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E-Bordro uygulaması hakkında en çok merak edilen soruları ve 
cevaplarını sizler için derledik. Ayrıca bu soru ve cevapları dilediğiniz 
şekilde kullanabilmeniz için PDF haline getirdik. 

e-Bordro Nedir?

e-Bordro, e-devlet aracılığı ile sahip olabildiğiniz elektronik biçimdeki 
bordro dökümüdür. Bir firmada çalışanların ödenmekte olan maaşlarının 
yer aldığı tabloya bordro denilmektedir. Bu tablo resmi bir tablodur ve iş 
kanunlarına göre düzenlemesi yapılmaktadır. E-Bordro ise çalışanların 
maaş bilgilerini görebildiği elektronik bir ücret bordrosu görüntüleme 
sistemidir.

e-Bordro Sorgulaması Nasıl Yapılır?

e-Bordro almak için ilk yapmanız gereken şey e-devlet sistemine giriş 
yapmaktır. www.turkiye.gov.tr  web sitesine giderek T.C. kimlik 
numaranız ve PTT ile size verilen şifreniz ile e-devlet hizmetinden 
faydalanabilirsiniz. Bu sisteme giriş yapma işleminizden sonra maliye 
bakanlığı sayfasını bulup e-bordro hizmeti opsiyonuna tıklamanız 
gerekmektedir. Bu sayfaya giriş yaptıktan sonra bilgilerini görmek 
istediğiniz bordronun ay ve yıl bilgilerini doldurarak sorgula ibaresine 
basmalısınız. Oluşturulmuş belgeyi indirdikten sonra kullanabilmek için 
çıktısını alabilirsiniz.

Kimler e-Bordro Alabilir?

e-Bordro uygulamasından yararlanabilmek için memur olmanız 
gerekmektedir ve maaşlarınızın kamu harcama ve muhasebe bilişim 
sistemi aracılığı ile ödenmesi gerekmektedir. Sözleşmeli veya 4C 
sigortalı olarak çalışmakta olan memurların e-bordro uygulamasından 
yararlanması maalesef mümkün değildir.

https://net-bt.com.tr/e-bordro/


e-Bordro Kaç Bölümden Oluşmaktadır?

e-Bordro uygulaması ile çalışanlar toplamda 5 ayrı kısımda hizmet 
verilmektedir. Bunlar başlıca;

4C Banka değişiklikleri, 4C tescil kayıt sorgulama, 4C aylık maaş tercihleri 
ve aile yardım bildirimlerini sorgulama ile Sigorta güvenlik kurumu tescil 
dökümanlarını alma işlemidir.

e-Bordro Almak İçin Nasıl Hesap Açılır?

e-Bordro almak için ihtiyacınız olan şey, e-devlet sistemi aracılığı ile bir adet 
hesap açmaktır. Bunun için öncelikle T.C. kimlik numarası ile kişinin kendine 
ait bir şifresi olmalıdır. e-Devlet hesabının açılabilmesi için istenen şifrenin 
PTT ile beraber alınması gerekmektedir. Bu sebeple PTT şubelerinden 
birine gidip başvuru yapmanız gerekir. Ayrıca küçük bir miktar da ödeme 
yapmanız gerekir.

e-Bordro İle Bordro Aynı mıdır?

Bu soru en çok merak edilen sorular arasındadır. Daha çok merak edilen 
nokta ise e-bordro ile bordronun aynı niteliklerde olup olmadığı noktasıdır. 
Öncelikle eğer sizden maaş bilgisi talep eden kurum ve kuruluşlar, ıslak 
imza ve benzeri taleplerde bulunmazsa, e-Bordro belgesini tüm alanlarda 
rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Kısacası e-Bordro ile bordro arasında 
herhangi bir fark yoktur. Hatta bazı uzmanların öngörüsüne göre ileride 
bordroların tamamen e-Bordro olacağı düşünülmektedir.

e-Bordro Özellikleri Nelerdir?

e-Bordro sistemi ile yapabildikleriniz başlıca şunlardır; kep adreslerine 
gönderim sağlayabilirsiniz, bordroların çoklu ve tekli gönderim işlemlerini 
yapabilirsiniz. Ayrıca SAP gibi gelişmiş sistemler ile entegre şekilde 
çalışabilir.

e-Bordro Yönetimi Hangi Süreçleri Kapsamaktadır?

e-Bordro yönetim süreçleri konuları başlıca; konsolide raporlama süreci, 
firmaya özel ücret hesaplama işlemi ve son olarak çoklu bordro modelleri 
yaratma gibi süreçleri kapsamaktadır.

Ayrıca e-bordro hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz 
sayfamızı inceleyebilirsiniz; 

https://net-bt.com.tr/e-bordro/
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