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KULLANARAK 
SUİSTİMALLE 
MÜCADELE İÇİN 5 YOL



üm çalışanların üçte birinin bir dereceye kadar çalışan suistimali yaptığı tahmin

edilmektedir. Çoğu kuruluş, yıllık gelirlerinin %5'ini çalışan suitimaline
kaptırarak bazı şirketleri iflasa sürükler.
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İçeriden ipuçları, suistimali tespit etmek için en önemli kaynak olmaya devam
ederken, veri analitiğinin şu temel nedenlerle suistimal planlarını belirleme ve
önlemede oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır:

•Verileri çapraz eşleştirmek için farklı kaynaklardan veri getirin

•Daha fazla ihlal yakalamak için bir örneklem yerine işlemlerin %100'ünü
analiz edin

•Büyük miktarda veri içindeki düzensizlikleri belirlemek için analitik zeka
uygulayın

•Karakter alanlarını kategorilere ayırın ve kayıtları şu şekilde tanımlayın:
eksik bilgi

CaseWare IDEA®, veri analitiğinde tartışmasız liderdir. Kullanımı kolay, güçlü ve
her zaman diğer çözümlerden bir adım önde olan IDEA, suistimali tespit etmek,
kayıpları önlemek ve riskleri azaltmak için yüz milyonlarca kaydı gözden
geçirmenize yardımcı olmak için inşa edilmiştir. İşte bazı ana akım suistimal
yöntemlerinden bir örnek ve bunları tanımlamak için veri analitiğinin
kullanılabileceği yöntemler.
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Çıkarma işlevini uygulayarak, kullanıcı tanımlı kriterler, vergi
kesintisi olmayan maaş ödemeleri izole edebilir veya hayalet
çalışanı ortaya çıkarmaya yardımcı olmak için adresleri analiz
edebilir. Bordro hataları, mevcut çalışanların bir listesini bordro
kayıtları ile çapraz eşleştirerek bulunabilir. Bu görev, dosyalar
arasında eşleşen veya eşleşmeyen verileri test etmek için ayrı
veritabanlarındaki alanları birleştirmek için veri analitiği
kullanılarak basitleştirilmiştir.

Aynı soyadı, adres, telefon numarası, TC Kimlik numarası,

doğrudan para yatırma için kullanılan banka hesabı, vb. olan

çalışanları belirlemek için Mükerrerlik Algılama'yı kullanın. Veya

boş karakterli kayıtları tanımlamak için karakter alanlarını

kategorilere ayırmak için IDEA'nın Karakter Alanı İstatistiklerini

kullanın ve / veya sigorta, vergiler, SGK prileri vb. için gönüllü

kesintiler gibi meşru bir çalışanın sahip olabileceği bilgilerin

eksik olabileceği sayısal alanlar.

#1 Hayalet Çalışan
Hayalet çalışanlar, bir çalışan yanlış bir çalışan kimliği oluşturduğunda veya var olmayan veya şirket için çalışmayan birini bordroya
eklediğinde ortaya çıkar. Sahte ödemeler genellikle bir arkadaşa veya aile üyesine veya bir tanımsız IBAN’a gönderilir.
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Mükerrerlik Algılama ve Alan İstatistikleri

çözüm:



Çok sayıda tedarikçiyle iş yapan

kuruluşlar, kayıtlar düzgün

yönetilmezse genellikle riske ve

olası suistimale açıktır. Düzensiz

bir sistemde suistimalciler, 

hareketsiz tedarikçilerin bilgilerini

kolayca değiştirebilir ve

ödemelerin devreye girmesine izin

verebilir. Suistimali proaktif olarak

önlemek için tedarikçi ana 

dosyalarının düzenli olarak gözden

geçirilmesi gerekir.

Sam Carr

CPA, CIA, CISA, CCEP,

Yönetici Ortak, Carrtegra, LLC

#2 Tedarikçi Suistimalleri
Tedarikçi sustimalleri, bir çalışan sistemde sahte bir tedarikçi

oluşturduğunda ve ödeme için sahte faturalar gönderdiğinde

ortaya çıkar. Ana tedarikçi verileri, suistimalin göstergelerini

içerebilir; burada veri analitiğinin şüpheli tedarikçi belirlemeye

yardımcı olabileceği bazı yollar verilmiştir.

çözüm:

Mükerrerlk Algılama

Başka bir satıcıyla veya aşağıdaki gibi bir çalışanla aynı

bilgilere sahip satıcıları tanımlayın:

• Adres

• Telefon numarası

• Vergi Numarası/Sosyal Güvenlik numarası

• Banka hesabı bilgileri

• Satıcı hesabı

Sıralama özelliğini kullanarak, yalnızca bir kısaltma, 

kısaltılmış adlar veya geçersiz görünen genel görünen

adlar olarak tanımlanan satıcıları arayın.
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İki veritabanını tek bir veritabanında birleştirin. 

Her veri dosyası en az bir ortak alan içermelidir

(eşleşme anahtarı alanları olarak adlandırılır). 

Eşleme anahtarı alanlarının (en fazla 8) aynı ada

veya uzunluğa sahip olması gerekmez, ancak

aynı alan türünde olması gerekir. Alan türlerini

değiştirmek için veri işleme özelliğini

kullanabilirsiniz.

IDEA ile Tabloları Birleştirme

#3 Çıkar Çatışması

audimation.com

Bir ilçe memuru, oğlunun kız arkadaşını iyi maaşlı bir yönetici

asistanı olarak işe alan ve aynı zamanda ailesiyle birlikte

yaşayan bir suistimal vakasıydı. Denetçiler, müşteri, satıcı ve

çalışan verilerini çapraz eşleştirerek özel sorunları ve çıkar

çatışmalarını belirlemek için verileri kolayca değiştirebilir.

çözüm:

Çapraz Eşleştirme Verileri

Denetçiler, müşteri verilerini çalışan verileriyle çapraz
eşleştirerek özel sorunları ve çıkar çatışmalarını belirleyebilir.
Bir yaklaşım, noktalama işaretleri ve yazımdaki farklılıkları
önlemek ve gerçek pozitiflerin daha yüksek bir kısmını
döndürmek için adres verilerini yalnızca sayılara ayırmaktır.
Çapraz eşleştirme, adres alanı bilgilerini temizlemenin ve
mümkün olduğu kadar çok varyasyonu ortadan kaldırmanın
etkili bir yoludur.



#4 Sahte Faturalar

Üst düzey bir yönetici, onaylanmış gerçek tedarikçilerden

sahte faturalar üreterek üç yıllık bir süre içinde 1,6 milyon

dolar çaldı. Ödemeler, yönetici tarafından kontrol edilen

adreslere ve şahsi hesaplara gönderildi.

Çözüm:

Mükerrerlik

Bu suistimali ortaya çıkarmanın bir yolu, birden fazla satınalma
siparişi yetkisi olan faturaları bulmak veya aynı ürün
açıklamasına sahip birden fazla faturayı belirlemek olabilir. IDEA,
mükerrer fatura numaralarına sahip satıcıları çıkarmak veya onay
sınır seviyelerinde veya hemen altındaki birden fazla faturayı
belirlemek için kullanılabilir. Ayrıca hafta sonları veya tatil
günleri gibi iş dışı günlerde düzenlenen fatura ödemelerini de
kontrol edin.
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#5 Bölünmüş Satınalmalar

İç denetimler harcama sınırlamaları içerdiğinde, bazıları

maliyetleri veya alımları ayrı işlemlere bölerek bu sınırlamalardan

kaçınmaya çalışır. Örneğin, bir ajans bir iş grubuna 52.000

dolarlık bir proje vermeye karar verdi, ancak daha sonra

anlaşmanın devlet onayı gerektirdiğini buldu. Grup, her biri

4.000 $ olan 13 haftalık ödeme yaparak harcama konusundaki

devlet direktifinin yanından geçti.

çözüm:

Mükerrerlik Algılama

Mükerrerlk Algılama, bir alanda veya sekiz adede kadar alanda
yinelenenleri olan veya olmayan kayıtları bulmak için
kullanılabilir. IDEA'daki Mükerrerlk Algılama özelliği, yinelenen
fatura numaralarını aramak ve eşleşen borç ve alacakları test
etmek için kullanılabilir.
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Suismal yapmanın 5'ten fazla yolu vardır. Doğru

aletler olmadan onları bulmak samanlıkta iğne

aramak gibi hissettirebilir.

IDEA, onları bulmanıza yardımcı olabilir.

Bulanık Kopyaları Bulmak, IDEA ile Çok Kolay

IDEA'daki Gelişmiş Bulanık Mükerrerlik görevi, bir, iki veya üç seçili karakter alanı içinde birden çok benzer kaydı
tanımlamanıza ve ardından değişen derecelerde benzerliklere sahip bulanık eşleşmeleri içeren veya hariç tutan
veritabanlarını çıkarmanıza yardımcı olur. Bu görev, veri girişi hatalarını, bilgi kaydı ve suistimal için çoklu veri
kurallarını tespit etmeyi kolaylaştırır. Hatta büyük/küçük harf duyarlılığına göre veri gruplarınızda ince ayar
yapabilirsiniz.
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atın almaları ve ödemeleri gözden geçirirken, özetleme ve

sınıflandırma, mükerrer ödemeleri veya eksik faturaları
bulmak, tedarikçi geçerliliğini kontrol etmek ve hesap analizleri
yapmak için kullanılabilecek yaygın olarak kullanılan iki IDEA
uygulamasıdır.

S

Keşfetmek , belirli veri türlerini belirlemek ve trendleri, aykırı

değerleri ve anormallikleri aramak için analitik

gerçekleştirmek için otomatik olarak görsel bir gösterge

panosunu doldurmak için yerleşik analitik zekayı ve IDEA'nın

önceden yazılmış algoritmalarını kullanır.Gösterge tabloları,

kullanışlı IDEA Kitaplığı aracılığıyla değiştirilebilir,

kaydedilebilir ve başkalarıyla paylaşılabilir. Keşfet, bir

veritabanındaki anahtar alanları tanımlamanıza ve ihtiyacınız

olan anahtar alan istatistiksel bilgilerini çıkarmanıza olanak

tanır. Ayrıca, sayısal ve tarih alanlarındaki bir veritabanında

aykırı değer dağılımını belirleyebilir ve ilgi alanlarını

işaretleyebilirsiniz.

Özetlemek , tedarikçi adı, parça numarası, konum kimliği veya

onaylayan kimliği gibi her benzersiz anahtar için sayısal alanların

değerlerini toplar. Borç hesapları veritabanını hesap numarasına

(anahtar) göre özetlemek ve fatura tutarlarını toplamak,

tedarikçi tarafından ödenmemiş borçların bir veritabanını üretir.

Not: IDEA'da özetlemek için 8 adede kadar alan seçebilirsiniz.

IDEA'nın Yerleşik Suistimalle Mücadele Yeteneklerini
Keşfedin

Anahtar Kelime ve
Sayısal Aramalar

Kapsamı Daraltmak İçin Mükemmel

Bir veritabanının alanlarındaki metin veya

sayı dizilerini bulun.

Belirtilen alanlarda veya bir veya birden

fazla veritabanında eşleşme aramak için

aradığınız metni (veya numarayı) girin.

Anahtar kelimeleri, joker karakterleri ve

yakınlık aramalarını kullanın.

Sonuçlar, hızlı gözden geçirme için bir

pencerede görüntülenebilir veya ayrı bir

dosyaya çıkarılabilir.
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Tabakalandırma, bir eşiğin hemen altındaki, bir kapanış

döneminden hemen önce veya sonra, vb. faaliyetleri belirlemek

ve gözden geçirmek için her aralıktaki kayıtların sayısını ve

değerini toplamak için sayı, karakter veya tarihe göre veya

normal çalışma saatlerinden sonra gerçekleştirilebilir.

IDEA, bir veritabanındaki mükerrer öğeleri veya tarih, sayısal veya

alfasayısal dizilerdeki boşlukları belirlemede oldukça etkilidir. Ek

olarak, eksik fatura numaraları veya onay kimlikleri olan ödemeleri

çıkarmak için basit denklemler yazılabilir.

Arama işlevi, yetkisiz tedarikçileri belirlemek ve yevmiye

defterinde yuvarlak sayılar veya belirli bir miktardan daha

yüksek sayılar aramak için de kullanılabilir.

Kara para aklama, büyük değerler veya yuvarlak tutarlar aramak

için kayıtlar çıkarılarak veya tüm hesap hareketlerini özetleyerek

ve fonların sık hareketini arayarak tespit edilebilir. Genel

muhasebede belirli terimler, parasal tutarları veya tarihler için

arama yapmak için IDEA'yı kullanabilirsiniz.

Arama işlevi, ölçütleri belirtmek için bir denklem kullanmadan bir

veritabanının alanları içindeki metni bulmak için basit bir yol

sağlar.

Bizim için mevcut olan daha büyük

miktarda veriyi edinme, test etme ve

raporlama sürecini otomatikleştirmek

için düzenli denetimler için bir yol

haritası oluşturmak istedik. IDEA ile, 

geçici analizden tekrarlanabilir bir iş

akışına geçebildik ve saha çalışması

sırasında test edilecek yüksek riskli

işlemleri belirlemek için tüm veri

popülasyonumuzu test edebildik.

KıdemliBaşDenetçi
Küresel Kimya Şirketi
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Suistimalin temel unsurlarından biri delillerin

gizlenmesidir. IDEA kullanarak şüpheli sabit

disklerden kurtardığımız verileri agresif ve eksiksiz

bir şekilde analiz etme yeteneğimiz, kanıt aramayı

çok daha kolay ve daha uygun maliyetli hale 

getirdi.

– Philip Levi, CFE, FCA, CPA/CFF, CA•IFA
Ortak, Levi & Sinclair, LLP

80 Yıllık Bir Gözlem

– Bugün Hala Geçerli

Tutarsız verileri ve anormallikleri bulmada oldukça etkili olan

Benford Yasası gibi denenmiş ve doğru teoriler de vardır.

Kanun, bir veri kümesindeki rakamların ve rakam dizilerinin

tahmin edilebilir bir model izlediğini belirtir. Benford Yasasını

dijital analize uygulamak olası hataları, olası sahtekarlıkları ve

diğer usulsüzlükleri belirleyebilir.

Veri analizi, veri tabanındaki değerlerin haneli oluşumlarını

sayar ve hayali faturaların belirlenmesine yardımcı olmak için

toplamları Benford Yasasına göre tahmin edilen sonuçla

karşılaştırır. Ayrıca, fatura bölünmesini gösterebilecek onay

eşiklerinin hemen altındaki çok sayıda işlem gibi onay

ilkelerinin atlatılmasına da yardımcı olabilir.

Aynı faturanın iki kez ödenmesi gibi insan hatası veya

yukarıdaki örneklerde belirtildiği gibi dolandırıcılık olup

olmadığı, IDEA dolandırıcılığın ortaya çıkarılmasına ve

kayıpların önlenmesine yardımcı olabilir. Ve daha da önemlisi,

kuruluşunuzu manşetlerden uzak tutun.
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212.356.7862
info@med-group.com.tr
www.med-idea.com.tr

Size uygun zamanda Başlayalım.
Bugün bizle Canlı Sunum 

Planlayın!

IDEA'yı satın aldığınızda, MED IDEA'nın

uzmanlığını kazanırsınız. Müşterilerimizin büyük

miktarda veri içindeki suistimali tespit etmek,

tekrarlanabilir veri oluşturmak için teknolojiyi

kullanmalarına yardımcı oluyoruz.

MED IDEA, Suistimalle Mücadelede Ortağınızdır

Yeni yazılım öğrenmenin zor olabileceğini

anlıyoruz, bu nedenle karşılaşabileceğiniz her

türlü zorluğun üstesinden gelmenizi garanti

ediyoruz.

mailto:info@med-group.com.tr
mailto:info@med-group.com.tr

