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Sosyal Güvenlik
Danışmanlık Hizmetleri
PwC Türkiye olarak sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili tüm
konularda risklerinizi azaltın, fırsatlarla tanışın.
Sosyal güvenlik danışmanlık hizmetleri
• İşyeri bildirimi, sigortalı işe giriş ve işten çıkış,
• İş kazası ve meslek hastalığı olayları,
• Prim oranları ve prime esas kazançların belirlenmesi,
• Aylık prim ve hizmet belgelerinin türü, mahiyeti ve
kanun numaralarının belirlenmesi,
• İdari para cezası uygulamaları, itirazlar ve kanun
yollarına başvurma
İstihdam teşvikleri danışmanlık hizmetleri
• İstihdam teşviklerinden azami oranda yararlanma,
• İşyerine uygun istihdam teşvik stratejisinin
oluşturulması,
• Birden fazla teşvikten yararlanma

Asgari işçilik danışmanlık hizmetleri
• İnşaat işlerinde asgari işçilik uygulaması,
• İhale konusu işlerde asgari işçilik uygulaması,
• SGK asgari işçilik araştırma ve incelemelerinde
izlenmesi gereken strateji,
• Asgari işçilik oranlarının belirlenmesi, itiraz ve yargı
yoluna başvurma,
• Asgari işçilik uzlaşması,
• SGK’ dan ilişiksizlik yazısı temini,
• SGK ilişiksizlik yazısına esas olmak üzere
SMMM/YMM raporu düzenlenmesi

Asıl işveren-Alt işveren ilişkileri danışmanlık
hizmetleri
• Asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin sosyal güvenlik
mevzuatına uygun olarak kurulması,
• Alt işveren çalıştırmadan kaynaklanan risklerin
yönetimi,
• İşyeri devir, birleşme ve bölünmelerinde danışmanlık
hizmetleri,
• Devir, birleşme ve bölünmelerde yapılması gereken
bildirimler
Emeklilik danışmanlık hizmeti
• Yöneticilerin sigortalılık statülerinin doğru belirlenip
belirlenmediği,
• Yüksek emekli maaşı için izlenmesi gereken yol
• Sigortalılık statülerinde çakışma,
• Aynı anda birden fazla sigortalılık statüsüne prim
ödenmesi

Yurtdışına işçi gönderimi ve yabancıların
güvenliğine yönelik sosyal güvenlik hizmeti
• Türkiye’ye geçici veya daimi olarak çalışmaya gelen
yabancıların sosyal güvenliği
• İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde
Türk işçi istihdamı,
• İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelere geçici
veya daimi işçi gönderimleri,
• Türkiye - Almanya İstisna Akdi Anlaşması çerçevesinde
Türkiye’deki firmaların Almanya’da iş üstlenmeleri ve
işçi götürmeleri,
• Türkiye-Libya ikili sosyal güvenlik sözleşmesi
kapsamında Libya’da Türk işçi istihdamı
Sosyal güvenlik incelemelerinde danışmanlık
• İşyeri kayıt ve belgelerinin denetime hazırlanması
• Denetim sırasında müşteriye mevzuat desteği
• Denetim raporlarındaki önerilerin değerlendirilmesi,
itiraz Sosyal güvenlik dava danışmanlığı
• Şirket avukatlarına dava ve itiraz dilekçelerinin
hazırlanması sürecinde mevzuat desteği
Müşteri eğitim ve seminerleri
• Sosyal güvenlik mevzuatı ve değişiklerine ilişkin genel
ve müşterilere özel eğitim ve seminerler

PwC'de amacımız, toplumda güven oluşturmak ve önemli
sorunlara çözüm üretmektir. Biz, denetim, danışmanlık ve vergi
hizmetleri alanında kaliteli hizmet sunmaya odaklanmış, 158
ülkede 236.000’i aşkın çalışanın oluşturduğu bir topluluğuz.
Önem verdiğiniz konuları bizimle paylaşmak ve daha fazla bilgi
almak için www.pwc.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.
1981’den bu yana Türkiye’de iş dünyasına hizmet sunan PwC
olarak; İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’deki 5 ofisimizdeki,
yaklaşık 1.700 kişilik profesyonel kadromuz ile müşterilerimizin
aradığı değeri yaratmak için çalışıyoruz.

Dünya çapında 167
ülkedeki iş ve sosyal
güvenlik
uzmanlarının parçası
olan Türkiye ekibi

Deneyimli, teknik
bilgiye sahip, alanında
uzmanlaşmış ve devlet
tecrübesine sahip

Sosyal güvenlik dünyasında, sık mevzuat değişikliklerinin yanı
sıra, uygulamanın yargı kararları, kurumların iç düzenlemeleri ile
şekillenmesi, işletmelerin İnsan Kaynakları, Finans, Hukuk gibi
birimlerinin Sosyal Güvenlik Mevzuatı konularında sürekli ve
profesyonel destek almaya mecbur hale getirmektedir.
PwC Türkiye olarak, sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel
konularda, şirketlerin kanunlara uyumlu olması, bu konudaki
risklerini doğru yönetmeleri ve zamanında, verimli ve doğru
planlama yaparak teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri için bilgili
ve tecrübeli ekibimizle sizler için çözüm üretmeyi
hedeflemekteyiz.

Değişimler karşısında,
tasarlama, yönetim ve
uygulamada verilen
destek

Profesyonel Hizmet

PwC Sosyal Güvenlik Hizmetleri ekibimiz, olanaklarımız ve
size sağlayabileceklerimiz ile ilgili bize ulaşın:
Bilgütay Yaşar, Şirket Ortağı
Sosyal Güvenlik Hizmetleri
+90 212 326 6094
bilgutay.yasar@pwc.com
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