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Karmaşık bir veri okyanusunda yüzerken, rotanızı doğru 
belirlemenin yolu, verilere doğru soruları sorabilmekten geçer. 
Verilerin boyutu, hızı ve karmaşıklığı arttıkça, bu sorulara 
yanıt verebilmek için daha gelişmiş yöntemler kullanılmalıdır. 
KPMG, doğru soruları sorabilmeniz ve farklı veri kaynaklarını 
bir araya getirerek en iyi yanıtları almanız için sektör bazlı 
ve kuruluşunuzun yapısına uygun veri analitiği hizmetleri 
sunmaktadır.

Kuruluşlar ve 
bireyler tarafından 
üretilen verinin 
boyutu hızlanarak 
artıyor

Verinin 
üretilme, 
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Hacim ve 
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azalıyor
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Kontrol hataları ve suiistimaller Kuruluşlarda, yazılı prosedürlerin 
ve manüel yöntemlerin ötesinde, istenmeyen durumlar verinin 
analiz edilmesiyle erken tespit edilerek engellenebilir.

Sağlam bir süreç yapısı Karmaşık süreç yapıları nedeniyle, 
örneklem yoluyla güvence sağlamak yetersiz kalabilir. Veri analitik 
yöntemleriyle veri içerisinde daha büyük popülasyonlar incelenebilir.

Dağınık sistem ve rapor yapıları Verilerin farklı sistemler ve raporlar 
üzerinde dağınık bir biçimde yer aldığı durumlarda, bu verilerin anlık 
olarak bir araya getirilmesi ve yorumlanası veri analitiğiyle mümkündür.

Süreçler üzerinde sağlanmak istenen kontrol hedefleri ve bu 
hedeflere uygun kural setleri oluşturulur.

Veri kaynaklarının belirlenir ve verinin elde edilmesi için uygun 
yöntemler oluşturulur. Veri analitiği araçları kullanılarak, doğru 
test yöntemleri uygulanır ve sonuçlar elde edilir.

Test sonuçları görsel olarak sunulur ve testlere konu olan veriler 
geriye yönelik saklanır.
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Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel 
durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine 
karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna 
uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket 
etmemelidir. KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız 
şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative’e bağlıdır. KPMG International 
Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG 
International Cooperative’e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya 
getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.
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