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PERAKENDE KAYIP ÖNLEME UYGULAMALARINDA ?ST?SNA
RAPORLARININ KULLANIMI
?stisna raporlama sistemleri (exception based reporting) özellikle perakende, zincir ma?azalar ve da??n?k yap?daki i? yerlerinde
kay?p önleme faaliyetlerinde artan bir oranda kullan?lmaktad?r.
Artan ma?aza, çal??an ve i?lem say?lar?na ba?l? olarak özellikle Kuzey Amerika ülkelerinde KÖ faaliyetlerinde geleneksel ma?aza
denetimleri, cctv kay?tlar? ve sat?? verilerinin kar??la?t?r?lmas? yolu ile yap?lan tespitlerin yerini istisna raporlama sistemleri h?zla
almaktad?r.
?ST?SNA RAPORLARI NED?R ?
En basit anlat?m? ile istisna raporlar? çe?itli kaynkalardan toplanan verilerin içerisinden normal ak??a uymayan durumlar?n
otomatik olarak i?aretlenerek ilgili ki?ilerin önüne getirilmesidir. KÖ alan?ndan önce endüstri ve üretim sektörlerinde yo?un olarak
kalite güvence amac?yla kullan?lan bu raporlar?n benzeri KÖ faaliyetleri için de geli?tirilebilmektedir.
Örne?in kasa i?lemleri konusunda haz?rlanan bir istisna raporu, kasalarda yap?lan binlerce normal i?lemin içerisinden sadece
istisnai olanlar? ay?klayarak ?üpheli i?lemleri kullan?c?n?n önüne getirebilmektedir. Bu da olas? sorunlara odaklanmay? ve çözüme
gitmeyi kolayla?t?rmaktad?r.
Bir örnek verecek olursak; normal çal??ma ko?ullar?nda tüm ma?azalar?n?zda kasiyerlerin 1000 sat?? i?lemine kar??l?k 10 iade
i?lemi yapt??? tespit edildi?inde, çal??t?r?lacak bir istisna raporu ile sürekli bir ?ekilde 10 i?lemden daha fazla veya az iade i?lemi
yapan kasiyerlerin i?lemlerinin incelenmesi olas? bir suistimali veya sirket politikalar?na ayk?r? olarak iade taleplerini rededen bir
kasiyerin tespitini kolayla?t?racakt?r.
?stisna raporlama sistemlerinin tabii ki bir kurulum maliyeti olmaktad?r. Ancak elinizde bulunan baz? rapor ve datalar?n istisna
raporlamas? sistemine kolayca dahil edilmesi ile çok az maliyetlerle de sistemin kurulmas? gerçekle?tirilebilmektedir. Kurumun
kendi imkanlar? ile kurabilece?i basit raporlama sistemleri ile dahi tatmin edici sonuçlar elde etmek mümkün olabilmektedir. KÖ
birimleri taraf?ndan tan?mlanan normal ?artlar d???nda kalan datalar? süzebilen bir sistemden çok daha sofistike i?lemlerle verilen
aras?nda ba?lant? kurabilen sistemlere kadar uzanan bir aral?kta ürünleri piyasada bulmak mümkündür.
KISA SÜREDE BA?ARILI SONUÇLAR :
?stisna raporlar?n?n kullan?lmaya ba?lamas? ile kurumlarda genellikle erken dönemlerde elde edilebilecekler a?a??daki ?ekilde
s?ralanabilir;
- ?üpheli i?lemlerin tespitinde %50 art??
- Suistimal olaylar?n?n tespitinde bir önceki y?llara göre % 25 oran?nda art??,
- Tespit edilen suistimal olaylar?n?n parasal de?erinde %20-70 aras?nda art??,
Bu art??lar?n sebebinin yap?lan suistimallerin say?s?n?n art??? de?il, istisna raporlar? yolu ile yap?lan do?ru analiz ve
belgelendirme sayesinde olaylar?n tespitinde oldu?unu özellikle belirtmek isteriz. Sistemin kullan?lmas? ile analiz yetene?inizin
yan?nda olaylar?n belgelendirilmesi de üst seviyelere ta??nmaktad?r. Geleneksel yöntemlerle çok uzun bir süre boyunca KÖ
birimleri ve di?er personel taraf?ndan fark edilmeden sürebilecek bir suistimal olay? istisna raporlar? ile çok k?sa bir sürede tespit
edilip kuruma daha büyük zararlar vermeden sonland?r?labilmektedir. ?yi kurgulanm?? bir sistem günler içerisinde aylar hatta y?llar
sürebilecek bir uygunsuzlu?u tespit etmenize yard?mc? olabilmektedir. Sistem taraf?ndan üretilen raporlar adli i?lemlerde de size ve
olay? inceleyen polis birimlerine sa?lam deliller sunmaktad?r.
Sistemin etkinli?i sadece olaylar?n tespitinde de?il, ayn? zamanda azalmas?nda da kendisini göstermektedir. Dürüst olmayan
ki?ilerin uygunsuz davran??lar?n?n h?zla tespit edildi?ini gören çal??anlar?n?z?n morali düzelmekte ve verimlili?i artmaktad?r.
Çal??anlar yapt?klar? her uygunsuz i?lemin takip edildi?ini bildiklerinde kuruma ve kendilerine zarar verebilecek yanl?? kararlar
vermekten kaç?nmaktad?rlar.
?stisna raporlar?n?n kullan?m? ile stok, kasa i?lemleri, kredi kartlar? ve hediye kartlar? üzerinden yap?lan suistimallerin azald???n?
kolayl?kla görmeniz mümkündür.
?stisna raporlamas? sistemlerinin kullan?lmas? ile KÖ ve denetim birimlerinde ciddi anlamda i? gücü ve zaman kullan?m?
konusunda tasarruflar yap?lmas? mümkündür, personelin uzun u?ra?lar ve zaman harcamas?na neden olan görüntü ve veri inceleme
i?leri yerine; e?itim, önleme ve yürütülen incelemelerin tamamlanmas?na zaman ay?rabilmeleri sa?lanmakta, kuruma daha fazla
katma de?er sa?layan çal??malar? yapabilmelerine imkan verilmektedir.
A?a??daki örnekte incelenen 6 kasiyerden cccc 0,12?lik sat?r iptal oran? ile göze çarpmaktad?r, haz?rlanan bu basit istisna
raporunda ortalama 0,05-0,08 aral???nda olan iptal oran?n?n içerisinde KÖ birimleri taraf?ndan bu personelin yapt??? i?lemlerin
incelenmesi gerekmektedir.
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