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AR-GE PERSONELİ  

BORDRO HİZMET TEKLİFİ 
 

Firmanızın İnsan Kaynakları ihtiyaçlarını bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

5746 Araştırma & Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu gereğince  

Ar-Ge Personeli Teknik Bordrolama süreçlerinin icrasında tarafınıza sunabileceğimiz  

hizmetimizin detayları ve hizmet Bedelini içeren teklifimizi aşağıda bilgilerinize sunarız. 

 

 

Teklif kapsamında her türlü sorunuza yanıt vermekten mutluluk duyacağımızı bildirir,  

İşbirliğimizin en kısa sürede başlamasını dileriz.  

 

İlgi ve güveniniz için teşekkür ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

İNKA İNSAN KAYNAKLARI 

 

 

 

 

 



                                                                                    

 

 

  

AR-GE PERSONELİ BORDRO HİZMETİ KAPSAMI 

1) Personel Bordrolarının Hazırlanması 
 Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) verileri, Bölge dışında geçen teşvik kapsamındaki süreler, Yıllık 

izin vb. çalışma verilerini müşteriden alarak, Ar-Ge Teşvik mevzuatı kuralları uygulanmak suretiyle, SGK 
ve Gelir Vergisi bakımından teşvik günlerinin hesaplanması, (Teşvik Miktar çalışması) 

 Yasal olarak 3 aylık periyotlarda yapılmak zorunda olan Ar-Ge/Tasarım merkezleri için “Tam Zaman 

Eşdeğer” Ar-Ge Personeli sayısının hesaplanması ve raporlanması, 
 Şirket çalışanlarının, aylık periyotda puantaj verilerine göre ücret bordrolarının oluşturulması,  

 Bordro hazırlanırken Ar-Ge ve diğer mevzuatlardaki istisna ve teşviklerin doğru olarak hesaplanması, 
(Teşvik Tutar çalışması) 

 İş avansları hariç, aylık maaş avansları, uzun vadeli borçlar vb. Personel borçlarının takip edilmesi, 
 İcmallerin hazırlanması ve müşteriye gönderilmesi,  
 E-beyanname’de Muhtasar beyanname eki olan “Ar-Ge kapsamında Gelir Stopaj teşvikine ilişkin” bildirim 

kısmı için gereken bilgilerin (txt ya da csv) şekilde sağlanması, 
 İşten ayrılışta hesaplanması gerekli tüm tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve personele 

verilmesi gereken çalışma belgesi, vergi matrah bildirimi vb. belgelerin hazırlanması,  

 Ücret bordroları oluşturulduktan sonra, maaş ödemelerinin ilgili banka aracılığı ile gerçekleştirilmesi  için 

ödeme disketlerinin hazırlanması,  
 

2) SGK ve İŞKUR Bildirimlerinin Yapılması 
 Personel işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin, yasal süresinde SGK’na online olarak bildirilmesi, 

 SGK’na aylık prim bildirgelerinin hazırlanması, internet ortamında gönderilmesi ve onaylanması,  

 Teşvikli Personellerin SGK bildirgelerinin, hükümlere uygun ve doğru bir şekilde internet ortamında 
gönderilmesi ve onaylanması, 

 İş Görmezlik Raporlarının takip ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi , 
 Gerektiğinde SGK sisteminde hesap fişi doldurulması,  
 İş kazası gerçekleştiğinde yasal süre içerisinde SGK’ nın resmi web sayfasından bildirim yapılması, 
 İŞKUR için gereken aylık işgücü çizelgesi bildirimlerinin yapılması, 

 

AR-GE PERSONELİ BORDRO HİZMET BEDELİ …. TL + KDV / Her bir personel için 

 

*Bütçe, Zam ya da simülasyon olarak adlandırılan, personellerin ileriye dönük maliyetlerini hesaplamaya yönelik 
rapor talepleri yukarıdaki teklifimizde yer alan ücrete dahil değildir. Talep edilmesi halinde İNKA tarafından 
çalışmanın toplam süresine ilişkin tahmini süre bildirilmek koşulu ile saat ücreti ile tekliflendirilecektir.  

*Muhasebe Fişi yerine ERP doğrudan entegrasyon dosyası talep edilmesi halinde ayrı teklif sunulacaktır.  
(Müşteriden, yazılım firmasına iletilmek üzere istenen dosya örneği paylaşılması istenecektir.)  
 

*Yeni SGK İşyeri açılışı İNKA tarafından yapılacak ise ayrıca ücretlendirilecektir.  
 

 

İş bu teklifimiz 30 gün süre ile geçerlidir. 


