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Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)
Yapay zeka ve robotik ile otomasyon çağı

Dijitalleşmedeki son ilerlemelerin, çalışanların yürüttüğü işlerin yanı sıra, ürünler ve bunların 
ilgili teknolojileri üzerinde de önemli etkileri olmuştur. Önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde, işlerin 
%47’sinin otomatik veya robotik olarak yapılacağı öngörülmektedir. RPA, eldeki iş gücünün 
rutin işlerden daha katma değerli işlere odaklanması ve şirketin daha fazla değer üretebilmesi 
için kesinlikle gereklidir. KPMG olarak RPA uygulama desteğimizle sizlere kurumsal sorunların 
çözülmesi konularında yardımcı olmaktayız. Hem Türkiye’de hem de küresel iş geliştirme ve 
RPA uygulama örnekleri hakkındaki endüstri bilgimizden faydalanabilirsiniz.

RPA’ya genel bakış
RPA ve dijital iş gücü nedir?

RPA kavramı temel olarak iki farklı otomasyon türünü ifade etmektedir. 
• Rutin ofis çalışmasının otomasyonu  
• Yapay zeka (AI) gibi araçlarla geliştirilmiş akıllı süreçlerin otomasyonu

Rutin ofis iş otomasyonunun etkinliği bir çok küresel uygulama ile operasyonel olarak onaylanmış ve artık günlük iş 
rutininde yerini almıştır. RPA, insan gücünün daha sofistike işlerin yapılmasında kullanmak adına dijital işgücünün  
(dijital çalışan) şirket organizasyonuna yaygınlaştırılması ile temel işleri dijital çalışanlara yaptırmak olarak tanımlanabilir.

Neden RPA, neden şimdi?
Gelişmekte olan ülkelerde işgücü maliyetinin dalgalanması ve dijital teknolojinin evrimi

1990’lardan bu yana giderek artan sayıda firma, beyaz yaka 
işlerinden bazılarını Çin ve Hindistan gibi düşük maliyetli 
işgücüne sahip, gelişmekte olan ülkelerden tedarik ederek 
işletme maliyetlerini azaltmaya çalıştı. Ancak son yıllarda 
gelişmekte olan ülkelerde işgücü maliyetindeki artış trendi, 

işgücü maliyeti farklılıklarından yararlanarak maliyetleri 
düşürmeyi daha da zorlaştırmıştır. Gelişmekte olan 
ülkelere yaptırılan işlerde yeterli düzeyde kaliteyi sağlamak 
da ek zorluklar getirmektedir.

RPA ve etkileri nelerdir?

Hedef
Rutin ofis işlerini 
otomatikleştirme

Etki
Muhasebe & Finans
• Fatura işleme
• Giderlerin işlenmesi
• Nakit akışı tablosu oluşturma

Kalite artışı

İnsan hatalarının ortadan kaldırılması

Hız
İşlem hızının yüz kat artırılması

Verim artışı

%30-75

İşlevsellik artışı
Daha fazla katma değer ile 
çalışmaya odaklanılması

Bordro & Yan Haklar
• Personel verileri işleme
• Yıl sonu vergi düzenlemesi

İş başvurusu işlemleri

• Başvuru formlarının doldurulması
• Veri eksikliği kontrolü

Satış süreçleri & İşlemleri
• Müşteri bilgilerinin girilmesi
• İsim tanımlama işlemleri



Kişisel kullanım ve gelişim

Tüm ön tanımlı aktivite ve çalışmalar RPA ile desteklenme 
olanağına sahiptir. Robotik süreç otomasyonuna geçişteki 
en önemli nokta, daha katma değerli işlere yönlendirilecek 
eldeki iş gücünün hangi potansiyel alanlarda 
geliştirilebileceğini tespit ederek bu yönde gelişim planları 
yapılması olacaktır.

RPA’ya geçişte yönetim ve politika

RPA gerçekçi olarak kurallar ile tanımlanabilir tüm işleri 
yapabilir, ancak RPA’nın her alana uygulanması da mümkün 
değildir. Bu nedenle yönetim ve politika hangi sürecin 
RPA ile otomatize edileceği ve hangi süreçlerin RPA ile 
otomatize edileceği kararı kritiklik arz etmektedir.

RPA Örneği: Alacaklar operasyonu otomasyonu

Automaker B, alacak sürecini otomatik hale getirerek küresel hizmet merkezinde iş operasyonunu RPA’ya uyguladı.

RPA ve dijital iş gücü çağı gözlemleri
Firmanıza uygulanabilirliğini keşfetme

Birkaç yıl içerisinde, RPA dünya çapına yaygın şekilde 
uygulanmış olacaktır. Bu durum, şirketleri üretkenlik 
seviyeleri küresel aşamada geri kalmadan önce, 
belirli işlerde kavram kanıtlama (PoC) kullanımı 
ile uygulanabilirliği doğrulayarak veya teknoloji 
trendleri üzerine araştırmalar yaparak hazırlanmaya 
yönlendirmektedir.

KPMG Avantajları

Dijital dönüşümün yanısıra endüstriyel tecrübe

KPMG, uygulanan öncü RPA uygulama vakalarından elde 
edilen dijital dönüşüm bilgisine ve her sektördeki işletmeler 
için iş süreci dönüşümü konusundaki tecrübesine 
dayanarak dijital işgücünün, iş operasyonlarında 
uygulanarak optimize edilmesini desteklemektedir.

İnsanlar bir dizi aktiviteyi
manuel olarak gerçekleştirir.

Robot, fatura bilgilerinin 
girilmesini, doğrulanmasını
ve gönderilmesini gerçekleştirir.

Rutin ofis işlerinde harcanan zamanın azalması
(yaklaşık %65-75 düşüş) Görev performans
kalitesinde iyileştirme (hata azaltma)

ERP sistemi aktif, ancak otomasyon yok.

Fatura bilgilerini oku Fatura bilgilerini oku

İçeriği anla ve bilgi girişi yap RPA bilgi girişi sağlar

RPA verileri doğrularGüvenilir verileri doğrula

Genel muhasebeye gönder RPA verileri iletir

KPMG küresel ağı

KPMG olarak, küresel projelerle zengin bir deneyime sahip 
küresel ağımızı gelecek için vizyonları tanımlama, çözüm 
seçim desteği, RPA uygulama desteği ve süreç dönüşümü 
desteği için kullanıyoruz.

KPMG yerel işbirlikleri ve süreç uzmanlığı

Küresel tecrübesine ek olarak KPMG’nin yerel işbirlikleri 
de, müşterilerimize en doğru desteği sağlamamıza 
yardımcı olmaktadır. Küresel seviyede sunduğumuz, 
RPA ön keşif ( RPA hedef kapsamını belirleme amacıyla 
durum analizi ve desteği) gibi öncü vakalardan edindiğimiz 
danışmanlık hizmetleri tecrübemizi doğru kazanımları 
belirlemek için kullanıyoruz.
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