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Ataşehir/İSTANBUL 

SGK Teşvikleri Danışmanlık Hizmetlerimiz 

Günümüz ekonomik koşullarında bildiğiniz üzere SGK Teşviklerinden yararlanmak işletmeler açısından son derece 

önemli bir konu haline gelmiştir.  

 Acaba işletmeniz bu teşviklerden yeterli oranda yararlanıyor mu?  

 İşletmenizin çalışan profili SGK teşvikleri yönünden elverişli mi? 

 SGK teşviklerinden maksimum seviyede yararlanabilmek için neler yapılabilir? 

 

Neden Profesyonel Hizmet Almalısınız? Sık sık değişen kanun ve yönetmelikleri takip etmenin zorluğu, uygulamaların 

son derece karmaşık ve çok fazla bileşene bağlı olması, yersiz yararlanmalardan kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi 

ve optimum yararlanma için profesyonel hizmet almalısınız. 

Neden Vizyon Teknik? SGK teşviklerini takip etmek amacıyla geliştirdiğimiz özel yazılımımız ile size hiç bir iş yükü 

getirmeden tüm işlemleri gerçekleştirerek size raporluyoruz. Yersiz yararlanmalardan kaynaklanan tüm risklerinizi de 

üstleniyoruz. Uzman kadromuz SGK şifrelerinizi paylaşmanız durumunda tarafımızdan hazırlanacak olan ücretsiz SGK 

Teşvikleri Detaylı Analiz Raporu ile sizi yerinizde ziyaret ederek tüm bu soruları yanıtlayacaktır. 

İşleyiş; Öncelikle işletmenize ait işyerlerinin aşağıda listelenenler başta olmak üzere SGK teşvikleri yönünden bu iş 

için geliştirilmiş özel bir bilgisayar yazılımı ile incelemesi yapılıyor. 

 4447 geçici 10. Madde (6111 SGK Teşviki) 6111 teşviki kapsamında personel başı 396 TL ile 2974 TL arasında 

indirim elde edilebilmektedir. 

 4447 geçici 19. Madde (17103 SGK Teşviki) 17103 teşviki kapsamında personel başı 1113 TL ile 2711 TL 

arasında indirim elde edilebilmektedir. 

 4447 geçici 19. Madde (27103 SGK Teşviki) 27103 teşviki kapsamında personel başı 1113 TL indirim elde 

edilebilmektedir. 

 4447 geçici 19. Madde (7166 SGK Teşviki) 7166 teşviki kapsamında personel başı 3133 TL ile 4731 TL 

arasında indirim elde edilebilmektedir. 

Eğer varsa geçmiş 6 aylık dönemle ilgili yapılacak işler yine bilgisayar yazılımı tarafından otomatik olarak 

gerçekleştirilmektedir. Cari döneme ilişkin raporlama için bildirgelerin sisteme yüklenmesi, bordro vb hiç bir talebimiz 

olmamaktadır. İlgili dönemlere ait yazılım çıktıları her ayın 11 i ile 20 si arasında tarafınıza raporlanır. İleteceğimiz bu 

rapora göre bildirgelerinizi düzenleyip sonrasında onaylama işlemini yaparak teşviklerden yararlanabilirsiniz.   

Hizmetimiz yalnızca SGK Teşvik tutarlarını tespit etmek ve tarafınıza raporlamaktan ibaret değildir. Firmanızın SGK 

mevzuatına ve İnsan Kaynaklarını ilgilendiren diğer konulara dair soru ve taleplerine de yanıt veriyoruz.  

 

Saygılarımızla, 

 

Ömer Sülü Tanju Canay 

Sosyal Güvenlik Teşvik ve Uygulama Uzmanı Bilgi Teknolojileri Danışmanı 
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