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E-Bordro 

İş Kanunu Ne Diyor? 
4857 sayılı İş Kanunu 37. Maddesi:  

"İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı 

ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı 

veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula 

vermek zorundadır." 

  

Kanuna göre;                                      

İşverenin iki tane ispat yükümlülüğü vardır: 

1. Belgeyi çalışana teslim ettiğine dair. 

2. Belgeyi çalışana onaylattığına dair. 
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Eski Usul 

Bordro İmzalama Yöntemleri 

Islak İmza 

Islak imza karşılığında teslim.   
 

 Yüksek maliyet (Arşivleme ve kırtasiye maliyetleri) 

 Zaman ve işgücü kaybı. 

 Belge yıpranmadan dolayı  

hukuken delil niteliğini kaybedebiliyor.   

Belge teslimini ispat etme yöntemleri: 
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E-Bordro 

Dijital İmzalama Yöntemi 

Elekronik ortamda ve yasal 

geçerliliği olacak şekilde 

karşılıklı imzalayarak 

teslim.   
 

 Düşük Maliyet 

 Tüm çalışanlara aynı anda 

1-2 dakika içinde bordro / 

belge gönderimi. 

 Belgeler hukuken delil 

niteliğinde imzalanıyor ve 

arşivleniyor.   

Belge teslimini ispat etme yöntemleri: 
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E-Bordro 

İŞLEYİŞ 

3 adımda E-Bordro uygulaması nasıl çalışır? 

1. Toplu PDF olarak alınan 

Maaş Bordroları E-Bordro 

sistemine yüklenir. 

2.Maaş Bordroları veya İK 

Belgeleri çalışanın cep 

telefonuna SMS mesajı 

olarak gönderilir. 

3.Çalışan cep telefonundan, 

tablet veya bilgisayardan 

onaylama işlemini 

gerçekleştirir. 
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E-Bordro 

Yasal Kanıtlar 

Mahkemeye sunulan belgeler: 

➢ İmzalı Bordro/Belge 

➢ 5070 sayılı E-İmza 

Kanununa uygun 

dijital imza ile 

➢ Çalışanın imzalı 

taahhütnamesi 

➢SMS/OTP Kimlik Doğrulama ile 

evrak imzalama yöntemi. 

➢Devletten yetki almış GSM 

Operatörleri (Turkcell, Vodafone ve 

Türk Telekom) tarafından kimlik 

doğrulaması ıspatı. 

➢ Devletten yetki almış 

kurum TÜBİTAK 

Zaman Damgası 
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E-Bordro 

İtiraz Hakkı Belgelerin Hukuken Delil Niteliği nasıl sağlanır? 

1.Sistem çift yönlü çalışmalı  

Çalışan aynı uygulama üzerinden itiraz 

edebiliyor olmalı! 

İşveren Çalışan 
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E-Bordro 

İşverenin İmzası Belgelerin Hukuken Delil Niteliği nasıl sağlanır? 

2. Çalışan belgeyi görüntülüyor ve belgenin 

üzerinde işverenin imza damgasını 

görebiliyor olmalı! 
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Çalışanın İmzası 
Belgelerin Hukuken Delil Niteliği nasıl sağlanır? 

3. Çalışan kendi onay damgasını farklı bir 

uygulamaya gerek duymadan belgenin 

üzerinde görüyor ve damgalı belgeye her 

zaman ulaşabiliyor olmalı. 
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E-Bordro 

Adli Delil  

(Forensic Evidence) 

Belgelerin Hukuken Delil Niteliği nasıl sağlanır? 

4. Damgaların kodları bir uygulama gerek 

duyulmadan görünüyor olmalı 
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E-Bordro 

Zaman Damgası Belgelerin Hukuken Delil Niteliği nasıl sağlanır? 

5. Belgenin değişmezliği garanti altında 

olmalı 

Belge, TÜBİTAK Zaman Damgasıyla 

Mühürlenmesi gerekiyor 
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E-Bordro 

3D Kimlik Doğrulaması Belgelerin Hukuken Delil Niteliği nasıl sağlanır? 

6. İmzalayanın kimlik doğrulaması yapılmalı 

Belgenin üzerindeki imza işleminin SMS/OTP 3D 

Kimlik Doğrulaması yöntemiyle yapılmış olması 

gerekiyor. 
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E-Bordro 

Zaman Damgası Mühürleri Belgelerin Hukuken Delil Niteliği nasıl sağlanır? 

7. Devletten yetki almış kurumlarda kayıtlar 

olmalı. 

Kayıtlar evrakların üzerine mühürlenmeli ve 

kodları görünüyor olmalı! 
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E-Bordro 

Rakipsiz Çözüm 

Dijital İK Bordro  
İnsan Kaynakları alanında  

yasal geçerliliği olan 

İLK ve TEK yazılımdır! 
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E-Bordro 

Dijital İmza Uygulama 

E-Bordro Uygulaması: 

 Çalışanın onay/itiraz imza işlemi Maliye Bakanlığının ve Bankaların da 

kullandığı TÜBİTAK Zaman Damgası ve 3D Kimlik Doğrulama (SMS/OTP) 

yöntemiyle gerçekleşmektedir.  

 Tüm yasal geçerli imzalanmış belgeler, firma ve kişi bazlı olarak saklanıyor ve 

tek platform üzerinden yönetilebiliyor. 

 E-Bordro hem yönetici kullanıcıları için hem de çalışan için kolay kullanımlı 

ekranlar sunuyor.  

 PDF dosyalarını (Bordro, belge…) E-Bordro sistemine yükleyip dakikalar içinde 

binlerce personelinize aynı anda gönderebiliyorsunuz.  

 E-Bordro İK Portalından çalışanlar kendilerine ait belgelere her zaman 

ulaşabiliyor, belgeleri indirebiliyor ve paylaşabiliyor.  

 Çalışanlar, tüm işlemlerini ister akıllı cep telefonları üzerinden isterse tablet 

veya bilgisayar üzerinden yönetebiliyor, formları doldurabiliyor ve imzalayabiliyor 

(izin, talep, özlük evrakları, v.b…) 

 E-Bordro sisteminde çalışana ait dijital dosya oluşuyor. Bu dijital dosyada 

çalışanın tüm özlük evraklarını, izin formlarını, bordro ve bilgilendirmelerini ve 

tüm diğer dijital ortamda imzalatılan evraklarını yönetebiliyor ve dijital 

arşivleyebiliyorsunuz.        

 E-Bordro modüler yapısı sayesinde tüm ERP/İK programlarıyla entegre çalışır. 

 Tüm yasal nitelikli imzalı belgeler web tabanlı bulut sunucularda saklanır. Firma 

isterse indirdiği belgeleri kendi özel sunucularında da saklayabilir. 

 E-Bordro sayesinde işe giriş belgelerini dijital ortamda ve Tübitak Zaman 

Damgası ile onaylanmış teslim alabiliyorsunuz, evrakları yönetebiliyorsunuz ve 

dijital olarak arşivliyorsunuz.   
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Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın: 

Tel: 0850 441 5420 

Tel: 0539 305 5420 

www.karkep.com.tr 

Tolga Yirmibeşoğlu  

E-Dönüşüm Uzmanı 

 

Cep: 0505 415 74 44  

tolga@karkep.com.tr 
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