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GERÇEK ZAMANLI VE ÇOK 
KULLANICILI BORDRO 

 MODÜLÜ 
 Oracle İnsan Kaynakları 

modülü ile tam entegrasyon 

 Mevzuat ve kurumsal bilgileri 
tamamı parametrik  

 Oracle modülleri ile hem 
görünüş hem de fonksiyonalite 
açısından tam uyum 

 Oracle modül ve verileri ile 
tam entegrasyon 

 

e-BUSINESS SUITE 
 Organizasyon alt yapısını 

destekler 

 Sorumluluk alt yapısını 
destekler 

 DFF (esnek alan) desteği 

 Oracle Reports ve Discoverer 
desteği 

 

 TEŞVİK ve MUAFİYETLER  
 5510 sayılı SGK Kanunu% 5 ‘lik 

sigorta primi muafiyeti. 

 4447 sayılı İşsizlik Kanunu 9.cu 
madde Genç çalışan 
istihdamına ilişkin, işveren 
hissesi sigorta primi teşviki 

 5921 ve 5951 sayılı kanun, ek 
çalışan istihdam teşviki Sigorta 
primi işveren hissesi muafiyeti  

 4857 sayılı kanun, özürlü 
çalışan istihdam eden işverene 
teşvik Sigorta primi işveren 
hissesi muafiyeti  

 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi kanunu Çalışanların 
gelir vergisi muafiyeti teşviki 

 5746 sayılı Ar-Ge 
Faaliyetlerinin gelişimesine 
ilişkin teşvik kanunu Çalışan 
doktoralı %90, diğer çalışanlar 
%80 gelir vergisinden muaf 
olması teşviki 

 5350 ve 5084 sayılı Yatırım ve 
İstihdamı teşvik yasaları Kanun 
kapsamındaki bölge veya 
illerdeki işyeri ve çalışanların, 
vergi, sigorta primi muafiyeti 
teşviki 

 6111 torba yasa değişiklikleri 
 

Bordro modülü, güncel mevzuata uyumlu bir şekilde 
personel bordro işlemlerini gerçekleştirme ve bu 
işlemlerin her türlü adımında Oracle e-iş uygulaması ile 
entegre bir şekilde çalışarak sonuçların yine Oracle e-iş 
uygulaması içinde diğer modüller tarafından 
değerlendirilebilmesini sağlamaktadır. 

Mevzuatın gerektirdiği her türlü rapor ve dokümanlar 
Bordro Modülünden temin edilebilmektedir. Bordro 
hesaplamalarında kullanılan mevzuat ve kurumsal 
parametrelerin oluşturulması esnek bir şekilde 
tasarlanmıştır.  
 

TANIMLAMALAR 

İşyeri bilgileri, personel sicil bilgileri, nüfus bilgileri, adres bilgileri, medeni 
durum bilgileri, eş ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, çocukların doğum, 
eğitim bilgileri, departman (bölüm, birim) bilgileri, görev bilgileri, izin 
bilgileri, kıdem bilgileri, maaş ödeme banka bilgileri Oracle İnsan Kaynakları 
modülünden yapılır ve Bordro uygulaması tarafından gerektiğinde kullanılır. 
 

UYGULAMA VE MEVZUAT PARAMETRELERİ 
 Tarihsel olarak personel birim ücretleri 
 Bir şirkete bağlı birden fazla bölge, şube, departman ve masraf 

merkezi 
 Vergi dilimleri tutar ve oran bilgileri 
 SGK taban ve tavan bilgileri 
 Kıdem tazminatı tavan bilgisi 
 Fazla mesai gün (normal gün, hafta sonu, bayram, resmi tatil vs.) ve 

oranları  
 Ek kazanç, kesinti, yardım ve muafiyet gibi çalışanların bordrolarını 

etkileyen parametreler 
 İkramiye ve sosyal yardımlar 
 Tarihsel olarak asgari ücret bilgisi 
 Asgari geçim indirimine esas asgari ücret ayrıca tanımlanabilir 
 Maaş, ikramiye, avans, fark gibi farklı bordro türleri 
 Normal sigortalı, emekli, itibari hizmet süreli gibi farklı sigorta 

pozisyonları 
 Sigorta pozisyonlarının işveren ve işgören tanımları ayrı ve bunlara 

karşı gelen kesinti yüzdeleri de detay bazda ayrı tanımlanmaktadır  
 Şirket ve grup bazlı sigorta kesinti oranları ve bordronun hesaplanma 

parametreleri 
 Aynı işyerine bağlı farklı tehlike primleri 
 İstenilen sayıda ek gelir ve bu gelirlerin SGK, vergi ve muafiyet 

oranları 
 İstenilen sayıda kesinti kullanıcı tarafından başlangıç ve bitiş tarihine 

göre eşit taksitlerde veya farklı tutarlar içerir şekilde tanımlanabilir 
 Personel ücretleri değişik şekillerde ifade edilebilir (Net, brüt, aylık 

ücretli,günlük/yevmiyeli,saat ücretli vs) 
 Yapılan ek ödemelerden kesilen vergilerle ilgili değişiklik olduğunda, 

bu işlem yetkisi olan kullanıcı tarafından yapılabilir 
 Yemek parası, özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik gibi tanımlanan 

ek gelirlerin belli bir kısmının vergiden muaf  olma durumu kullanıcı 
tarafından tanımlanabilir 

 Asgari geçim indirimi ile ilgili parametreler 
 Yurtiçi ve yurtdışı harcirah dilim ve muafiyet tanımları 
 Sendika ve vakıf tanımları 
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PUANTAJ VE TAHAKKUK  RAPORLAR 
Tekli ve Çoklu Puantaj  Seçenekli Bordro Dökümleri 

PDKS  İzin bordrosu 

Borçlar Muhasebesinden avans, ikramiye, kredi, yardım, harcırah  Seçenekli Bordro İcmalleri 

Ücret, izin, ikramiye, avans, harcırah taahhukları  Tahakkuk Puantaj Listeleri 

Ay içinde bordro türleri bazında birden fazla bordro hazırlama  Banka Ödeme Listesi 

Netten Brüte ve Brütten nete ücret takibi  Asgari Geçim İndirimi Bordrosu 

ENTEGRASYON   SGK Aylık Bildirge (e-bildirge) 

PDKS sisteminden veri aktarımı  Sigortalı eksik gün bildirim formu 

Oracle Proje modülü ile entegrasyon  İşçi giriş/çıkış bildirim listesi 

Oracle Alacaklar/Borçlar Muhasebesi entegrasyon  Şirket Kıdem karşılıklarının hesaplanması ve raporlanması 

Oracle İK izin bilgilerinin puantaja aktarılması.  GÜVENLİK 
Oracle Genel Muhasebe modülüne entegrasyon  Maaş bilgisi sadece yetki verilen kişiler tarafından görüntülenebilir 
Oracle Nakit Akım tablosu için veri oluşturma   Maaş bilgisi veritabanı tarafında da görüntülenemez 
Banka dosyalarının oluşturulması  Tüm program, ekran ya da raporları  sadece yetkili kişiler kullanır 
Diğer sistemlerden (Excel, XML, Text vs biçimlerinde) 
(puantaj,maaş vs) veri aktarımı. 

 Modül içerisindeki tüm program, ekran ya da raporlar farklı 
kullanıcılar için yetkilendirilebilir 

 

 
 Çalışan özlük bilgilerinin tamamı Oracle İK modülü içinde tanımlanır. 
 Bordroya konu olan yasal ve kurumsal parametreler belirlenir. 
 Puantaja esas bilgilerin entegrasyon kuralları belirlenir. 
 PDKS entegrasyonu yapılır. 
 Puantaj oluşturulur. 
 Tahakkuk yapılıp maaş hesaplanır. 
 Ödeme için banka entegrasyonu sağlanır. 
 Yasal raporlama ve bildirimler yapılır. 
 İşlemlerin sonucu genel muhasebeye entegre edilir 

 


