
Suistimali İşinize Bulaştırmayın
Dr. Fraud Check-Up Planları ile Hile Risklerinizi Tanıyın

Uzman ekibimizle şirketinizi zayıflatan tüm suistimal (hile) risklerini önceden 
tanımanıza yardımcı olalım, kurumsal bağışıklık sisteminizi tedavi edecek 

ve güçlendirecek iç kontrol çözümleri sunalım. 
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KURUMSAL SUİSTİMAL İNCELEME VE  DANIŞMANLIK HİZMETLERİ



SUİSTİMAL GERÇEKLERİ

Suistimal (Hile) Nedir? 
 
“Kişinin başına bir tabanca dayayarak  parasını vermesini zorla isteyebilirsiniz. Bu eyleme hırsızlık 
veya soygun adı verilir. Çeşitli oyunlarla, düzenlemelerle, sahtekarlıklarla veya aldatma yöntemleri 
ile bir kişi veya kurumun varlığını ele geçirmeye suistimal, hile veya yolsuzluk denir.” Prof. Dr. 
Nejat Bozkurt
 
ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) raporlarına göre bazı suistimal gerçekleri:

4 MİLYAR $
Tahmini Yıllık Global Kayıp 

MALİ TABLO HİLELERİ

<100 10.000+

EN AZ GÖRÜLEN AMA EN BÜYÜK 
KAYIPLARA YOL AÇAN 
HİLE TÜRÜ

Çalışan Sayısı 100'den Az Olan Şirketlerin Suistimaller 
Sonucu Kayıpları 10.000'den Fazla Çalışanı Olan 
Şirketlerin Kayıplarıyla Neredeyse Aynı Tutarda 
Olmaktadır

5%
Tipik bir kurum yıllık 

gelirinin %5'ini 
suistimaller sonucu 

kaybediyor

Çalışanların %10'u Planlı, %75'i 
Fırsat Oluşması Halinde Hile 

Yapıyor



NEDEN DR. FRAUD?

Şirketinizde bir iç denetim departmanı yapılanması fikri size 
maliyetli geliyor olabilir. Bu gün bir asistan denetçi maaşının 

net olarak 3500 TL olduğunu var sayarsak, senede size 
yaklaşık 74.500 TL asgari bir bütçe çıkmakta ve bu bütçe 

kıdemli uzmanlarda en az 2 misli artmaktadır.
 

Bu hesaplamaya elbette departmanın yemek, seyahat ve 
eğitim gibi giderlerini de eklersek söz konusu maliyeti belki de 

üstlenmek istemeyeceksiniz.
____

 
Dr. Fraud olarak, dışarıdan proje bazlı suistimal risk 
incelemeleri ve denetimi hizmetimiz ile size düşük 

maliyetli bir alternatif sunarız.
 

Veri analizleri, 
şüphelilerin 

sorgulanması, hukuki 
süreçlere hazırlık gibi 
çalışmalar yoğun stres 
ihtiva eder. Stres doğru 

sonuca ulaşmanıza 
engel olur ve iş akışınızı 

aksatır. 
____

 
İnceleme stresi bizim 
alışkın olduğumuz bir 

olgudur. Bu işin 
stresini sizden alırız.

 

Suistimal incelemesi; 
doğru verilerin temini, 
hile risklerinin tespit ve 
analizi, sorgulama ve 

yalan anlama gibi 
denetim metodolojisi 
bilgisine sahip olmayı 

gerektirir.
 

____
 

Ekibimizle size 
metodolojik ve 

sistematik inceleme 
sağlarız.

 

İncelemeler; veri 
madenciliği, 

silinen/değiştirilen 
muhasebe kayıtlarını, 

şifrelenmiş veya 
kaybolan verileri 

kurtarma gibi konularda 
adli bilişim ve teknoloji 

desteği gerektirir.
____

 
Tüm incelemelerde 

adli bilişim ve 
teknoloji desteği 

sunarız.

Suistimal hızlı aksiyon 
gerektirir. Aksi takdirde 

tesadüfler, itiraflar, 
polis incelemeleri gibi 
pasif yollarla ortaya 
çıkması ortalama 2 
seneyi bulmakta ve 

kayıplar 9 misli 
artabilmektedir.

____
 

Hile tespitini optimum 
hızda ve minimum 

sürede 
gerçekleştiririz.

Stres Faktörü Metodoloji Teknoloji Hız

MALİYET 
FAKTÖRÜ
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HİZMETLERİMİZ
Dr. Fraud olarak size 2 ana başlıkta hizmet sunarız:

1- SORUŞTURMA
Kurumunuzda hali hazırda yaşanmakta olan bir suistimalin tespitine yönelik 

yapılan incelemeler

Kurumunuzda hali hazırda bir suistimal (hile) yaşanmadığı halde, suistimale 
karşı önceden tedbir almak amacıyla organizasyonel zaafiyetlerin tespitine 

yönelik gerçekleştirilen risk incelemeleri
 

Hile Riski Check-Up başlığı altında 3 ayrı inceleme planımız 
bulunmaktadır:

 
Mali ve Operasyonel Check-Up

 
Etik ve Uyum Check-Up

 
Teknoloji Check-Up

2- HİLE RİSKİ CHECK-UP



SORUŞTURMA

Soruşturma belirli bir vakaya yönelik gerçekleştirdiğimiz inceleme hizmetimizdir. 
 
Soruşturma kapsamında size nasıl bir hizmet veririz?
 
Bize ilettiğiniz bir suistimal şüphesinin izini sürer veya sonuçları ortaya çıkmış bir suistimal vakasının 
kimler tarafından, neden ve nasıl gerçekleştirildiğini suistimal inceleme, soruşturma ve yalan anlama 
tekniklerine hakim uzman denetim ekibimiz ile araştırıp, sorgulamaları gerçekleştirip tarafınıza 
raporlarız. 
 
Soruşturma tamamlandıktan sonra ise, bu ve benzeri bir suistimal vakasının tekrar yaşanmaması 
için size iç kontrol önerilerinde bulunuruz.
 
ÖZEL İNCELEMELER
 
Sahte Marka İncelemesi 
 
Şirketinize ait markaların sahtelerinin üreticilerinin, üretim ve satış noktalarının araştırmasını 
gerçekleştirir, size rapor halinde sunarız.
 

K U R U M U N U Z D A  Y A Ş A N A N   B İ R  S U İ S T İ M A L İ N  
İ Z İ N İ  S Ü R E L İ M
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HİLE RİSKİ CHECK-UP
Sizinle tanışıp sektörünüzü, faaliyet alanlarınızı, şirketinizin genel yapısını tanıdıktan ve 
şirketinizdeki olası suistimal (hile) risklerinin yoğunlaştığı noktaları belirledikten sonra bütçe-zaman 
limitlerinizi ve ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak size bir teklif sunarız. 
 
Teklifimizi kabul ettiğiniz taktirde Hile Riski Check-Up programımıza başlarız. Araştırma süresince 
elimizdeki verileri saha incelemeleri ile derinleştirip mevcut durumu rapor haline getirir ve rapora 
çözüm önerilerimizi de ekleyerek size sunarız. 
 

Ş İ R K E T İ N İ Z D E  S U İ S T İ M A L  R İ S K İ  T A Ş I Y A B İ L E C E K  
T Ü M  A L A N L A R I  İ N C E L E Y E L İ M ,
R İ S K L E R İ  O R T A D A N  K A L D I R A L I M

Size Uygun Check-Up Planını Seçin

Şirketinizin mali süreçleri, 
operasyonları ve özel 
süreçlerine yönelik hile 
risklerini inceleyelim 
ve size iç kontrol 
önerilerimizle beraber 
raporlayalım.

Şirketinizin etik ve uyum 
farkındalığını analiz 
edelim, uyum 
incelemelerini 
gerçekleştirelim ve size 
çözüm önerileri sunalım.

Şirketinizin siber güvenlik, 
ERP, e-ticaret ve diğer 
teknoloji kaynaklı suistimal 
risklerini tespit edelim; size 
güvenlik ve yazılım 
çözümleri sunalım.



HİLE RİSKLERİNİ TANIYIN

Rüşvet
Kredi kartı hileleri
Kayda alınmayan satışlar
Zimmete geçirilen ödemeler
Değiştirilmiş banka kayıtları
Belge sahteciliği
Yazar kasa üzerinde sahtecilik
Değersiz duruma getirilen sağlıklı alacaklar
Şişirilmiş sağlıklı alacaklar
Finansal tablo hileleri ve yönetim hileleri
Yatırım hileleri (Değersiz veya hiç yapılmayan 
yatırımlar)
Düşük gösterilen satışlar
İhale hileleri
Hayalet satıcılar
Sahte faturalarla ödeme alma
Şişirilmiş fiyat teklifleri 
Şişirilmiş mal ve hizmet faturaları
Sahte kişilere düzenlenen çekler
Satıcılardan alınan komisyonlar
Yetkisiz, uygunsuz, zimmete geçirilmiş iskontolar
Yapılmamış işler için yapılan ödemeler
Yarar sağlama amaçlı zamanından önce yapılan 
ödemeler
Kalitesi düşük mal ve hizmet teslimlerine verilen 
onaylar
Değiştirilmiş stok kayıtları
Hırsızlıklar (stok, hurda, demirbaş)
Yüksek tutarlı mal veya hizmet satan satıcılar
Kalitesi düşük mal satışları,
Yapılmayan veya hiç edilen teslimatlar
Çalışanlarla haksız kazanç amaçlı işbirliği yapan 
müşteriler (düşük fiyatla mal ve hizmet alan torpilli 
müşteriler)
Yetkisiz işlemler
İşletme gideri gibi gösterilen kişisel harcamalar
Hayali seyahat harcamaları
Şişirilmiş harcamalar
Oynanmış performans verileri
Şişirilmiş fazla mesailer
Çalışıyor gibi görünen işten ayrılmış personel/ 
Hayalet çalışanlar
Sabit varlıkların kişisel amaç için kullanımı

Şirket kritik verilerinin çalınması, teşhir ve tahrip 
edilmesi
Kişisel verilerin çalınması
Hizmet aksaması yaratacak, para ve itibar kaybı 
gibi sonuçlara yol açabilecek saldırılar
Zararlı yazılımlara ve siber saldırılara karşı 
bilinçsiz personel (personelin şirket bilgisayarları 
üzerinden bahis, kumar, porno vb. tehlikeli sitelere 
girmesi ve işlem yapması;  zararlı yazılımları 
açması, kopya yazılım kullanması vb.)
Şirket içinden dışarı veri sızdırılması
Şirkete casusluk cihazlarının yerleştirilmesi
Yedekleme ve verileri düzgün muhafaza 
edememe nedenli veri kayıpları
Şirket kritik noktalarının izlenmemesi
Giriş-çıkış güvenlik ihlalleri
Kasa, kilit, alarm vb. gibi sistemlerle korunması 
gereken varlıkların korunamaması
Otomatik kontrol ihmalleri (personelin şifreli 
girmesi gereken bir alanda parmak izi, şifre, iris 
tanıma vb. erişim kısıtlarının olmaması)
Teknoloji hırsızlığı (şirkete ait yazılım, donanım 
vb. teknolojik enstrümanların çalınması)
ERP sisteminde görevler ayrılığı (SoD) ihlalleri ve 
diğer güvenlik açıkları
Kullanıcı dostu olmayan, veri analizi ve denetimi 
zor, hataya yol açan  ERP yazılımları
Şirket sayfasından müşteri bilgisayarına zararlı 
yazılım bulaşması
E-ticaret ödeme sistemleri güvenlik açıkları 
(müşteri kredi kartının, kişisel bilgilerinin, 
şifrelerinin çalınması vb.)
Başarısız e-ticaret yapılanması nedeniyle ürün 
veya hizmetin müşteriye ulaştırılamaması
Geri iade süreci aksaklıkları (müşterinin iade 
yapamaması, iade yığılmaları vb.)

Mali ve Operasyonel Hile ve Riskleri Teknoloji Kaynaklı Hile ve Riskleri

Etik ve Uyum ihlalleri zaten mali, operasyonel ve 
teknoloji kaynaklı hilelerin oluşmasına sebebiyet 
verdiği; başka bir değişle bahsedilen hilelerin kaynağı 
olduğu için şirketler için özellikle önem arzetmektedir. 

Etik ve Uyum Konulu Riskler



Mali  &
Operasyonel
Check-Up

M A L İ  İ Ş L E R İ N İ Z ,  
O P E R A S Y O N L A R I N I Z  V E  
Ö Z E L  
S Ü R E Ç L E R İ N İ Z D E K İ  
S U İ S T İ M A L  ( H İ L E )  
R İ S K L E R İ N İ  T E S P İ T  
E D E L İ M ,
 
S İ Z E  Ç Ö Z Ü M  Ö N E R İ L E R İ  
S U N A L I M .

Suistimal incelemesi veya denetimi denince akla 
ilk gelen mali incelemelerdir. Genellikle satın 
alma, satış, stok, üretim, pazarlama, insan 
kaynakları ve şirketin diğer faaliyetleri 
esnasında yaşanabilecek hilelerin de ticari 
kayıplara yol açtığı gerçeği göz ardı edilir.
 
Bu nedenle Dr. Fraud olarak biz, Mali & 
Operasyonel Check-Up başlığı 
altında kapsamını öncelikli ihtiyaçlarınız, bütçe 
ve diğer koşullarınıza göre daraltıp 
genişletebileceğimiz bir programı ile; 
şirketinizin hem mali işlerine, hem faaliyet 
ve özel süreçlerine yönelik inceleme planları 
sunarak hile riski ihtiva edebilecek tüm noktalara 
erişmeyi amaçlarız.

© 2019 Dr. Fraud® 



*Tamamlanmış veya devam eden bir projenin hile risklerinin değerlendirilmesi hizmeti
**3. taraflar, yani iş yaptığınız veya yapacağınız şirketlerin güvenirliğine dair kamuya açık verilerin (Ör: şirket kuruluşu, 
ortaklık yapısı, ihale yasaklılık durumu, var ise rüşvet-yolsuzluk-usulsüzlük gibi skandallar, geçmiş ve güncel önemli yöneticiler, 
çalışanlar, bu kişilerin iş geçmişleri, adli sicil durumları vb.) toplanması ve analiz edilip raporlanması hizmeti
 

Operasyonlar

Muhasebe ve Finans
 
 
 
Şirketin yalnızca muhasebe 
ve/veya finansal operasyonlarının hile 
risklerinin tespitine odaklı inceleme 
planıdır.
 
Mali Tablolar
Satın Alma ve Ödeme
Stok ve Üretim
Personel ve Ücret
Kaynak Elde Etme ve Geri Ödeme
Nakit Bakiyeler
 
 
 
Hemen her şirkette mevcut bulunan 
departmanların faaliyetlerindeki hile 
riskleri tespitine odaklı inceleme 
planıdır. 
 
Satış
Pazarlama 
İK
Müşteri İlişkileri
Satınalma ve Lojistik (Tedarik Zinciri)
 
 
 
Şirketinize veya şirketinizin sektörüne 
özel, işlem hacmi yüksek ve dolayısıyla 
hile potansiyeli yüksek süreçlere 
yönelik tasarlanan özel inceleme 
planlarıdır.
 
Dış Ticaret
Üretim ve Ar-Ge
Birleşme ve Satınalmalar
Büyük Projeler*
3.Taraf İncelemeleri**
ve şirkete özel süreçler

Özel İncelemeler

CHECK-UP PLANLARIMIZ

İç Denetim Çözümleri

Teknoloji Çözümleri 

İç Kontrol Önerileri 
 
 
 
Her risk analizinin sonunda Dr. Fraud 
olarak size incelediğimiz departman, 
süreç ve alt süreçlerin suistimal riskine 
karşı güçlendirilmesi için iç kontrol 
önerilerimizi sunarız. 
 
 
 
ACFE raporlarından alınan verilere 
göre, suistimalleri tespit ve önlemede 
"ipuçlarından" sonra en önemli 2. 
metodun "iç denetim departmanının 
faaliyetleri" olduğu gerçeğine 
dayanarak; size CIA belgeli 
uzmanlarımızla IIA Standartları'na 
uygun iç denetim departmanı kurulumu 
konusunda A-'dan Z'ye danışmanlık 
veririz.
 
 
 
Denetim biriminin çalışmalarını 
hızlandıracak ve kolaylaştıracak doğru 
denetim yazılımının seçiminde size 
yardımcı oluruz. Ayrıca kurumsal 
kaynak planlaması, yazılımınızın (ERP) 
suistimal risklerini bertaraf edecek 
şekilde modifikasyonu veya yeni yazılım 
seçimi konusunda da danışmanlık 
veririz. Siber güvenlik ve entegre 
güvenlik çözümleri sunarız (Detaylı bilgi 
için Teknoloji Check-Up sayfasını 
inceleyiniz).
 
 
 
İnceleme sonunda size İç Denetim, 
Suistimal Riski Yönetimi gibi ihtiyacınız 
olabilecek eğitimleri sunarız.

Eğitim Çözümleri

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ



Etik & Uyum
Check-Up

E T İ K  V E  U Y U M  
Y Ö N E T İ M İ N İ Z İ  
İ N C E L E Y E L İ M ,  H İ L E  
R İ S K L E R İ N İ Z İ  T E S P İ T  
E D E L İ M ,  
 
S İ Z E  Ç Ö Z Ü M  Ö N E R İ L E R İ  
S U N A L I M

Etik değerler her şirketin düzenlemesi ve 
tüm çalışanlarına aktarması gereken ahlaki 
referans noktalarıdır. Uyumdan kasıt ise şirketin 
çeşitli düzenlemelere (faaliyet gösterdiği ülkenin/
ülkelerin yasa ve mevzuatlarına; kendi sözleşme, 
yönetmelik, politika ve prosedürlerine vb.) olan 
uyumudur. Bu iki konu birbirini tamamlayıcı 
nitelikte olup şirketlerde yönetilmesi gereken en 
önemli riskleri taşımaktadır.
 
Hem kendi çalışmalarımızda hem çevremizde 
sıklıkla kurumsal güvenirlik ve itibar açısından 
kritik önem taşıyan etik ve uyum konusunun 
ihmali nedeniyle ortaya çıkan hilelere ve hile 
risklerine rastlamakta; oturmamış bir etik ve 
uyum kültürünün sonucunda yöneticilerin kısa 
dönem kar odaklı verdiği kararların çalıştıkları 
şirkete hiçbir paranın örtemeyeceği itibar 
zedeleyici davalarla geri dönüşüne şahit 
olmaktayız.
 
Bu nedenle Dr. Fraud olarak en çok 
önemsediğimiz konulardan biri olan etik ve 
uyumu ayrı bir check-up planı olarak ele alır ve 
bu konuyu "Etik ve Uyum Yönetimi, "Uyum", ve 
"Uyuşmazlık" olarak 3 ayrı başlık altında  
inceleriz.

© 2019 Dr. Fraud® 



CHECK-UP PLANLARIMIZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
Etik ve Uyum Yönetimi
 
 
 
Şirketinizin etik ve uyum yönetimi 
konusundaki farkındalık düzeyinin 
tespitine odaklı inceleme planıdır.
 
 
 
Şirketizin tedarikçi, hizmet, kira, bayilik, 
reklam ajansı, taşeronluk vb. sözleşme 
risklerinin; şirket politika, prosedürlerine 
ve mevzuatlara uyum* eksikliklerinin 
tespitini gerçekleştirdiğimiz inceleme 
planıdır.
 
 
 
Şirketinizin tedarikçileri, müşterileri, iş 
ortakları, hissedarları ve diğer 
paydaşları arasında ihtilaf olması 
durumunda ihtilafa dair gerekli 
değerlendirme, hesaplama, bilgi, belge 
ve dokümanların belirlenmesi 
konusunda gerçekleştirdiğimiz inceleme 
planıdır.

 *Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı, Tüketici 
Hukuku, 6698 KVKK, İş ve Sosyal Güvenlik 
Mevzuatı, E-Ticaret Mevzuatına Uyum vb. 
incelemeler;
 
Ayrıca Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), 
UK Bribery Act, Anti-Bribery and Corruption 
(ABAC), Anti-Money Laundering (AML), OECD 
Yolsuzluk ve Rüşveti Önleme Sözleşmesi  
uyum kurallarına ilişkin incelemeler. 

Yönetim Çözümleri 
 
 
 
Şirketinizin etik ve uyum kaynaklı hile 
risklerini tespit ettikten sonra, bu 
risklerin yönetilmesi için etik ve uyum 
yönetimi sisteminizi onarmanıza veya 
baştan oluşturmanıza yardımcı oluruz.
 
Dr. Fraud olarak tüm etik ve uyum 
yönetim sisteminizi tasarlayıp, size 
şirket etik kodunun oluşturulması, etik 
uyum ve politikalarının yazılması, etik 
ve uyum komitesinin oluşturulması ve 
yöneticilerinin seçilmesi, etik beyanların 
hazırlanması ve etik ihbar hattının 
kurulumu süreçlerinde yol gösteririz.  
 
 
 
Şirket sözleşmeleri risklerine, şirket içi 
politika, prosedür ve mevzuata uyum 
eksikliklerine dair size iyileştirici 
tavsiyelerde bulunuruz.
 
 
 
Söz konusu uyuşmazlık durumunda: 
 
Arabuluculuk, ulusal ve uluslararası 
tahkim süreçlerine destek bilirkişi 
beyanı, sigorta taleplerini hazırlama ve 
uzlaştırma gibi ihtilaf çözümleri sunarız.
 
 
 
 İnceleme sonunda size ihtiyacınız 
olabilecek Etik ve Uyum Yönetimi,
Özel Mevzuatlara Uyum (Ör: KVKK, E-
ticaret, Tüketici Mevzuatı vb.) gibi 
eğitimler sunarız.

 

Uyum Çözümleri

Uyuşmazlık Çözümleri

Eğitim Çözümleri

Uyum

Uyuşmazlık

CHECK-UP PLANLARIMIZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ



Teknoloji
Check-Up

Teknolojinin hem suistimallerin çeşidini ve 
komplikasyonunu artırdığı hem de tespitine veya 
önlenmesine fayda sağladığı ilginç bir döneme 
şahit olmaktayız. Bu nedenle Dr. Fraud olarak 
bilişim sektöründen uzmanlarla, teknolojik 
kaynakların suistimal incelemelerine katkıda 
bulunmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmakta, 
check-up yöntemlerimizi ve çözüm önerilerimizi 
geliştirmeye çalışmaktayız. 
 
Teknoloji Check-Up kapsamında size "Siber 
Güvenlik", "ERP" ve "E-Ticaret" olmak üzere 3 
ana başlık altında inceleme ve çözüm sunarız: 
 
Şirketinizin siber saldırılara karşı zaafiyetine ve 
taşıdığı risklere dair incelemelerimizi e-ticaret 
ödeme sistemleri suistimal riski incelemeleriyle 
tamamlarız.
 
Şirketlerin tüm süreçlerinin otomasyonunu 
sağlayan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) 
sistemleri her ne kadar hileleri önlemek için Görev 
Ayrılığı (SoD) gibi kontroller sunsa da 
suistimallere ortam yaratabilmektedir (Ör: 
KOBİ'lerde çalışanların birden fazla 
görevi üstlenmeleri nedeniyle SoD kontrollerin 
anlamını yitirmesi ve işlem kaydı (log) 
kirliliğinin denetimleri zorlaştırması vb.). Bu 
nedenle ERP yazılımı kaynaklı suistimal risklerini 
değerlendirmeye alırız.
 
Raporlarımıza, özel inceleme yapmadığımız halde 
eğer suistimale yol açma ihtimalleri var ise 
mutlaka genel güvenlik risklerini de dahil ederiz 
(Ör: İş yerine giriş-çıkışın kolay olması; riskli 
noktalarda kamera, alarm, güvenlik personeli 
olmaması vb.).
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Siber Güvenlik
 
 
 
Şirketinizin bilgi, ağ, altyapı ve network 
güvenliğini tehdit edebilecek hacker 
saldırılarına karşı kurumsal zaafiyetini 
ölçen sızma testlerini 
gerçekleştirdiğimiz inceleme planıdır.
 
 
 
Şirketinizin ERP yazılımı kaynaklı 
suistimal risklerini tespit eden inceleme 
planıdır.
 
 
 
Şirketiniz e-ticaret yapıyor ise siber 
güvenlik risklerinin bir parçası olan e-
ticaret ödeme sistemleri risklerine 
odaklı inceleme planıdır.

CHECK-UP PLANLARIMIZ
Siber Güvenlik Çözümleri 
 
 
 
Size şirketinizin siber güvenlik 
açıklarını kapatacak çözüm önerileri, 
güvenlik yazılımları ve denetim 
yazılımları sunarız.
 
 
 
ERP yazılımınızın ve kullanmakta 
olduğunuz yazılımın optimizasyonuna 
yardımcı oluruz. 
 
 Şirketinize özel ERP çözümleri 
sunarız. 
 
 
 
E-ticaret yapmak istiyorsanız siber 
suistimallere karşı güvenli ve e-ticaret 
mevzuatına uyumlu şekilde yapılanma, 
ürün ve hizmet teslimatını başarıyla 
sağlama, sanal POS kurulumu, ödeme 
sistemleri yönetimi, kampanya takibi, 
geri iade yönetimi konularında size 
danışmanlık veririz.
 
 
 
İnceleme sonunda size Siber Güvenlik, 
E-Ticaret, Ödeme ve Chargeback 
Yönetimi Eğitimi, Doğru ERP Seçimi 
gibi ihtiyacınız olabilecek eğitimleri 
sunarız.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

ERP 

E-Ticaret 
E-Ticaret Çözümleri 

ERP Çözümleri 

Eğitim Çözümleri 
S İ B E R  G Ü V E N L İ K ,  E R P ,  
E - T İ C A R E T  V E  D İ Ğ E R  
T E K N O L O J İ  K A Y N A K L I  
S U İ S T İ M A L  
R İ S K L E R İ N İ Z İ  T E S P İ T  
E D E L İ M ,
 
S İ Z E  Ç Ö Z Ü M  
Ö N E R İ L E R İ  S U N A L I M .



N A S I L  Ç A L IŞ I R I Z ?

İ s te r  su i s t ima l  (h i l e )  r i sk i  i nce lemes i  i s te r  so ruş tu rma  o l sun  ça l ı şma la r ım ız  
teme l  o la rak  b i rb i r i n i  t ak ip  eden  4  aşamadan  o luşu r .
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İlk görüşmemizde şirketinizle ilgili gerekli ön 
bilgileri edinir, bu bilgiler üzerinde çalışarak size 
en uygun suistimal inceleme planını oluştururuz.

Raporumuzu ve çözüm önerilerimizi size sunar, 
bizimle devam etmek isterseniz çözüm 
uygulaması sürecinde de birlikte ilerleriz.

ÖN İNCELEME

İnceleme başladığında şirketinizi ziyaret 
eder, ihtiyacımız olan verileri optimum 
hızda aldıktan sonra şirketinizden ayrılırız.

SAHA ÇALIŞMASI

Edindiğimiz verileri ekibimizle beraber 
analiz ederek rapor haline getiririz.

RAPORLAMA

SUNUM



RAP O R LAR I M I Z I N  İ Ç E R İ Ğ İ

Riskleri belirledikten sonra risklerin şirketinize verebileceği zararları analiz ederiz. Aksiyon 
zamanlamasında size bir perspektif sunması amacıyla metodolojimize göre riskleri kritik, orta 
veya düşük olarak sınıflandırırız. Bir soruşturma yapılmışsa rapora kanaatimizle birlikte 
görüşme notlarını, kayıt ve bulguları da ekleriz.
 
 
 
Tüm hilelerin veya hile risklerinin etki düzeyini belirlerken her zaman olası hukuki sonuçları 
göz önünde bulundurmamız gerekir. Bunun için gerektiğinde danışman hukukçularımızdan 
görüş alır ve bu görüşleri de raporlarımıza dahil ederiz. Raporlarımız için sadece hukukçu 
değil ihtiyaç duyduğumuzda diğer uzman görüşlerinden de faydalanırız (Bilişim, iş güvenliği 
uzmanı, çevre uzmanı vb).
 
 
 
Her bir suistimal soruşturması ya da risk check-up raporunun sonunda suistimalin önlenmesi 
ya da bertaraf edilmesi için iç kontrol tavsiyeleri ve geniş çözüm alternatifleri sunarız (Siber 
güvenlik, ERP, denetim, e-ticaret çözümleri ve yazılımları, eğitimler, etik ve uyum çözümleri 
vb.).

1-HİLELER VE HİLE RİSKLERİ, BU RİSKLERİN OLASILIK VE ETKİ ANALİZLERİ

2-UZMAN GÖRÜŞLERİ

3-İÇ KONTROL VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

DR. FRAUD EKİBİ OLARAK İŞİMİZİ SOSYAL SORUMLULUĞUMUZUN BİR 
PARÇASI OLARAK GÖRÜYOR, DAHA İYİ VE GÜVENLİ BİR DÜNYA İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ.



H A K K I M I Z D A
 
 
 
 
Dr. Fraud; denetim, bilişim, güvenlik, kaynak planlaması, e-ticaret ödeme sistemleri yönetimi gibi 
alanlarda AR-GE çalışmaları yapan, CIA ve CFE belgeli denetim uzmanı Manolya Balcı tarafından, 
suistimal alanında çalışan uzmanların faaliyetlerini tek noktada toplama fikrinden yola çıkarak, 
suistimali azaltma vizyonu ve suistimalle mücadele bilincini yayma misyonu ile 2017 
yılında kuruldu.
 
 
 
Bağımsız denetçiler mali kayıtları inceler ve mali tablolar hakkında görüş bildirirler; yaklaşımları 
mali analiz odaklıdır ve denetim metodolojisi kullanırlar. Şirket iç yapısının parçası olan iç 
denetçiler şirketin hem mali süreçlerini hem de operasyonlarını inceler; yaklaşımları risk odaklıdır 
ve iç denetim metodolojisi kullanırlar. Dr. Fraud olarak biz ise "suistimal (hile) riski odaklı" 
yaklaşım benimsemekte ve temelde suistimal inceleme metodolojisi kullanmakta olup risk check-
uplarımızda iç denetim metodolojisinden faydalanmaktayız.
 
 
 
Suistimal (hile) incelemesinde çalışan kişiler genellikle çeşitli kurumlarda denetim kültürü almış 
(kamu, banka, bağımsız denetim kurumları, şirketlerin iç denetim departmanları vb.) muhasebe-
finans ve operasyonel risklere hakim uzmanlardır. Ayrıca bilişim suistimallerini inceleyen uzmanlar 
ve etik hackerlar da bu alana katkıda bulunmaktadır. 
 
 
 
CFE (Sertifikalı Suistimal İnceleme Uzmanı) merkezi ABD’de bulunan ACFE (Suistimal İnceleme 
Uzmanları Derneği) tarafından suistimal inceleme uzmanlarına verilen bir unvandır. CFE ile birlikte 
IIA (İç Denetim Derneği) tarafından iç denetçilere verilen CIA (Sertifikalı İç Denetim Uzmanı) ve 
ISACA (Bilgi Sistemleri Denetimi ve Kontrol Derneği) tarafından bilgi sistemleri denetçilerine 
verilen CISA (Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetim Uzmanı) da denetim alanındaki en prestijli 
unvanlar olarak bilinir. Bunun dışında CRMA, CCSA, CFSA gibi unvanlar da bu alanda önem 
taşımaktadır. 
 
Uluslararası belgelere sahip uzmanların uluslararası standartlara hakim olmaları, bağlı oldukları 
enstitünün etik ilkelerine sadakat içinde çalışmaları, sürekli mesleki gelişim göstermeleri ve en iyi 
uygulamaları (best practices) takip etmeleri gerekmektedir. Bu zorunluluklar katıldıkları inceleme 
ve denetimlere tartışmasız kalite ve değer katacaktır.

İç Denetim ve Bağımsız (Dış)  Denetim Farkı Nedir? Dr. Fraud'un Farkı Nedir?

Suistimal İnceleme Alanında Kimler Çalışır?

CFE Belgesi Nedir? Uluslararası  Belgelerin Önemi Nedir?

Dr. Fraud Nasıl Kuruldu?

Danışman kadromuz büyümekte olduğundan, 2019 Kış kadromuz "Ekibimiz" föyünde yer almaktadır.



E K İ B İ M İ Z
Dr. Fraud ekibi ACFE, IIA, ISACA, USIUD, KRYD gibi derneklerin faal üyeleri olan CIA, CFE, 

CRMA, CISA gibi uluslararası ve diğer belgelere sahip denetim uzmanları, muhasebe 
uzmanları, düzenleyici kurumlarda tecrübe kazanmış uzmanlar ile hukuk ve bilişim uzmanlarından 

oluşan destek birimlerini kapsamaktadır.

MANOLYA BALCI

Kurucu
CIA, CFE

YOLDAŞ ÖZPULAT

Denetim Danışmanı
CRMA

ELİF YILDIZBÜLENT BULUT YAŞAR HANAY

Bilişim Danışmanı
 
 

Kurumsal İlişkiler MüdürüBilişim Danışmanı
 

BARIŞ ŞAMLIOĞLU

Denetim Danışmanı
CIA, CFE

DR. EMRE ŞENEL

Denetim Danışmanı
CIA 

 

MERCAN YALÇIN

Denetim Danışmanı
SMMMM

ÜMİT SAYINER

Denetim Danışmanı
SMMM

AV. BEYZA BAYRAKÇI

Hukuk Danışmanı

UFUK BAYRAKÇI

Denetim Danışmanı
SMMM

SERA TÜRKOĞLU

Etik ve Uyum Danışmanı
 

FATMANUR ÖZDİRLİK

Denetim Danışmanı
CDCS 
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İŞ  O R T A K L A R I M I Z

Ekonomist Özlem Derici Şengül tarafından kurulan Spinn Consulting 
finans alanında üst düzey eğitimler sunmaktadır.
 
 
Almanya Karlsruhe merkezi ile birlikte 29 ülke ve 65 lokasyonda 
1.000'den fazla çalışanı bulunan ABAS ERP, işletmelere 35 yıllık 
tecrübesi ile esnek ERP çözümleri sunmaktadır.
 
 
GAIS Cyber Security, şirketlerin siber güvenlik açıklarının  tespit 
edilmesi ve raporlamasını sağlayan bulut tabanlı sızma testi (pentest) 
hizmeti vermekte ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır.  
 
 
Türkiye'nin top 10 IP firması arasında yer alan Orbis Vista; marka, 
patent, tasarım haklarının yurt içi ve yurt dışında tesisi, sınai mülkiyet 
haklarının müdafaa edilmesi, piyasada haksız ürün kullanım 
araştırmaları hizmetleri vermektedir.
 
 
Yalın Software 20 senelik tecrübesi ile üretim sektörüne özel ERP ve 
CRM yazılımları üretmektedir.
 
 
M&L Yazılım yaklaşık 30 senelik iş tecrübesi ile sadece kuyumculuk 
sektörüne özel ERP ve suistimal önleyici yazılım çözümleri 
üretmektedir. 
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Ü Y E L İ K L E R İ M İ Z
Üyesi olduğumuz ve desteklediğimiz dernekler:



Bene
diagnoscitur,

bene 
curatur.

 

İ Y İ  TEŞHİS  ETMEK ,

İ Y İ  TEDAVİ  ETMEKT İR
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OPTİMUM GİZLİLİK   

DR. FRAUD MERKEZ

Zeno Center 2C/9

16110 BURSA, TÜRKİYE

www.drfraud.com.tr

DR. FRAUD İK

Talatpaşa Cd. No:5

34394 İSTANBUL, TÜRKİYE

info@drfraud.com.tr

 OPTİMUM HIZ  

+90 224 405 05 22

DR. FRAUD AR-GE

8 The GreenSTE A Dover, DE

19902 USA 

 OPTİMUM SONUÇ


