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KAYIT DÜZELTME ĠġLEMLERĠ 

 

Hazırlanan bir taĢınır iĢlem fiĢi 6 aĢamadan geçerek muhasebe kayıtlarına 

yansımaktadır. 

1) TaĢınır ĠĢlem FiĢi OluĢturma AĢaması, 

2) Onaysız TaĢınır ĠĢlem FiĢi aĢaması, 

3) Onaylı TaĢınır ĠĢlem FiĢi aĢaması, 

4) TKYS sisteminden çıkarak HYS sistemine gönderildiği aĢama, 

5) HYS’den say2000i sistemine gönderildiği aĢama. 

6) Say2000i sisteminde muhasebe iĢleminin tamamlanması aĢaması 

 

Ġlk 3 aĢama TKYS sisteminde, 4. AĢama HYS sisteminde, 5. Ve 6. AĢamalar ise 

say2000i sisteminde gerçekleĢtirilmektedir. 

 

 

 

Ġlk 3 aĢamada yapılacak düzeltmeler doğrudan TKYS üzerinden yapılabilmekte iken 4 

ve 5. Ve 6. AĢamalarda baĢka sistemler sürece dahil edildiğinden düzeltme iĢlemleri 

de bu sistemlerin gerekliliklerine bağlı olarak yapılabilmektedir. 

TĠFin hangi aĢamada olduğu ise TKYS sisteminde Onaylı TĠFler bölümünden takip 

edilebilmektedir. 
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Muhasebe FiĢ Durumuna göre TĠFin düzeltilebilme durumu tayin edilebilmektedir. 

Ġlerleyen bölümlerde detaylandırılacak olan iĢlemlerin özeti aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir. 

 

MUHASEBE (FĠġ 

DURUMU) 

AÇIKLAMA DÜZELTĠLEBĠLME 

DURUMU 

Muhasebe ĠĢlemine Tabi 

değildir. 
 Ambarlararası devir TĠFleri EVET 

 Harcama birimleri arası devretme TĠFi 

Olması durumunda TĠF muhasebe iĢlemine 

tabi değildir. 

Devreden birimin 

muhasebe iĢlemi 

tamamlanmadıysa Evet 

HYS’ye gönderilmedi Henüz muhasebeleĢtirme süreci 

baĢlatılmamıĢ 
EVET 

HYS’ye gönderildi HYS’ye gönderilmiĢ ancak iĢlem görmemiĢ EVET 

Tahakkuk nosu aldı HYS’ye gönderilmiĢ ve iĢlem görmüĢ Tahakkuk nosu iptal 

edilerek TKYS’ye iade 

edilirse  

EVET 

Muhasebe Birimine 

gönderildi 

HYS’de iĢlem görerek muhasebeleĢmesi için 

say2000i ye gönderilmiĢ 

Muhasebe birimince red 

edilerek tahakkuk nosu 

iptal edildikten sonra 

TKYS’ye iade edilirse  

EVET 

Muhasebede iĢlem 

görüyor 

Say2000i sisteminde iĢlem görüyor Muhasebe birimince red 

edilerek tahakkuk nosu 

iptal edildikten sonra 

TKYS’ye iade edilirse  

EVET 

Muhasebe birimince 

reddedildi 

HYS’den muhasebeye gönderilen iĢlem 

reddedilmiĢ 

Tahakkuk nosu iptal 

edilerek TKYS’ye iade 

edilirse  

EVET 

TKYS’ye iade edildi Tahakkuk nosu iptal edilerek TKYS’ye iade 

edilmiĢ 
EVET 

Muhasebe iĢlemi 

tamamlandı 

Say2000i sisteminde muhasebeleĢtirme 

iĢlemi tamamlanmıĢ 
EVET (DÜZELTME 

KAYDIYLA) 
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 1. TAġINIR ĠġLEM FĠġĠ OLUġTURMA AġAMASINDA DÜZELTME 

 

TaĢınır ĠĢlem FiĢi oluĢturma sayfasında hata yapılması durumunda “Düzenle” 

butonuna basılarak ürüne iliĢkin bilgilerde düzeltme yapılabileceği gibi “Sil” butonuna 

basılarak da ilgili satırın tamamı silinebilmektedir. 

 

 

 

 

 



6 

 

2. ONAYSIZ TAġINIR ĠġLEM FĠġĠNĠN DÜZELTĠLMESĠ 

 

Onaysız TaĢınır ĠĢlem FiĢi henüz bir TĠF numarası almadığından üzerinde her türlü 

düzeltme yapılabilir. 

 

 

Düzeltmek istenilen onaysız taĢınır iĢlem fiĢi seçilir ve Düzenle& Detay Göster 

butonu ile açılan pencerede gerekli düzeltmeler yapılır.  

Eğer TĠF tamamen silinmek isteniyorsa TĠF numarası almadan her türlü silme 

iĢlemleri yapılabilmektedir. 
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3. ONAYLI TAġINIR ĠġLEM FĠġĠNĠN DÜZELTĠLMESĠ 

 

DİKKAT! ÇOK ÖNEMLİ NOT: Düzeltmeye açılacak TİF lerin Harcama Yönetim 

Sisteminden (HYS) tahakkuk numarası almamış ya da almış olsa da bu tahakkuk 

numarasının iptal edilerek TİF in TKYS ye iade edilmiş olması gerekir. 

Muhasebeleştirme işlemi tamamlanmış TİF ler hiçbir suretle düzeltmeye açılamaz. Bu 

nedenle doğruluğundan emin olunmayan TİF ler kesinlikle HYS ye 

gönderilmemelidir. 

 

3.1. Bağlı Tif/Zimmet FiĢi Olmayan Tif’lerin Düzeltmeye Açılması 

 

GiriĢ iĢlemlerinde “Harcama Birimleri Arası Devir Alma” TĠF i haricindeki tüm giriĢ 

TĠFlerinde; çıkıĢ iĢlemlerinde ise sadece devralan birim tarafından onaylanmamıĢ 

“Harcama Birimleri Arası Devretme” iĢleminde  “Onaylı TaĢınır ĠĢlem FiĢleri” 

menüsünden ilgili TĠF seçilip “Düzeltme”  butonuna basılarak onayı kaldırılır ve 

onaylama iĢlemleri menüsünde TĠF düzeltmeye açılır. Düzeltme yapılır ve tekrar 

onaylanarak eğer muhasebeleĢtirilmesi gerekiyorsa HYS’ye gönderilir.  

Düzeltme işlemleri “Taşınır Mal İşlemleri”>“Onaylama İşlemleri” bölümünden 

yapılmakla birlikte bundan sonra silme işlemleri sadece “Taşınır Mal İşlemleri”> 

“Onaylı TİF / Bağlı TİF Silme İşlemleri” Bölümünden yapılabilecektir. 

Aynı zamanda Taşınır Teslim Fişlerinin silinmesi de yalnızca “Taşınır Mal 

İşlemleri”> “Onaylı TİF / Bağlı TİF Silme İşlemleri” bölümünden 

gerçekleştirilebilecektir. 

 

3.2. Bağlı Tif/Zimmet FiĢi Olanların Düzeltmeye Açılması 

 

TĠF düzeltmeye açılmak istenildiğinde “Düzeltmek/Hatalı Hale Getirmek 

istediğiniz TĠF e bağlı baĢkaca TĠF ler olduğundan bu TĠF i 

düzeltemezsiniz/hatalı hale getiremezsiniz” uyarısı alınırsa; bu TĠF e bağlı fiĢlerin 

ve tutanakların hatalı hale getirilmesi, varsa TaĢınır Ġstek Belgesinin karĢılanmamıĢ 

hale getirilmesi durumunda söz konusu TĠF düzeltmeye açılabilecek ya da hatalı hale 

getirilebilecektir. 

Tüm bu iĢlemlerin gerçekleĢtirilebilmesi için sistemde “TaĢınır Mal ĠĢlemleri” nin 

altında “Onaylı Tif/Bağlı Tif Silme ĠĢlemleri” modülü eklenmiĢtir. Artık silme 

iĢlemleri “Onaylama ĠĢlemleri” bölümünden yapılamayacak bir TĠF veya TaĢınır 

Teslim FiĢi silinmek isteniyorsa bu modüle giriĢ yapılarak iĢlem yapılması 

gerekecektir. 

 

http://kbstest.muhasebat.gov.tr:7011/TMYS/tif/tifSilme.htm
http://kbstest.muhasebat.gov.tr:7011/TMYS/tif/tifSilme.htm


8 

 

 

Sorgulama ekranında aĢağıdaki bölümler bulunmaktadır; 

 

1) Bağlı TaĢınır ĠĢlem FiĢleri; Sorgu yapılan TĠF ve bağlı TĠF lerini ve TaĢınır 

Teslim FiĢlerini göstermektedir. 

2) Aynı Faturaya bağlı TĠF ler; Aynı faturaya bağlı satın alma TĠF lerini 

göstermektedir. 

3) TaĢınır Ġstek Belgeleri; Sorgulanan TĠF e bağlı oluĢan TaĢınır Ġstek Belgelerini 

ve bu belge ile karĢılanan tüketim çıkıĢ TĠF noları ile TaĢınır Teslim FiĢ 

nolarını göstermektedir. 

4) Kayıttan DüĢme Tutanakları; Sorgulanan TĠF e bağlı oluĢan kayıttan düĢme 

tutanaklarını ve bu belgeye bağlı oluĢan kayıttan düĢme TĠF nolarını 

göstermektedir. 

5) Sayım Tutanakları; Sorgulanan TĠF e bağlı oluĢan sayım tutanaklarını ve bu 

belgeye bağlı oluĢan sayım fazlası/noksanı TĠF nolarını göstermektedir. 

 

3.3. Bağlı taĢınır iĢlem fiĢleri bölümünde yer alan bilgiler ve anlamları 

 

No: Sorgulanan TĠF ve bağlı TĠF lerini göstermektedir.  

Durumu: TĠF in silinebilme durumunu belirtmektedir. 

TĠF No: Sistem tarafından verilen TĠF nosu bu bölümde yer almaktadır. 

ĠĢlem Adı: ĠĢlem türünü belirtmektedir. 

Ambar Adı: TaĢınırın hangi ambarda olduğunu göstermektedir. 

Tarih: TĠF in düzenlenme tarihini göstermektedir. 

Bağlı ÇıkıĢ TĠF i Var Mı?: Sorgu ekranında çıkan TĠF e bağlı iĢlem yapılıp 

yapılmadığını göstermektedir. 

Muhasebe ĠĢlem Durumu: Sorgu ekranında yer alan TĠF in HYS ye gönderilip 

gönderilmediğini, muhasebede iĢlem görüp görmediğini gösteren alandır. 
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FiĢ No: Harcama birimleri arası devir/ Ambarlararası devir/TaĢınırın kullanıma verilmesi 

iĢlemlerinde sorgu ekranında görüntülenen TĠF e bağlı oluĢan FiĢin numarasını 

göstermektedir. 

ĠĢlem adı: Bağlı belgenin iĢlem türünü belirtmektedir. 

H.B./Ambar Kodu: Bağlı belgede yer alan taĢınırın hangi ambar kodunda olduğunu 

göstermektedir. 

H.B./Ambar Adı: Bağlı belgede yer alan taĢınırın hangi ambarda olduğunu 

göstermektedir. 

Bağlı TĠF i Var Mı? : Bağlı Belgeye bağlı oluĢturulan TĠF olup olmadığını 

belirtmektedir. 

Muhasebe ĠĢlem Durumu: Bağlı TĠF in HYS ye gönderilip gönderilmediğini, 

muhasebede iĢlem görüp görmediğini gösteren alandır. 

 

 

:   TĠF in silinebilir olduğunu göstermektedir. 

: TĠF in silinemez olduğunu göstermektedir. 

: TĠF e iliĢkin yapılabilecek iĢlemleri sıralamaktadır. 
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3.4. Bağlı tif/belge/tutanak silme iĢlemi: 

 

1) Bir giriĢ TĠF i düzeltmeye açılmak istenildiğinde veya bu giriĢ TĠF ine bağlı 

çıkıĢ TĠF i veya TaĢınır Teslim FiĢi hatalı hale getirilmek istenildiğinde;  

- “TaĢınır Mal ĠĢlemleri”>  “Onaylı TĠF/Bağlı TĠF Silme ĠĢlemleri” sekmesine 

geliniz.  

- Açılan sayfadaki  “TĠF No” penceresine düzeltme yapmak istediğiniz “GiriĢ TĠF 

nosu”nu veya hatalı hale getirmek istediğiniz “ÇıkıĢ TĠF nosu”nu ya da “TaĢınır 

Teslim FiĢi” nosunu yazıp “TĠF Sorgula” butonuna basınız. 

 

 
 

2) Ġlgili TĠF ve varsa diğer bağlı TĠF ler sorgu ekranında “Bağlı TaĢınır ĠĢlem 

FiĢleri” bölümünde görüntülenecektir.  

Örneğin aĢağıdaki sorgu ekranında 2014/9 nolu TĠF sorgulanmıĢ ve sorgulanan TĠF 

ile bağlı belgeleri sorgulama ekranında görüntülenmiĢtir. Ġlk sırada yer alan 2014/9 

nolu TĠF in turuncu renkle görüntülenmesi o TĠF in sorgulanan TĠF olduğunu 

göstermektedir. 2014/Z/2 nolu TaĢınır Teslim FiĢi 2014/1 nolu TaĢınır Ġstek 

Belgesinin karĢılığında oluĢmuĢtur. Aynı TaĢınır Ġstek Belgesinde 2014/12 nolu TĠF 

ile tüketim çıkıĢı da yapılmıĢtır.  
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3) TĠF in silinebilmesi ekranda görüntülenen tüm durum kısımlarının  

“silinebilir” iĢaretli olması gerekmektedir.  

 
 

4) Eğer durum iĢaretlerinden her hangi birinde  “silinemez” iĢareti varsa bu 

durumda hangi TĠF  iĢaretli ise tespit edilmeli ve öncelikle o belgenin 

üzerindeki  “yardım” butonuna basılarak neden silinemediği öğrenilmeli ve 

çıkan uyarıya göre iĢlem yapılmalıdır.  
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5)  butonuna basıldığında ilgili TĠF in silinememe nedeni yazmaktadır.  

Örneğin “2014/2 FiĢ Numaralı Tif e Ait Bağlı Tifler Mevcuttur.” Gibi bir uyarı 

gelmekteyse ilk yapılacak iĢlem sorgu ekranında ilgili TĠF i sorgulamak 

olacaktır. TĠF sorgulandığında o TĠF ve bağlı belgeleri görüntülenecektir. 

 

 
  

6) Sorgu ekranında  “silinemez” iĢareti varsa bu ilgili TĠF in ya muhasebe 

sürecine girdiğini ya da ilgili TĠF e bağlı belgeler oluĢtuğu anlamına 

gelmektedir.  

“Bağlı TaĢınır ĠĢlem FiĢleri” bölümünde listelenen belgeler birden fazla satırda 

listelenmekte ise bu durumda listelenen Bağlı TaĢınır ĠĢlem fiĢlerinden turuncu 

renkli olan ve ilk giriĢ iĢlemini gösteren TĠF haricindeki TĠF nosu en alt satırda 

olandan baĢlamak suretiyle sorgulanır sondan baĢlamak suretiyle tüm bağlı belgeler 

teker teker silinerek ve en baĢta sorgulanan TĠF “silinebilir” duruma getirilir.  

7) Sorgulama yapılan TĠF ekranında tüm TĠF durumları  iĢaretli hale 

getirilince talep edilen duruma göre “Bağlı TĠF/Belge/Tutanak Sil” butonuna 

veya “Tümünü Sil” butonuna basılarak iĢlem yapılır. ÇıkıĢ TĠF lerinde sadece 

“Tümünü Sil” butonuna basılarak iĢlem yapılabilmektedir. 

8) “Bağlı TĠF/Belge/Tutanak Sil butonuna veya “Tümünü Sil” butonuna 

basıldığında sistem tarafından silinecek TĠF ler ve Belgelerin listelendiği bir 

pencere açılacak ve “AġAĞIDAKĠ BÜTÜN TĠF/BELGE/TUTANAK 

SĠLĠNECEKTĠR. SĠLĠNMESĠNĠ ONAYLIYOR MUSUNUZ?” Ģeklinde soru 

sorulacaktır. 
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9)  Eğer açılan penceredeki TĠF ve/veya belgelerin silinmesi kabul ediliyorsa 

“Evet” butonuna basılır. Butona basıldığında “ĠĢleminiz Uzun Sürebilir. 

Lütfen Bekleyiniz…” uyarısı çıkar. Bu pencere kapanmadan herhangi bir 

iĢlem yapılmaması gerekmektedir. 

10) “ĠĢleminiz BaĢarıyla GerçekleĢtirildi” uyarısı çıktığında silineceği belirtilen 

TĠF ler ve Tutanaklar hatalı hale getirilecek varsa bağlı TaĢınır Ġstek Belgesi 

karĢılanmamıĢ hale getirilecektir. 

                                  

3.5. Bağlı tif/belge/ tutanak silme iĢlemlerine iliĢkin uyarılar: 

 

1) Satın alma iĢlemlerinde; eğer aynı faturaya bağlı birden fazla satın alma TĠF i 

mevcutsa silme durumunda hepsi beraber hatalı hale gelecektir. Satın alma TĠF 

lerinden herhangi birinde bağlı belge mevcutsa öncelikle bu bağlı belgeler 

silinmeli sonrasında satın alma TĠF leri hatalı hale getirilmelidir. 

2) Harcama birimleri arası devir alma TĠF i silme iĢlemlerinde; bilindiği üzere 

harcama birimleri arası devir iĢlemleri çift taraflı iĢlemler olup devreden birim 

tarafından oluĢturulan TĠF in karĢılığında devralma TĠF i onaysız olarak 

oluĢmaktadır. Devralan birimin TĠF i silme yetkisi yoktur. Devreden birim 

modülden devretme TĠFini sildiğinde devralan birimin de TĠF i otomatik olarak 

hatalı hale gelmektedir.  

Devralan birim bağlı belgeler oluşturmuşsa (devraldığı taşınırları kullanıma 

verdiyse, tüketim TİF i oluşturduysa, kayıttan düşme yapmışsa vb.) öncelikle bu 

TİF e bağlı belgelerin modül yardımıyla silinmesi gerekmektedir. 

3) Ambarlar arası devir TĠF i silme iĢlemlerinde; devir alma TĠF i devretme TĠF 

inin karĢılığında oluĢtuğu için ve bu TĠF e bağlı da çıkıĢ iĢlemi olabileceği için 

sistem devralma TĠF i sorgulandığında sadece bağlı belgelerinin silinmesini 

sağlarken TĠF in hatalı hale getirilmesine izin vermez. Ambarlar arası devir iĢlemi 

iptal edilmek isteniyorsa devretme TĠF i sorgulanmalı ve sorgu ekranında 

“Tümünü Sil” butonuna basılarak hem devretme TĠF inin hem de devralma TĠF 

inin hatalı hale gelmesi sağlanmalıdır. 

4) Kayıttan düĢme iĢlemlerinde; Kayıttan düĢme TĠF leri Kayıttan DüĢme Teklif ve 

Onay Tutanağına bağlı olarak oluĢan belgedir bu nedenle kayıttan düĢme iĢleminin 

iptal edilmesi durumunda hem ilgili tutanak silinecek hem de bu tutanağa bağlı 

tüm TĠF ler hatalı hale getirilecektir.  
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5) Düzeltme iĢlemlerinde; Düzeltme TĠFleri kayıt Düzeltme Tutanağına bağlı 

oluĢmuĢsa bu durumda hem Tutanak hem de düzeltme giriĢ ve düzeltme çıkıĢ 

TĠFleri beraber hatalı hale getirilecektir.  

6) TaĢınırların kullanıma verilmesi iĢlemlerinde; TaĢınır Ġstek Belgesine bağlı 

TaĢınır Teslim FiĢi oluĢması veya doğrudan KiĢilere/Ortak Kullanıma Dayanıklı 

TaĢınır Verilmesi iĢlemleri bölümünden TaĢınır Teslim FiĢi düzenlenmesi 

durumlarında, düzeltilmek istenen bir iĢlem varsa öncelikle TaĢınır Teslim FiĢi 

nosu TĠF sorgulama bölümüne yazılarak sorgulanmalıdır. “Tümünü sil” butonuna 

basıldığında ilgili TaĢınır Teslim FiĢi silinir. Eğer aynı TaĢınır Ġstek Belgesine 

bağlı tüketim çıkıĢı varsa TaĢınır Teslim FiĢi ile birlikte Tüketim çıkıĢ TĠF i de 

silinecek ve TaĢınır Ġstek Belgesine bağlı iĢlemlerde TaĢınır Ġstek Belgesi hiç 

karĢılanmamıĢ hale gelecektir. 

7) Tüketim çıkıĢ TĠF lerinin silinmesi iĢlemlerinde; Tüketim çıkıĢ TĠF leri TaĢınır 

Ġstek Belgesine bağlı olarak oluĢturulmaktadır bu nedenle tüketim çıkıĢlarının 

silinmesi durumunda ilgili TaĢınır Ġstek Belgesi karĢılanmamıĢ hale getirilecek 

varsa TaĢınır Ġstek Belgesine bağlı TaĢınır Teslim FiĢleri de hatalı hale gelecektir.  

8) Sayım Fazlası/Noksanı TĠF i silme iĢlemlerinde; Sayım Fazlası/Noksanı TĠF leri 

sayım tutanağına bağlı olarak oluĢturulmaktadır bu nedenle sayıma iliĢkin TĠF in 

hatalı hale getirilmesi durumunda ilgili tutanak iptal edilecek aynı tutanağa bağlı 

sayım noksanı ve sayım fazlası TĠF leri beraber hatalı hale gelecektir. Aynı 

tutanağa bağlı hem sayım fazlası hem de sayım noksanı TĠF i varsa sayım 

fazlasına bağlı olarak sonradan baĢkaca bir iĢlem yapılmıĢsa sayım fazlası TĠF i 

sorgulanarak “Tümünü Sil” butonuna basılacak ve ilgili tüm belgeler silinecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

BAĞLI TĠF/ONAYLI TĠF SĠLME ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN KILAVUZUN SONUNA 

EKLENMĠġ EK-1: ONAYLI TĠF/BAĞLI TĠF SĠLME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN 

UYGULAMA ÖRNEKLERĠNE BAKABĠLĠRSĠNĠZ. 
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4. HYS’YE GÖNDERĠLEN TĠFĠN DÜZELTĠLMESĠ 

 

TKYS’den HYS’ye gönderilmiĢ TĠF iĢlem gördüğü anda tahakkuk numarası 

almaktadır. Tahakkuk nosu alan bir TĠF de hiçbir Ģekilde TKYS’de 

düzeltilememektedir. Muhasebeye gönderilmemiĢ dolayısıyla da muhasebe iĢlemi 

tamamlanmamıĢ tahakkuk numarası almıĢ bir TĠF düzeltilmek isteniyorsa; 

 Ġlgili TĠFin “FiĢ Ġptal” butonu ile tahakkuk/iĢlem numarası iptal edilmeli 

 Tahakkuk numarası iptal edilen TĠF TKYS’ye iade edilmelidir.  

 Ġlgili TĠF Onaylı TĠF/ Bağlı TĠF silme iĢlemlerinden silinmeli veya Onaylı 

TĠFler bölümünde  “Düzenle” butonuna basılarak Onaysız TĠFler bölümüne 

alınmalı “Düzenle&Detay Göster” butonuna basılarak düzeltme iĢlemleri 

yapılmalıdır. 

 

 
5. Say2000i SĠSTEMĠNDE ĠġLEM GÖREN TĠFĠN DÜZELTĠLMESĠ 

 

TKYS’de hazırlanan TĠF HYS’ye gönderildikten sonra iĢlem görerek muhasebeye 

gönderilmekte ve say2000i sisteminden muhasebe iĢlemleri tamamlanarak kayıtları 

oluĢturulmaktadır. 

Muhasebeye gönderilmiĢ TĠF düzeltilmek isteniyorsa; 

 Muhasebe birimindeki kayıt M ve B durumunda ise öncelikle saymanlıkça 

“tahakkuk iade” iĢlemi yapılmalıdır.  (Say2000i sisteminde iade edilen 

tahakkuk ÖEB ĠĢlemlerinde R durumunu almaktadır.) 

 ÖEB iĢlemlerine iliĢkin TĠFin “FiĢ Ġptal” butonu ile tahakkuk/iĢlem 

numarası iptal edilmelidir. (Eğer ÖEB DıĢı ĠĢlemden “tahakkuk iade” 

yapılırsa zaten kayıt doğrudan iptal edilmiĢ olur ayrıca “FiĢ Ġptal” iĢlemi 

yapılmasına gerek yoktur.) 

 Tahakkuk numarası iptal edilen TĠF TKYS’ye iade edilmelidir.  

 Ġlgili TĠF Onaylı TĠF/ Bağlı TĠF silme iĢlemlerinden silinmeli veya Onaylı 

TĠFler bölümünde  “Düzenle” butonuna basılarak Onaysız TĠFler bölümüne 

alınmalı “Düzenle&Detay Göster” butonuna basılarak düzeltme iĢlemleri 

yapılmalıdır. 
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6. MUHASEBE ĠġLEMĠ TAMAMLANMIġ TĠF ÜZERĠNDE DÜZELTME 

YAPILMASI 

 

 

6.1. Hatalı Ürün Kodu Düzeltme 

Bu bölümde seçilen ürün grubunun tamamı birim fiyat/miktar değiĢikliği 

yapılmaksızın doğrudan kod değiĢikliği yapılabilmektedir. 

Ġlgili sekme tıklandıktan sonra açılan sayfada hatalı ürün grubu seçildikten sonra 

olması gereken ürün grubu seçilir ve düzeltme tutanağı oluĢturulur. 

 

DĠKKAT!! 

OluĢturulan TĠFlerin Say2000i sisteminde muhasebeleĢtirme iĢlemi 

tamamlandıysa artık düzeltme/silme iĢlemlerinin yeni bir kayıtla yapılması 

gerekmektedir çünkü hatalı muhasebe kayıtları ancak yeni bir muhasebe kaydı ile 

düzeltilebilmektedir. Kayıt hatalarının düzeltilmesi için Yönetmeliğin Ek Madde 1 

hükümlerinin uygulanması gerekir. 
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6.2. Sicil bazında düzeltme 

 

Yalnızca ambar mevcudunda bulunan malzemelerin sicillerinde düzeltme 

yapılabilmektedir. TaĢınır kodunda ve/veya birim fiyatında hata mevcut ise bu 

bölümden yapılabilmektedir. 
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6.3. Kayıt Düzeltme Tutanağı OluĢturma 

 

Hatalı ürün kodu düzeltme ve sicil bazında düzeltme iĢlemlerinde “Düzeltme Tutanağı 

OluĢtur” butonuna basıldıktan sonra Düzeltme Tutanağı oluĢur. 

Düzeltme tutanağı oluĢturulduktan sonra harcama yetkilisi tarafından imzalanır. Daha sonra 

“TĠF OluĢtur” butonuna basılarak düzeltme çıkıĢ ve düzeltme giriĢ TĠFleri aynı anda onaysız 

Ģekilde oluĢturulur. 
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TĠFlerden bir tanesinin onaylanması durumunda diğeri de otomatik olarak onaylanmaktadır. 
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DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 

Düzeltme işleminde eğer ürün grubu değişikliği yapıldıysa (Taşınır kod 2 düzeyinde değişiklik 
yapıldıysa) muhasebe kayıtlarında da düzeltme yapılmalıdır. Örneğin 255.2.1 grubunda yer alan 
ürün 255.2.2 ye alındıysa) 

Taşınır kod 2 düzeyinde değişiklik olmadıysa muhasebe kayıtlarında düzeltme yapmaya gerek 
yoktur. Bu nedenle “Muhasebe İşlemine Tabi değildir” uyarısı çıkmaktadır. 

Yapılan işlemle birim fiyatta değişiklik söz konusu ise yine muhasebe kayıtlarında da düzeltme 
yapılmalıdır.  



23 

 

EK-1: ONAYLI TĠF/BAĞLI TĠF SĠLME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN 

UYGULAMA ÖRNEKLERĠ 

 

1) Tüketim ÇıkıĢ TĠF i Silme 

DİKKAT !!! 

Tüketim çıkış TİF leri Taşınır İstek Belgesine bağlı olarak oluşturulmaktadır bu 

nedenle tüketim çıkışlarının silinmesi durumunda ilgili Taşınır İstek Belgesi 

karşılanmamış hale getirilecek varsa ilgili Taşınır İstek Belgesine bağlı Taşınır Teslim 

Fişleri de hatalı hale gelecektir.  

Silinmek istenen TĠF nosu sorgu ekranına yazılarak sorgulanır.  

Sorgu ekranının yorumlanması ve silme iĢlemi: 

 Ġlk bakılması gereken durum iĢaretlerinin  “silinebilir” olup olmadığıdır. AĢağıda 

görüleceği üzere hem tüketim çıkıĢ TĠF inin hem de TaĢınır Ġstek Belgesinin yanında 

 iĢareti bulunmaktadır. Bu da ilgili TĠF in silinebileceği anlamına gelmektedir.  

 2014/1 TaĢınır Ġstek Belgesine bağlı 2014/12 Tüketim çıkıĢ TĠF i ve 2014/Z/2 nolu 

TaĢınır Teslim FiĢi bulunmaktadır. Bu nedenle 2014/12 nolu TĠFin tek baĢına iptal 

edilmesi mümkün değildir. Eğer ki 2014/12 nolu TĠF hatalıysa onunla birlikte hem 

TaĢınır Ġstek Belgesi karĢılanmamıĢ hale getirilecek hem de ona bağlı 2014/12 nolu 

Tüketim çıkıĢ TĠFi ve 2014/Z/2 nolu TaĢınır Teslim FiĢinin hatalı hale getirilmesi 

gerekecektir.  
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 Tüketim ÇıkıĢ TĠF i sorgulandığında sadece “Tümünü sil” butonu aktif olmaktadır. 

Ġlgili butona basıldığında uyarı penceresi çıkacaktır. 

 

 Açılan pencerede “Evet” butonuna basılır.  

 Butona basıldığında “ĠĢleminiz Uzun Sürebilir. Lütfen Bekleyiniz…” uyarısı çıkar. Bu 

pencere kapanmadan herhangi bir iĢlem yapılmaması gerekmektedir. 

 “ĠĢleminiz BaĢarıyla GerçekleĢtirildi” uyarısı çıktığında silineceği belirtilen TĠF ve 

TaĢınır Teslim FiĢi hatalı hale getirilerek bağlı TaĢınır Ġstek Belgesi karĢılanmamıĢ 

hale getirilecektir. 

 

 

2) TaĢınır Teslim FiĢi Silme 

DİKKAT !!! 

Taşınırın kullanıma verilmesi işlemlerinde; Taşınır İstek Belgesine bağlı Taşınır 

Teslim Fişi oluşması veya doğrudan kişilere/ortak alana taşınır teslim edilmesi 

işlemleri bölümünden Taşınır Teslim Fişi düzenlenmesi durumlarında, düzeltilmek 

istenen bir işlem varsa öncelikle Taşınır Teslim Fişi nosu TİF sorgulama bölümüne 

yazılarak sorgulanmalıdır. “Tümünü sil” butonuna basıldığında ilgili Taşınır Teslim 

Fişi silinir. Eğer aynı Taşınır İstek Belgesine bağlı tüketim çıkışı varsa Taşınır Teslim 

Fişi ile birlikte Tüketim çıkış TİF i de silinecek ve Taşınır İstek Belgesine bağlı 

işlemlerde Taşınır İstek Belgesi hiç karşılanmamış hale gelecektir. 

2014/7 nolu TaĢınır Teslim FiĢi silinmek isteniyorsa sorgu ekranına yazılarak 

sorgulanır. 

Sorgu ekranının yorumlanması ve silme iĢlemi: 

 Bu TaĢınır Teslim FiĢi doğrudan KiĢilere/Birimlere taĢınır kullanıma verme iĢlemleri 

bölümünden düzenlenmemiĢ, 2014/5 nolu TaĢınır Ġstek Belgesine bağlı olarak 

oluĢturulmuĢtur. 

 2014/5 TaĢınır Ġstek Belgesine bağlı 2014/25 Tüketim çıkıĢ TĠF i ve 2014/Z/7 nolu 

TaĢınır Teslim FiĢi bulunmaktadır. Bu nedenle 2014/Z/7 TaĢınır Teslim FiĢinin tek 

baĢına iptal edilmesi mümkün değildir. Eğer ki 2014/Z/7 TaĢınır Teslim FiĢinin 

hatalıysa onunla birlikte hem TaĢınır Ġstek Belgesi karĢılanmamıĢ hale getirilecek 

hem de ona bağlı 2014/25 nolu Tüketim çıkıĢ TĠFi ve 2014/Z/7 nolu TaĢınır Teslim 

FiĢinin hatalı hale getirilmesi gerekecektir.  
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 TaĢınır Teslim FiĢi sorgulandığında sadece “Tümünü Sil” butonu aktif olmaktadır. 

Ġlgili butona basıldığında uyarı penceresi çıkacaktır. 

 

 Açılan pencerede “Evet” butonuna basılır.  

 Butona basıldığında “ĠĢleminiz Uzun Sürebilir. Lütfen Bekleyiniz…” uyarısı çıkar. Bu 

pencere kapanmadan herhangi bir iĢlem yapılmaması gerekmektedir. 

 “ĠĢleminiz BaĢarıyla GerçekleĢtirildi” uyarısı çıktığında silineceği belirtilen TĠF ve 

TaĢınır Teslim FiĢi hatalı hale getirilerek bağlı TaĢınır Ġstek Belgesi karĢılanmamıĢ 

hale getirilecektir. 

 

3) Kayıttan DüĢme TĠF i Silme 

DİKKAT !!! 

Kayıttan düşme TİF leri Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağına bağlı olarak 

oluşan belgedir bu nedenle kayıttan düşme işleminin iptal edilmesi durumunda hem 

ilgili tutanak silinecek hem de bu tutanağa bağlı tüm TİF ler hatalı hale getirilecektir. 

2014/14 nolu Kayıttan düĢme TĠFi silinmek isteniyorsa sorgu ekranına yazılarak 

sorgulanır.  
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Sorgu ekranının yorumlanması ve silme iĢlemi: 

 Ġlk bakılması gereken Ģey durum iĢaretlerinin  “silinebilir” olup olmadığıdır. 

Görüleceği üzere hem kayıttan düĢme TĠF inin hem de Tutanağın yanında  iĢareti 

bulunmaktadır. Bu da ilgili TĠF in silinebileceği anlamına gelmektedir.  

 2014/2 Kayıttan DüĢme Teklif ve Onay Tutanağına bağlı 2014/14 ve 2014/15 nolu 

TĠFler bulunmaktadır. Bu nedenle 2014/14 nolu TĠFin tek baĢına iptal edilmesi 

mümkün değildir. Eğer ki 2014/14 nolu TĠF hatalıysa onunla birlikte hem Kayıttan 

DüĢme Teklif ve Onay Tutanağının hem de ona bağlı diğer 2014/15 nolu TĠFin iptal 

edilmesi gerekecektir. 

 
 Kayıttan düĢme TĠF i sorgulandığında sadece “Tümünü sil” butonu aktif 

olmaktadır. Ġlgili butona basıldığında uyarı penceresi çıkacaktır. 

 

 Açılan pencerede “Evet” butonuna basılır.  

 Butona basıldığında “ĠĢleminiz Uzun Sürebilir. Lütfen Bekleyiniz…” uyarısı çıkar. Bu 

pencere kapanmadan herhangi bir iĢlem yapılmaması gerekmektedir. 

 “ĠĢleminiz BaĢarıyla GerçekleĢtirildi” uyarısı çıktığında silineceği belirtilen TĠF ler ve 

bağlı kayıttan düĢme teklif tutanağı hatalı hale getirilecektir. 
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4) Envanter TĠFi Silme: 

2014/9 nolu envanter TĠF i silinmek isteniyorsa sorgu ekranında sorgulanır. 

Sorgu ekranının yorumlanması ve silme iĢlemi: 

 Hem envanter TĠF inin, hem TaĢınır Teslim FiĢinin, hem de taĢınır istek belgesinin 

durumunun  silinebilir olduğu gözükmektedir.  

 
 

 Bu TĠF e bağlı olarak 2014/1 nolu TaĢınır Ġstek Belgesi ve karĢılığında 2014/12 

nolu Tüketim çıkıĢ TĠF i ile 2014/Z/2 nolu TaĢınır Teslim FiĢinin oluĢturulmuĢ 

olduğu görülecektir. 

 Eğer aynı TaĢınır Ġstek Belgesine bağlı tüketim çıkıĢı varsa 2014/Z/2 nolu TaĢınır 

Teslim FiĢi ile birlikte 2014/12 nolu Tüketim çıkıĢ TĠF i de hatalı hale gelecek ve 

2014/1 TaĢınır Ġstek Belgesine bağlı iĢlemlerde TaĢınır Ġstek Belgesi hiç 

karĢılanmamıĢ Ģekline geri döndürülecektir. 

 Envanter TĠF inde düzeltme yapılacaksa “Bağlı TĠF/Belge/Tutanak Sil” butonuna 

basılarak tüm bağlı belgeler silinmeli/hatalı hale getirilmeli/ karĢılanmamıĢ 

yapılmalı, silinecekse de “Tümünü Sil” butonuna basılarak sorgu ekranındaki tüm 

belgeler (sorgulanan TĠF dahil) hatalı hale getirilmelidir. 

 Ġlgili butona basıldığında uyarı penceresi çıkacaktır. 

 Açılan pencerede “Evet” butonuna basılır.  

 Butona basıldığında “ĠĢleminiz Uzun Sürebilir. Lütfen Bekleyiniz…” uyarısı çıkar. 

Bu pencere kapanmadan herhangi bir iĢlem yapılmaması gerekmektedir. 
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 “ĠĢleminiz BaĢarıyla GerçekleĢtirildi” uyarısı çıktığında silineceği belirtilen TĠF, 

TaĢınır Teslim FiĢi hatalı hale getirilerek bağlı TaĢınır Ġstek Belgesi karĢılanmamıĢ 

hale getirilecektir. 

 

 

5) Satın alma TĠFi Silme: 

 

DİKKAT !!! 

Satın alma işlemlerinde; eğer aynı faturaya bağlı birden fazla satın alma TİF i 

mevcutsa silme durumunda hepsi beraber hatalı hale gelecektir. 

 

Sorgu ekranının yorumlanması ve silme iĢlemi: 

 2014/1 nolu TĠF silinmek isteniyorsa sorgulama ekranında ilgili TĠF nosu sorgulanır. 

AĢağıda da görüleceği üzere ekrandaki tüm TĠF durumları  iĢaretli değildir. (2014/2 

nolu TĠF  iĢaretlidir.)    

 2014/2 nolu TĠFin yanındaki   butonuna tıklandığında “2014/2 FiĢ Numaralı Tife Ait 

Bağlı Tifler Mevcuttur.” Uyarısı ile karĢılaĢılacaktır. 

 

 

 Bu durumda 2014/2 nolu satın alma TĠFi  iĢaretli olduğu için yeni sorgulama 

ekranında sorgulanmalı ve bağlı TĠFi silinerek 2014/1 TĠFi de silinebilir duruma 

getirilmelidir.  
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 2014/2 nolu TĠF sorgulandığında ilgili TĠF turuncu renkte 2014/10 nolu TĠF beyaz 

renkte listelenmektedir. Turuncu rengin anlamı 2014/2 nolu TĠFin sorgulanan giriĢ 

TĠFi olduğu, beyaz rengin anlamı da giriĢ TĠFine bağlı TĠF oluĢturulmuĢ olduğudur. 

AĢağıda da görülebileceği üzere 2014/2 TĠF sorgusunda listelenen tüm TĠFler  

iĢaretlidir. Bu da tüm TĠFlerin silinebileceği anlamına gelmektedir.  

 

 

 
 Sorgu ekranında “Bağlı TĠF/Tutanak Sil” butonuna basıldığında açılan sayfada 

hangi TĠF lerin silineceği listelenmektedir. 

 

 

 Aynı Ģekilde “Tümünü Sil” butonuna basıldığında da açılan sayfada hangi TĠF lerin 

silinebileceği listelenmektedir. 
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 Satın alma TĠF inde düzeltme yapılacaksa “Bağlı TĠF/Belge/Tutanak Sil” 

butonuna basılarak tüm bağlı belgeler silinmeli/hatalı hale getirilmeli/ 

karĢılanmamıĢ yapılmalı, silinecekse de “Tümünü Sil” butonuna basılarak sorgu 

ekranındaki tüm belgeler (sorgulanan TĠF dahil) hatalı hale getirilmelidir.  

 Açılan pencerede “Evet” butonuna basılır.  

 Butona basıldığında “ĠĢleminiz Uzun Sürebilir. Lütfen Bekleyiniz…” uyarısı çıkar. 

Bu pencere kapanmadan herhangi bir iĢlem yapılmaması gerekmektedir. 

 “ĠĢleminiz BaĢarıyla GerçekleĢtirildi” uyarısı çıktığında silineceği belirtilen TĠF, 

TaĢınır Teslim FiĢi hatalı hale getirilerek bağlı TaĢınır istek belgesi karĢılanmamıĢ 

hale getirilecek, varsa diğer bağlı Tutanaklar da hatalı hale getirilecektir. 

 

6) Harcama Birimleri Arası Devir TĠF i silme 

 

DİKKAT !!! 

Bilindiği üzere harcama birimleri arası devir işlemleri çift taraflı işlemler olup 

devreden birim tarafından oluşturulan TİF in karşılığında devralma TİF i onaysız 

olarak ilgili biriminde oluşmaktadır.  

Devralan birimin TİF i silme yetkisi yoktur. Devreden birim modülden devretme 

TİFini sildiğinde devralan birimin de TİF i otomatik olarak hatalı hale gelmektedir. 

Silinmek istenen TĠF nosu sorgu ekranına yazılarak sorgulanır.  

Sorgu ekranının yorumlanması ve silme iĢlemi: 

 Ġlk bakılması gereken Ģey durum iĢaretlerinin  “silinebilir” olup olmadığıdır. 

Görüleceği üzere devretme TĠF inin yanında  iĢareti bulunmaktadır. Bu da ilgili 

TĠF in silinebileceği anlamına gelmektedir.  
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 Devir TĠF i sorgulandığında sadece “Tümünü sil” butonu aktif olmaktadır. Ġlgili 

butona basıldığında uyarı penceresi çıkacaktır. 

 

 Açılan pencerede “Evet” butonuna basılır.  

 Butona basıldığında “ĠĢleminiz Uzun Sürebilir. Lütfen Bekleyiniz…” uyarısı çıkar. Bu 

pencere kapanmadan herhangi bir iĢlem yapılmaması gerekmektedir. 

 “ĠĢleminiz BaĢarıyla GerçekleĢtirildi” uyarısı çıktığında silineceği belirtilen TĠF ler 

(hem devreden birimin oluĢturulduğu TĠF hem de devralan birimde oluĢan TĠF hatalı 

hale getirilecektir. 

 

7) BağıĢ ve yardım alma TĠFi silme: 

Silinmek istenen TĠF nosu sorgu ekranına yazılarak sorgulanır.  

Sorgu ekranının yorumlanması ve silme iĢlemi: 

 Ġlk bakılması gereken Ģey durum iĢaretlerinin  “silinebilir” olup olmadığıdır. 

Görüleceği üzere bağıĢ ve yardım alma ve devretme TĠF lerinin yanında  

“silinemez”  iĢareti çıkmaktadır. 

 
 

 2014/3 nolu bağıĢ ve yardım alma TĠF i üzerindeyken   butonuna tıklandığında 

“Bağlı Tif/Tiflerinin Silinme Durumlarından Dolayı Silinemez.” uyarısıyla; 

2014/17 nolu devretme TĠF inin üzerindeyken   butonuna tıklandığında ise “2014/1 

FiĢ Numaralı Devralma Tifine Ait Bağlı Tifler Mevcuttur. Bu Tife Bağlı Tifleri 

Sildikten Sonra Tekrar Deneyiniz.” uyarısıyla karĢılaĢılacaktır.  
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 Sondan baĢa gelmek suretiyle ilk iĢ 2014/17 nolu TĠFi silinebilir hale getirmek 

olacaktır. 2014/17 nolu TĠF in karĢılığında devralan birimde oluĢan TĠF e bağlı 

iĢlemler olduğu için sistem devretme TĠF inin silinmesine izin vermeyecektir. 

Devralan birim bağlı belgeler oluşturmuşsa (devraldığı taşınırları kullanıma 

verdiyse, tüketim TİF i oluşturduysa, kayıttan düşme yapmışsa vb.) öncelikle bu 

TİF e bağlı belgelerin modül yardımıyla ilgili devralan birimin Taşınır kayıt 

Yetkilisi tarafından silinmesi gerekmektedir. 

 

 Devralan birim bağlı belgeleri hatalı hale getirdiğinde sistemde yeniden sorgulama 

yapılır ve TĠF durumunu  “silinebilir” hale getirilmiĢ olduğu görülür. 

 
 Sorgu ekranında “Bağlı TĠF/Tutanak Sil” butonuna basıldığında açılan sayfada 

hangi TĠF lerin silineceği listelenmektedir. 

 

 

 Aynı Ģekilde “Tümünü Sil” butonuna basıldığında da açılan sayfada hangi TĠF lerin 

silinebileceği listelenmektedir. 



33 

 

 
 

 BağıĢ ve yardım alma TĠF inde düzeltme yapılacaksa “Bağlı TĠF/Belge/Tutanak 

Sil” butonuna basılarak tüm bağlı belgeler silinmeli/hatalı hale getirilmeli/ 

karĢılanmamıĢ yapılmalı, silinecekse de “Tümünü Sil” butonuna basılarak sorgu 

ekranındaki tüm belgeler (sorgulanan TĠF dahil) hatalı hale getirilmelidir.  

 Açılan pencerede “Evet” butonuna basılır.  

 Butona basıldığında “ĠĢleminiz Uzun Sürebilir. Lütfen Bekleyiniz…” uyarısı çıkar. 

Bu pencere kapanmadan herhangi bir iĢlem yapılmaması gerekmektedir. 

 “ĠĢleminiz BaĢarıyla GerçekleĢtirildi” uyarısı çıktığında silineceği belirtilen TĠF ler, 

TaĢınır Teslim FiĢi hatalı hale getirilir. 

 

 

8) Ambarlar arası devretme TĠFi silme 

DİKKAT !!! 

Ambarlar arası devir TİF i silme işlemlerinde; devir alma TİF i devretme TİF inin 

karşılığında oluştuğu için ve bu TİF e bağlı da çıkış işlemi olabileceği durumu göz 

önüne alındığından, sistem devralma TİF i sorgulandığında sadece bağlı belgelerinin 

silinmesini sağlarken TİF in hatalı hale getirilmesine izin vermez. Ambarlar arası 

devir işlemi iptal edilmek isteniyorsa devretme TİF i sorgulanmalı ve sorgu ekranında 

“Tümünü Sil” butonuna basılarak hem devretme TİF inin hem de devralma TİF inin 

hatalı hale gelmesi sağlanmalıdır. 

Silinmek istenen TĠF nosu sorgu ekranına yazılarak sorgulanır.  

Sorgu ekranının yorumlanması ve silme iĢlemi: 

 Ġlk bakılması gereken Ģey durum iĢaretlerinin  “silinebilir” olup olmadığıdır. 

2014/10 nolu Ambarlar arası devir TĠFi sorgulandığında ilgili TĠFin durumu  

silinemez iĢaretlidir. 

 Yapılması gereken  butonuna basmak olacaktır. Ġlgili butona basıldığında “Bağlı 

Tif/Tiflerinin Silinme Durumlarından Dolayı Silinemez.” Uyarısıyla karĢılaĢılıyorsa 

2014/10 ambarlar arası devir TĠFinin karĢılığında oluĢan 2014/11 nolu ambarlar arası 

devralma TĠFinin sorgulanması gerekecektir. 
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 2014/11 nolu ambarlar arası devralma TĠFi sorgulandığında sorgu ekranında ilgili 

devralma TĠFine bağlı kayıttan düĢme iĢlemi varsa bu nedenle sistemin devretme 

TĠFini silmeye izin vermediği anlaĢılmaktadır. Bu durumda yapılması gereken “Bağlı 

TĠF/ Belge / Tutanak Sil” butonuna basılarak ilgili FiĢleri silmek olacaktır. 

 

 

 

 “Bağlı TĠF/ Belge / Tutanak Sil” butonuna basıldığında sistem sileceği belgeler için 

silme onayı istemektedir.  

 Açılan pencerede “Evet” butonuna basıldığında 2014/3 nolu Kayıttan DüĢme Teklif ve 

Onay Tutanağı, 2014/16 nolu Kayıttan DüĢme TĠFi silinecektir. 

 2014/11 nolu TĠFe bağlı belgeler silindiğinde 2014/10 nolu ambarlar arası devretme 

TĠFi silinebilir hale gelecektir. Ambarlar arası devir iĢlemlerinde devretme TĠF i 

sorgulanarak iĢlem tamamen silinmesinin mümkün olacağından sorgu ekranına 

2014/10 nolu TĠF yeniden sorgulanmalıdır. Sorgulama yapıldığında aĢağıdaki Ģekilde 

 “silinebilir” iĢaretli hale getirildiği görülecektir. 
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 Ambarlar arası devir TĠF i sorgulandığında sadece “Tümünü sil” butonu aktif 

olmaktadır. Ġlgili butona basıldığında uyarı penceresi çıkacaktır. 

 Açılan pencerede “Evet” butonuna basılır.  

 Butona basıldığında “ĠĢleminiz Uzun Sürebilir. Lütfen Bekleyiniz…” uyarısı çıkar. Bu 

pencere kapanmadan herhangi bir iĢlem yapılmaması gerekmektedir. 

 “ĠĢleminiz BaĢarıyla GerçekleĢtirildi” uyarısı çıktığında silineceği belirtilen TĠF ler 

(hem ambarlar arası devretme TĠF i hem de ambarlar arası devralma TĠF i) hatalı hale 

getirilecektir. 

 

9) Sayım Fazlası/Noksanı TĠF i Silme 

DİKKAT !!! 

Sayım Fazlası/Noksanı TİF leri sayım tutanağına bağlı olarak oluşturulmaktadır bu 

nedenle sayıma ilişkin TİF in hatalı hale getirilmesi durumunda ilgili tutanak iptal 

edilecek aynı tutanağa bağlı sayım noksanı ve sayım fazlası TİF leri beraber hatalı 

hale gelecektir.  

Silinmek istenen TĠF nosu sorgu ekranına yazılarak sorgulanır.  

Sorgu ekranının yorumlanması ve silme iĢlemi: 

 Ġlk bakılması gereken Ģey durum iĢaretlerinin  “silinebilir” olup olmadığıdır. 

Görüleceği üzere Sayım tutanakları bölümünde  “silinemez”  iĢareti çıkmaktadır. 
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 Yapılması gereken “silinemez” iĢaretinin yanındaki  butonuna basmak olacaktır. 

Ġlgili butona basıldığında “2014/38 Numaralı Tif/Tiflerin Silinmesi Gerekmektedir.” 

Uyarısıyla karĢılaĢılıyorsa 2014/38 nolu sayım fazlası TĠF inin sorgulanması 

gerekecektir. 

 

 
 

Aynı tutanağa bağlı hem sayım fazlası hem de sayım noksanı TİF i varsa sayım 

fazlasına bağlı olarak sonradan başkaca bir işlem yapılmışsa sayım fazlası TİF i 

sorgulanacak ve “Tümünü Sil” butonuna basılarak ve ilgili tüm belgeler silinecektir.  

 

 Sayım fazlası veya sayım noksanı TĠF i sorgulandığında sadece “Tümünü sil” butonu 

aktif olmaktadır. Ġlgili butona basıldığında uyarı penceresi çıkacaktır. 
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 Açılan pencerede “Evet” butonuna basılır.  

 Butona basıldığında “ĠĢleminiz Uzun Sürebilir. Lütfen Bekleyiniz…” uyarısı çıkar. Bu 

pencere kapanmadan herhangi bir iĢlem yapılmaması gerekmektedir. 

 “ĠĢleminiz BaĢarıyla GerçekleĢtirildi” uyarısı çıktığında silineceği belirtilen TĠF ler 

hatalı hale getirilerek sayım tutanağı silinecektir. 

 

 

 

 

 

1) Onaysız TĠF aĢaması  

2) Bu aĢamada istenilirse Düzenle butonu yardımıyla gerekli düzeltmeler 

yapılabilir, Sil butonu ile de kayıt taĢınır iĢlem fiĢi daha oluĢmadan silinebilir. 

 


