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Kurumsal Check-up neden gereklidir?

Kurumsal Check-up nedir?

Kurumsal Check-up, şirket hedeflerinizin, organizasyon yapınızın ve iş süreçlerinizin incelenerek 
şirketinizde verimsizliğe yol açabilecek noktaların ve şirketinizin büyümesini sağlayacak gelişim 
alanlarının belirlenmesini sağlayan bir hizmettir.

Kurumsal Check-up şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda bütün süreçlerinize uygulanabileceği gibi 
sadece istenen departman veya süreçler için de gerçekleştirilebilmektedir.

Kurumsal Check-up şirketinizde, iş akışlarınızda veya organizasyon yapınızda bulunan ya da gelecekte 
oluşabilecek sorunları tespit ederek ve erken önlem almanıza yardımcı olur. Bu sayede şirketinizin 
büyümesine, karlılığına ve verimliliğine olumsuz etki edebilecek etkenler ortaya çıkmadan önlenmiş 
olur.

Kişilere bağımlı süreçleriniz var ise bu durum iş akışlarınızın sürekliliği ve verimliliği için risk 
oluşturmaktadır. Kurumsal Check-up ile bu süreçler belirlenir ve kişiler yerine sisteme bağlı hale 
getirilmesi için yol haritası oluşturulur.

Organizasyon yapısının düzensiz olması, rollerin ve iş tanımlarının belirsiz olması şirket işleyişinde 
sorunlar yaratabilir ve verimsizliğe yol açabilir. Kurumsal Check-up hizmeti, iş süreçlerinizi temel 
alarak, süreçleriniz için optimal çalışan sayısının ve çalışan rollerinin belirlenmesinde şirketinize 
destek olur. 

Kurumsal Check-up, şirketinizde var olan çalışan performans yönetim sisteminden, bilgi teknolojileri 
altyapısı, tedarik zinciri ve fabrika işleyişine kadar tüm süreçlerin değerlendirilmesi ve gelişime açık 
alanların belirlenmesi konusunda şirketinize yardımcı olur.



Kurumsal Check-up aşamaları nelerdir?

Kurumsal Check-up hangi süreçler içindir?

Kurumsal Check-up kapsamında üç aşama bulunmaktadır:

Süreç olgunluk analizi İyi uygulama örnekleri Yol haritasının oluşturulması

Süreçlerin değerlendirilmesi

Süreçlerdeki gelişime açık
alanların belirlenmesi

Şirket süreçlerinin KPMG
uluslararası iyi uygulamaları
ve metodolojileri ile
değerlendirilmesi

Önceliklendirilmiş projeler ve
aksiyonların bulunduğu
yol haritasının oluşturulması

Hedeflenen süreç olgunluk
seviyesinin belirlenmesi

Değişimi sağlayacak kritik
aksiyonların belirlenmesi 

Satın alma

Satış ve pazarlama

Kurumsal strateji ve planlama

Depolama ve sevkiyat

İnsan kaynakları Muhasebe ve Finans

Üretim ve planlama

Bilgi teknolojileri

Yönetişim
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• KPMG uluslararası metodolojileri ve iyi uygulamaları ışığında gelişime açık alanlarınızı belirler.

• Oluşturduğu yol haritası ile süreçlerin verimliliğini artırır ve hedeflenen yapıya ulaşılmasını sağlar.

• Yol haritasında uzun vadeli çözümlere ek olarak Birincil iş süreçleri için hızlı kazanımları belirler.

• Projelerin ilerleyişini sınırlandıran sorunları belirler ve çözümler üretir.

• Yeni süreç ve teknoloji gereksinimlerini belirleyerek kurumsallaşmaya destek olur. 
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KPMG size nasıl yardımcı olur?
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