
SGK Asistanınız



Teşvikbot 
nedir?
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▪ Sosyal Güvenlik Kurumu teşvik başvuru ve yönetim süreçlerini 
internet üzerinden yapılabilecek şekilde güncelledi.

▪ İnsanların yanlış hesaplamalar yapması sonucunda “Teşviklerden 
Yersiz Faydalanma” cezaları kesilmeye ve bu ihtiyacı karşılamaya 
yönelik Teşvik Yönetim firmaları ortaya çıktı.

▪ Biz, Teşvikbot olarak Teşvik Yönetim firmalarına ve Sosyal Güvenlik 
Danışmanlarına ihtiyaçları olan yazılım ve altyapı desteğini 
sağlarken seneler içerisinde edindiğimiz tecrübemizi kendi 
müşterilerimizle paylaşmaktayız.

“ Teşvikbot, size özel SGK teşvik
asistanıdır.”



Teşvikbot ne 
yapar?
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▪ Sosyal Güvenlik Kurumunun teşviklerinden maksimum kazanç 
sağlayabilmeniz için tüm personellerinizi tek tek analiz 
etmektedir. Bütün riskleri sizin için alır ve karmaşık 
hesaplamalar yaparak size maksimum kazanç kazandırır.

▪ Bu sayede firmanız fazla sigorta primlerinden kazanç̧ 
sağlarken, İnsan Kaynakları çalışanlarınız da zamandan 
tasarruf edeceklerdir. 

“ Teşvikbot, SGK teşviklerinden kazanç
elde etmenizi sağlar. ”



Risk
Her Ay 

Maksimum 
Kazanç

Müşterilerimiz
için 
Teşvikbot
demek;
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TeşvikBot
Logo



Hesapladığımız
teşvikler	
nelerdir?
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▪ İstihdam teşvikleri olarak;

▪ 6111 numaralı kanun
- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu 

maddesi

▪ 7103 numaralı kanun
- 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici19.maddesi 

▪ Bu teşvikler ile çalıştırılan personel başına;
- 3.933,54TL tasarruf edebilirsiniz.



6111	numaralı
kanun
-------------------
Genç	ve	Kadın
İstihdamı	
Teşviki
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▪ Her personel için kazanç
- Minimum: 959,40TL
- Maksimum: 3.933,54TL

▪ Bitiş süresi: 31.12.2020

▪ Faydalanma şartları
- Kişinin son 6 aydır işsiz olması,
- Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama 

sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi,
- Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya 

verilmesi ve primlerin ödenmesi

▪ Faydalanma süresi
- 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay
- 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay
- 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay 



7103	numaralı
kanun
-------------------
İlave	İstihdam	
Teşviki
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▪ Her personel için kazanç
- Minimum: 883,01TL
- Maksimum: 2.151,45TL

▪ Bitiş süresi: 31.12.2020

▪ Faydalanma şartları
- İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c 

kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
- İşkur’a kayıtlı işsiz olması
- 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör

işverenlerince istihdam edilmeleri,
- Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki takvim yılının ortalama

sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi,

▪ Faydalanma süresi
- 18-25 yaş arasında erkek 18 ay
- 18 yaşından büyük kadın 18 ay
- Her sigortalı için 12 ay



5510/Ek	
Madde 17
-------------------
Geriye dönük
teşviklerden
faydalanma
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▪ Toplam Kazanç
- Minimum: -
- Maksimum: Son 6 ay için ödenen SGK prim tutarı

▪ Bitiş Süresi: 31.12.2020

▪ Faydalanma şartları
- Son 6 aylık dönemde hak edilmiş ancak yararlanılmamış tüm

teşviklerden faydalanabilirsiniz.

▪ Nasıl faydalanılır?

▪ Teşvikbot sizin adınıza geçmiş aylarda kaçırdığınız personel
teşviklerinizin analizini yapar.

▪ Kuruma çevrimiçi müracatlarını tamamlayarak gelecek dönemlerdeki
SGK ödemelerinizin düşmesini sağlar.

▪ Geçmiş ayların teşvik tutarlarının tek seferde ele geçmesi dolayısıyla
ciddi bir nakit avantajı elde edersiniz.



Teşvikbot
nasıl	çalışır?
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▪ Sizin tek yapmanız gereken aylık olarak bordronuzu bizimle
paylaşmanız.

▪ Teşvikbot SGK sistemlerini ve bordronuzu inceleyerek, size 
maksimum kazanç sağlayacağınız raporu paylaşıyoruz.

▪ Sadece tasarruf ettirdiğimiz miktar üzerinden karşılıklı
mütabakat ile anlaştığımız belli bir % oranını hizmet bedeli
olarak talep ediyoruz.

Bordro
Paylaşımı

Teşvikbot	
Analizi

Her	ay	
kazanç!



Rakamlarla
Teşvikbot
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950+
Müşteri

15.000+
Aylık İncelenen Personel

1,100,000₺
Müşterilerimizin Aylık Tasarrufu



28 Milyon ₺
Müşterilerimizin Toplam Tasarrufu
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Teşekkürler!

Görüşleriniz & Sorularınız için

www.teşvikbot.com
info@tesvikbot.com
0 (216) 290 09 66


