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KAPSAMLI İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK  
DANIŞMANLIĞI TEKLİFİ 

 

 

Firmanızın İnsan Kaynakları ihtiyaçlarını bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

İş ve sosyal Güvenlik Danışmanlığı süreçlerinin icrasında tarafınıza sunabileceğimiz hizmetimizin detayları ve  

Hizmet Bedelini içeren teklifimizi aşağıda bilgilerinize sunarız. 

 

 

Teklif kapsamında her türlü sorunuza yanıt vermekten mutluluk duyacağımızı b ildirir, 

İşbirliğimizin en kısa sürede başlamasını dileriz.  

 

İlgi ve güveniniz için teşekkür ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

İNKA İNSAN KAYNAKLARI 

 

          



                                                                                                                                                        

 

 

 

 

KAPSAMLI İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KAPSAMI  
 

 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik ile ilgili mevzuat konularında yazılı, sözlü ve elektronik posta yoluyla görüş 
vermek, mevzuat değişikliklerinde İnsan Kaynakları Bölümü’nün bilgilendirilmesi, 

 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelik, prosedür, talimat ve yönerge 
gibi metinlerin hazırlanmasına katkıda bulunulması, 

 MÜŞTERİ tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerinin yazılı veya 
sözlü olarak iletilmesi,   

 İş Sağlığı ve Güvenliği ilişkin zorunlulukların yerine getirilmesi konusunda yönlendirmenin yapılması, 
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nca gerçekleştirilecek Teknik ve İdari 

denetimlerde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması,  

 Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku ile ilgili davalarda şirket avukatlarına destek verilmesi, layihaların 
hazırlanmasında görüşlerin bildirilmesi, 

 İNKA’nın; MÜŞTERİ’nin talebi doğrultusunda, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku ile ilgili toplantılarda bizzat 
bulunarak görüşlerini bildirmesi, 

 İşçi - İşveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, İş Hukuku mevzuatı uyarınca MÜŞTERİ ’nin dikkat 

etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirilmesi ve şirket tarafından talep edilmesi halinde 
yazışmaların ve tutanakların hazırlanması, 

 Sosyal Güvenlik Kapsamındaki; Sosyal Sigorta, İş Mevzuatı, Toplu Sözleşme ve Sendikacılık konularında 
danışmanlık yapılması, 

 İşyerinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda MÜŞTERİ ’nin sağlayacağı 
belgeler üzerinde (talebe bağlı olarak) yılda bir kez mevzuat denetiminin yapılması,  

 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri 
raporlarının MÜŞTERİ’ye sunulması.  

 

 

KAPSAMLI İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI TEKLİFİ 

HİZMET BEDELİ .. TL + KDV / Ay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

İş bu teklifimiz 30 gün süre ile geçerlidir. 


