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Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve
Suistimal İncelemeleri
Sorunlarınıza güvenilir ve
uzman yaklaşım

Eğer...
...yatırım veya satın alma
yapıyorsanız

iş ortağınızın faaliyetlerini
inceliyorsanız,

Ticari anlaşmazlık
çözümleri ve suistimal
incelemeleri
Soruşturma
Proje Neon

ödenmemiş bir borcu tahsil
etmek istiyorsanız,

elektronik kanıtları
yönetiyorsanız,

müdahil olacağınız ticari
anlaşmazlığın boyutundan emin
değilseniz, veya

Uluslararası elektrik enerjisi ve gaz dağıtım şirketi olan
müşterimiz, Türkiye'deki iştirakinin mali işler direktörü hakkında
ihale sürecinde rüşvet almak, görevi suistimal ve usulsüz masraf
beyanı gibi iddialar içeren bir ihbar mektubu almış ve inceleme
talep etmiştir. İddialara ilişkin ihale dokümanları, finansal raporlar
ve masraf beyanlarına ait belgeleri inceledik ve bu incelemeler
sonucunda iddiaların asılsız olduğunu ortaya koyduk.
Müşterimizin talebi üzerine yaptığımız ek inceleme sonucunda
failin müşterimizin grup şirketinden bir finans çalışanı olduğunu
tespit ettik.

Suistimal
Risk Yönetimi
Proje Starfish

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden birinin suistimal risk
yönetimi stratejisi oluşturmasına destek olduk. Bu kapsamda
müşterimize etik politika, suistimal risk stratejisi, holding
genelinde süreç ve alt süreçlerin suistimal risklerini içeren
suistimal risk matrisi, suistimal senaryoları ve ilgili kontrolleri,
suistimal denetim metodolojisi, suistimal tepki planı ve suistimal
inceleme metodolojisi hazırladık.

Rüşvet ve
Yolsuzlukla
Mücadele
Proje Beatrice

Yiyecek içecek sektörünün uluslararası alandaki lider
firmalarından biri için tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren bir
firmanın satın alınma sürecinde rüşvet ve yolsuzluk karşıtı
politikalara uyum denetimi gerçekleştirdik. Bu süreçte, satın
alınan şirketin üst yönetimi ile görüşmeler yaptık, şirketin uyum
programı ve diğer iç politikalarını inceledik, rüşvet ve yolsuzluk
açısından riskli gördüğümüz hesaplardan örnek işlemleri
inceledik. İncelemelerimiz sonucunda gözlemlerimizi, potansiyel
riskleri, kontrol zafiyetlerini ve önerilerimizi içeren raporumuzu
müşterimizin dikkatine sunduk.

suistimal ve yolsuzlukla
uğraşıyorsanız...

...ihtiyaç duyduğunuz
teknik uzmanlığı
sağlayarak size
yardımcı olabiliriz.
PwC

Ticari anlaşmazlık çözümleri ve suistimal
incelemeleri

Kurumsal
İstihbarat
Proje Blue
Ribbon

Uyum
Proje
Panacea

Hızlı tüketim ürünleri sektöründe dünyanın önde gelen
firmalarından biri olan Amerika menşeli müşterimizin
tedarikçi değerlendirme sürecinde, farklı risk gruplarına
göre sınıflandırılmış 157 tedarikçisinin itibarına ilişkin bilgi
talep etmesi üzerine, kendilerine kurumsal istihbarat
hizmeti verdik. Bu kapsamda, her bir tedarikçi için kamuya
açık sicil kayıtları, ortaklık yapısı ve müşterimizin itibarı
üzerinde olumsuz etkisi olabilecek bilgileri içeren raporlar
hazırlayarak müşterimizin dikkatine sunduk.

Dünya'nın en büyük ilaç firmalarından birinin
Türkiye'deki iştirakinde, şirketin satış ve dağıtımı ile
sağlık uzmanları ve devlet kurumları ile ilişkileri üzerine
detaylı bir uyum incelemesi gerçekleştirdik. Proje
kapsamında: şirketin ilgili alanlardaki tüm süreçlerini
çizerek, bu süreçleri Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat
ve müşterimizin şirket politikaları baz alınarak inceledik,
ve süreçlerdeki kontrol eksiklikleri ve geliştirilmesi
gereken alanları tespit ettik. Bu çalışma sonucunda,
müşterimizle bulgularımızı ve her bulguya ilişkin
tavsiyelerimizi içeren detaylı bir rapor paylaştık.

Distribütör
İncelemesi
Proje Orange

Ticari
Anlaşmazlık
İncelemesi
Proje Spine

Uluslararası bir teknoloji şirketi olan müşterimizin
Türkiye'deki üç distribütöründe, detaylı bir uyum ve
inceleme çalışması gerçekleştirdik. Çalışmamız kapsamında,
distribütörlerin yönetim ekipleri ile mülakatlar yaptık, dış
ticaret kontrollerine ve yaptırımlarına aykırı durumları tespit
edebilmek amacıyla stok sayımı ve ürün seri numaraları testi
dahil olmak üzere satın alma ve satış dataları üzerinde
kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdik. Ayrıca; uygunsuz
harcamaları tespit etmek amacıyla, müşterimiz tarafından
distribütörlere sağlanan pazarlama fonlarının kullanım
alanlarını inceledik.
Tıbbi cihazlar tasarım ve üretimi yapan bir firmanın satışı
sürecinde, varlıklarının değerlemesinden doğan bir ticari
anlaşmazlık üzerine inceleme çalışması yaptık. Bu kapsamda
değerleme ve sektör uzmanları ile birlikte çalışarak,
müşterimize mahkemeye sunulmak üzere hazırlanmış bir
bilirkişi raporu sunduk. Ayrıca mahkemede bilirkişi ifadesi
vererek, satışın adil piyasa değerinde olduğunu savunan
müşterimizin iddiasını destekledik.

Adli Bilişim
Hizmetleri
Proje Gaia

Perakende sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz, bazı çalışanlarının kişisel işlemleri için
şirketin finansal varlıklarını kullandığına dair ihbar almıştır. Devam eden soruşturmanın bir
parçası olarak, adli bilişim ekibimiz şirketin muhasebe departmanı çalışanlarına ait
bilgisayar ve telefonlardaki verilerin imajını aldı. Bu veriler üzerinde yaptığımız araştırma,
şirketin zararının muhasebe ekibi çalışanlarından birinin bahis oynamak amacıyla şirket
varlıklarını kötüye kullanması sonucu oluştuğunu gösterdi. Sunduğumuz rapor
neticesinde; müşterimiz, mahkemede kullanılmak üzere şüphelinin yazılı ifadesini aldı.
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Ticari anlaşmazlık çözümleri ve
suistimal incelemeleri

Ticari anlaşmazlık çözümleri hizmetleri

Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele
Yabancı ülkelerde yolsuzlukla
mücadele yasalar(FCPA,UKBA) özel
inceleme ve uyum değerlendirmeleri

Adli bilişim
Adli veri toplama ve e-keşif, elektronik
belge inceleme ve veri analitiği

Sözleşmelerdeki belirsizlikleri erkenden fark ederek
ticari anlaşmazlıkları önlemenize ve bu
anlaşmazlıklardan kaçınmanıza yardımcı olabiliriz.
Ayrıca, meydana gelen ticari anlaşmazlıklarınızın
çözümünde sizlere yardımcı olabailiriz.

$

Soruşturmalar

Kurumsal istihbarat

Sorunları değerlendirmek ve
zararı en aza indirmenize
yardım etmek için size
bağımsız ve kapsamlı analiz
hizmeti sunuyoruz.

Kimlerle çalıştığınızı daha iyi
anlamanıza yardımcı olarak ticari
bütünlüğünüzü,itibarınızı ve
markanızı tehdit eden küresel riskleri
değerlendirmenize yardımcı olabiliriz.

Suistimal risk yönetimi
Suistimal risk yönetimi yaklaşımınızın
stratejik olarak incelenmesine ve etkili
suistimal kontrolleri uygulamanıza
yardımcı oluyoruz.
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