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Investigate

Investigate nedir?

Investigate, bir ‘şafak baskını’ ile başlayan ancak
hızlı bir şekilde diğer suistimal alanlarını da 
kapsayan gerçeğe uygun ve interaktif bir
simülasyondur. 

Oyunun temel özellikleri

• En fazla dört kişiden oluşan ekiplerle hayali
bir küresel işletmede suistimali ortaya
çıkarmakla görevli soruşturmacı rolünde
oynanan interaktif bir deneyim.

• Süreci yöneten uzman ve sürükleyici teknoloji
ile gerçekçi, eğlenceli ve rekabetçi oyun
uygulaması.

• Ekipler farklı delilleri ve bunların kaynaklarını
(mobil telefon verilerini, e-postları,
sorgulamaları, veri analizlerini ve küresel
istihbarat kaynaklarını) gözden geçirip
değerlendirir ve soruşturmadaki 
dalgalanmalardan etkilenmeden incelemelere
devam eder. 

• En güncel soruşturma teknolojisini ve
yaklaşımını içermektedir.

• Ekipler, nelerin ters gidebileceğine dair bir
farkındalık kazanır ve suistimal, yolsuzluk ve
bütünlük risklerine karşı kendilerini nasıl 
savunacaklarına dair pratik bilgiler edinir.

Oturum opsiyonları

Investigate aşağıdaki durumlar için kullanılabilir:

Interaktif soruşturma – Oyuna katılan diğer
takımlarla rekabet içinde ekip çalışması olarak 
oynanır. (1.5 - 3 saat)

Vaka çalışması– Oyundaki video ve diğer
özellikler daha kısa bir vaka çalışması için
kullanılabilir. (1 saat)

Teknoloji gereksinimleri

Bu oyunu oynamak için uzman IT görevlisine
gerek yoktur. Oyun internet üzerinden ve PwC 
tarafından sağlanan bir oyun kodu ile standart
internet tarayıcılar üzerinden oynanır. 

Normal oturum

Oyun ‘şafak baskını’ videosuyla başlar. Takımlar
daha sonra olan biteni anlamak için ve suçluları
tespit etmek üzere soruşturma teknikleri
kullanarak delilleri gözden geçirip durumu
kavramaya çalışırlar. Bir PwC uzmanı oyun
boyunca rehberlik sağlar, ancak takımlar nereye
odaklanacakları konusunda kendi kararlarını
verir.

Oyunun sonunda ekipler buldukları delilleri
gözden geçirip neleri gözden kaçırdıklarını
görebilir. Oyun sonrası PwC uzmanı gerçek
dünyada uygulanabilecek alternatif yaklaşımlar ve
stratejiler sunar.  

Katılımcı Profili

Investigate, Şirketler’in iç denetim, teftiş, etik ve 
uyum ekiplerinde çalışan 3-5 yıl tecrübeli ve ileri 
düzeyde İngilizce bilgisine sahip katılımcılara 
yöneliktir.

Neden Investigate oyunu oynanmalı?

Investigate oyunu aşağıdaki bilgi ve becerileri 
kazandıracaktır:

• Ekibinizin resmi soruşturmalarla ilgili
farkındalığını oluşturmak

• Soruşturmaların nasıl gerçekleştiğini kavramak
ve mevcut araç ve teknikleri daha iyi anlamak

• Resmi soruşturmalar ile ilgili riskleri anlamak

• Suistimal ve bütünlük sorunlarının
önlenmesinde iç kontrollerin önemini anlamak

Suistimali, mevzuata aykırı bir durumu veya görevin kötüye kullanılması
ile ilgili bir durumu araştırmak zorunda kalsaydınız, ne yapardınız?

Doğru cevaba ulaşabilmek için gerekli olan delilleri bulur muydunuz?

Oyunu oyna… Suistimalleri bul… Şüpheliyi suçla… Tecrübe et… Öğren
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Investigate – temel özellikler

Dokümanların ve e-postaların taranması Gerçek zamanlı uyarılara cevap verilmesi

Çalışanlarla mülakat yapılması Mobil telefon verilerinin incelenmesi

Küresel istihbarat kaynaklarının
kullanımı Finansal verilerin analiz edilmesi
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