Sosyal Güvenlik
Hizmetleri

Sosyal Güvenlik Danışmanlık
Hizmetleri
• İş yeri tescili, sigortalılık bildirimleri ve
iş kazası meslek hastalığı bildirimleri ile
ilgili danışmanlık verilmesi
• Prime esas kazançların ve prim
oranlarının belirlenmesi
• Asıl işveren – alt işveren ilişkisinin
yürürlükteki mevzuata uygun şekilde
tasarlanması
• İş yeri devirlerinde ve birleşme ve
bölünme durumlarında SGK nezdinde
gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi

Sosyal Güvenlik Denetim
Hizmetleri
• İş yeri kayıt ve belgelerinin sosyal
güvenlik mevzuatına uygunluğunun
denetlenmesi, olası risklerin tespit
edilmesi ve raporlanması

Uluslararası Sosyal Güvenlik
Hizmetleri
• Yurt dışına geçici veya sürekli
görevlendirmeyle gönderilen çalışanlar
ile Türkiye’ye geçici veya sürekli olarak
çalışmaya gelen yabancılar hakkında
sosyal güvenlik konularında danışmanlık
sunulması  

• Alt işveren ve tedarikçilerle akdedilmiş
sözleşme hükümlerinin sosyal güvenlik
mevzuatı ile ilgili kısımlarının incelenmesi • İkili sosyal güvenlik anlaşmaları ve
yerel mevzuat hükümleri ile ilgili bilgi
• Alt işveren ve tedarikçi uygulamalarının
paylaşımı
yürürlükteki sosyal güvenlik mevzuatı
açısından incelenmesi ve tespit edilen
hususların raporlanması

• Denetim ve incelemelerde danışmanlık
ve destek sunulması
• İdari para cezalarına ve denetim
raporlarına itiraz sürecinde izlenecek
hukuki yollarla ilgili danışmanlık
sağlanması

İstihdam Teşvikleri

• İş ve sosyal güvenlik dava süreçlerinde
danışmanlık verilmesi

• İşletmeler açısından en uygun istihdam
teşvik stratejisinin belirlenmesine yönelik
destek verilmesi

Eğitim Hizmetleri
• İş ve Sosyal Güvenlik mevzuat eğitimleri
sunulması ve güncel gelişmelerin
paylaşılması

• İşletmelerin faydalanabilecekleri teşvik
unsurlarının tespit edilmesi
• Faydalanılan teşvik unsurlarının
mevzuata uygunluğunun incelenmesi
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Social Security
Services

Social Security Consultancy
Services

Social Security Review
Services

• Consultancy on workplace registration,
employment insurance declarations and
work accident - occupational disease
reports

• Compliance review of workplace records
and documents with respect to social
security legislation and determining and
reporting potential risks

• Determination of premium related
income and premiums rates

• Review of contracts, concluded with
sub-contractors and suppliers in terms of • Knowledge sharing related to bilateral
social security agreements and
social security legislation
provisions of local legislation
• Reviewing sub-contractors’ and

• Designation of contractor - sub-contractor
(sub-employer) relation in accordance
with applicable legislation
• Performing necessary actions at social
security institution in case of merger,
de-merger and workplace transfer

International Social Security
Services
• Providing consultancy services for
employees, assigned as secondment or
permanent to abroad and non-resident
individuals, assigned as secondment or
permanent to work in Turkey.

suppliers’ practices with respect to
applicable social security legislation and
reporting findings

• Providing consultancy and support
during inspections
• Providing consultancy with respect to
legal process against administrative
fines and inspection reports
• Providing consultancy services during
litigation process from labour and social
security legislation point of view

Employment Incentives
• Providing support for determination
of the optimum employment incentive
strategy

Training Services
• Perform trainings relate to Labour and
Social Security legislation and providing
timely updates

• Determination of incentives that may be
utilized
• Review of the current incentives utilized
whether utilization is in line with the
legislation
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