
Bir suistimalcinin profili: 
Teknoloji suistimali kolaylaştırıyor, zayıf kontroller ise körüklüyor
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Suistimallerin

61%
zayıf kontroller
önemli bir faktör

Suistimalle mücadele
kontrolleri yeterli
değil ve sorun
giderek büyüyor.

Zayıf kontrollerden 
yararlanan suistimalciler:

18
27%

2013
2015

Şirketler suistimalcileri yakalamak
için ihbarlara ciddi biçimde bel
bağlamış durumda.
 
Muhbirler ve diğer
anonim bildirimler 

Yönetim
İncelemesi

Tesadüfen

43%

22%

14%

Diğer tespit biçimleri

3%

Teknoloji önemli bir tespit aracı değil
 

proaktif veri analitiği
ile tespit edilen
suistimalci oranı

24%Teknoloji suistimali
kolaylaştırdı

Siber suistimal tehdidi artıyor, ancak şirketlerin
çoğu kendilerini bu tehdide karşı korumuyor.

Erkek suistimalcilerin sayısı kadınlardan daha
fazla, ancak kadınların oranı 2010’dan bu yana
artış gösteriyor.

13%

17%

2010
2015

Kadın

Kadınlar çoğunlukla alt kademe
çalışanlardan oluşurken; erkekler
yönetim kademesinde daha
fazla bulunuyor

Suistimalciler kontrolleri atlatmak için çoğu
zaman işbirliği yapmaya ihtiyaç duyuyor.

62%

düşük itibarlı birine göre 
neredeyse 4 kat daha olası

(% )

44%

Suistimal tehditlerinin sürekli değişim
gösterdiği bir ortamda, şirketler

düzenli risk değerlendirmeleri
yapmak ve gerekiyorsa suistimali

tespit etme ve önleme yöntemlerini
değiştirmek zorundalar.

Dış tehditlerle
mücadele etmek

için, şirketler üçüncü
taraf durum tespitine

ihtiyaç duyuyor.

RİSK

Saygı gören
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69%  

Sadece

36-55 yaşları
arasında

Suistimalcilerin 

Mart 2013 ile Ağustos 2015 tarihleri
arasında 750 suistimalciyi

soruşturan KPMG uzmanlarının
dünya genelindeki
araştırmasına göre

38%
Suistimalcilerin sadece

tek başına çalışıyor.
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