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Sizlere nasıl yardımcı olabileceğimize dair detaylı 

bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin:

Dilek Çilingir

Sorumlu Ortak

Denetim Hizmetleri Bölüm Başkanı  

dilek.cilingir@tr.ey.com

0 212 408 53 71

EY | Denetim | Vergi | Kurumsal Finansman | Danışmanlık

EY Hakkında

EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık 
hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli 
hizmetlerimiz dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin 
oluşmasına katkıda bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm 
paydaş gruplarına verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde 
çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha 
iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli bir rol 
üstlenmektedir. 

Olağan dışı bir işlemden şüphelenmeniz halinde, Uluslararası 
ağımızdaki 3.500’in üzerindeki Usulsüzlük İncelemesi ve 
Uyuşmazlık Danışmanlığı profesyonelimiz, gereken titizlik ve hızla 
şüpheli mülakatı, soruşturma, şirket bilgisayarları ve telefonlarının 
elektronik keşif hizmetleriyle incelenmesi ve mali tablo inceleme 
hizmetlerini gerçekleştirebilir.
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Sistemlere, süreçlere ve operasyonlara zarar 
verilmesi

Şirket  varlıklarına zarar verilmesi

Şirket te kriz ortamının oluşması

Şirket in devlet  kurumları tarafından incelemeye 
alınması

Şirket  it ibarının zedelenmesi

Temel 

Değerlendirme 

Adımları

Nasıl 
Tespit  
Edildi

Tarihçesi

Usulsüzlüğün içeriği ve nasıl tespit  edildiği

Usulsüzlüğün bir veya birden fazla olay, işlem ve uygulamaya 
dayanıp dayanmadığı, benzer durumların geçmişte yaşanıp 
yaşanmadığı

Kimler 
Karışt ı

Usulsüzlük vakasına kimlerin dahil (bilgisi)  olduğu

Usulsüzlük vakasından hangi operasyonların ve kişilerin etkileneceği

Boyutları
Tutarsal Etkileri

Yarat t ığı r iskler (İt ibar kaybı r iski, yasal r iskler vb.)

Gizlilik 
Seviyesi

Konunun gizlilik ve hassaslık seviyesi

Kimlerin incelemeye dahil edilmesi gerekt iği

Mevcut 
Durumu

Mevcut  durumun sürüp sürmediğinin anlaşılması

EY Usulsüzlük İnceleme 

ve Uyuşmazlık 

Danışmanlığı Ekibi ile 

Çalışıldığında

Uzmanlaşmamış ve 

Tecrübesiz Ekipler ile 

Çalışıldığında

Kanıt lar güvence alt ına alınır ve 

kullanılabilir hale get ir ilir.

Kanıt lar kaybolabilir, tahrip 

edilebilir veya kanıt ların 

bütünlüğü bozulabilir.

Ekibimizin sektör, iş süreçleri, 

uyum, teknoloji, operasyon, dil 

ve kültür konularındaki tecrübe 

ve bilgisi menfaat  sahiplerinin 

doğru kararlar vermesinde 

önemli rol oynar.

Soruşturma ekibindeki deneyim 

ve bilgi yetersizliği 

soruşturmanın etkin bir biçimde 

yönet ilememesine ve hedeflere 

ulaşılamamasına sebep olabilir.

Tecrübeli ekiplerimiz usulsüzlük

vakasının boyut larını, 

operasyona etkilerini net  bir 

şekilde ortaya çıkarır ve aynı 

zamanda tekrarlanmaması için 

öneriler gelişt ir ir.

Yetkin olmayan ekiplerce yapılan 

incelemeler usulsüzlük vakasının 

derinliğini ve yaygınlığını tüm 

boyut larıyla ortaya koymakta 

yetersiz kalabilir.

Kriz sürecinden rut in çalışma 

sürecine hızlı bir şekilde geçilir.

Tecrübesiz ekipler ile yönet ilen 

soruşturmalar krizin etkin 

şekilde yönet ilmesini 

zorlaşt ırabilir ve dolayısıyla 

rut in işleyişe geçilmesini 

gecikt irebilir.

Yat ırımcılar, yerel otoriteler, hak 

ve menfaat  sahipleri kriz 

sürecinin iyi yönet ildiğini

düşünür.

Kriz sürecinin yönet ilmesindeki 

aksaklıklar ve soruşturma 

sonrasında devam eden 

belirsizliklerin şirket in it ibarı ve 

marka değeri üzerine olumsuz 

etkileri olabilir.

«

EY Usulsüzlük ile Mücadele Programı

© 2020 EY Türkiye
Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Hizmetleri

Neden Mücadele Edilmeli?

2020 Küresel Usulsüzlük Raporuna göre, şirketlerin gelirlerinin %5’ini usulsüzlük nedeniyle 

kaybettikleri, Dünya çapında usulsüzlük nedeniyle kaybedilen gelirin ise 3,6 Trilyon Dolar olduğu 

tahmin edilmektedir*. Neden olduğu maddi kayıpların yanı sıra yarattığı itibar kayıplarının ise telafi 

edilemez zararlara yol açtığı görülmektedir. 

Usulsüzlükle mücadele gereksinimi uluslararası yaptırımlar ve şirketlerin ortaya koyduğu hedefler 

sebebiyle her geçen gün artmaktadır :

• Uluslararası yasal düzenlemelerin şeffaflık, hesap verebilirlik gereksinimleri (OECD Anti Bribery 

Convention, FCPA, UK Bribery Act, SOX, Crimes Act vb.),

• Özellikle çok uluslu şirketlerin uygulamaya koyduğu risk yönetimi ve global uyum kuralları,

• Tedarikçi ve/veya müşteri gibi üçüncü taraf sözleşmelerinden doğan yükümlülükler,

• Performans iyileştirme ve maliyet düşürme hedefleri.

* 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse, Association of Certified Fraud Examiners

EY Usulsüzlük 
İnceleme 

Metodolojisi

İlk 

Değerlendirme Potansiyel 

Riskler

Soruşturmanın 
Kapsamının 
Belirlenmesi

Raporlama

Elektronik veriler kasıtlı veya kasıtsız 
şekilde manipüle edilebilir veya bozulabilir. 
Bu sebeple elektronik verileri bu işte 
uzman olan Adli Bilişim ve Keşif Hizmetleri 
(FTDS) birimimiz incelemektedir. 

FTDS ekibimiz verilerin tamlığı ve 
bütünlüğünün korunmasında sorumluluk 
zinciri uygular ve böylece verilerin kanıt 
niteliğini korur.

Usulsüzlükle 
Mücadele 
Programı

Materyal sonuçları olan
şüphelerin tümüne cevap

verebilmelidir.

Sadece şüphelenilen
konunun detaylarını

incelemeye odaklanmamalı
aynı zamanda çevreleyen

operasyonları da içermelidir.

Zaman kısıtlılığı, operasyona
etkileri, fırsat maliyeti ve

direkt maliyeti (dış denetçiler
kullanılıyor ise) dikkate
alınarak belirlenmelidir.

Sabit olmamalı aksine
dinamik ve soruşturma

esnasında ortaya
çıkabilecek yeni koşullara
adapte edilebilir olmalıdır.

1. Şi rket içindeki bilgilerin toplanması

• Elektronik keşif 

• Mülakat / Sorguya alma
2. Şi rket dışı bilgiler in toplanması

• Özgeçmiş taraması

• Sosyal hayat

• Ai le hayatı

• Ticari  ilişkiler

• İş ili şki ler i

• Piyasa araştırmaları 
3. Bağımsız veri ler in analizi

• Yeniden hesaplamalar

• Analitik  incelemeler

• Analizler

Kanıtların 

Toplanması

EY 2020 Küresel Usulsüzlük Çalışması verilerine 
göre usulsüzlüğün tespit edilmesindeki en temel 
yöntemler ihbarlar, üst yönetim incelemeleri ve iç 
denetim incelemeleridir. Usulsüzlük 

İncelemesi

Reaktif 

Önemler

Raporlama

Materyal sonuçları olan
şüphelerin tümüne cevap

verebilmelidir.

Sadece şüphelenilen
konunun detaylarını

incelemeye odaklanmamalı
aynı zamanda çevreleyen

operasyonları da 
içermelidir.

Zaman kısıt lılığı, 
operasyona etkileri, fırsat
maliyet i ve direkt maliyet i
(dış denetçiler kullanılıyor

ise) dikkate alınarak
belir lenmelidir.

Sabit olmamalı aksine
dinamik ve soruşturma

esnasında ortaya
çıkabilecek yeni koşullara
adapte edilebilir olmalıdır.


