
Olası suistimalleri tespit etmek, şeffaflık 
ve hesap verilebilirliği arttırmak şüphesiz ki 
her kurumun önceliklerinden biri olmalıdır. 
Sürekli güncellenen regülasyonlar ve değişen 
teknoloji ile birlikte sağlık sektörüne yönelik 
gerçekleştirilecek özel incelemeler her geçen 
gün daha önemli bir hale gelmektedir. 

Suistimal kontrolü, risklerin zamanında 
belirlenmesi ve hızlı bir şekilde aksiyon 
alınabilmesi her kurumun önceliği olmalıdır. 

KPMG sağlık sektörü kuruluşlarına, olası 
suistimal incelemeleri, finansal kayıpların tespiti, 
sözleşme uyumu, yolsuzluk önleme veya 
istihbarat çalışmaları gibi konularda yardımcı 
olmaktadır. 

Profesyonellerimiz sağlık kuruluşlarının mevcut 
iç prosedür ve politikalara uyumunun yanı sıra 
regülasyonlara uyumuna kadar incelemekte  
olup mevcut kurum içi süreçlerin ihtiyacını  
tespit etmekte destek sağlamaktadır.

2018’de dünya genelinde ilaç sanayine yönelik harcamalar 1 trilyon 200 milyar dolar 
seviyesinde iken, aynı yıl Türkiye genelinde sağlık sektörüne yapılan harcamalar 165 
milyon TL’nin üzerindedir. Sektöre harcanan yüksek tutarların yanında sağlık hizmetlerinde 
ortaya çıkan belirsizlikler sektörü karmaşık bir yapı haline getirmekte ve aynı zamanda 
suistimallere elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Sağlık sektöründe suistimallerin sebep 
olduğu finansal kayıplar ise hikayenin sadece ufak bir kısmıdır

Sağlık sektörüne yönelik 
özel incelemeler
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KPMG size nasıl  
yardımcı olabilir?
KPMG’nin Suistimal Önleme ve İnceleme 
Danışmanlığı ekibi, bilgi birikimi ve 
kanıtlanmış teknik becerileri ile birlikte 
sağlık sektöründeki kurumların özel 
inceleme çalışmalarına destek olmayı 
amaçlamaktadır. 

Kurumlar hedeflerine doğru ilerlerken 
profesyonellerimiz, bu süreçte kurumların 
karşılaşılabilecekleri regülatif, operasyonel 
veya finansal risklerin tespiti ve bertaraf 
edilmesi için aktif bir rol oynarayarak 
kurumlara yardımcı olmaktadır. 

KPMG ekibi, kurumun iş önceliklerine 
uygun olarak ve tespit edilen riskleri göz 
önünde bulundurarak çözüm önerileri 
geliştirmektedir.
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Sağlık sektörü odaklı ekip

KPMG Türkiye, süreç eksikliklerine yönelik tespit 
ve değerlendirmeleri kısa zamanda, güvenilir bir 
metodoloji ve tecrübeli bir ekip ile tasarlar, inceler ve 
etkin bir şekilde yönetir. 

Ekibimiz süreçleri değerlendirmede geniş sektörel 
deneyime ve gerçekleşmiş veya şüphenilen 
suistimalleri analiz etmek için gerekli yetkinliğe 
sahiptir.

Müşterilerimiz için sorunların kapsamını, niteliğini ve 
derecesini belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla 
her türlü sistem ve kontroller ekibimizce bağımsız 
olarak değerlendirilir. 

KPMG, sağlık sektörüne ilişkin politika, prosedür 
ve uygulamaların yürürlükteki regülasyonlara 
uyumunun incelenmesinden, şirketlerin depo ve 
eczanelere sağladığı promosyonlara kadar her türlü 
sürecin incelenmesi ve risklerin tespiti konusunda 
kurumunuza destek olabilir. 

Muhtemel riskleriniz nelerdir?

• Usulsüz ve gerçeği yansıtmayan  işlemler

• Sözleşmesel yükümlülüklere ilişkin riskler

• Yanlış yönetim kararları

• Çıkar çatışması olasılıkları

• Personel masrafları ile ilişkili riskler

• Şirket varlıklarının yönetimine ilişkin riskler

Hangi çözümlerimiz  dikkate alınabilir?

• Muhasebe kayıtlarının değerlendirilmesi

• Tahsilat ve ödeme işlemlerinin kontrolü

• Süreçlere yönelik suistimal risk analizleri

• Data / veri incelemeleri 

• Sözleşme incelemeleri

• Mevzuata uyum çalışmaları

• Suistimal soruşturmaları

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Doğru 
ve zamanında bilgi sağlamak için çalışmamıza rağmen, bilginin alındığı tarihte doğru olduğu veya gelecekte olmaya devam edeceği 
garantisi yoktur. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket 
etmemelidir. KPMG International Cooperative (“KPMG International”) bir İsviçre kuruluşudur. KPMG ağına üye olan bağımsız 
firmalar,  KPMG International’a bağlıdır. KPMG International’ın müşterilere sunduğu herhangi bir hizmet yoktur. Hiçbir üye firmanın 
KPMG International’ı veya bir başka üye firmayı, aynı şekilde KPMG International’ın da hiç bir üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı 
karşıya getirecek zorlayıcı ya da bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur. Tüm hakları saklıdır.

© 2020 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative’in üyesi bir Türk 
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Sağlık sektöründeki derin bilgi 
birikimimiz, müşterilerimizin 
bir incelemenin temel 
hedeflerini ve nasıl ele 
alınması gerektiğini 
anlamalarına yardımcı olur. 

KPMG, vereceği etkin ve hızlı 
destek ile her türlü yanlış 
ve hatalı raporlama, ihlaller 
ve diğer ilgili riskli konuların 
incelenmesinde kurumlara 
ihtiyaç duyduğu desteği 
vermeyi hedeflemektedir. 

Bugüne kadar  
müşterilerimizden aldığımız 
geri dönüşler, bu konudaki 
tecrübe ve bilgi birikimimizi 
doğrulamaktadır.

Neden KPMG’yi seçmelisiniz? 


