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TİF KOPYALAMA İŞLEMLERİ
Bu bölümden;
a) İdarelerin benzer nitelikte ve özellikle mal alımları nedeniyle yapacakları yeni
girişlerde (birim fiyat ve miktarlar faturaya göre güncellenmek kaydıyla),
b) Merkez/taşra birimlerinin ihtiyacını karşılamakla görevli birimlerince yapılan toplu
alımların veya mevcuttaki ürünlerinin diğer birimlerine (yalnızca yeni TİF te
devredilen birim seçilmek suretiyle) özellikle devir yoluyla çıkışlarında;
“TİF Kopyala” ile işlemin daha kısa sürede yapılması mümkündür.

1.3.13.1.GİRİŞ TİFİ KOPYALAMA
Sadece satın alma, bağış ve yardım alma, envanter işlem seçeneklerinde daha
önceden sistemde olan bir TİFin kopyalanması yapılabilmektedir.
TİFi kopyalayabilmek için öncelikle Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından
oluşturulmuş bir TİFin bulunması gerekir.
Onaylı TİFler bölümünde Giriş TİFleri listelenir.
TİF numarası olan önceden hazırlanmış ve onaylanmış TİFlerden işlem türüne
uygun olanı seçilerek “Fiş Kopyala” butonuna basılması gerekmektedir.
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Ekranda açılan “Kayıt işlemi başarıyla gerçekleştirildi.” uyarısı “Tamam”
kutucuğu tıklanarak onaylanır ve daha önceden var olan TİFin kopyalanması
sağlanır.
Hangi işlem seçeneğine ait TİF kopyalanıyorsa o TİFin aynısı sistemde Giriş
İşlemleri bölümünde yapıldığı gibi oluşmaktadır.
“Fiş Kopyalama” butonuna basılarak bir işleme başlandığında o işlem
bitirilmeden aynı işlem türüne ait farklı bir işleme başlanamaz çünkü
oluşturulmaya başlanan TİFe taşınırlar eklenmekte bu ürünler silinmeden veya
işlem tamamlanmadan kopyalanan kayıtlar satır olarak sistemde kayıtlı olarak
kalmaktadır.
Bu aşamada sistem TİF tipini değiştirmeye izin vermemektedir. İlgili sayfada
tüm ürünlerin silinmesi halinde TİF tipini yeniden seçebilmek mümkün
olabilmektedir.

Kopyalanan TİFe “Malzeme Ekle” butonuna basılarak yeni ürün
eklenebileceği gibi istenilmeyen taşınır malzemeler de “Sil” butonuna basılarak
silinebilmekte veya “Düzenle” butonuna basılarak miktar/fiyat bilgileri
istenildiği gibi yeniden düzenlenebilmektedir. (Sistem Ambar adı değişikliğine
bu aşamada izin vermese de eğer değişiklik yapılması gerekiyorsa ilgili satırın
silinmesi yeniden doğru ambara ilgili malzemenin eklenmesi şeklinde düzeltme
yapılabilmektedir.)
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Gerekli düzeltmeler ve kontroller yapıldıktan sonra “Kaydet” butonuna basılır
ve onaysız TİF oluşturulur.
Onaylama işlemleri bölümünden ilgili TİF onaylanır.
TİF HYS’ye gönderilmesi gerekiyorsa gönderilir.

1.3.13.2.ÇIKIŞ TİFİ KOPYALAMA
Sadece devretme, bağış ve yardım yapma işlem seçeneklerinde daha önceden
sistemde olan bir TİFin kopyalanması yapılabilmektedir.
TİFi kopyalayabilmek için öncelikle Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından
oluşturulmuş bir TİFin bulunması gerekir.
Onaylı TİFler bölümünde Çıkış TİFleri listelenir.
TİF numarası olan önceden hazırlanmış ve onaylanmış TİFlerden işlem türüne
uygun olanı seçilerek “Fiş Kopyala” butonuna basılması gerekmektedir.
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 Eğer çıkışı yapılacak tüm ürünler sistemde miktar olarak o anda mevcut ise
ekranda “Kayıt işlemi başarıyla gerçekleştirildi.” uyarısı; tüm ürünler sistemde
miktar olarak mevcut değil ise mevcut ambar miktarından daha fazla malzeme
çıkışı yapılamayacağı için; “Kayıt işlemi kısmen başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Aşağıdaki sorunlar çıkmıştır…” uyarısı açılacaktır. Bilgi edinildikten sonra
“Tamam” kutucuğu tıklanarak onaylanır ve daha önceden var olan TİF’in
kopyalanması sağlanır.
 Hangi işlem seçeneğine ait TİF kopyalanıyorsa o TİFin aynısı sistemde Çıkış
İşlemleri bölümünde yapıldığı gibi oluşmaktadır.
 “Fiş Kopyalama” butonuna basılarak bir işleme başlandığında o işlem bitirilmeden
aynı işlem türüne ait farklı bir işleme başlanamaz çünkü oluşturulmaya başlanan
TİFe taşınırlar eklenmekte bu ürünler silinmeden veya işlem tamamlanmadan
kopyalanan kayıtlar satır olarak sistemde kayıtlı olarak kalmaktadır.
 Bu aşamada sistem TİF tipini değiştirmeye izin vermemektedir. İlgili sayfada tüm
ürünlerin silinmesi halinde TİF tipini yeniden seçebilmek mümkün olabilmektedir.
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 Kopyalanan TİFe “Malzeme Ekle” butonuna basılarak yeni ürün eklenebileceği gibi
istenilmeyen taşınır malzemeler de “Sil” butonuna basılarak silinebilmektedir.
 Gerekli düzeltmeler ve kontroller yapıldıktan sonra “Kaydet” butonuna basılır ve
açılan sayfada “Kayıt işleminizin başarıyla yapılabilmesi için listenizdeki
malzemelerin TİF tipine uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir. Seçmiş
olduğunuz TİF tipinden farklı bir malzeme tipi mevcutsa kayıt işleminiz
yapılmayacaktır.” uyarısına “Tamam” tıklandıktan sonra onaysız bir TİF oluşur.
 Sistem üzerinde oluşturulmuş olan TİF onaylanmadıkça TİF numarası almaz.
Onaysız Taşınır İşlem Fişleri sekmesinde iken listelenen TİFlerin üzerine bir kere
tıklanarak aktifleşen TİF “Onayla” butonu ile onaysız taşınır işlem fişi onaylanır.
TİF onaylandığında TİF numarası almakta ve onaylı TİFler listesi bölümünde
sıralanmaktadır.
 Fişin kopyalanması muhasebe işlemlerinin tamamlanması anlamına gelmemektedir.
HYS’ye gönderilmesi gereken TİFler gerekli kontroller yapıldıktan sonra eğer
HYS’ye gönderilmesi gerekiyorsa (farklı muhasebe birimine bağlı birimler arası
devretme işlemi, bağış ve yardım alma işlem seçeneklerinde)gönderilmelidir.
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