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YÖNETİM İŞLEMLERİ

Sistemde oluşan bazı sorunların çözümlenmesi için kullanılmaktadır.

1. Hatalı Rezervelerin İptal Edilmesi
Mevcuttaki taşınırların devir, kullanıma verilmesi veya kayıttan düşme gibi
nedenlerle başlatılan işlemlerde rezerve edilen taşınırlar, işlemden vazgeçilmesi veya
iptal edilmesi nedeniyle bazen sistem tarafından kullanıcının göremediği arka planda
(temp) saklı tutulmakta, bu durumda da sistem söz konusu taşınırın ambarda olmadığı
mesajı vermekte ve kullanıcı bu taşınırlarla ilgili başka bir işlem yapamamaktadır.
Bu sorunların aşılması için TKYS üzerinde “Yönetim ĠĢlemleri” > “Hatalı
Rezerveleri Ġptal Etme” menüsü oluşturulmuştur.

Böyle bir durumla karĢılaĢıldığında ve sistem hata mesajı verdiğinde:
“Yönetim İşlemleri”> “Hatalı Rezerveleri Ġptal Etme” sekmesine geliniz.
Açılan sayfanın sol köşesindeki “Kayıtları Yükle” butonuna tıklayınız.
Şayet rezerve edilmiş ve sistem tarafından saklanan taşınırların olması
durumunda bu ürünler liste halinde gelecektir. Bu durumda “Sil” butonuna
tıklayınız ve rezerve taşınırların ambara dönüşünü sağlayınız.
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DĠKKAT ÖNEMLĠ NOT: Kullanıcının (TKKY) taşınırın kullanıma verilmesi kayıtan
düşme veya devir gibi her hangi bir çıkış işleminde rezerve ettiği, ancak işlemi
sonuçlandırmadığı durumlarda söz konusu rezerve taşınırlar bu ekranda görünmez.
İlgili TKKY yarım bıraktığı işlem seçeneğine ilişkin sekmeye tıkladığında işlem
yapılmak üzere bekleyen taşınırlarını görebilecek ve işlemini tamamlayacak ya da
işlemde hata var ise silecektir.

2. Kurumdan Ayrılan Personele Ait Rezervlerin Silinmesi
TKKY’ler den herhangi birinin görevi sona erdiğinde (harcama biriminde yetkisinin
kaldırılmış olması kaydıyla) bu kişi tarafından rezerve edilen ve işlemi
tamamlanmayan taşınırların rezerve kayıtlarının, görev başındaki TKKY tarafından
kaldırılabilmesi için bu menü geliştirilmiştir.

Böyle bir durumla karĢılaĢıldığında;
“Yönetim İşlemleri”> “Kurumdan Ayrılan Personele Ait Rezerveleri İptal
Etme” sekmesine geliniz.
Açılan sayfanın sol köşesindeki “TC Kimlik No” penceresine ayrılan (ilişiği
kesilen) personelin TC Kimlik No sunu yazınız ve “kayıtları yükle” butonuna
tıklayınız.
Şayet ayrılan kişi tarafından rezerve edilmiş ve işlemi tamamlanmamış
taşınırların olması durumunda bu ürünler liste halinde gelecektir. Bu durumda
“Sil” butonuna tıklayınız ve rezerve taşınırların ambara dönüşünü sağlayınız.

3. Stokların Güncellenmesi
Taşınırın kullanıma verilmesi, devir ve kayıttan düşme gibi işlemlerde ambardaki
taşınır miktarı ile bu taşınırlara ait sicil numarası sayısı eşit değilse (Örneğin, taşınır
adedi 25 iken gelen sicil sayısı 25 ten az ise) “stokları güncelle” butonuna basılarak
ambar stoklarının güncellenerek miktar ve sicil no sayısının eşitliği ve sistemde
görünmesi sağlanabilecektir.
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