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Kredi kartı modülü, mağaza ile bankalar arası sözleşmelerin ve bu
sözleşmelere ait kesintilerin tanımlanabilmesini, bankalar tarafından
yapılacak kesinti tutarlarının ve mağazanın tahsilatlarının takip
edilebilmesini sağlar.
Yapılacak tanımlamalar ve bu tanımlamalar doğrultusunda oluşacak
uygulama sonuçları aşağıda anlatılmaktadır.

1. Kredi Kartı Tip Tanımlamaları
Rapor amaçlı olarak kredi kartı tiplerinin girilebileceği bölümdür.
Örneğin; Master, Visa.

Tip kodu
Kredi katlarının tiplerine verilen kodların tanımlanacağı sahadır. En
fazla 8 karakter olarak tanımlama yapılabilir.
Açıklama
Kredi kartı tipi olarak belirtilen kodun açıklamasının girilmesi gereken
sahadır.

2. Kredi Kartı Tanımlamaları
Farklı bankalara ait farklı kredi kartlarının tanımlanabileceği menüdür.

Kart Kodu
Kredi kartının programda takip edilecek kodunun tanımlanacağı sahadır.
En fazla 15 karakter uzunluğunda bir tanımlama yapılabilmektedir.
Açıklama
Verilen kart koduna ait açıklamanın girilebileceği sahadır.
Banka Kodu
Tanımlanan kredi kartının hangi bankaya ait olduğunun seçileceği
sahadır. Banka Kodu rehberine basıldığında Banka Ana Kod Kayıtları’ndan
kaydedilmiş olan bankalar listelenecektir.
Tip Kodu
Tanımlanan kredi kartının tipinin belirleneceği sahadır(Visa,Master
gibi). Rehberde,
Kredi Kartı Tip Tanımlamaları menüsünden girilen kayıtlar
listelenecektir.

3. Banka Kesinti Tip Tanımlamaları
Bankalar tarafından farklı işlemlerde kesilen komisyonların tiplerinin
tanımlanabileceği menüdür. Komisyon oranları sözleşme yapılacak olan
bankaya göre değişeceği için bu menüde sadece kesinti tiplerinin
tanımlamaları yapılmaktadır.

Tip Kodu
Kesinti tiplerine atanan kodların tanımlanabileceği sahadır. Tip kodları
en fazla 8 karakter olarak tanımlanabilmektedir.

Açıklama
Tanımanan kesinti tipinin açıklamasının girlebileceği sahadır.

4. Banka Kesinti Tanımları
Farklı bankaların uyguladığı çeşitli kesinti tiplerinin ve komisyon
oranlarının tanımlanabileceği menüdür. Burada tanımlanan kesinti tipleri
daha sonra bankalar ile yapılan sözleşmelerin kaydı sırasında
kullanılacaktır. Şöyleki, bir banka ile yapılan birden fazla sözleşmede
aynı kesintiler, aynı oranlarla kullanılabilmektedir. Bu kesintilerin,
sözleşme kayıtları sırasında her seferde teker teker tanımlanması
yerine, bu bölümde bir kez tanımlayıp daha sonra sözleşme kayıtlarında
kullanılması mümkündür.

Kesinti Kodu
Banka bazında tanımlanacak olan kesinti kodlarının belirlendiği sahadır.
Kesinti kodu en fazla 15 karakter uzunluğunda olabilir. Bir bankaya ait
birçok kesinti tanımlaması yapılabilir.
Açıklama
Tanımlanan kesinti koduna ait açıklamanın girileceği sahadır.
Tip Kodu
Tanımlanan kesintinin hangi tipte kesinti olduğunun belirlendiği
sahadır. Burada bulunan tip kodu rehberinde Banka Kesinti Tip
Tanımlamalarında girilen kayıtlar listelenecektir.
Banka Kodu
Yapılan kesinti tanımlamasının ait olduğu bankanın seçileceği sahadır.
Kesinti Zamanı
Kesintinin vadelere dağıtılmış olarak mı yoksa ilk tahsilat anında mı
yapılacağının belirtildiği sahadır.
İlk tahsilatta
Banka ile yapılan sözleşmede, kesintinin tamamının ilk ödemede yapılması
gerekiyor ise işaretlenmesi gereken seçenektir.
Vadeli
Banka ile yapılan sözleşmede, yapılacak kesintinin taksitlere göre
dağıtılması gerekiyor ise işaretlenecek parametredir. Örneğin; 4
taksitli olarak yapılan bir alışveriş için, kesintiler de 4 taksitte
yapılacaktır.
Kesinti Oranı

Tanımlanan kesinti koduna ait kesinti oranının girileceği sahadır. Bu
kesinti kodunun kullanıldığı sözleşmelerde, burada girilen oran
üzerinden kesinti hesaplaması yapılacaktır.
Kesintiler, kredi kartı ile yapılan ödemenin toplamı üzerinden
hesaplanacaktır.
Masraf Muhasebe Kodu
Banka modülünde, şube bazında parametreler menüsünde,”Kart masrafları
satış anında entegrasyona atılsın” parametrelerinin işaretli olması
durumunda: Kapalı tipli fatura kesildiği anda entegrasyon modülünde
masraf muhasebe koduna yazılan hesapta, kesinti bazında ve sözleşmede
belirlenen koşullara göre borç hareketleri oluşacaktır.
Banka modülünde, şube bazında parametreler menüsünde,”Kart masrafları
satış anında entegrasyona atılsın” parametrelerinin işaretli olmaması
durumunda: kapalı tipli fatura kesildiğinde masraf kodundaki hesap
çalışmayacaktır. Tahsilat kayıtları yapıldığı sırada bu hesapta kesinti
tutarı kadar borç hareketi oluşacaktır.
Tahakkuk Muhasebe Kodu
Banka modülünde, şube bazında parametreler menüsünde, “Kart masrafları
satış anında entegrasyona atılsın” parametrelerinin işaretli olması
durumunda kullanılacak hesaptır. Kapalı tipli fatura kesildiği anda
entegrasyon modülünde tahakkuk muhasebe koduna yazılan hesapta, kesinti
bazında ve sözleşmede belirlenen koşullara göre alacak hareketleri
oluşacaktır.
Parametrenin işaretli olmaması durumunda bu hesap çalışmayacaktır.

5. Banka Sözleşme Tanımlamaları
5.1. Banka Sözleşme Tanımlamaları

Bankalar ile yapılan sözleşmenin hangi kredi kartına ait olduğunun ve
geçerli olduğu tarih aralığının belirleneceği bölümdür. Bankalar ile
yapılan sözleşmelerde diğer banka kredi kartlarının kullanımı durumunda
uygulanan kesintiler farklı olacağı için, bunlar ayrı sözleşmeler olarak
tanımlanmalıdır.
Sözleşme Kodu

Bankalar ile yapılan sözleşmlere kod atamasının yapılacağı sahadır.
Sözleşme kodu en fazla 15 karakter olabilir.
Açıklama
Sözleşme koduna ait açıklamanın girilebileceği sahadır.
Kart Kodu
Yapılan sözleşmenin hangi kredi kartına ait olduğunun seçileceği
sahadır.
Kart kodu rehberine basıldığnda “Kredi Kartı Kayıtları”nda girilen
kayıtlar listelenecektir.
Bnk. Hes. Kod
Kapalı faturanın kaydı sırasında çalışacak banka kodunun seçileceği
sahadır. Seçilen banka kodunda, kesintiler ve taksitlerin herbiri için,
sözleşmede belirtilen koşullara göre, ayrı ayrı alacak kayıtları
oluşacaktır.
Rehbere basıldığında ise Banka Hesap Kayıtları’ndan Hesap Tipi
Kartı Hesabı” seçilerek yapılan kayıtlar listelenecektir.

“Kredi

Başlangıç Tarihi
Sözleşmenin başlangıç tarihinin girilmesi gereken sahadır.
Bitiş Tarihi
Sözleşmenin bitiş tarihinin girilmesi gereken sahadır.
Kilit
Kilit parametresi işaretlendiği durumda kaydedilen sözleşme tahsilat
işlemlerinde kullanılamaz.

5.2. Sözleşme Detay Bilgileri
Sözleşmenin hangi taksit aralıklarını kapsayacağı ve koşullarının
belirleneceği bölümdür.

Taksit Aralığı
Başlangıç ve bitiş taksit aralıklarının belirlendiği sahadır.
Başlangıç taksit 0, bitiş taksit 0 olarak tanımlanan taksitler puan
kullanımını ifade etmektedir. Taksit aralıkları bir öncekini
kapsamayacak şekilde tanımlanmalıdır.
Tahsilat şekli

Bankadan yapılan tahsilatlar tek seferde yapılacağı gibi vadeli olarak
da yapılabilirler.
Tahsilat şekli vadeli seçildiğinde, toplam tahsil edilmesi gereken
tutar, taksitlere bölünecektir.
Tek ödeme olarak yapılması durumunda müşteri ödemeleri taksitli olarak
yapmasına rağmen satışı yapan şirket paranın tamamını bankadan peşin
olarak tahsil eder.
Vade Atlama
Taksit atlatma uygulaması yapılacak ise, kaç taksitin atlanması
gerektiği bu sahada belirtilmelidir.
Örneğin: Vade atlatma 1 ise ve satış işlemi 20/06/2006 tarihinde
yapıldıysa taksit atlatılacağı için ilk ödeme 20/07/2006 tarihinde
yapılacaktır.
Blokaj Şekli
Satış işleminden sonra, bankanın parayı belirli bir süre elinde
bulundurması, ödemeyi daha sonra gerçekleştirmesi işlemi blokaj olarak
adlandırılır
Sabit Gün seçilir ise blokaj değerine girilen değer bir ayın günlerini
ifade eder. Buraya 10 girildiyse ayın 10. günü anlamına gelir.
İlave Gün seçilir ise blokaj değerine girilen gün, alışveriş tarihine
eklenerek ilk ödemenin yapılacağı gün bulunur. Taksit uygulamasının
olduğu durumlarda ilk ödemenin yapaılcağı gün baz alınarak diğer
ödemelerin vadeleri oluşacaktır. Alışveriş 20/06/2006 tarihinde yapılmış
ve ilave güne 30 girilmiş ise blokaj 20/07/2006 tarihinde bitecek ve
banka bu tarihte ilk ödemeyi gerçekleştirecektir. Bir sonraki ödemenin
de 30 gün sonra yapılacağı varsayılırsa ödeme tarihi 19/08/2006
olacaktır.
Blokaj Değeri
Blokaj uygulamasının kaç gün süreceğinin belirlendiği sahadır. Blokaj
Şekli bölümünde yapılan seçime göre, buraya sabit gün ya da ilave gün
değeri girilmektedir.
Vade Şekli
Bankanın yapacağı ödemelerin hangi vadelere göre oluşacağının
belirlendiği bölümdür.
Sabit Gün seçilir ise alışveriş tarihine bakılmaksızın vade değerine
girilen değer bir ayın günlerini ifade eder. 10 girildiyse ayın 10. günü
anlamına gelir.
İlave gün seçilir ise vade değeri sahası pasif hale geçecektir. İlave
gün seçildiğinde 30 günlük periyotlarda vadeler oluşacaktır.
Vade Değeri
Vadenin kaç gün olacağının belirlendiği sahadır. Vade Şekli bölümünde
yapılan seçime göre sabit gün için değerin belirlendiği sahadır.

5.3. Sözleşme Kesinti Bilgileri

Sözleşme detay bilgilerinde seçili olan taksit aralığında banka
tarafından hangi kesintilerin yapılacağının belirlendiği bölümdür.
Kesinti Kodu
Tanımlanan sözleşme taksit aralıkları bazında hangi kesintilerin
uygulanacağının seçildiği sahadır. Burada kesinti kodu seçilebilmesi
için, öncelikle Sözleşme Detay Bilgileri bölümünde taksit aralıkları
tanımlanmalıdır. Tanımlanan taksit aralıklarından biri seçildikten sonra
bu sayfaya ulaşılabilecektir. Sahanın sağ tarafında bulunan rehber
yardımı ile Banka Kesinti Kayıtları bölümünde tanımlanan kesintilere
ulaşılabilir.

6. Kredi Kartı Banka Hesabının Tanımlanması
Kredi kartları için ayrı banka hesapları tanımlanması gerekmektedir.
Kredi kartı hesapları, hesap tiplerine eklenen “Kredi Kartı Hesabı”
seçilerek tanımlanmalıdır.

Tipi kredi kartı hesabı olarak seçildiğinde Bağ. Hes. Kod. sahası aktif
hale gelecektir ve bu sahaya bir banka hesabı girilmeden yapılan kaydın
tamamlanmasına izin verilmeyecektir. Bağlı hesap kodu, kredi kartı
tahsilat işlemi sonucunda banka tarafından ödenen tutarın kaydedileceği
hesaptır. Bağlı hesap kodunda vadesiz mevduat hesapları
seçilebilecektir.
Ayrıca gerçekte banka tarafından yapılan ödeme ile kredi kartı tahsilat
kayıtlarında hesaplanan ödeme rakamının farklı olması durumunda, elle
müdahaleye izin verilmekte ve hesaplanan değer ile düzenlenen değer
arasındaki fark, bu hesaplara aktarılabilmektedir.

7. Fatura Modülünde Kredi Kartı Uygulamaları
Kredi kartı ile yapılan bir alışverişin faturası kaydedilirken, kredi
kartı ile ilgili tahsilat bilgilerinin de girilebilmesi sağlanmıştır.
Kapalı kesilen faturada parametrik olarak açılan Hızlı Tahsilat
Kayıtları ekranından tahsilat bilgileri girilip, aynı anda banka ve kasa
modülüne, parametrik olarak da entegrasyon ve cari modülüne kayıtların
yapılması sağlanabilir.
Kapalı tipli kesilen faturada Hızlı Tahsilat Kayıtları ekranının
açılabilmesi için Satış Fatura Parametreleri Genel3 sekmesindeki “Kapalı
Faturada Tahsilat Ekranı Çıksın” parametresi işaretlenmelidir.

8. Hızlı Tahsilat Kayıtları
Kapalı kesilen satış faturasında, toplamalar sayfasında Tamam butonuna
basıldıktan sonra Hızlı Tahsilat Kayıtları ekranı çıkacaktır.
Bu ekran, bir kısmı nakit, bir kısmı kredi kartı ile, tamamı kredi kartı
ya da tamamı nakit olan ödemelerde kullanılacaktır.

Cari Kodu
Bilgi amaçlı olarak fatura üst bilgilerinde seçilen cari kodu bu sahada
izlenebilecektir.
Belge No
Faturanın belge numarasının izlenebileceği sahadır.
Tahsilat Şekli
Yapılan alışverişte hangi sözleşmenin kullanılacağının seçileceği
sahadır. Tahsilat Şekli rehberinde, Banka Sözleşme Tanımlamaları
menüsünden girilen kayıtlar listelenecektir. Tahsilat şekli boş
geçilirse, fatura toplamının bir kısmının ya da tamamının nakit olarak
ödeneceği anlaşılacak ve Tahsil Şekli sahasına “Nakit” değeri
atanacaktır.
Taksit Sayısı
Satışın kaç taksitli olacağının belirlendiği sahadır. Bu sahaya
müşterinin ödeyeceği taksit sayısı girilmelidir. Örneğin, bu sahaya 4
girildiğinde, müşterinin, ödemeyi bankaya 4 taksitte yapacağı, bankanın
da ödemeyi, firma ile yapılan sözleşmede 4 taksitli satış için
belirlenen koşullarda yapacağı anlaşılacaktır.
Kart Numarası
Müşterinin alışverişte kullandığı kredi kartının 16 haneli kart
numarasının girileceği sahadır. Bu saha boş geçilemez ve 16 karakterden
eksik ya da fazla olamaz.
Tutar
Müşterinin ödeme tutarının girileceği sahadır. Ödemenin bir kısmı nakit,
bir kısmı puanla yapılıyor bir kısmı da taksitlendiriliyor ise her üç
ödeme için ayrı ayrı kayıtlar girilmelidir.
Girilen tutarların toplamı faturanın toplamına eşit olmalıdır. Toplam
rakam fatura toplamına eşit değilse, Tamam butonuna basıldığında
aşağıdaki şekilde bir uyarı mesajı alınacaktır.

Girilen kayıtlar kontrol edilip fatura toplamı ile karşılaştırılmalıdır.
İptal butonuna basıldığında ise aşağıdaki şekilde bir uyarı mesajı
alınacaktır.

Yapılan kayıtlar yanlış ise düzeltilmeli, doğru ise tamam butonuna
basılarak kayıtlar tamamlanmalıdır.
Faturanın tamamı nakit ödense bile giriş hızlı tahsilat ekranından
yapılmak zorundadır.

8.1. Hızlı Tahsilat Kaydı Sonucunda Kasa Modülünde Oluşan
Kayıtlar
Hızlı Tahsilat Kaydı sonucunda kasanın fatura sekmesinde işlemin
yapıldığı tarihte toplam tutar kadar gelir kaydı oluşacaktır. Örneğin,
faturanın 200_YTL’lik kısmı puanla, 9.800_YTL’lik kısmı da 4 taksitte
ödeniyor ise kasa modülünde kayıtlar aşağıdaki şekilde oluşacaktır.
Taksit sayısı kadar kayıt oluşturulmayacaktır.

8.2. Hızlı Tahsilat Kaydı Sonucunda Cari Modülünde Oluşan
Kayıtlar
Kapalı tipli faturanın cari hareketlerde de izlenmesi isteniyor ise
Satış Fatura Parametreleri Genel3 sekmesindeki “Kapalı Fatura Cari
Harekete İşlensin” parametresi işaretlenmelidir.

Bu parametre işaretli iken, fatura kaydı sonrasında, cari hareketlere
fatura toplamı kadar borç ve alacak kaydı atılacaktır. Örneğin, toplam
tutarı 10.000_YTL olan ve kredi kartı ile 200_YTL’lik kısmı puanla,
9.800_YTL’lik kısmı da 4 taksitle ödenen bir faturanın kayıtları, cari
hareketlere aşağıdaki şekilde yansıyacaktır. Kayıtlar fatura tarihinde
oluşacaktır. Taksit sayısı kadar kayıt oluşturulmayacaktır.

8.3. Hızlı Tahsilat Kaydı Sonucunda Banka Modülünde Oluşan
Kayıtlar
Kesilen kapalı tipli fatura sonrasında, sözleşmede belirtilen banka
hesap kodununda taksit tutarları için borç, kesinti tutarları için de
alacak hareketleri oluşur. Hareket ya da hareketlerin vadeleri,
sözleşmede belirlenen koşullara göre oluşur. Banka Hesap Hareketlerinde,
Kesintilerin tür sahasında masraf, bankadan tahsil edilecek olan
alacakların tür sahasında da virman yazılacaktır.

Örneğin,
• Alışveriş tarihi 27/07/2006
• Blokaj ilave 10 gün
• Vade ilave gün
• Ödemeler bankadan taksitli olarak tahsil edilecek
• Kesintilerden bir tanesi ilk tahsilatta diğeri de vadeli olarak
yapılacaktır.
Bu durumda iki taksitli olarak kesilen 3599_YTL tautarındaki fatura için
kayıtlar kredi kartının hesabında aşağıdaki gibi oluşacaktır.

Oluşan hareketlerin açıklamalarında cari adı, belge numarası, sözleşme
kodu, taksit sayısı ve kesinti kodu görülmektedir. Borç kısmında taksit
tutarları için ayrı, alacak kısmında her bir kesinti için ayrı kayıtlar
oluşmuştur.
İlk vade 27/07/2006+10 gün = 07/07/2006 olarak bulunur.
Sonraki vade 07/07/2006+30 gün = 06/08/2006 olarak bulunur.

8.4. Hızlı Tahsilat Kaydı Sonucunda Entegrasyon Modülünde
Oluşan Kayıtlar
Entegrasyon modülünde oluşacak kayıtlar iki farklı şekilde olabilir;
Birincisi “Kart Masrafları Satış Anında Entegrasyona Atılsın”
parametresinin işaretli olması koşuludur.

Bu durumda banka kesinti tanımlamalarında belirtilen Masraf Muhasebe
Kodu borç, Tahakkuk Muhasebe Kodu alacak olacak şekilde faturanın
kaydedildiği sırada çalışacaktır.
Bu hesaplar sözleşmede belirtilen koşullara göre taksit sayısı kadar ya
da tek sefer çalışabilecektir. Bunların dışında yine sözleşme
koşullarına göre banka hesap kodunda ve kasa hesap kodunda kayıtlar
oluşacaktır.
Aşağıdaki örnekte iki taksitle yapılan bir satış kaydı görülmektedir.
Banka ile yapılan sözleşmeye göre, iki taksitli satış için iki ayrı
kesinti yapılacaktır ve banka tarafından da ödemeler vadeli olarak
yapılacaktır. 108 ile başlayan kredi kartının banka hesap kodunda taksit
sayısı kadar hareket oluşmuştur. Tahakkuk ve masraf kodları da dörder
defa, herbir taksit bazında ayrı ayrı çalışmıştır(Birinci taksit için
iki kesinti, ikinci taksit için iki kesinti olacak şekilde). Kısaca
masraflar faturanın kesilmesi anında giderleştirilmiştir.
Kredi kartı tahsilat işlemi çalıştırıldığında 381 hesaplar borç
çalışacaktır. Bu durumda da 780 hesap kesinti tutarı kadar borç bakiyesi
verecektir.

İkincisi “Kart Masrfaları Satış Anında Entegrasyona Atılsın”
parametresinin işaretli olmaması koşuludur. Bu durumda Masraf Muhasebe
Kodu ve Tahakkuk Muhasebe Kodu hesapları faturanın kaydı sırasında
çalışmayacaktır(Kredi kartı tahsilat işlemi çalıştırıldığında masraf
muhasebe kodu kesinti tutarları kadar borç çalışacaktır).
Sözleşmede belirtilen koşullara göre banka hesap kodunda taksit sayısı
kadar ya da tek kayıt oluşacaktır.
Aşağıdaki örnekte iki taksitle yapılan bir satış kaydı görülmektedir.
Banka ile yapılan sözleşmeye göre iki taksitli alışveriş için banka
tarafından yapılan ödemeler vadeli olacaktır. 108 ile başlayan kredi
kartının banka hesap kodunda, taksit sayısı kadar hareket oluşmuştur.

Kesintilerin giderleşmesi, Kredi Kartı Tahsilat Kayıtları menüsü yardımı
ile gerçekleştirileceği için kesinti tutarları, satış anında entegrasyon
kayıtlarına yansımayacaktır.
“Kart masrafları entegrasyona toplu atılsın” parametresi aynı hesap
koduna sahip kesintilerin vadelerine göre kümüle edilerek entegrasyona
atılmasını ifade etmektedir.

Örnek1
İş bankası ile yapılan sözleşmenin koşulları aşağıdaki gibidir;
• Banka tarafından ödemeler tek seferde yapılacaktır.
• Puan ile yapılan ödemelerde komisyon oranı %1
• Puan kazandırma komisyon oranı %1,5
• 1-10 taksitli ödemelerde komisyon oranı %3
• Genel hizmet komisyon oranı %2 olarak uygulanacaktır.
• Blokaj süresi ilave 20 gündür.
• Kesintiler ilk tahsilatta yapılacaktır.
Öncelikle banka kesinti tanımlamalarında kesintiler ve komisyon oranları
tanımlanmalıdır.

Sözleşme tanımı aşağıdaki gibi tanımlanmalıdır.

Puan ve 1-10 taksitli alışveriş seçeneği için sözleşme detay
tanımlamaları aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.

Puan ile alışveriş için sözleşme kesinti tanımalamaları aşağıdaki gibi
olacaktır.

1-10 taksitli alışveriş için sözleşme kesinti tanımlamaları aşağıdaki
gibi olacaktır.

Bu sözleşme çerçevesinde 22/06/06 tarihinde 1.000_YTL tutarında kapalı
bir fatura kesiliyor. Faturanın 200_YTL’lik kısmı puan ile kalan
800_YTL’lik kısmı da 2 takitli olarak ödeniyor. Faturada tamam butonuna
basıldıktan sonra açılan Hızlı tahsilat kayıtlarına aşağıdaki şekilde
kayıt girilecektir.

Tamam butonuna basıldıktan sonra sırayla banka, kasa ve entegrasyonda
oluşan kayıtlar aşağıdaki şekilde olacaktır.

Banka hesap hareketlerinde oluşan kayıtların vade tarihleri banka
tarafından ödemenin yapılacağı tarihi ifade etmektedir. Sözleşmeye göre
ilave 20 gün blokaj uygulandığı için kayıtların vade tarihleri
“alışveriş tarihi + 20 gün” olarak bulunur. Banka ödemeleri 12/07/2006
tarihinde gerçekleştirecektir. Banka, puanlı alışveriş için 2002=198_YTL, alışverişin taksitli kısmı için de 800-(24+16+12)= 748_YTL
ödeyecektir.

Yukarıda görülen kasa kayıtlarında, müşteri tarafından yapılan
200_YTL’lik ödeme için ayrı, toplam 800_YTL’lik ödeme için ayrı bir
kayıt oluşmuştur.

Entegrasyon kayıtlarında, 200_YTL’lik puan ödemesi ve taksitli satış
için toplam 800_YTL’lik ödeme görülmektedir. “kart masrfaları satış
anında entegrasyona atılsın” parametresi işaretli olmadığı için satış
sonrasında kesintiler entegrasyonda görülmemektedir. Detay bilgi için
Hızlı Tahsilat Kaydı Sonucunda Entegrasyon Modülünde Oluşan Kayıtlar
konusunu inceleyiniz.

Örnek 2
Finansbank ile yapılan sözleşmenin detayları aşağıdaki gibidir;
• Banka tarafından ödemeler taksitli olarak yapılacaktır.
• Genel hizmet komisyon oranı %1
• 1-4 Taksitli satış komisyon oranı %1,5
• 5-8 Taksitli satış komisyon oranı %2 olarak belirlenmiştir.
• Blokaj süresi ilave 10 gün

•
•

Vade günü sabit gün 20 olarak belirlenmiştir.
Kesintiler vadeli olarak yapılacaktır.

Sözleşmeye ait tanımlamalar yapıldıktan sonra, fatura modülünden
10/06/06 tarihinde kapalı tipli 6.000_YTL’lik fatura, 6 taksitli olarak
kesiliyor.
Hızlı tahsilar kayıtlarında aşağıdaki şekilde kayıt girilmelidir.

Banka modülünde kayılar aşağıdaki şekilde oluşacaktır.

Banka kayıtları incelendiğinde taksit sayısı bazında alacak tutarlarının
ve kesintilerin belirlendiği görülecektir. Örneğimizde 10 gün blokaj
uygulandığı için ilk taksidin ödemesi

10/06/06 + 10 gün olarak bulunur. İlk taksit banka tarafından 20/06/2006
tarihinde ödeneceği için vade tarihinde 20/06/2006 görülecektir. Diğer
taksitler de takip eden ayların 20. gününde oluşacaktır.
20/07,20/08,20/09....
Yapılan kesintiler de vadeli olarak tanımlandığı için her bir ödeme
sırasında uygulanacaktır. Kesintilerin vade tarihleri de taksitlerin
vadeleri ile aynıdır.

9. Kredi Kartı Tahsilat Kayıtları
Bankaların yaptığı ya da yapacağı ödemelerin tespit edilmesini, banka ve
entegrasyon modüllerinde ödeme kayıtlarının oluşmasını sağlayan
işlemdir.

Vade Başlangıç Tarihi
Hazırlık işlemin çalıştırılacağı vade aralığının başlangıcının
belirtileceği sahadır.
Vade Bitiş Tarihi
Hazırlık işlemin çalıştırılacağı vade aralığının bitişinin belirtileceği
sahadır.
Hareket Tarihi
Tahsilatların, banka ve entegrasyon modüllerinde hangi tarihte
oluşacağının seçildiği sahadır.
Şube Kodu
Merkez şubeden girildiğinde aktif olan sahadır. Hangi şube için işlem
yapılacağı bu sahadan seçilebilir. İşlem tüm şubeler için çalıştırılmak
isteniyor ise bu sahaya -1 yazılabilir.
Banka Hesap Kodu
Tahsilat işleminin çalıştırılmak istendiği hesap kodunun seçildiği
sahadır. Sağ taraftaki rehberde hesap tipi Kredi Kartı Hesabı seçilen
kayıtlar listelenecektir.
Kayıtlar Şube Kırılımlı Oluşturulsun
Birden fazla şube için aynı anda tahsilat kaydı yapıldığında bu
parametre işaretlenerek kayıtların şube bazında oluşması sağlanabilir.
Bu parametre sadece merkez şubeden giriş yapıldığında aktif olarak

gelecektir.
Kayıtlar Proje Kırılımlı Oluşturulsun
Proje uygulamasının açık olması durumunda aktif olan parametredir.
Oluşacak tahsilat kayıtlarının proje bazında kırılımlı olarak oluşmasını
sağlar.
Kayıtlar Plasiyer Kırılımlı Oluşturulsun
Plasiyer uygulamasının açık olması durumunda aktif olan parametredir.
Oluşacak tahsilat kayıtlarının plasiyer bazında kırılımlı olarak
oluşmasını sağlar.
Tutar
Hazırlık işleminden sonra grid ekranda listelen kayıtlardan seçilen
kayıdın tutarının görüldüğü ve düzeltilebildiği sahadır.
Kayıt Onay
Hazırlık işleminden sonra grid ekranda listelen kayıtlardan seçilen
kayıdın tutarının onaylanıp onaylanmadığının sorgulandığı sahadır. Rakam
değiştilip onaylı hale getirilebilir.

Detay Kısıt
Ekrandaki kısıtlar dışında başka kısıtların da verilebileceği bölümdür.
Detay kısıt butonun basıldığında aşağıdaki İleri Kısıt Tanımlama ekranı
açılacaktır.

Örneğin, birden fazla banka hesap kodu için aralık verilerek tahsilat
kaydı oluşturulmak isteniyor ise aşağıdaki şekilde bir kısıt tanımlaması
yapılabilir. Kısıt kullanımı için bknz: NNR / Filtreleme.

Hazırlık
Kayıtlar yapılmadan önce verilen kısıtlar doğrultusunda bir hazırlık
işleminin çalışması gerekmektedir. Hazırlık butonun basıldığında
aşağıdaki gibi bir onay ekranı açılır.

Evet butonuna basılarak işleme devam edildiğinde aşağıdaki şekilde bir
uyarı mesajı alınacaktır.

İşlem tamamlandıktan sonra grid ekranda aşağıdaki gibi kayıtlar
listelenecektir

Grid ekranda listelenen bütün kayıtlar onaylı olarak gelecektir.
İstenirse onayı kaldırılıp, oluştur işlemi sırasında banka ve
entegrasyona kayıt atılmaması sağlanabilir.
Listelenen rakamlar üzerinde değişiklik yapılabilir.
Oluştur
Hazırlık sonucunda listelenen kayıtların banka ve entegrasyon
modüllerine işlenmesi oluştur butonu yardımı ile yapılmaktadır. İşlem
sonucunda aşağıdaki şekilde bir uyarı alınacaktır.

9.1. Kredi Kartı Tahsilat Kayıtları Sonucu Banka Modülünde
Oluşan Kayıtlar;
Tahsilat işlemi tamamlandığında kredi kartının banka hesap kodunda
taksitin brüt tutarı (kesintiler düşülmeden önceki tutar) kadar alacak,
kesintiler için de borç hareketleri oluşacaktır. Buna karşılık kredi
kartı hesabı tanımlaması sırasında seçilen bağlı hesap kodu sahasındaki
hesapta net tutar(kesintiler düşülmüş tutar) kadar borç hareketi
oluşacaktır.
Kısacası banka tarafından ödenen rakam bağlı hesap kodundaki hesaba
yazılacaktır.
Örneğin; 30/06/2006 tarihinde tahsil edilecek hareketler aşağıdaki
gibidir.

Oluştur işleminden sonra bağlı hesap kodunda, 30/06/2006 olarak verilen
hareket tarihinde 500-(15+20+30)= 435_YTL ‘lik hareket oluştuğu görülür.
Banka tarafından yapılan ödeme bu hesapta izlenecektir.

Kredi kartı hesabında, hızlı tahsilat işlemi sonucu oluşan ve vadesi
gelen hareketler ters kayıt ile kapatılacaktır.

9.2. Kredi Kartı Tahsilat Kayıtları Sonucu Entegrasyon
Modülünde Oluşan Kayıtlar
Kredi kartı tahsilat işlemi sonucunda, kayıtlar dekont mahsubunda
oluşacaktır.

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi kredi kartı hesabı(108) brüt tutar
kadar alacak çalışmıştır. Bağlı hesap kodu (102) banka tarafından
yatırılan net tutar kadar borç çalışmıştır. Kesintilerin entegrasyon
kayıtlarında görülmesinin sebebi banka şube bazında parametrelerdeki
“kart masrafları satış anında entegrasyona atılsın” parametresinin
işaretli olmamasındandır. Her bir kesinti için tanımlanan muhasebe
kodlarında kesinti tututarları kadar borç hareketi oluşmuştur.
“Kart masrafları satış anında entegrasyona atılsın” parametresi işaretli
olsaydı kayıtlar aşağıdaki şekilde olacaktı.

Masraflar fatura kesildiği anda gidere atıldığı için tahakkuk hesabı
borçlandırılarak masraf hesabının borç bakiyesi vermesi sağlanmıştır.
Sonuç olarak yine 780 hesapta borç bakiyesi kalacaktır.

