
Bankacılık, Bordro ve Satın Alma:

Veri Analitiği ile 
Finansal 
Suistimallerin 
Araştırılması



IDEA, suistimal soruşturmasının bir parçası olarak olağandışı ve 
şüpheli işlemleri tanımlamak için kullanılabilir.

Suistimali önlemek ve tespit etmek için personel incelemesi, işlemlerin 
bağımsız yetkilendirilmesi ve çalışanların gözlemlenmesi gibi bir dizi 
araç vardır. IDEA bu   tekniklerin yerine geçmez, ancak özellikle doğru 
koşullarda faydalı bir araç ekler.

Açıkça kontrol edilecek ilgili bilginin erişilebilir bilgisayar dosyalarında 
bulunması gerekir. Genel olarak, hacimler büyüdükçe ve elde edilen 
bilgiler ne kadar ayrıntılı olursa, IDEA o kadar yararlı olur. Dosyaların 
kopyalarında IDEA kullanımı, şüpheli olanları uyarmadan yapılabilir ve 
ne olduğunu kanıtlamak için kanıt oluşturabilir. Ancak, bilgisayar 
kayıtlarının mahkemeye delil olarak sunulmasında sorunlar olabileceği 
unutulmamalıdır. Bu nedenle, IDEA'dan bilgi sunulması gerekiyorsa 
uzman tavsiyesi alınmalıdır.

Ayrıca, bu bölüm bir uzmandan yardım alınması gereken 
dolandırıcılarla uğraşmayı kapsamaz. Suistimalin en yaygın 
alanlarından üçü Bordro, Satın Alımlar ve Bankacılık'tır.
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Kara Para Aklama

• Ortalama işlem değeri yüksek olan hesapları 
tanımlayın. Hem büyük borç hem de kredi 
işlemlerini seçmek için önce işlem değerini mutlak 
bir miktara dönüştürmek (@Abs kullanın) (değeri 
kayıt sayısına bölmek için Özetleme ve ardından bir 
Sanal alan kullanın) gerekebilir. Kara para aklama 
için kullanılan bir hesap aracılığıyla az sayıda yüksek 
değerli işlem olması yaygındır.

• Kısa bir süre içinde aynı hesapta eşleşen borç ve 
kredi işlemlerini tanımlayın. Bu tür işlemler, anahtar 
olarak hesap numarası ve mutlak işlem değeri 
kullanılarak Mükerrerlik Algılama ile tanımlanır.

• Büyük yuvarlak işlem değerleri arayın (ör. 250.000 
ABD doları)

• Belirli kişiler için birden fazla hesap belirleme

• Büyük nakit mevduatları belirleme

• Test müşteri tanımlama prosedürleri doğum günü, 
Sosyal Sigorta Numarası, Sosyal Güvenlik Numarası 
ve Ulusal Sigorta Numarası ile ilgili eksik verileri 
arayarak çalışır.

• Müşteri adreslerini posta adres listelerine göre 
çapraz kontrol edin 

Hareketsiz Hesaplar

• Hareket olmayan hesapların hareketsiz olarak 
işaretlendiğinden emin olun

• Hareketsiz hareketsiz hesapları tanımlama

• Müşteri hesaplarından personel hesaplarına 
yapılan transferleri kontrol edin

• Hareketsiz hesaplardaki adres değişikliklerini 
kontrol edin

• Çalışan adresleri için yeni adresleri çapraz kontrol 
edin 

Döner Krediler

• Aynı adres, posta kodu veya ada sahip kredileri 
kontrol edin

• Personel hesaplarına verilen kredileri kontrol edin 

Bankacılık, Tasarruf ve Krediler Suistimalleri
Bankacılık, Tasarruf ve Krediler ve Yapı Kooperatifi sistemleri normalde güçlü mutabakat kontrollerine tabidir, ancak 
kontrollerin suistimalleri  durdurmak için önleyici nitelikte olması gerekir. Bu, özellikle sonraki testlerin nasıl olduğunu 
belirleyebileceği ancak kaybı durdurmayacağı Fon Transferi için geçerlidir. Diğer sahtekarlık türleri analiz ve istisna testi ile 
devam edebilir ve tespit edilebilir. Bu, hareketsiz hesaplar, döner krediler ve kara para aklama için geçerlidir. IDEA bu 
alanlarda test etmek için yararlı bir araçtır.
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• Benzersiz bir çalışan tanımlayıcısı olarak çalışanların 
Sosyal Sigortalarını, Sosyal Güvenliklerini veya 
Ulusal Sigorta numaralarını kullanarak tüm bordro 
dosyasında yinelenen çalışanları test edin (gerekirse 
bordro dosyalarına ekleme veya katılma).

• Yinelenen banka hesaplarını kontrol edin. Bu test, 
bir ailenin birden fazla üyesinin kuruluş tarafından 
istihdam edildiği aile hesaplarını rapor edebilir. 
Ancak bunlar, sahte öğeler bırakarak kopya 
listesinden çıkarılabilir.

• Bordroda “hayalet” çalışan olup olmadığını 
belirlemek için bordro dosyasındaki ana bilgileri 
kuruluşun personel dosyasıyla eşleştirin

• Kaydedilen marşların ve işten ayrılanların (işe alımlar 
ve fesihler) beklendiği gibi olup olmadığını ve 
herhangi bir çalışanın alışılmadık derecede büyük 
maaş artışları alıp almadığını belirlemek için bordro 
dosyasını iki tarihte (yani, bir ayın başı ve sonu) 
karşılaştırın. 

• Her çalışanın maaşının, pozisyonu veya notu için 
asgari ve azami arasında olduğundan emin olun. 
Ödeneklerin pozisyon veya sınıfa uygunluğu da test 
edilmelidir.

• Fazla mesai yapılmadığından emin olmak için aşırı 
fazla mesai ve ödenek talepleri araştırılmalıdır.

• Tatiller ve hastalık iznini belirli bir sınıf veya 
pozisyon için belirlenen sınırlarla karşılaştırın. 
Hastalık için yüksek oranda devamsızlık varsa, 
sorunlu alanları belirlemek için bölüm tarafından 
analiz edilebilir.

• Tüm çalışanların tatil / hastalık izni aldığından emin 
olun

• Vergi kodlarının makul olup olmadığını değerlendirin 
ve vergi kodundaki herhangi bir değişikliği bir süre 
boyunca karşılaştırın 

Bordro Suistimalleri
Bordro suistimalleri en yaygın sahtekarlık türlerinden biridir. Genellikle hayali veya “hayalet” bir çalışan, ödemeleri 
otomatik olarak izleyen bir maaş sistemi üzerine kurulur. Bu özellikle çeklerin toplanması gerekmeyen banka hesaplarına 
elektronik ödeme yapılması durumunda geçerlidir. Bir bordro sistemini dolandırmak için diğer yaygın yollar, ayrılmaları 
(fesihleri) kaldırmamak ve daha sonra ödemelerini başka bir banka hesabına kanalize etmek veya aşırı fazla mesai, gider 
veya ödenek talepleri sunmaktır.

Çoğu durumda bordro suistimalleri kazara bulunur - belki de gelir yetkililerinden veya şüpheli bir şey fark eden bir 
meslektaştan gelen bir sorgu. IDEA, ödemeleri analiz etmek ve bordro ana dosyasına ödemeleri eşleştirerek, doğru 
ücretlerin uygulanmasını sağlayarak ve herhangi bir “hayalet” çalışanı veya mükerrer ödemeleri belirleyerek alışılmadık 
öğeleri aramak için düzenli olarak kullanılabilir.

Çoğu bordro dosyasında kümülatif toplamlar ve erişilmesi gereken statik veriler içeren bir ana dosya vardır. Ayrıca, 
ödemeleri tam olarak araştırmak için ayrıntılı işlemler dosyası gerekecektir.

IDEA kullanılarak yapılabilecek testler şunları içerir:

“Bordro giderleri ve satıcı ödemeleri her kurumun 
açık ara en büyük harcamaları. Çok sayıda ve çok 
sayıda çalışan nedeniyle, bordro sistemlerinde hatalar 
ve hileli ödemeler mevcut olabilir ve daha fazla 
uyanıklığa sahip olmak çok önemlidir. ”

~ Sunder Gee, EBM, CMA, CIDA
Sahtecilik ve Suistimal Tespiti Yazarı: Veri Analizi 
Yaklaşımı

http://ca.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118779657.html
http://ca.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118779657.html
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Tedarikçi Ana Dosyası

• Adın ilk beş veya altı karakterini kullanarak, tedarikçi 
adlarını bir bordro veya personel dosyasından çalışan 
soyadı listesiyle eşleştirin (@Ltrim, @Isini, @Mid, 
@Strip ve @ Soundex kombinasyonlarını kullanın - 
yalnızca İngilizce karakterleri destekler ve büyük / 
küçük harfe duyarlı değildir. @
@Fonksiyonlar). Bulanık eşleşme, olası eşleşmeleri 
tanımlamak için de kullanılabilir.

• KDV veya GST / HST numarası olmayan hesapları, 
yinelenen KDV veya GST / HST numaralarını veya 
onay basamağının yanlış olduğu KDV / GST / HST 
numaralarını test edin (genellikle, sahte hesapların 
geçerli KDV veya GST / HST numaraları yoktur ve 
birini kullanın başka bir numara veya sahte bir sayı).

• Satın alma defteri işlemlerini yöneticilerin onay 
düzeyindeki veya hemen altındaki girişler için 
inceleyin (bu, Benford Yasası özelliği için iyi bir 
uygulamadır). Bilgisayar sistemi bir işlem için 
onaylama yetkisini yakalarsa, her yöneticinin değer 
dağılımını inceleyin.

• Tutarların tüm defter genelinde bir değer dağılımı ile 
yetki seviyesindeki kesme noktalarında veya hemen 
altında onaylanıp onaylanmadığını test edin. Onay 
yetkisi doğrudan mevcut değilse, tedarikçi veya onay 
departmanının türlerine (ör. Pazarlama) göre 
yardımcı analiz gerçekleştirin.

• Onayın bir kişi tarafından saklanmasını sağlamak için 
bölünmüş faturaları arayın

• Onaylanan bir sınırın (tercihen şüpheli bir yönetici 
veya departman için)% 90'ı dahilindeki tüm faturaları 
çıkarın ve bu tedarikçiden gelen tüm faturaları 
arayın.

• Olası bölünmüş faturaları belirlemek için onaylayan 
yönetici, departman ve tarihe göre sıralayın veya    

• her bir fatura için kaç kısmi ödeme yapıldığını
belirlemek üzere ödemeleri fatura numarasına göre
özetleyin.

• Bir test ve satın alma siparişi numarası için anahtar
alanlar olarak değer ve tedarikçi kodunu kullanarak
çoğaltılan faturaları test edin. Faturaların ikinci
işlemesi, hileli bir ödeme yapmak için satın alma
defteri üzerinde bir değer oluşturmak için
kullanılabilir (bu aynı zamanda yanlışlıkla
kopyalamayı da alır).

• Belirli kalemlerde (veya belirli tedarikçilerden) KDV
veya GST / HST'yi geri almaya uygun kuruluşlar için,
doğru miktarda KDV veya GST / HST'nin geri
alındığından emin olun.

Şüpheli Faturalar
• Geçerli bir satın alma siparişi olmadan faturaları

belirleme

• Onaylanmış tedarikçi dosyasında olmayan satıcıların
faturalarını arayın

• Birden fazla satın alma siparişi yetkisi için fatura
bulun

• Aynı öğe açıklamasına sahip birden çok fatura
belirleyin

• Yinelenen fatura numaralı satıcıları ayıklayın

• Aynı tarihte aynı tutarda birden çok fatura arayın

• İş günleri dışında düzenlenen fatura ödemelerini
bulun (ör. Cumartesi ve Pazar günleri)

• Onay kesme seviyelerinde veya hemen altında
birden fazla fatura belirleyin

• Satıcı faturalarını, satıcıyla olağandışı bir ilişki
olduğunu gösterebilecek şekilde sıralı bir sırayla
belirleyin

Satın Alma Suistimalleri
Satın alma suistimali muhtemelen bir kuruluştaki en yaygın suistimal türüdür. Sahte bir faturanın basit bir şekilde sunulması, 
geçerli başka bir faturanın tekrar kullanılması, bir kredi dekontunun stopajı veya daha karmaşık bir düzenleme olabilir. 
Birçok suistimal, Borç Hesapları sistemi içindeki kişisel hesaplardaki ödeme bilgilerinin değiştirilmesini içerir. Örnek olarak, 
hayali bir tedarikçinin veya gerçek bir tedarikçinin şubesinin oluşturulmasında veya hareketsiz bir hesabın yeniden 
etkinleştirilmesi yer alır. Özellikle savunmasız olan muhtelif hesaplardır, ancak gerçek bir tedarikçi hesabında (bağlılıkları 
veya bilgileri olan veya olmayan) devam eden suistimal göz ardı edilmemelidir. Maliyet bir yerden tahsil edilmelidir ve 
genellikle diğerlerinden daha gevşek kontrol edilen hesaplar, özellikle hayali bir öğenin gömülebileceği yüksek işlem 
seviyesine sahip hesaplar vardır.

Birçok satın alma sistemi otomatik yeniden sipariş ile karmaşıktır, böylece bir tedarikçi kurulduktan ve / veya talep 
girdisinden sonra ödeme otomatik olarak işlenir. IDEA birkaç dosyada kullanılabilir: tedarikçi yöneticisi, satın alma defteri, 
ödeme geçmişi, satın alma faturaları veya ödenebilir hesaplar. Sisteme, mevcut verilere ve hangi testin en iyi olduğu 
konusunda olası suistimal niteliğine bağlıdır. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir:
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Yevmiye

• Satın alma dergilerinin sayısını ve değerini, özellikle
de tutarları küçük hesaplara aktaranları tanımlayın

Ödeme

• Bireylere yapılan ödemeleri tanımlamak için
adlarında "Inc", "plc" ve "Ltd" bulunmayan ödemeler
dosyasında arama yapın (@Isini @Function
kullanarak)

• Ödemelerin boyutunu tabakalandırın ve olağanüstü
yüksek ödemeleri alın

• Ödemeler elektronik transferlerle yapılıyorsa, hem
K / Z ödeme dosyalarından hem de bordrodan
banka kodlarının ve hesap numaralarının listesini
çıkarın. Herhangi bir hesabın eşleşip eşleşmediğini
görmek için karşılaştırın.

• Olağandışı sayı kalıplarını aramak için Benford’un
analizini yapın

“Meşru ve hileli satıcı ödemeleri, aynı şekilde 
ödenecek hesaplar üzerinden akar. Veri 
analizi, ödeme işlemlerinin hatalı veya hileli 
olması nedeniyle hatalı işlemlerin 
belirlenmesine yardımcı olabilir. ”

~ Sunder Gee, EBM, CMA, CIDA
Sahtecilik ve Suistimal Tespiti Yazarı: Veri 
Analizi Yaklaşımı

Şekil 1: Kategoriye Göre Meslek Suistimalleri - Sıklık

Varlıkların suistimali yaygın bir kategori olmakla birlikte, en düşük medyan kayıp 125.000 $ 'dır. Finansal tablo sahtekârlığı 
ise 975.000 $ 'lık bir ortalama kayıpla sonuçlandı.

CaseWare IDEA Blogundan
Mesleki Suistimal ve Kötüye Kullanım Maliyeti
Sertifikalı Suistimal Tespitçileri Derneği (ACFE) kısa süre önce Milletler Raporunun 2016 baskısını yayınladı ve 92 sayfalık 
rapora göre mesleki sahtecilik ve kötüye kullanım maliyetleri şaşırtıcı.

Rapor, 114 farklı ülkede meydana gelen ve Ocak ve Ekim 2015 arasında incelenen 2.410 mesleki suistimal vakasının 
analizini içeriyor. Analiz, birçok şey arasında, varlıkların kötüye kullanılmasının ezici bir şekilde daha yaygın olarak meydana 
gelen en yaygın mesleki suistimal kategorisi olduğunu buldu. Vakaların % 83'ünden fazlası incelenmiştir. Yolsuzluk ve 
finansal tablo suistimali en yaygın ikinci kategorilerdi (sırasıyla % 35.4 ve % 9.6).

http://ca.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118779657.html
http://ca.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118779657.html
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Şekil 2: Kategoriye Göre Meslek Suistimalleri - Ortalama Kayıp

Varlık kötüye kullanımı kategorisinde gider geri ödemeleri, çek konikliği ve bordro planları dahil birçok alt şema vardır. 
Hayali mallar veya hizmetler için ödemenin yapıldığı faturalandırma planları, şişirilmiş faturalar veya kişisel satın almalar 
için faturalar en yaygın varlık kötüye kullanımı türüdür (vakaların % 22.2'si) ve ortalama kayıp 100.000 dolardı. Yüksek 
medyan kayıpları olan diğer alt şemalar arasında çek tahrifatı (158.000 $) ve ödemelerin çalışmayan fazla mesai saatleri 
için verildiği bordro veya hayalet çalışanlar (90.000 $) bulunmaktadır.

Şekil 3: Varlık Suistimali Alt-Şemalarının Sıklığı ve Medyan Kaybı

Sonuç üreten tespit yöntemleri açısından, dış denetimler en yüksek medyan kayıplardan birine (470.000 $) sahipti ve kaybı 
tespit etmek ortalama 24 ay sürdü. Bunu, dış denetimlerin boyutunun onda biri (48.000 $) üzerinde medyan bir kaybı olan 
ve tespit için ortalama altı ay olan aktif gözetim / izleme ile karşılaştırın. Çalışma ayrıca, dolandırıcılık planı ne kadar uzun 
süre tespit edilmezse, kayıpların o kadar büyük olduğunu buldu. Kayıpların yaklaşık üçte biri en az iki yıl boyunca tespit 
edilmedi ve medyan kayıplar 300.000 dolar ile 850.000 dolar arasında değişiyordu.

Rapora göre, kuruluşlardaki kontrol zayıflıkları genellikle suistimale doğrudan katkıda bulunuyor. Suistimale katkıda bulunan 
ilk üç kontrol zayıflığı iç kontrol eksikliği (% 29), mevcut iç kontrolleri geçersiz kılma (% 20) ve yönetim gözden geçirme 
eksikliğidir (% 19). Suistimalle mücadele kontrollerinin varlığı, daha düşük kayıplar ve daha hızlı suistimal tespiti ile bağlantı 
kuruldu ve proaktif veri izleme,% 54 daha az kayıp ve suistimal süresinin yarısında tespit edildi.



Verilerinizdeki Gücün Kilidini Açın
CaseWare IDEA, CaseWare International'ın bir bölümüdür ve denetleyicileri, muhasebecileri ve finans profesyonellerini riski 
değerlendirmek, denetim kanıtı toplamak, ortaya çıkarmak için anlamlı bilgiler oluşturmak için farklı kaynaklardan gelen verileri 
birleştirmeleri için güçlendiren güçlü ve yenilikçi bir veri analizi çözümü olan IDEA®'ya ev sahipliği yapmaktadır. eğilimleri belirler, 
potansiyel sorunları belirler ve bilinçli kararlar almak ve iş süreçlerini iyileştirmek için gereken zekayı sağlar. Dünya çapında 40 dağıtım 
ofisi bulunan CaseWare IDEA, 90 ülkede 400.000'den fazla profesyonele hizmet vermektedir. 
Daha fazla bilgi edinmek için https://www.caseware.com/casewareanalytics adresini ziyaret edin.

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

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

bize ulaşın.

http://caseware-idea.com



