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KPMG Bordrolama Hizmetleri
KPMG Türkiye olarak, uzman kadro ve yöneticilerimizle, bordro ve personel işlemleri ile ilgili; yasal 
mevzuatlara uygun teknik hesaplamalar, firmanızın ihtiyaçlarına özel ve yasal raporlamalar, süreç ve 
hesaplama denetimler, teknik eğitim konularında şirketlere sınırsız çözümler sunmaktayız.

Temel çalışma prensiplerimiz; sürekli olarak değişen mevzuata uygunluk & güncel bilginin takibi, 
gizlilik & güvenliğin sağlanması (verilerin güvenli e-mail ortamında ve şifreli gönderimi), KPMG 
uluslararası ve yerel kalite standartlarının uygulanmasıdır.

Teknik Hesaplama Hizmetlerimiz

Özel ve Yasal Raporlama Hizmetlerimiz

KPMG Türkiye,  

yasal mevzuatlara 

uygun teknik 

hesaplama hizmetleri 

vermektedir.

Ekibimiz, firmanızın

ihtiyaçlarına özel

ve yasal raporlama

hizmeti vermektedir.

Yasal Raporlamalar;

- Aylık SGK e-bildirgelerinin hazırlanması ve elektronik ortamda kuruma 
sunulması

- İşe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin SGK’ya sunulması
- Türkiye İş Kurumu’na elektronik ortamında sunulacak raporların 

hazırlanması 

Özel Raporlamalar;

- Bordro hesaplama ve detayına ilişkin firmaya özel “bordro raporlarının” 
İngilizce ve Türkçe  dillerinde hazırlanması

- Bordro sonuçlarının müşteriye özel “yevmiye fişi” formatında 
muhasebeye entegrasyonun sağlanması

- Bütçeleme, raporlama ya da ücret politikası değişikliği (Brüt - Net ve 
Net - Brüt) amaçlı simülasyon bordro çalışmalarının yürütülmesi ve 
raporlanması 

- Ücret bordrolarının hesaplanması 
 • İrtibat büroları dahil, tüm LTD, AŞ, şube şirket tipleri için ücret 

bordrolarının hesaplanması
 • Farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için özellikli bordro 

hesaplamaları
  ✓ Teknokent 
  ✓ Serbest bölge
  ✓ Üretim (sendikaya tabii çalışanların bordro  hesaplamaları dahil) ve 

hizmet firmaları 
 • Expat ve üst düzey yönetici bordro hesaplamaları
 • Saatlik, günlük, aylık, yıllık her türlü hesaplama tipi için
- Kıdem & İhbar tazminatı hesaplamaları 
- Kullanılmamış izin hesaplamaları
- Yıllık izin karşılığı hesaplamaları



Diğer Hizmetlerimiz
- SGK iş yeri tescil işlemlerinin takibi

- e-Bildirge başvurularının takibi

- Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun bordrolama süreçleri dikkate alınarak bordro sistem
kurulumunun sağlanması

- Ücret bordrolarının e-mail ortamında şifreli olarak ya da hard copy olarak yetkili kişilere
gönderiminin sağlanması

- Banka talimatlarının farklı formatlarda hazırlanması ve yetkili kişilere gönderimi

Bordro Denetim Hizmetlerimiz
- Müşteri nezdinde hesaplanan bordroların vergi ve SGK mevzuatları açısından aylık, üç aylık

ya da yıllık uygunluk denetiminin yapılması

- Bu denetim kapsamındaki bulguların ilgili şirket ve birim yöneticileri ile bir rapor eşliğinde
paylaşılması

- Muhasebeye intikal eden özet bordro sonuçlarının, bordro detayları ile kıyaslanması, özetle
muhasebe kayıtları ve bordro mutabakatının yapılması

Teknik Eğitim Hizmetlerimiz
- İnsan Kaynakları ve Muhasebe departmanlarının “bordro hesaplamaları” ile ilgili basit ve

özellikli konularda bilgilendirilmesi amaçlı eğitim programı düzenlenmesi

- Firmanın ihtiyacına özel bordro eğitimi tasarlanabileceği gibi KPMG Eğitim departmanı
kapsamında da duyurulan genel eğitimlerin verilmesi

Bordro Süreç Analizi Hizmetlerimiz
- Müşterinin kendine özel organizasyon yapısı dikkate alınarak bordro çalışmasına dahil olan tarafların iş

adımlarının incelenip rol tanımlarının gözden geçirilmesi

Örneğin; Muhasebe, finans, hukuk gibi diğer ilgili birimlerden ya da personelin kendisinden bordro ile
ilgili verilerin nasıl ve ne sıklıkta alındığı bu kapsamda incelenir.

- Farklı birimler, personel ve bordro hesaplamasından sorumlu ekipler arasında koordinasyonu sağlamak
amacıyla iş planı ve standart dokümantasyonların oluşturulması

- Bordro verisi oluşturan personele, bu verinin en doğru şekilde oluşturulabilmesi için gerekli eğitimler
düzenlenmesi (örneğin; müşteriye özel oluşturulan puantaj tablosunun nasıl doldurulacağı vb.)
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