
Gelir Güvence
Hizmetleri
Kuruluş olarak tüm olanaklarınızı kullanarak 
gelirlerinizi artırabilmek ve bunu sürdürülebilir 
kılmak için tüm gücünüzle çalışıyorsunuz.

Peki düşündünüz mü, gelirinizin ne kadarını 
gerçekten kazanıyorsunuz?
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Gelir Süreci
Sürekli değişen ekonomik 
parametreler ve gelişen teknoloji 
ile endüstrilerin karmaşıklığı ve 
zorlukları sürekli olarak artıyor. 
Gelişen iş modelleri ve dinamik 
büyüme stratejileri ile hizmet ve 
ürünlerin hazırlanması, satışı ve 
sunumunda sürekli yeniliklere şahit 
oluyoruz. Sonuç olarak, kuruluşlar 
için finansal ve operasyonel hedefler 

ve riskler de bu doğrultuda sürekli 
değişiyor. Gelir güvencesi hedeflere 
ulaşmada en önemli araçlardan 
birisi olarak karşımıza çıkıyor. Satış 
kanallarının, sistemlerin ve verilerin 
değişkenlik göstermesi ve yapının 
doğru bir biçimde anlaşılması, 
gelirlerin doğru kaydedilmesi ve 
kayıpların önlenmesi için kritik önem 
taşıyor.
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Gelir Güvence 
Hizmet Kapsamı
KPMG olarak geniş sektör tecrübesi ve güvence hizmetleri alanındaki 
deneyimimiz ile kuruluşunuzun gelir süreçleri üzerinde kontrol noktalarının 
belirlenerek olası gelir kayıplarının analiz edilmesi konusunda size destek 
oluyoruz.

Gelir Akışı üzerindeki 
kontrol noktalarının 
belirlenmesi

Kontrol noktaları 
üzerinde veri analizlerinin 
gerçekleştirilmesi
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İletişim:
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