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KAPANMAYAN HESAPLAR RAPORU 
 
 
 Versiyon : 3.6.6.x 
 

 Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler 
 

 Tarih : 23.02.2009 
 

Doküman Seviyesi (1 – 5)  : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) 
 
 

GĐRĐŞ 
 
PARALOG®  Ticari paketlerinde Kapanmayan Hesaplar Raporu olarak adlandırılan döküm incelendiğinde 
işletmeyle ticari ilişkisi bulunan cari hesaplara ait borç/alacak durumu kolayca takip edilebilir. Đlgili raporun 
farklı türleri de mevcut olup istenirse Alt Hesap, Bölge, Plasiyer ve Tip gibi çeşitli kırılım ve gruplama 
şekillerinden yararlanılabilir.  
 

 
GENEL BĐLGĐLER 
 
Şirketin çeşitli nedenlerle borçlandığı ya da alacaklı duruma geldiği diğer firma ve kişiler için 
borç ya da alacağı oluşturan belgenin ne olduğu, son ödeme tarihi (vade), gecikme gün 
sayısı, orijinal bedel ve kapanmayan kısım gibi detaylarla birlikte görüntülenir.  
 
Kapanmayan hesaplar raporunun alınabilmesi için tanımlı cari hesaplardan en az biriyle ilgili 
borç ya da alacak oluşturacak hareket kaydı gerçekleşmelidir. Borcu ya da alacağı 
bulunmayan cari hesaplar raporda gösterilmez.  
 
UYARI 
 
Alt hesap kullanılıyorsa alt hesaplara ait borç ya da alacak tutarları ana hesaptan bağımsız 
olarak takip edildiğinden aşağıda listesi verilen rapor türlerinden alt hesaplarla ilgili olan 
seçeneklerden biri kullanılmalıdır. Aksi halde sadece ana hesaba ait olup herhangi bir alt 
hesaba ait olmayan Genel kısım için döküm alınacaktır. Bu da ilgili cari hesabın borcu ya da 
alacağı ile ilgili yanılgıya sebep olabilir.  
 
Kapanmayan Hesaplar Raporu Türleri 
 

- Alt Hesap Kırılmalı Kap.Hes.Raporu 

- Alt Hesaplı Kap.Hes.Raporu-Plasiyer 

- Alt Hesaplı Kapanmayan Hesaplar Raporu 

- Kapanmayan Hesaplar Raporu-Bölge 

- Kapanmayan Hesaplar Raporu-Plasiyer 

- Kapanmayan Hesaplar Raporu-Tip 

- Kapanmayan Hesaplar Raporu-Đl 

- Kapanmayan Hesaplar Raporu (varsayılan) 

 
Rapor türlerinden de görülebileceği gibi alt hesap, plasiyer, bölge ve il gibi çeşitli ayrımlara 
göre farklı dökümler alınabilmektedir.  
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Alt Hesap Kullanılıyorsa 
 
Cari hesaplar için alt hesap kullanımı devreye alındığında kurallar gereği bir cari hesaba bağlı 
tüm alt hesaplar birbirinden bağımsız olarak takip edilir. Bununla birlikte bir cari hesabın içinde 
olup hiçbir alt hesaba ait olmayan bir kısım da mevcuttur ve alt hesaplardan bağımsız olan 
bu bölüme “Genel” adı verilir. Cari hesaplarla ilgili hareket kayıtları sırasında alt hesap 
seçilmeksizin yapılan işlemler Genel adıyla ifade edilen ve alt hesaplara dahil olmayan 
kısımda tutulur.  
 
Kapanmayan Hesaplar Raporu (varsayılan rapor) alt hesap kullanılmayan durumlar için 
tasarlanmıştır. Sistemde alt hesap kullanıldığı halde Kapanmayan Hesaplar Raporu türlerinden 
alt hesaplı olmayan bir seçenek çalıştırılırsa yine tüm cari hesaplar (alt hesabı olanlar dahil) 
incelenir. Fakat PARALOG®  tarafından kullanıcıya sunulan dökümlerde, alt hesabı bulunan 
cariler için sadece Genel (herhangi bir alt hesaba ait olmayan) kısım dikkate alınır. Alt hesaplara 
ait hareketlere bakılmaz.  
 
Alt hesap kullanılmış ise Kapanmayan Hesaplar Raporu yerine Alt Hesaplı kapanmayan 
Hesaplar Raporu ya da Alt Hes. Kırılmalı Kap. Hes. Raporu çalıştırılmalıdır. Bahsedilen bu 
durum yalnızca alt hesaplarla ilgili olup Plasiyer, Đl, Bölge gibi rapor türleri için geçerli değildir.  
 
 

HIZLI TUR 
 
Kapanmayan hesaplar raporu aşağıda belirtilen adım kullanılarak çalıştırılır. 
 

 
 
 
Tek bir cari hesap için rapor 
alınacaksa ilgili cari hesabın kodu 
seçilir ve rapor çalıştırılır.  
 
Birden çok cari hesabın birlikte 
dökümünü almak üzere “Tekil Cari 
Hesap” kutucuğu temizlenmeli ve 
ilgili cari hesaplar belirtilmelidir. 
Hiçbir cari hesap belirtilmezse tüm 
cari hesapların dökümü alınır.  
 
Cari ana tipi Satıcı veya müşteri 
olabilir.  
 
Cari hesaplar kendi içinde satıcı ve 
müşteri olarak ayrılmamış ise tüm 
cari hesaplar müşteri olarak kabul 
edilecektir.  
 
Seçimler sekmesinde istenen cari 
hesaplar için filtre oluşturularak 
döküm alınması sağlanır.  
 
 

Cari 

Hareket Raporları 

Kapanmayan Hesaplar 
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Parametreler sekmesi ise kapanmayan hesaplar raporunun çalışma şeklini belirler.  
 

 
Çalışma şekli olarak seçilebilen değerler 
aşağıdaki gibidir. 
 

 
 
Bu pencerede hangi sınırın üstündeki 
bakiyeler için döküm alınacağı da belirtilir.  
 
Örneğin bakiyesi 200 TL’nin altında olan cari 
hesapları elemek için; 
 

 girilir.  
 
 

“Yaşlandırma analizi de dökülür” kutucuğu işaretlenirse belli bir tarihe göre program 
tarafından hesaplanan yaşlandırma analizi sonuçları da alınabilir. Yazının ilerleyen 
bölümlerinde bu konuya değinilmiştir. 
 
 
Rapor sekmesi, kayıtlı raporlardan hangisinin kullanılacağını ve raporla ilgili döküm alınacaksa 
ilgili yazıcı ayarlarını içerir. 
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Rapor çalıştırıldığında aşağıdakine benzer bir döküm alınır.  
 

 
 
Raporda bugün itibariyle satış faturalarından kaynaklanan vadeler, gecikme gün miktarları ve 
gelecek gün miktarı orijinal bedel ve açık kısımlar gösterilmektedir.  
 
Raporun alındığı tarih itibariyle cari hesapların vadesi geçmiş borcu bulunmadığı 
anlaşılmaktadır.  
 
Eğer söz konusu rapor mevcut bakiyelerle bir ay sonra alınacak olsaydı aşağıdaki gibi olurdu. 
 

 
 
Raporda gecikme gün ve gelecek gün sayılarının değiştiği görülür.  
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RAPOR AYARLARI 
 
 
Kapanmayan hesaplar raporunda hangi sahaların görüntüleneceği rapor düzenleme 
aracıyla değiştirilebilir.  

 
 
 
 
 

Rapor sekmesinde değiştir  butonuna 
basılarak “Kapanmayan Hesaplar Raporu” 
değiştirilebilir. 
 
 

 
 
Rapor düzenleme kurallarına göre “Kalanlar” (soldaki bölüm) listesinden rapora dahil edilmesi 
istenen sahalar “Seçilenler” (sağdaki bölüm) bölümüne alınır. Bu işlemin tersi de mümkündür. 
Đstenmeyen sahalar varsa “Seçilenler” listesinden çıkarılarak “Kalanlar” bölümüne atılır.  
 
Rapora dahil edilebilecek sahalar cari hesap 
hareketleriyle ilgili olabileceği gibi cari hesap tanımında 
girilen sahalar da istenebilir. Örneğin cari hesabın Đli, 
bölgesi, telefonu gibi tanımlama sırasında girilen bilgileri 
içeren sahaları rapora dahil etmek üzere liste kutusundan “Cari Bilgileri” seçilir.  
 
 
Saha genişlikleri ise aşağıdaki bölümden ayarlanır.  
 

 
 
Gereken değişiklikler ve düzenlemeler tamamlanarak rapor kaydedilir ve geri dönülür.  
 
NOT: Rapor düzenleme hakkında daha fazla bilgi için program yardım menülerini inceleyiniz.  
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YAŞLANDIRMA ANALĐZĐ 
 
Yaşlandırma, cari hesaplarla ilgili borç veya ya da alacakların çeşitli zaman aralıklarına isabet 
eden kısımlarının program tarafından bulunmasını sağlayan bir analiz türüdür.  
 
Örneğin aylara göre borç veya alacak miktarlarının dağılımını almak isteyen bir kullanıcı, 
kapanmayan hesaplar raporuna girerek 30’ar günlük dilimler için yaşlandırma analizi yapar.  
 
Haftalara göre borç ya da alacak dağılımını almak istediğinde ise bu kez zaman dilimlerini 
değiştirir ve 7’şer günlük aralıklar için analizi çalıştırır.  
 
“Kapanmayan Hesaplar Raporu” penceresi “Parametreler” bölümünde “Yaşlandırma analizi de 
dökülür” seçeneği işaretlendiğinde kapanmamış olan hesaplarla birlikte yaşlandırma analiz 
sonuçları da gösterilir.   

 
 
 
 
PARALOG®, hesaplama yaparken Yaşlandırma 
Günleri listesinde kullanıcı tarafından girilen 
aralıkları dikkate alır.   
 
 

 butonu ile yaşlandırma günleri için 
aralıklar değiştirilebilir. 
 
 
Referans tarihi yaşlandırmada baz alınacak tarihi 
belirtir.  
 
 
 
 
Yaşlandırma tipi olarak Đşlem Tarihi, Geçmiş Vade 
veya Gelecek Vade seçilebilir.  
 

 
Referans tarihi olarak 18.02.2009 ve Yaşlandırma Tipi olarak Đşlem Tarihi seçilirse, rapor 
alındığında sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.  
 

 
 
 
 
 
Bu raporda ilgili cari için 
hangi aralıklarında 
toplam ne kadar alacak 
doğuran işlem yapıldığı 
görülebilir.  
 
Bu tutarlardan bir kısmının 
vadesi geçmiş bir kısmının 
da henüz vadesi 

gelmemiş olabilir. Burada vadesinin geçip geçmediğine değil, bakiye doğuran işlemin hangi 
zaman diliminde yapıldığına bakılmaktadır.  
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Đlgili cari için vadesi geçmiş borçların ne kadar olduğu ve hangi zaman aralığında toplam ne 
kadar bakiye oluştuğunu görmek üzere Yaşlandırma Tipi olarak “Vadesi Geçenler” seçilir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raporda bu kez ilgili tarih aralıkları için geciken borçların ne kadar olduğu gösterilecektir.  
 
 
Gelecek vade türünden yaşlandırma analizinde ise ilgili cari hesabın bugüne kadar hangi 
zaman dilimlerinde ne kadar bakiyesinin oluştuğuna ek olarak gelecek tarihler için de analiz 
yapılır ve ileri dönük vadesi gelecek borçlar da görülebilir.  
 

 
 
Raporlar 18.02.2009 referans tarihine göre alındığından verilen zaman dilimleri de 18.02.2009 
tarihine göre hesaplanmaktadır. Referans tarihi değiştirilerek farklı bir tarihte durumun ne 
olacağı izlenebilir.  
 
Zaman aralığı olarak programda 15 30 45 60 90 verilmiş ve yukarıdaki örnekler bu aralıklara 
göre düzenlenerek alınmıştır. Örneğin 02.02.2009 tarihinden başlayarak haftalara göre iki aylık 
rapor alınması planlanıyorsa; 
 
Referans Tarihi: 02.02.2009 yapılır. 

 
 
 
 
Değiştir butonuna basılarak yaşlandırma günleri şekilde 
görüldüğü gibi düzenlenir.  
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Yaşlandırma günleri için yapılan değişiklik ekrana böyle yansır.  
 

Yeni şekliyle rapor alındığında sonuç aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

 
 
Görüldüğü gibi raporda referans tarihi ve yaşlandırma günleri değiştirilerek çeşitli senaryolar 
oluşturulabilir.  
 
Şimdiye kadar verilen örneklerde müşterilerden alacaklar üzerinde çeşitli analizler yapılmıştır. 
Aşağıdaki örnek, satıcılara olan borçlar için düzenlenmiş olup hangi tarihlerde ne kadar 
ödeme yapılması gerektiğinin yanıtını verir.  
 
 
Satıcılar Đçin Kapanmayan Hesaplar Raporu 
 
Müşteriler için yapılan analizlerin bir benzeri de satıcılar için yapılabilir. Toptancı firmalara 
hangi işlemler nedeniyle hangi tarihlerde ne kadar ödeme yapılacağının raporu istendiğinde 
de “Kapanmayan Hesaplar Raporu” kullanılabilir.  

 
UYARI 
 
Müşteri/Satıcı ayrımının yapılabilmesi 
için, mal alımı yapılan toptancı 
firmalarla ilgili cari hesap tanımlama 
ekranında Tip sahası kullanılır.  

Cari hesabın tipi belirtilirken, Ana Tip’i Satıcı olan bir tip 
seçilmelidir. Böylece programda satıcılarla müşteriler ayrı 
ayrı belirtilebilecektir.  
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Yaşlandırma analizi olmaksızın satıcılar için Kapanmayan Hesaplar Raporu alındığında sonuç 
aşağıdaki gibi olacaktır.  
 

 
 
Aynı rapor Yaşlandırma analizi biçiminde alınırsa; 
 
Referans Tarihi: 18.02.2009  
Yaşlandırma Tipi: İşlem Tarihi 

 
 
 
ALT HESAP KULLANILDIĞI DURUMLAR 
 
UYARI 
 
Alt hesap kullanıldığı halde diğer kapanmayan hesaplar raporlarından biri çalıştırılırsa bu 
durumda rapora hiçbir alt hesap dahil edilmez. Sadece cari hesabın herhangi bir alt 
hesabına ait olmayan (alt hesap seçilmeden gerçekleşen hareketler) kısımların dökümü 
alınabilir.  
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Cari hesapların çeşitli alt hesaplara ayrılarak her bir alt hesabın bakiyesinin ayrıca takip 
edilebildiği daha önce belirtilmişti. Bu durumda kullanıcıların sistemde alt hesap bulunup 
bulunmadığına göre doğru raporu seçmesi önemlidir. Aşağıda belirtilen raporlar alt hesaplar 
için kullanılabilir.  

- Alt Hesap Kırılmalı Kap.Hes.Raporu 

- Alt Hesaplı Kap.Hes.Raporu-Plasiyer 

- Alt Hesaplı Kapanmayan Hesaplar Raporu 

 

UYARI 
 
Bir cari hesaba ait alt hesaplardan bazıları borç bakiyesi verirken bazıları da alacak bakiyesi 
veriyor olabilir. Sadece bir alt hesaba göre inceleme yapıldığında cari hesabın borcunun 
olmadığı (hatta alacaklı olduğu) yanılgısına düşmemek için alt hesaplı kapanmayan hesaplar 
raporu alınması önerilir.  
 
 
ÖRNEK 
 
ABC İnşaat Malzemeleri Ticaret A.Ş.firmamızdan, boya, çimento ve çeşitli hırdavat 
ürünleri satın alan bir müşterimiz olsun.  
 
Boya satışlarında ortalama 2 ay vade; hırdavat ve diğer ürünlerde ise 3 ay ile 6 
ay arasında değişen vadeler uygulanmaktadır.  
 
Çimento, diğerlerinden farklı olarak fiyatı sürekli değişen bir ürün olduğundan 
peşin ya da en çok 1 haftalık çek kabul edilmektedir. Bu durumda özellikle çimento 
satışlarını diğer satışlardan ayrı tutan bir düzen gereklidir. Benzer biçimde boya 
satışları da nispeten kısa vadeli olması nedeniyle ayrıca takip edilecektir.  
 
 
PROGRAM ÇÖZÜMÜ 
 
Yukarıda verilen senaryoya göre klasik programlarda 3 ayrı cari hesap açmak, bu hesaplarda 
çimento, boya ve diğer ürün satışlarını takip etmek gerekir. Rapor alınırken de her üç cari 
hesap için ayrı ayrı rapor almak ve rapor sonuçlarını birleştirerek yeniden düzenlemek 
gerekecektir. Bu yöntemle ilgili cari hesabın farklı alt kümelerinin bakiyelerini takip etmek ve 
raporlamak oldukça karmaşık ve hata yapmaya müsaittir.  
 
Örnekteki uygulamaları gerçekleştirmek üzere Derece Yazılım PARALOG®  paketlerinde 
kullanılmak üzere alt hesap kavramı geliştirilmiştir. Alt hesap tanımlamaları yapılarak her bir 
hesabın yine aynı cari hesaba bağlı olması ve ayrı ayrı tutulması sağlanır. 
 
Açılan Alt Hesaplar 

- Çimento 

- Boya 

Çimento satışları için “Çimento” alt hesabı; 
Boya satışları için “Boya” alt hesabı; 
Hırdavat ve diğer malzeme satışları için de “Genel” bölüm (alt hesap seçilmeden hareket 
kaydı) kullanılmıştır.  
 
NOT: Alt hesap kullanımına geçildiğinde her işlem için alt hesap seçilmesi zorunlu değildir. Sadece cari 
hesap seçimi yapılarak alt hesap belirtilmediği durumlarda ilgili hareketin “Genel” bölümüne 
kaydedildiği kabul edilir.  
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Alınacak Raporlar 
 
Alt Hesaplı Kapanmayan Hesaplar Raporu 
 
Bu rapor türünde tüm kapanmayan hesaplar listelenir ve kapanmayan bölümün ait olduğu alt 
hesap ilk sütunda gösterilir.  
 

 
 
 
Alt Hesap Kırılmalı Kapanmayan Hesaplar Raporu 
 
Alt hesap kırılmalı rapor alındığında her bir alt hesap için alınabilecek raporların bileşimi olan 
özet bir rapor ekrana gelir. Örnekte sözü edilen BOYA ve ÇĐMENTO için farklı vadeler söz 
konusu olduğundan kırılmalı rapor yapısı bu işlem için daha uygundur.  
 

 
 
NOT: Yukarıda belirtilen raporlar, aynı cari hesapla hem alıcı hem de satıcı pozisyonunda çalışıldığı 
durumlar için de oldukça kullanışlıdır. Aşağıda bu duruma ilişkin bir örnek verilmiştir. 
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SATICI/MÜŞTERĐ ROLÜYLE ÇALIŞILAN CARĐ HESAPLAR 
 
Ticari ilişkiler nedeniyle bazı işletmelerle hem satıcı hem de müşteri pozisyonunda 
çalışılabilmektedir. Bu durumda ilgili firma için iki ayrı cari hesap açılması ve bunların 
bakiyelerinin ayrı ayrı takip edilmesi gibi yine karmaşık ve takibi zor bir süreç doğar.  
 
Bu durumu çözmek amacıyla da alt hesap kullanılabilir.  
 
Örneğin bir firmaya çeşitli hammadde satışları yapılıyor, buna karşılık farklı ürünler ve hizmetler 
alınıyor olsun.  
 
Mal ve hizmet alımları için alt hesap kullanılmayıp, satış işlemlerinde “HAMMADDE” adı verilen 
alt hesap kullanılıyor olsun.  
 
Alım faturalarında cari hesap seçiminden sonra alt hesap belirtilmeyip, satış faturalarında ise 
“HAMMADDE” adı verilen alt hesap mutlaka işaretleniyor. Bu durumda “Alt Hesap Kırılmalı 
Kapanmayan Hesaplar Raporu” alındığında sonuç aşağıdaki örneğe benzeyecektir.  
 

 
 
Kırılım olmadan alınacak “Alt Hesaplı Kapanmayan Hesaplar Raporu” ise aşağıdaki gibidir.  
 

 
 
Her iki raporda da negatif bedeller işletme tarafından bu cari hesaba ödenmesi gereken 
borçları; pozitif değerler ise ilgili cari hesaptan tahsil edilmesi gereken alacakları 
göstermektedir.  Rapor toplamının pozitif bir değeri göstermesi (rapordaki gibi) alacaklı 
olduğumuzu belirtir. 
 
 
 
DERECE YAZILIM HĐZMETLERĐ TĐCARET A.Ş.  
(Şubat 2009) 


