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DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi : …….. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğünün 15.10.2021 tarihli ve 32056 sayılı yazısı. 

 

İlgi yazı ile 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi daimi işçi ve ……….. LTD.ŞTİ. işçilerinin, 

meri mevzuat gereği ücret pusulalarının işçilere ait ıslak imzalı nüshalarının toplanması ve 

muhafaza edilmesi yönünde idarelerinin sorumluluklarının olduğunu belirttiği, ancak, gelişen 

teknoloji ve günümüz çalışma şartlarında zamanın ve iş gücünün daha verimli kullanılmasının 

sağlanması amacıyla hizmete açılan e-devlet ve sair elektronik sistemler vasıtasıyla söz konusu 

ücret pusulalarının işçiye tebliğinin mümkün bulunup bulunmadığı konusunda tereddütte 

düşüldüğü belirtilerek konu hakkında Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanunu’nun iş sözleşmesi, türleri ve feshini düzenleyen 8 

inci maddesinde “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın 

(işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi 

belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. 

Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. 

Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. 

Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel 

çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, 

ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak 

zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı 

geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık 

süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak 

verilmesi zorunludur..” hükmü, 

“Ücret hesap pusulası” başlıklı 37 nci maddesinde “İşveren işyerinde veya bankaya 

yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir 

pusula vermek zorundadır. 

Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, 

bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, 

sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi 

gerekir. 

Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.” hükmü, 

“Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık” başlıklı 102 nci maddesinde “Bu Kanunun; 

a) (Değişik: 17/4/2008-5754/85 md.) 32 nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu 

Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücret ödemelerini süresi 

içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun 

belirlediği asgari ücreti işçiye  ödemeyen  veya  noksan ödeyen, ücret, prim, ikramiye ve bu 

nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına 

ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için 

yüzyirmibeş Türk Lirası idari para cezası , 
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b) 37 nci maddesine aykırı olarak ücrete ilişkin hesap pusulası düzenlemeyen veya 

işçi ücretlerinden 38 inci maddeye aykırı olarak ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret 

kesintisinin sebebini ve hesabını bildirmeyen 52 nci maddedeki belgeyi vermeyen işveren 

veya işveren vekiline dörtyüzelli Türk Lirası idari para cezası, 

c) 41 inci maddesinde belirtilen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, işçiye hak 

ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmayan, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için 

işçinin onayını almayan işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için ikiyüzyirmi 

Türk Lirası idari para cezası,   

Verilir.” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun  

“Kurumca verilecek idarî para cezaları” başlıklı 102 nci maddesinin (e) bendi “… 

5) İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil 

numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik 

sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin 

alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi 

birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan 

ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye 

bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında, 

idari para cezası uygulanır. İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve 

tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden, ayrıca 

geçersizlik fiilleri için idari para cezası uygulanmaz, sadece tutulan defter türü dikkate alınarak 

bu bendin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine göre idari para cezası uygulanır.” hükmünü 

içermektedir. 

Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Ücret bordrosu” başlıklı 238 inci 

maddesinde “İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya 

mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret (...) 

üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz. 

Ücret bordrolarına en az aşağıdaki malümat yazılır. 

1. Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (Ücretin 

ödenmesinde ayrıca makbuz alan iş verenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür 

konulması mecburi değildir.); 

2. Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası; 

3. Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti); 

4. Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre; 

5. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı. 

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafından gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın 

yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu 

tanzim eden memur tarafından imzalanır. 

İş verenler ücret bordrolarını, yukarıki esaslara uymak şartiyle diledikleri şekilde 

tanzim edebilirler.” hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinde, işverenin işyerinde 

veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel 

işaretini taşıyan ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram 

ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta 

primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterildiği bir pusula 

vermek zorunda olduğu, 4857 sayılı Kanun’un 37 nci maddesine aykırı olarak ücrete ilişkin 

hesap pusulası düzenlemeyen işverenlere idari para cezası uygulanacağı, işverenler tarafından 

ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu 

ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, 

sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının 

bulunması zorunlu olduğu, belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı 

yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye 
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bordrolarının geçerli sayılmayacağı ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari 

ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacağı, ücret pusulasının işçiye verilmesinin 

zorunlu olduğunun yanı sıra zamanın ve iş gücünün ekonomik kullanılması amacıyla gelişen 

teknolojik imkânlarda kullanılarak ücret pusulasının elektronik imkânlar çerçevesinde ücret 

pusulasının tebliğinin yapılmasını engelleyen bir hükmün bulunmadığı, ancak ücret pusulasının 

tebliğ edilmemesi halinde ispat sorumluluğunun idarede olduğunun göz önünde 

bulundurulması gerektiği değerlendirilmektedir.  

Bilgilerini rica ederim.  

 

 

                                                                                                       Bakan a.   

                     Genel Müdür V. 

 

 

DAĞITIM 

Gereği       Bilgi  

………Büyükşehir Belediye Başkanlığına  ……. Valiliğine 

(Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğü) 

 

 

 

 


