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DEVĠR ĠġLEMLERĠ
Devir işlemlerini nitelik itibariyle 3’e ayırmak mümkündür:
Ambarlar arası devir işlemi
Harcama birimleri arası devir işlemi
Kurumlar arası devir işlemi

1. AMBARLARARASI DEVĠR ĠġLEMĠ
1.1.

AMBARLAR ARASI DEVRETME ĠġLEMĠ

Bu işlem “TaĢınır Mal ĠĢlemleri”>”ÇıkıĢ ĠĢlemi”>”Ambarlar arası devir” bölümünden
yapılmaktadır.
Öncelikle “Devreden Ambar” bilgisinin seçilmesi gerekmektedir.

Bütün işlem seçeneklerinde olduğu gibi “TĠF Tipini Seçiniz”butonuna basılarak işlemin
niteliği belirlenir.
Bir sonraki aşamada “Malzeme Ekle” butonuna basılarak devretmek istenilen
malzemelerin seçileceği ambar mevcudu listesine ulaşılır.
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Çıkışı yapılacak ürünün işlem miktarı girilir.
Dayanıklı taşınır ise sağ tarafta gözüken sicil no seçilir.
“Malzeme Ekle” butonuna basılır.
Seçilen Malzeme, Ambar ve Miktar Bilgilerini gösteren bilgi penceresinde “Devam”
butonuna basılır.
“Devredilecek Ambar” ve diğer bilgilerin girişi yapılır ve “Kaydet” butonuna basılır.

“Kaydet” butonuna basıldığında Onaysız Ambarlararası devir çıkış TİFi oluşur.
Onaylama İşlemleri bölümünden gerekli kontroller yapıldıktan sonra onaylanır.
Onaylı TİF “VİF Oluştur ve Gönder(YENİ)”yapılmayacaktır.

1.2.

AMBARLAR ARASI DEVRALMA ĠġLEMĠ

Ambarlar arası devir alma TİFi manuel Ģekilde oluĢturulmaz. Ambarlar arası devretme TİFi
onaylandığı anda otomatik olarak oluşur. Bu işlem muhasebe işlemine tabi değildir.
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2. HARCAMA BĠRĠMLERĠ ARASI DEVĠR ĠġLEMĠ
2.1. HARCAMA BĠRĠMLERĠ ARASI DEVRETME ĠġLEMĠ

1)

“TaĢınır Mal ĠĢlemleri”>”ÇıkıĢ ĠĢlemi”>”Devretme” bölümüne giriş yapılır.

2)
Açılan sayfada bütün işlem seçeneklerinde olduğu gibi öncelikle “TĠF Tipini
Seçiniz”butonuna basılarak işlemin niteliği belirlenir.
3)
Bir sonraki aşamada “Malzeme Seç” butonuna basılarak devretmek istenilen
malzemelerin seçileceği ambar mevcudu listesine ulaşılır.

4)
Açılan liste çok uzun ise “ürün kodu”, “malzeme adı”, “ambar adı”, “marka” bilgileri
girilerek arama yapılabilir.
5)

Açılan listede devredilecek malzemenin olduğu satıra bir kere tıklanır.

6)
İlgili satıra tıklandığında devredilecek malzeme dayanıklı taşınır ise sağ taraftaki alanda
sicil numaraları listelenir.
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7)
Satırın İşlem Miktarı sütununa denk gelen alana tıklanır ve devredilecek miktar sayısal
değer olarak yazılır.
8)
Devredilecek dayanıklı taşınırın sicil numarası sağ taraftaki kolondan seçilir. (Sicil
numarası bölümünde kırmızı renkte sicillerin olması bu sicillerin daha önce başka bir işlemde
rezerve edildiği anlamına gelmektedir. Yarım bırakılan işlem ya tamamlanmalı ya da
sillinmelidir.)
9)
İşlem miktarı yazılıp sicil numaraları da seçildikten sonra “Malzeme Ekle” butonuna
tıklanır.
10)
Ekleme yapıldıktan sonra taşınır işlem fişi üst bilgilerini içeren dayanağı belge tarihi ve
sayısı, kime ve nereye verildiği bilgileri ilgili alanlara girilir.
11)
Devir türü seçiniz bölümünde “Harcama Birimleri Arası Devir ĠĢlemi” kutucuğu
işaretlenir.
12)

Kutucuk işaretlendiğinde aşağıdaki pencere açılır. Saymanlık ve harcama birimi seçilir.

Burada 2 sorunla karĢılaĢılabilmektedir.
1) Devir işlemi yapmak istediğinizde harcama birim kodu çıkmıyorsa
birimin aktifleĢmesini (görülmesini) sağlamak için Kurumunuz SGB
Taşınır Kullanıcısına başvurmanız gerekmektedir.
2) Devir işlemi yapmak istediğinizde “Devir yapılmak istenilen kurum henüz
sistemi kullanmamaktadır. Öncelikle Devir alacak kurumun sisteme dahil
olabilmesi ve kendisine başka Harcama Biriminden devir yapılabilmesi için
kurumun ambar tanımlarını yapması gerekir...” uyarısı gelirse ya yanlıĢ
harcama birim koduna göndermek istemiĢsinizdir ya da karĢı birimde
uyarıda yazdığı gibi ambar tanımı yoktur. Ambar tanımı yoksa diğer
birimle irtibata geçip yeni ambar açtırmanız gerekmektedir.
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13)

Harcama birimi seçildiğinde ilgili alana eklenecektir.

14)
Malzemeler eklendikten ve gerekli bilgiler girildikten sonra “Kaydet” butonuna basılır
ve devretme işlemi tamamlanır.
15) Onaysız TİF oluşur ve “Onaylama ĠĢlemleri” bölümünden gerekli kontroller yapıldıktan
sonra onaylanması gerekir. (Onaylandığı anda devralan birimde onaysız otomatik devralma TİFi
oluşacaktır.)
16) Oluşan TİF “VİF Oluştur ve Gönder(YENİ)” yapılarak Muhasebe Sistemine
gönderilmelidir.
2.2. HARCAMA BĠRĠMLERĠ ARASI DEVRALMA ĠġLEMĠ

Harcama birimleri arası devir alma iĢlemi için aĢağıda verilen iĢlem adımları sırasıyla
yapılır:
Karşı harcama biriminden gelen taşınır için TİF otomatik olarak sistem tarafından
onaysız şekilde düzenlenir. TİF içerisindeki taşınırlar sistemde öncelikle geçici ambara atılır.
Geçici ambardaki malzeme için ambar güncellemesi yapılmadan onaylama işlemi
gerçekleştirilemez.
Onaysız giriş TİF leri arasında bulunan Devir Alma TİF i “Düzenle &Detay Göster”
butonu ile düzeltmeye açılır.
Düzeltmeye açılan TİF için gelen ekranda görünen malzemelerin önündeki kutucuk
seçilir,
Malzemeler seçildikten sonra “Ambar Güncelle” butonu tıklanır,
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Ambar güncelleme ile açılan kombodan malzemenin atılmak istendiği ambar seçilir,
Seçim işlemi yapıldıktan sonra “Kaydet” butonu ile yapılan güncelleme kaydedilir,
Tüm bu güncelleme işlemlerinden sonra onaysız TİF onaylanarak ambarlara girişi
sağlanılır.
Onaylanan TİF sistem üzerinden “VİF Oluştur ve Gönder(YENİ)” yapılarak Muhasebe
Sistemine gönderilir.

NOT:
-

Eski Muhasebe Sisteminde aynı muhasebe birimine bağlı birimler arası devir
işlemlerinde devretme tifi HYS’ye gönderilmezken yani düzenleme de hem
devretme hem devralma tifi Muhasebe Sistemine gönderilmektedir.

-

Harcama Birimleri Arası Devretme yapan birim tarafından öncelikle muhasebe
işlemi tamamlanmalıdır. Devreden birim muhasebe işlemini tamamlanmadıysa "…
Numaralı Devralma Fişine Bağlı … Numaralı Devretme Fişinin Durumu … olarak
Görünmektedir. Lütfen Önce Devretme VİF’nin Durumunu Muhasebeden
Sorgulayarak Güncelleyiniz.” uyarısıyla karşılaşılır.

-

Kurumlar arası devir işlemlerinde otomatik devir alma TĠFi oluĢmaz. TİF ler
Sistem üzerinden manuel olarak düzenlenir. Her iki taraf da TİFlerini “VİF
Oluştur ve Gönder(YENİ)” yaparak Muhasebe Sistemine göndermelidir.

2.3.10.3. Kurumlar arası devir işlemi
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3.

KURUMLAR ARASI DEVĠR ĠġLEMLERĠ

3.1.

KURUMLARARASI DEVRETME ĠġLEMĠ

Harcama birimleri arası devretme işleminde anlatılan 1-10. Maddeler aynen geçerlidir.
11)

Devir türü seçiniz bölümünde “Kurumlar Arası Devir ĠĢlemi” kutucuğu işaretlenir.

12) Kutucuk işaretlendiğinde aşağıdaki pencere açılır. Bütçe tipi, Daire, Saymanlık ve
Harcama Birimi seçilir.

13)

Harcama birimi seçildiğinde ilgili alana eklenecektir.
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14)
Malzemeler eklendikten ve gerekli bilgiler girildikten sonra “Kaydet” butonuna basılır
ve devretme işlemi tamamlanır.
15)
Onaysız TİF oluşur ve “Onaylama ĠĢlemleri” bölümünden gerekli kontroller
yapıldıktan sonra onaylanması gerekir.
16)
Oluşan TİF “VİF Oluştur ve Gönder(YENİ)” yapılarak Muhasebe Sistemine
gönderilmelidir.
3.2.

KURUMLAR ARASI DEVRALMA ĠġLEMĠ

1)
Harcama birimleri arası devralma TİFi gibi sistem tarafından otomatik olarak
oluşturulmaz işlem girişi yapılması gereklidir. Giriş yapabilmek için “TaĢınır Mal
ĠĢlemleri”>”GiriĢ ĠĢlemi”>”Devir alma” bölümüne giriş yapılır.

2)
Açılan sayfada “TĠF Tipi” seçilir. Ve ardından “Malzeme Ekle” butonuna basılarak
devir alınan taşınırlar seçilir.
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3)
Taşınırın yanında yer alan kutucuk işaretlendikten sonra “Malzeme Ekle” butonuna
basılır.

4)
Açılan malzeme ekleme penceresinde doldurulması gereken alanlar girildikten sonra
“kaydet” butonuna basılır.
5)
Malzeme ekleme işi tamamlandıktan sonra “Kurum Seçiniz” butonuna basılır. Açılan
pencerede Bütçe tipi, Daire, Saymanlık ve Harcama Birimi seçilir.

6)
Harcama birimi seçildiğinde ilgili alana eklenecektir. TİF oluştur ekranındaki diğer
doldurulması gereken yerler doldurulur. Kontroller yapıldıktan sonra “Kaydet” butonuna
basılır.
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11) Onaysız TİF oluşur ve “Onaylama ĠĢlemleri” bölümünden gerekli kontroller yapıldıktan
sonra onaylanması gerekir.
12)
Oluşan TİF “VİF Oluştur ve Gönder(YENİ)” yapılarak Muhasebe Sistemine
gönderilmelidir.
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