtiyaç 
duyduğunuzda, sadece bir tık uzağınızda, beklemek yok. Bu nedenle, özel bir veri analizi 
çözümü düşünürken, bu çözümü kurmanın ve şirketinizin tamamında kullanıma sunmanın 
kolay olacağından emin olun. Hiç kimse yeni bir çözüm uygulamak için uzun bir gecikme 
veya çok fazla kesinti istemez. Bu, işletmeniz için ve müşterileriniz için kötüdür. Kolay 
uygulama sunan bir çözümü tercih edin ve kullanıcılarınız yeni yazılım kullanmaya 
direnmeyecek.

3. Duyarlı destek / yardım masası
htiyaç duyduğunuzda adım adım yardıma sahip olmak çok önemlidir. Çözümünüz çok çeşitli 
yardımcı özellikler, öğreticiler, eğitici videolar ve hatırlatıcılarla donatılmış olarak mı geliyor? 
Bu yerleşik yardım özelliklerinin ötesine geçen sorularınız olduğunda, bir yardım masasına 
ulaşıp hızla rehberlik alabilir misiniz?

4. Sağlam içe aktarma işlevi (ve PDF'leri içe aktarma, en 
son bloga bağlantı)
Excel, büyük veri kümelerini işlemek, analizi otomatikleştirmek veya çeşitli kaynaklardan 
verileri içeri aktarmak için tasarlanmamıştır - denetçilerin ve diğer finans uzmanlarının düzenli 
olarak ihtiyaç duyduğu tüm işlevler. Ve veriler birden çok kaynaktan çekildiğinde, genellikle 
sıkıcı ve zaman alan bir temizlik gerektirir. Bütün bunlar, veri setine sızmak için bir hata 
reçetesidir.

Bu nedenle, özel bir veri analitiği aracının başlıca avantajlarından biri, verileri birden çok veri 
akışından ve çeşitli biçimlerden çekebilme ve bunları temizlemeye gerek kalmadan analiz için 
hızlı ve sorunsuz bir şekilde birbirine bağlama becerisidir.

Potansiyel analitik çözümünüzün metin dosyalarını, MS Access ve Excel, CSV, SAP, Oracle, 
SQL ve özellikle PDF'leri içe aktarabildiğinden emin olun.

https://idea.caseware.com/blog/idea-tech-tip-using-pdfs


5. Görselleştirme / Raporlama
Veri görselleştirmenin denetim süreci için artan önemi 
ve bunun proje yöneticilerinin ve işletme sahiplerinin 
önemli içgörüler elde etmesine ve daha iyi iş kararları 
almak için verilerden yararlanmasına nasıl olanak 
tanıdığından bahsettik. Potansiyel çözümünüz, yerleşik 
bir özellik olarak son teknoloji ürünü, dinamik ve etkili 
veri görselleştirmeyi içeriyor mu? Raporlama işlevi 
nasıldır?

Excel'den farklı olarak, özel veri görselleştirme araçları, 
verileri ayrıntılı, tutarlı ve doğru bir şekilde temsil eder; 
geleneksel elektronik tablo yazılımının sağlayamayacağı 
başka bir avantajdır.

6. Sınırsız işlevsellik için araçlar

En iyi araçlar, sizinle birlikte büyüyen ve işinizin özel 
ihtiyaçlarını karşılayan araçlardır. Potansiyel veri analizi 
çözümünüz, benzersiz ihtiyaçlarınız için sınırsız 
işlevselliği nasıl sağlar?

Muhasebecinin hayatını kolaylaştırmak ve işini daha 
hızlı yapmak olan IDEA ile ilgili kaynaklar için bir 
inovasyon merkezi olan IDEA Lab'ı tasarlarken 
aklımızda olan şey buydu. İstediğin yeni şeyi yapmak 
zorunda olduğun şeyi yapabilecekken neden yepyeni 
bir araç alasınız ki?

IDEA Lab ile denetçiler, IDEA ile ilgili kaynakların 
çalışma prototiplerine erişebilir, indirebilir, yorum 
yapabilir ve bunların tümünü web tarayıcınızdan ve 
programlama bilgisi gerekmeden test edebilir.

İşletmenize özel özel çözümler ve araçlar oluşturun ve 
bunları daha geniş IDEA Lab topluluğu ile kullanmak 
üzere paylaşın. Şu anda sekiz eklenti ve önümüzdeki 
aylarda daha fazlası mevcut olan IDEA Lab, zaten sahip 
olduğunuz bir araçtan günlük olarak iyileştirme 
yolunuz.

IDEA'nın denetimlerinizi hızlı ve etkili bir şekilde 
tamamlamanıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında 

daha fazla bilgi edinmek için, buraya Tıklayın.

https://idea.caseware.com/products/idea


CaseWare Nasıl Yardımcı Olabilir

Excel'den özel bir veri analizi çözümüne geçmeye hazırsanız ve denetlemenin güvenli, kapsamlı ve verimli 
bir yolunu istiyorsanız, CaseWare IDEA Veri Analizi yazılımı sizin için profesyonel bir veri analizi aracıdır.

172 ülkede 500.000'den fazla kullanıcısıyla CaseWare Analytics teknolojileri, dikkate değer yatırım getirisi 
ve iş geliştirme fırsatları yaratmak için gerçek veri içgörülerini kullanmak isteyen denetim ve finans 
uzmanları için endüstri standardıdır.
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IDEA 11’de yer alan heyecan verici yeni özellikler 
hakkında daha fazla bilgi edinmek veya 

yapabilecekleri  hakkında daha fazla bilgi için, 
info@med-group.com.tr adresinden 

bize ulaşın.
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