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Kalıcı Suistimal Sorunu
Patlayıcı yeni teknoloji ve bol miktarda veri çağında yaşıyoruz. Bu, 
dünyadaki işletmelerin yeni ve heyecan verici yollarla büyümesine ve 
gelişmesine yardımcı oldu. Ancak aynı zamanda para biriminin kendisi 
kadar uzun süredir var olan bir şey için verimli bir zemin sağlamıştır: 
finansal sahtekarlık.

Suistimal, tüm sektörlerde kalıcı bir sorun olmaya devam etmektedir; bu, 
PwC'nin 2020 Küresel Ekonomik Suç ve Sahtekarlık Araştırması'nda yakın 
zamanda teyit edilen bir gerçektir. Suistimal, tüm sektörlerde kalıcı bir 
sorun olmaya devam etmektedir. Yaklaşık yarısı rapordan önceki 24 ay 
içinde suistimal yaşadıklarını belirtti. Benzer şekilde, Sertifikalı Suistimal 
Denetçisi Derneği (ACFE) 2020 Meslek sahtekarlığı ve istismarına ilişkin 
Raporlar, yıllık zararda 3.6 milyar doların üzerinde ve vaka başına 125.000 
dolar medyan kayıp buldu.

Suistimal her yerde, suistimal pahalıdır ve suistimal hiçbir yere 
gitmemektedir, ancak şimdi her zamankinden daha etkili bir şekilde 
mücadele edilebilir.

Başlangıçta ipuçları yoluyla birçok sahtekarlık faaliyeti bulunurken, iç 
denetim, sahtekarlığın tespitinde ve araştırılmasında büyük rol oynar. İç 
denetim, bir zamanlar kurumsal organizasyonlarda sahtekarlık bulmak için 
kullanılan büyük veri setlerini analiz etme kapasitesine sahipti. Ancak, iş 
dünyasını dönüştürmenin yanı sıra, bu patlayıcı teknoloji ve bol miktarda 
veri, denetçilere veri analizi biçiminde sahtekarlık bulmak ve bunlarla 
mücadele etmek için yepyeni bir araç seti de kazandırdı.

Bu yeni başlayanların veri analizi ile sahtekarlık tespiti kılavuzunda, 
denetçilerin ve sahtekarlık denetmenlerinin veri analizi araçlarını 
kullanarak sahtekarlığı nasıl tespit edebileceği, analiz edebileceği ve hatta 
önleyebileceği ile ilgili temel bilgilere bakıyoruz.

Ankete katılan 
5.000 kişi geçen 

yıl toplam 42 
milyar dolarlık 

suistimal bildirdi

– PwC’nin 2020 Küresel
Ekonomik Suç ve

Suistimal Araştırması
2020 

https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/
https://www.pwc.com/gx/en/forensics/gecs-2020/pdf/global-economic-crime-and-fraud-survey-2020.pdf


Suistimal ve Veri Analitiği
Yaygın Suistimal Türleri

Suistimal birçok farklı şekilde olabilir, ancak en yaygın finansal suistimalin bir 
kısmı şekil alır.

• Hileli finansal tablolar: Gizli yükümlülükler, hayali gelirler veya yanlış
değerleme.

• Suistimal Planları: Rüşvet, komisyon, gizli menfaatler, uygunsuz bahşişler ve diğer
ilgili faaliyetler.

• Varlığı kötüye kullanma: Envanter ve diğer varlıkların çalınması. Bu, suistimal
davalarının % 85 ila 90'ını temsil etme eğilimindedir.

Suistimal soruşturmacıları büyük organizasyonlarda herhangi bir türden olası sahtekarlığa 
baktıklarında, anlaşılması gereken büyük veri kümeleriyle karşı karşıya kalırlar. Geçmişte, denetçiler 
küçük bir rastgele işlem örneğine bakacak ve sonuçlarını örnek analiz sonuçlarına dayandıracaktı. 
Ancak numuneler, büyük miktarda veriye sahip büyük kuruluşlarda düzensizlikleri yeterince 
yakalayamaz. Ayrıca, Microsoft Excel gibi geleneksel elektronik elektronik tablo araçları, büyük veri 
kümelerini hesaplama ve analiz etme kapasiteleriyle sınırlıdır. Sonuç olarak, birçok suistimal vakası 
tespit edilmez.

Neyse ki, denetimde veri analitiğinin yaygın olarak ortaya çıkması oyunu değiştirdi. İç denetim ve 
veri analizi üzerine yakın tarihli bir makalede, tüm dünyadaki katılımcıların çoğunun ya iç denetim 
yaklaşımlarına veri analitiği eklediklerini ya da 2020'de veri analitiğini benimsemeyi planladıklarını 
bildirdik. Bu, katılımcıların % 92'sinin değeri belirlediğini gösteriyor. veri analitiğinin denetim 
yaklaşımlarında

Bu, özellikle büyük ve suistimal soruşturmalarında meslek için iyi bir göstergedir. Büyük veri 
kümelerini analiz etme bilimi olarak, veri analizi, bir test alanı üzerinde % 100 kapsama alanına izin 
verir ve denetçilerin suistimali inanılmaz derecede verimli bir şekilde tespit etmesine ve 
araştırmasına yardımcı olarak, kapsamlı, büyük resim bilgileri için yetersiz örnek boyutlarının ötesine 
geçebilir.

Suistimal araştırmaları gibi alanlarda, veri analitiğini kullanabilmek, denetçilerin meydana gelebilecek 
tüm sahtekarlıkları yakalama ve müşterinin sahtekarlıktan şüphelenmediği yeni alanlara bakma 
şansının en yüksek düzeyde olmasını sağlamak için çok önemlidir.

Suistimal inceleyicileri, suistimal soruşturmalarında veri analizi yapmak için veri bilimcisi olmak 
zorunda değildir. Veri analizi yazılım araçları, denetçilerin büyük veri setlerini hızlı ve verimli bir 
şekilde analiz etmesini kolaylaştırdı.

          Bu CPA-EBM'nin ABD Hükümeti ile suistimalle mücadeleye yardımcı olması için veri 
analizlerini nasıl kullandığını öğrenin

Hesap Verilebilirlik Ofisi (GAO). 

https://youtu.be/z9xFTDcfoJM
https://idea.caseware.com/3-reasons-excel-doesnt-deliver-data-analytics
https://idea.caseware.com/audit-trends-report-2020


Bununla birlikte, Benford Yasası bir dizi gerçek yaşam verisi arasındaki frekans 
dağılımlarında uygulandığından, aşağıdakiler de dahil olmak üzere finansal verilerde 
bulunabilmesi şaşırtıcı değildir:

Burada denetçilerin ve suistimal denetçilerinin suistimal soruşturmalarını 
desteklemek için kullanabileceği bazı veri analizi testlerini, araçlarını ve 
yaklaşımlarını sunuyoruz.

1. Benford Yasası Analizi
Benford Yasası analizi, sahtekarlık soruşturmasında etkili bir şekilde kullanılabilecek 
bir yaklaşımdır. Dayandığı yasa, doğal olarak oluşan çok sayıda sayının baş 
basamağının küçük olması muhtemel olduğunu belirtmektedir.

Yasanın adı Frank Benford, logaritma tablolarının ilk birkaç sayfasının son birkaç 
sayfadan daha fazla giyildiğini gözlemleyen bir fizikçiydi. Bu, düşük rakamlarla 
başlayan logaritmaları yüksek rakamlarla başlayanlardan çok daha fazla aradığına 
inanmasına neden oldu.

Daha sonra nehirlerin yüzey alanları, ABD nüfusu, fiziksel sabitler, moleküler 
ağırlıklar, Reader’ın Özet sayısındaki sayılar, sokak adresleri ve ölüm oranları gibi 
20.000 kayıt içeren 20 sayı listesine baktı. 1938 tarihli bir makalede yayınlanan 
sonuçlar, sayıların 30.6'sının önde gelen basamağı 1 ve sayıların yüzde 18.5'inin 2 
ile başladığını gösterdi. Başka bir deyişle, sayıların% 49'u 1 veya 2 ile başladı, geri 
kalanı ile 3'ten 9'a düşürülen frekansta ilk basamak olarak görünen basamaklar.

Benford Yasasının, yerleşik maksimum ve minimum değerlerin (örn. Gerçek gelir ve 
giderler gibi vergi beyannamelerinin bazı bölümleri) veya sayıların olduğu yerlerde 
değil, bazı fenomenlerin büyüklüğünü yansıtan sayı kümeleri için geçerli olduğunu 
tekrarlamak önemlidir. etiket olarak kullanılır veya eşiklere ayarlanır (örn. otoyol 
numaraları, sosyal güvenlik numaraları, telefon numaraları, posta kodları).

Suistimal Araştırmaları için 5 
Temel Veri Analizi Testi
Suistimal araştırmaları için veri analizine girmeye yeni başlıyorsanız, kendinizi 
tanımak için bir dizi kritik araç ve test vardır.

• Borçlar hesabı
• Kredi kartı işlemleri
• Müşteri bakiyeleri ve geri 

ödemeleri
• Masraflar
• Envanter fiyatları 

• Yevmiye girişleri
• Kredi verileri
• Satın alma siparişleri
• Hisse senedi fiyatları, Seyahat 

giderleri vb. 

Benford Yasası, 
doğal olarak 
ortaya çıkan 

çok sayıda 
sayının önde 

gelen rakamının 
büyük olasılıkla 
küçük olacağını 

belirtiyor



Benford Yasası finansal veri 
kümelerinde kullanılabileceğinden, bir 
kişi tüm sayıları ürettiğinde veya birçok 
farklı kişinin sayıları aynı şekilde 
manipüle etme teşviki olduğunda icat 
edilen sayıların tespit edilmesine 
yardımcı olmak özellikle yararlı olabilir 
(ör. vergisi beyannameleri).

Aşağıdaki örnek, 10.000'den fazla satıcı 
faturasından oluşan bir veritabanı 
üzerindeki Benford Yasası analizine bir 
örnektir. Benford'un Setinde, ilk 
basamak zamanın sadece% 12'sinde 3 
olacaktı, ancak burada zamanın% 
26'sının önde gelen basamağı, önemli 
bir sapma olarak görünüyor. Bu 
anomali daha ileri araştırmalar için bariz 
bir hedef olacaktır.

Kurumsal finans / şirket 
değerlendirmesi: Kâr merkezleri için 
nakit akışı tahminlerinin incelenmesi.

Suistimalle mücadele programları: 
Risk değerlendirmesinden izlemeye.

Adli Muhasebe: Suistimali kontrol 
edin, izin sınırlarını atlayın, 
uygunsuz ödemeler vb.

Finansal tablo denetimleri: 
Çeklerin, nakit paraların vb. 
Manipülasyonu.

Benford Yasası testleri aşağıdaki durumlardan bazılarında uygulanabilir:

Denetçiler için Benford Yasası, çok kullanışlı, üst düzey bir mantıklılık testidir. Anormal 
yinelemeleri gösterebilir veya bir dönemin finansal verileri arasında önceki döneme ait verilerle 
ilgili düzensizlikler bulabilir.

Veri analizi araçlarında kullanılan bazı önemli Benford Yasası testleri şunları içerir:

• İlk Basamak Testi: Belirli bir veri kümesinin Benford’un Kümesiyle karşılaştırılması. Bu 
sadece bariz bir bakış sağlar ve denetim örneklerini seçmek için kullanılmamalıdır.

• İkinci Basamak Testi: Uygunluğu tanımlamaya yardımcı olan yüksek seviye bir test. 

İlk Basamak Benford’un Seti Veri Kümesi X Sapmalar

1 30.10% 24.00% 0.06

2 17.61% 18.00% 0.00

3 12.49% 26.00% -0.14

4 9.69% 11.00% -0.01

5 7.92% 5.00% 0.03

6 6.70% 7.00% 0.00

7 5.80% 5.00% 0.01

8 5.12% 2.00% 0.03

9 4.58% 2.00% 0.03



• İlk İki Basamak Testi: Bir dizi sayının ilk iki basamağındaki 10 ila 99 arasındaki sayısal
kombinasyonların sıklığını inceleyen daha odaklı bir test. Ön inceleme için denetim
hedeflerinin seçilmesinde kullanılabilir.

• Toplama testi: Bir popülasyonun kalan sayılarına kıyasla büyük sayıları algılar.

• İkinci dereceden test: Sayılar arasındaki farklara bakar ve bir şeyin verilerle sorunlu olup
olmadığını gösterir. Bu test, her ardışık kayıt çifti arasındaki değer farklılıklarının Benford
Yasası basamak frekanslarına uyması gereken sayısal alanı en küçükten en büyüğe doğru
sıralar.

• İlk Üç Basamak Testi: Denetim örneklerini seçmek için kullanılabilen ve sayı çoğaltmasını
tanımlama eğiliminde olan yüksek odaklı bir test.

• Son İki Basamak Testi: İcat edilen, aşırı kullanılan veya yuvarlak sayıların algılanmasına
yardımcı olur (kupon sayımlarında, stok sayımlarında, kilometre sayacı okumalarında vb.
Kullanılabilir)

Benford’un Suistimal Tespit Yasası Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

• Benford Yasasının IDEA İçinde Uygulanması

• Benford Yasasının Pratik Uygulamaları

Suistimal soruşturmaları söz konusu olduğunda Benford Yasası her derde deva 
değildir, ancak tüm sahtekarlık araçlarında olduğu gibi, önünüzdeki verilerin daha 
iyi anlaşılması için faydalı bir başlangıç sağlayabilir. Suistimal soruşturmalarında 
Benford Yasasının rolünü daha iyi anlamak için birkaç kaynak:

https://www.youtube.com/watch?v=n5VL5PWROT4&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=WYDTXkL9Z5g


2. Birleşimler ve Korelasyon Analizi
Veritabanlarını Birleştirme

Veri analitiğinin kritik özelliklerinden biri, normalde birbiriyle karşılaştırılmayan iki farklı 
veritabanını karşılaştırma ve analiz etme yeteneğidir. Denetim için veri analizi araçları, 
veritabanlarına katılmak için inanılmaz derecede basit ancak güçlü bir işlev olan “birleştirme” 
özelliğini içermelidir. Aşağıdakiler için kullanılır:
• Analiz için iki veritabanındaki alanları tek bir veritabanında birleştirin.
• Veritabanlarındaki eşleşmeler (veya eşleşme olmaması) için verileri 

test edin. 

Birleştirme işlevi, hataları veya hileli ve şüpheli etkinlikleri tanımlamak için banka ekstresi 
veya satış raporları ve faturalar gibi iki veritabanı arasındaki verileri uzlaştırmak için 
kullanılabilir. İki veya daha fazla veritabanı birleştirildikten sonra, dolandırıcılık araştırmacıları 
korelasyon analizi ile araştırmalarını bir adım daha ileri götürebilirler.

Korelasyon Analizi

Korelasyon analizi, gelir tabloları ve borç hesapları gibi iki veya daha fazla kaynakta farklı 
bilgi parçaları arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için kullanılabilecek başka bir 
veri analizi aracıdır. Bir süre boyunca ikisi arasında güçlü bir korelasyon bulunursa, suistimal 
belirtisi olabilir. Korelasyon analizi, çoğu insanın suistimal testinde, dış sıcaklık ve ısıtma 
giderleri arasındaki korelasyon gibi, dikkate almayacağı alanlarda da kullanılabilir. Genel 
olarak, ikisi arasında ters bir korelasyon olmalıdır, çünkü sıcaklık düştüğünde ısıtma 
maliyetinin artması gerekir. Aksi takdirde, bu girişler daha fazla araştırma için 
işaretlenmelidir.

Korelasyon ile, tarih, endüstri normları ve diğer ölçütlerle karşılaştırıldığında ikisi arasındaki 
ilişkideki herhangi bir anormalliği işaretlemek için veri kümelerine bir regresyon analizi 
uygulanabilir. Bu, suistimal belirtileri için daha fazla araştırılabilecek kritik değişikliklerin 
belirlenmesine yardımcı olabilir.

Korelasyon analizi, elektronik tabloları olan daha küçük veri kümelerinde elle yapılarak  
gerçekleştirilebilir, ancak daha büyük veri kümeleri, sayıları hızlı, verimli ve kapsamlı bir 
şekilde analiz etmek için denetime özgü veri analizi araçlarının gücünü gerektirir.



3. Aynı-Aynı-Aynı ve Aynı-Aynı-Farklı Testleri
Aynı ile aynı (SSS) ve aynı aynı farklı (SSD) testlerin amacı, anormal kopyaları hata veya 
suistimal potansiyel göstergeleri olarak tanımlamaktır.

SSS testi, diğer kayıtların tam kopyaları olan bilgi alanlarını içeren kayıtları tanımlar. Bu test, 
talep edilen mükerrer masrafları, yanlışlıkla yapılan satıcılara aynı ödemenin gerçekleşmesini, 
çoklu garanti taleplerini veya özel veya resmi sağlık planları tarafından ödenen mükerrer 
hizmet ücretlerini tespit etmeye yardımcı olur.

Alternatif olarak, SSD testi, kullanıcılar tarafından seçilen alanlar için neredeyse kopyaları 
olan kayıtları tanımlamak için kullanılır. SSD testi, hataları ve sahtekarlığı tespit etmek için 
değerlidir ve özellikle ödenecek hesaplardaki hataların tespiti için kullanışlıdır.

Örneğin, başlangıçta yanlış bir satıcıya ödeme yapıldıktan sonra doğru satıcıya doğru ödeme 
yapıldığında, aynı fatura numarası ve tutarı ancak farklı satıcıları olan kayıtları bulabiliriz. Bir 
işletme sistemi siparişleri gerçek zamanlı olarak işlemezse, müşteriler kredi limitlerini 
aşmamak için siparişlerini bölmeye çalışıyor olabilir (ör. Aynı fatura tarihi, aynı müşteri 
numarası, aynı ürün kodu ve farklı satış temsilcileri).

4. Boşluk Tespiti
Genellikle, suistimalin en belirgin belirtisi, denetçilerin ve suistimal 
denetçilerinin bulamadığı bilgilerdir. Fatura numaraları, çekler ve satınalma 
siparişleri gibi seriler normalde ardışık ve boşluk içermez. Örneğin, fatura 
numaraları sayısal bir sırayla tekrarlanmamalı veya atlanmamalıdır.

Genellikle bir bütünlük testi olarak kullanılan boşluk algılama, sayısal bir 
sırada eksik öğeleri veya bir veritabanındaki sayısal, karakter veya tarih 
alanlarında bir tarih aralığını tanımlamak için kullanılabilir. Bir boşluk eksik 
öğeleri gösterir ve bu test genellikle bütünlüğü test etmek için kullanılır.

Satınalma siparişleri, fatura numaraları ve çek numaraları gibi seriler 
genellikle ardışıktır ve tüm boşluklar hesaba katılmalıdır. Boşluk algılama, 
karakter dizeleri, sayı dizileri ve eksik faturalar gibi eksik bilgileri aramak 
için tarihlere karşı çalıştırılabilir.

Boşluk tespiti, eksik işlemleri aramak için de kullanılabilir. Bu tür bir 
kullanım örneği, denetçilerin işlemlerin nereye girilmediğini veya 
kaldırılmadığını gösterebilecek işlemlerde beklenmedik boşluklar 
arayabileceği ve kayıt dışı satışları gösteren restoran işinde bulunabilir. Bu 
özellikle vergi makamları için yararlı bir sınavdır.

Boşluk 
algılama, bir 

dizideki eksik 
öğeleri 

belirleyerek 
suistimal 

bulmanın kolay 
bir yoludur.



5. Bulanık Eşleşmeler ve Mükerrerlik
Bulanık eşleşmeler ve bulanık kopyalar, karakter alanlarındaki eşleşen ve 
benzer kayıtları bulmak için kullanılan anahtar algılama yaklaşımlarıdır. 
Buradaki ameliyat kelimesi “benzer”; kesin eşleşmeleri bulmak için zaten 
birçok araç var.

Kayıtlar benzerliklere sahip olarak tanımlandıktan sonra, bulanık gruplar 
adı verilen gruplara toplanabilir ve benzerlik derecelerine göre sıralanabilir. 
Veriler ne kadar benzer olursa, benzerlik derecesi o kadar yüksek olur. 
Örneğin, Smith ve Smith isimleri gibi kesin bir eşleşmenin 1 benzerlik 
derecesine sahip olduğu düşünülürse, Schmidt ve Schmid gibi iki benzer 
ismin benzerlik derecesi 0.85 olacaktır.

Bulanık çift testler aşağıdakiler için yararlıdır:

• Tek bir kelime içeren alanlar (örneğin borsa kimlikleri, döviz kodları, 
vb.) Ve dizinin önemli olduğu karakter dizileri, örneğin ulusal kodlu bir 
telefon numarası ve bir alan veya bölge kodu ile yerel numara içeren 
alanlar .

• Kelime sırasının önemli olduğu kelime grupları veya kısa cümleler (ör. 
İşletme adı veya adres.) 

Pratik açıdan, araç, yazım hatası veya veri girişi sırasında ortaya çıkan 
varyasyonlar gibi küçük farklılıklar içeren girişleri bulmaya yardımcı olabilir. 
Bir veri varyasyon girişi örneği, bir adreste kullanıldığında “karayolu” veya 
“sokak” kelimelerinde görülebilir. Bu kelimelerin kısaltılmasını görmek 
yaygındır, ancak dönem kullanımı genellikle tutarsızdır. Bu girişleri aynı 
varlığı temsil eden varyasyonlar olarak tanımlasak da, bu küçük fark St ve 
St.'nin bir alanda benzersiz anahtarlar olarak tanımlanması için yeterlidir. 
Bu tür kopyaları bulmak çok zordur, ancak bulanık bir mükerrer arama 
onları bulmayı çok daha kolay hale getirir.

Bulanık 
mükerrerlik 
testleri, aksi 

takdirde 
bulunması zor 
olan yinelenen 

bilgiler üzerinde 
bir spot ışığı 

oluşturmanın 
kolay bir 
yoludur.



Ayıltıcı gerçek şu ki, suistimal bugün kaçınılmazdır ve geleneksel elektronik tablolar ve örnek 
tabanlı yaklaşımlar, etkili bir şekilde ele almak için yetersiz donanıma sahiptir. Bununla birlikte, 
güçlü veri analizi dünyasında sunulan sahtecilikle mücadele yeteneklerini çevreleyen büyük bir 
iyimserlik duygusu olmalıdır. Bu bilim ve disiplin, suistimal soruşturmaları için bir kuantum 
sıçramasını temsil eder ve denetçilerin ve suistimal denetmenlerinin farklı kaynaklardan çok 
miktarda veriyi hızlı ve verimli bir şekilde anlamasını sağlar.

Bu yazıda, suistimal soruşturmalarını desteklemek için kullanılan bazı veri analizi araçlarına bir 
giriş yaptık. Sadece bir araca sahip olmanın yeterli olmadığına dikkat ediyoruz ve suistimal 
tespiti, analizi ve önlenmesinde veri analitiğinin uygulanabilirliğini araştırırken aşağıdaki 
paketlerden bazılarını sunuyoruz.

İnsanları, süreci ve teknolojiyi düşünün
Veri analizi yaklaşımları her zaman veri analizi teknolojisi tarafından desteklenir. Yeni bir veri 
analizi yazılım çözümü uyguladığınızda veya mevcut bir çözümün kullanımını optimize 
ettiğinizde, insanların, işlemin ve teknolojinin kullanımda merkezi rol oynadığını hatırlamak 
önemlidir. Yazılım yalnızca kullanıcılar tarafından kabul edildiğinde etkilidir. Denetim ve 
suistimal tespiti için en iyi veri analizi çözümlerini kullanmak için veri bilimcisi veya programcısı 
olmanız gerekmez. En iyi uygulamaları içeren ve giriş seviyesi denetçileri ve deneyimli suistimal 
denetçileri tarafından kolayca kullanılabilen kullanıcı dostu bir araç bulun.

Tek tıklamayla gerçekleşen suistimal soruşturması yok
Denetçiler bazen veri analizi teknolojisinin birkaç tuş vuruşunda verileri analiz etmesini ve 
suistimal tespit etmesini bekler. Veri analizi yazılımı güçlü suistimal tespit yetenekleri içerirken, 
suistimal araştırmaları her zaman bir sanat ve bilim olacaktır. Bu, denetçiler için ümit vericidir, 
çünkü teknoloji her zaman sahtekarlık soruşturmasını daha da ileriye götürmelerine izin 
verirken, işlerini asla almayacaktır. Kurnaz bir suistimal denetçisinin eleştirel zihni, etkili bir 
sahtekarlık soruşturması için her zaman esastır. Bu şekilde, yukarıda özetlenen güçlü testler 
(Benford Yasası, korelasyon analizi, boşluk tespiti, bulanık kopyalar vb.) Ancak denetçilerin 
suistimal tespit etme yeteneklerini geliştirmek için ustalaşabilecekleri araçlar.

Dikkat Edilecek Diğer Noktalar



Veri analizi teknolojisi ile güncel kalın
Hem denetim ortamı hem de teknoloji hızla değiştiği için denetçiler periyodik olarak stok 
almalı ve işlerini nasıl yaptıklarını yeniden değerlendirmelidirler. Günümüzde çok fazla veri 
ve işlem hacmi muazzamdır, bu nedenle denetçilerin anormallikleri bulmak için verilerde 
gezinmenin en etkili yollarını bulmaları gerekir. Geleneksel yaklaşımlar ve elektronik tablo 
tabanlı araçlar, kapsamlı sahtekarlık araştırmaları için yetersiz olsa da, bazen yeni 
teknolojilere karşı algılanması nedeniyle eleştirilen bir alanda zor olabilir.

Denetim için veri analizi teknolojisi yeni değildir. Örneğin, CaseWare IDEA, müşterilerin otuz 
yıldır sahtekarlığı tespit etmesine, analiz etmesine ve önlemesine yardımcı olmaktadır. 
Ancak, veri analizi sahtekarlığı araştırma şeklimizi tamamen değiştirmeye devam ediyor. Bir 
zamanlar örnek analizi yeterli olarak görüldü, ancak veri analizi araçlarının gücü ile bugün 
bize sunulan çok büyük miktarda veri arasında örnekleme geçmişte kaldı ve veri analitiğinin 
dolandırıcılığa karşı devam eden mücadele.

CaseWare IDEA’nın iç denetim ve suistimal araştırmaları için sektör lideri, 
ödüllü veri analizi çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
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Paul Leavoy, on yılı aşkın bir süredir kurumsal yönetim teknolojisini kapsayan bir yazardır. 
Halen CaseWare IDEA için veri analizi ve iç denetim teknolojisini araştırıyor ve yazıyor. 

Paul ile doğrudan iletişime geçin veya daha fazla bilgi için @CasewareIDEA sayfasını takip 
edin.
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Hakkımızda

CaseWare IDEA, muhasebe firmaları, şirketler ve hükümetler için en ileri çözümleri sunan uluslararası kabul görmüş 
bir veri analizi yazılım şirketidir. 25 yılı aşkın bir süredir denetim ve muhasebe endüstrilerinde lider olan IDEA® Veri 
Analizi Yazılımı, denetçiler, muhasebeciler ve diğer finans profesyonellerini denetimle ilgili çeşitli görevler için hızlı bir 
şekilde veri analizi yapmalarını sağlayan bir araç seti ile donatır. IDEA, veri düşünme ve çalışma şeklimizi değiştirmek 
için yapay zeka ve makine öğrenimi kullanıyor. Sonuç: verimlilik, kalite ve değerin ölçülebilir getirileri. CaseWare IDEA, 
30 yılı aşkın bir süredir sektöre liderlik eden, 16 dilde desteklenen ve 130 ülkede 500.000'den fazla kişi tarafından 
kullanılan CaseWare International'ın bir bölümüdür.

Daha fazla bilgi edinmek için idea.caseware.com adresini ziyaret edin.
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