
Taksit Ödemeleri 
Taksit ödeme bilgileri Taksit hareketleri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Ödeme 
Yap seçeneği ile kaydedilir.   
Taksit hareketleri tek tek ya da toplu olarak kapatılabilir. Birden fazla taksit için ödeme 
bilgilerini aynı anda kaydetmek önce ilgili hareketler işaretlenir daha sonra Ödeme Yap 
seçeneği ile ödeme bilgileri kaydedilir. 
 
Taksit penceresinin üst bölümünde tutar ve ortalama vade izlenir. Satırlardan ise ödemelere 
ait bilgiler kaydedilir. Taksit ödemeleri penceresinden girilen bilgiler şunlardır: 
   
Ödenecek tutar : Seçilen taksit hareketi tutarıdır. Aynı anda birden fazla taksit için ödeme 
kaydediliyorsa ödenecek tutar bu taksitlerin toplam tutarıdır. 
   
Ödenen tutar : Taksit ödeme penceresinde satırlarda yer alan ödeme tutarı alanından 
girilen tutardır. 
   
Eksik tutar : Eksik ödeme yapılan durumlarda ödenecek tutar ile ödenen tutar arasındaki 
farktır. Eksik tutarın ne şekilde tahsil edileceği ise eksik ödeme seçenekleri ile belirlenir. 
   
Tarih : Ödemenin yapıldığı tarihtir. 
   
Ortalama Vade : Taksitlerin ortalama vadesidir. 
   
Ödeme tipi : Taksit tutarının hangi ödeme aracı ile ne şekilde ödeneceği ödeme tipi alanında 
belirtilir.  

Ödeme tipi alanı 
·      Nakit 
·      Çek 
·      Senet 
·      Kredi kartı 
·      Mağaza Kartı 
·      Taksit   
seçeneklerini içerir. 
   
 
İşlem yapılmayacak seçiminde otomatik ödeme işlemi fatura kaydedilirken yapılmaz. 
Ödeme işlemi ile fatura bağlantısı borç takip penceresinde kapatma işlemi ile kaydedilir. 
Nakit seçiminde fatura tutarına ait ödeme işlemi nakit kasa ya da cari hesap nakit tahsilat fişi 
fatura ile birlikte kaydedilir. 
Çek ya da senet seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketi çek ya da senet kaydı 
oluşturularak fatura ile birlikte kaydedilir. 



Kredi kartı ya da mağaza kartı seçiminde, satış noktalarında gerçekleştirilen satışlara ait 
ödemelerin, kredi kartı ya da mağaza kartı ile yapılacağını gösterir. 
Kredi kartı hesap tanımları Banka bölümünde yer alan Banka Kartları seçeneği ile kaydedilir. 
Ödeme aracı olarak mağaza kartının kullanılması durumunda müşteriye ait mağaza kart 
numarası cari hesap kartında kaydedilmelidir. 
Cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi, satış notalarında satış işlemi kaydedilirken 
ödemeler penceresine otomatik olarak aktarılacaktır. 
   
Ödenen Tutarı : Ödenen taksit tutarıdır. Taksit tutarı birden fazla ödeme aracı ile 
kapatılabilir. Bu durumda her ödeme bilgisi ayrı bir satırda ilgili ödeme tipi seçilerek 
kaydedilir. 
Tarih: Taksidin ödendiği tarihtir. 
   
İşlem Dövizi : Taksit tutarının hangi para birimi ile ödendiğini gösterir. 
   
İşlem statüsü : Kredi kartı ile yapılan ödemelerde işlem statüsünün belirlendiği alandır.  
   
Geri Ödeme Tarihi : Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geri ödeme tarihidir. 
   
Hizmet Komisyonu : Kredi kartı ile yapılan ödemelerde hizmet komisyon oranının girildiği 
alandır. 
   
Puan Komisyonu : Kredi kartı ile yapılan ödemelerde puan komisyon bilgisidir. 

 


