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“SGK Prim Teşvik Mevzuatı” özel uzmanlık gerektiren bir alandır. İşe giriş çıkışlarda takip 
zordur, yanlış kanun kodlu tercih yapmak işletmeler için büyük riskler yaratır…
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SGK Teşvikleri
Danışmanlığı

İşletmelerin SGK prim teşvikleri sayesinde çalışanlarına daha iyi olanaklar sunacağına, bu durumun da mutlu 
çalışan-mutlu işveren dengesine olumlu katkıda bulunacağına inanıyoruz. “Mutlu çalışan, daha çok istihdam” 
parolasıyla çalışıyoruz.

DEĞERLERİMİZ

Şirketinizi işveren prim teşviğindeki mümkün olan en uygun kanun kodlu teşvikten yararlandırarak personel 
maliyetlerinizde maksimum tasarruf sağlıyor, işe giriş-çıkış işlemleri ve aylık sigorta prim işlemlerini her ay düzenli bir 
şekilde takip ederek şirketinizi doğması muhtemel risklere karşı güven altında tutuyoruz. 

ÇÖZÜMLERİMİZ

Herhangi bir yaptırımla karşılaşmamanız için ince eleyip sık dokuyor, tüm süreci tecrübeli ve uzman ekibimizle birlikte 
kendi geliştirdiğimiz metodu kullanarak yönetiyoruz. Onlarca işletme üzerinde başarıyla sonuç veren yöntemimiz 
sayesinde, riskleri ve karmaşıklığı şirketinizden uzakta tutuyoruz.

METODUMUZ

Şirketinizin SGK prim teşviğinden yararlanması için gereken tüm süreçleri yönetiyoruz.

Nasıl mı? 

İşe giriş ve çıkışların düzenli takibini yaparak süreçte yapılması gereken tüm işlemleri gerçekleştiriyoruz.

Her ay düzenli olarak aylık sigorta prim işlemlerinizi takip ediyor ve bu sayede karşınıza çıkması muhtemel riskleri yok ediyoruz.

1

Mevcut çalışanlardan 
prim teşviklerinden 
yararlanma hakkı 
olanların tespiti

2

Düzenli olarak çalışan 
sayısı ve ortalama kişi 
sayısının takibi

3

SGK ve İş-Kur bildirim 
işlemlerinin yapılması

Profesyonel ve çözüm 
odaklı çalışma

ODS Prim Teşvik analizi 
ile optimum fayda 
sağlanan prim teşvikinin 
tespiti

Cari dönem ortalama 
hesabı
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