Sosyal Güvenlik
ve İş Hukuku
hizmetleri

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku hizmetleri
Üretim ve hizmet sektörlerinin gelişmesi ile birlikte günümüzde hem işçi-işveren ilişkileri hem
de bu ilişkileri düzenleyen sosyal güvenlik ve iş mevzuatı çok daha karmaşık bir hale gelmiştir.
Mevzuatın takibi, olası risk ve zorlukların öngörülmesi, akılcı çözümler sunulması, ulusal ve
uluslararası resmi kurumlarla süreçlerinin yönetilmesi ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir.

Bu kapsamda; EY Türkiye olarak aşağıda yer alan konularda, alanında uzman ve deneyimli
ekibimizle hizmet sunuyoruz.
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Sosyal Güvenlik
danışmanlık hizmetleri
• İşyerinin; tescili, devri-intikalinakli, nevi değiştirmesi ve
birleşme süreçleri ile ilgili SGK
danışmanlığı
• İş kazası-meslek hastalığı
– hastalık - analık sigorta
uygulamaları danışmanlığı
• Sigorta primine esas olan ve
olmayan kazançlara ilişkin
danışmanlık
• SGK/Çalışma Bakanlığı
tarafından uygulanan idari
para cezalarına ilişkin hukuki
süreçlerde danışmanlık
• Asıl işveren- alt işveren
ilişkilerinin mevzuata
uygun şekilde kurulması ve
sonlandırılması işlemlerinde
danışmanlık
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Denetim hizmetleri

İstihdam teşvikleri

• Durum tespit denetimleri:
İşyerinin mevcut iş ve sosyal
güvenlik uygulamaları
çerçevesinde ön denetimi
yapılarak; oluşan riskler ve
çözüm önerileri hakkında
rapor tanzim edilmesi

• İşletmeler açısından en uygun
istihdam teşvik stratejisinin
belirlenmesine yönelik destek

• SGK İş kazası-meslek hastalığı
soruşturmaları ve işyeri
denetimleri ile Çalışma
Bakanlığı teftişlerinde;
• İşyeri kayıt ve belgelerinin
denetime hazırlanması
• Mevzuat desteği
• Denetime fiili refakat
edilmesi süreçlerinde
danışmanlık

• İşletmelerin
faydalanabilecekleri teşvik
unsurlarının tespit edilmesi
• Faydalanılan teşvik
unsurlarının mevzuata
uygunluğunun incelenmesi
süreçlerinde danışmanlık
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Asgari işçilik
uygulamaları

Uluslararası Sosyal
Güvenlik hizmetleri

İşverenlerin üstlendikleri
ihale konusu işlere ait SGK
asgari işçilik uygulamaları
kapsamında;

• Geçici/sürekli görev ile
yurtdışına gönderilen
çalışanlar veya Türkiye’ye
gelen yabancı çalışanlar
hakkında sosyal güvenlik
danışmanlığı

• Asgari işçilik ön
değerlendirmesi
• Uzlaşma süreçleri
• İhale konulu işlerde asgari
işçilik hesaplamaları
• Asgari işçilik YMM-SMMM
rapor tanzimi
• Asgari işçilik incelemelerinde
danışmanlık
• Devamlı işyerlerinde
yürütülen asgari işçilik
denetimlerine danışmanlık
• SGK “ilişiksizlik belgesi”
ve “borcu yoktur” yazıları
süreçlerinde danışmanlık
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İş Hukuku uygulamaları
• Bireysel ve toplu İş Hukuku
uygulamaları süreçlerinde
danışmanlık
• İşçi özlük dosyalarının sosyal
güvenlik ve iş mevzuatına
uygunluğu bakımından
danışmanlık

• İkili sosyal güvenlik
sözleşmeleri ve ülke
mevzuatları hakkında bilgi
paylaşımı
• Yurtdışı borçlanma hizmetleri
danışmanlığı süreçlerinde
danışmanlık hizmeti verilmesi
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• İş akdinin kurulması, sona
ermesi ve ikâle süreçlerinde
danışmanlık
• Kısa çalışma ödeneği başvuru
süreçlerinde danışmanlık

Eğitim ve sirküler
• Sosyal güvenlik ve İş Hukuku
mevzuatı ile ilgili genel eğitimler
sunulması
• Mevzuat değişikliklerine ilişkin
sirküler yayını ve bilgi paylaşımı
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EY Hakkında
EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık
hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz
dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda
bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına
verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri
ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı
oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.
EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global
Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok,
üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi
olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır.
Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret ediniz.
© 2019 EY Türkiye.
Tüm Hakları Saklıdır.
Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer profesyonel
hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir
konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.
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