E-SATIŞA İHALE GÖNDERME REHBERİ
1)

Orbis hesabınıza giriş yaptıktan sonra Muhasebe menüsünden,
İhale ve Satış -> İhale Parti Listesi ekranını görüntüleyiniz.
(https://orbis.ogm.gov.tr/orbis/# muhasebe/ihale_edit)
Listeden ilgili ihaleyi bulduktan sonra kırmızı işaretli alandaki;
 Komisyon Başkanı
 Komisyon Üyesi
 Komisyon Üyesi (Şefi)
 Orman Bölge Müdürlüklerindeki İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü
 Bölge Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısı ihale sonucunu onaylayacaktır.

2)

İşletme Pazarlama menüsünden,
Satış Stok İşlemleri -> E-Satış İşlemleri -> İhale Onay Ekranını görüntüleyiniz.
(https://orbis.ogm.gov.tr/orbis/#isletmepazarlama/EsatisKomisyonOnayList)

İhale sonucu onaylama işlemi komisyon onayı ve bölge onayı olarak iki aşamadan oluşmaktadır.

a)

Komisyon Onayı
Onay durumu “Komisyon Onayı Bekliyor” iken onaylama aşaması yapılır.
Komisyon onayında Komisyon Başkanı, Komisyon Üyesi, Komisyon Üyesi (Şefi) ara sından
herhangi biri (sadece ilk onaylayacak olan) partilerin durumuna karar verebilir.
Partilerin durumunu onaylayan ilk kişi dışındaki diğer komisyon üyeleri sadece komisyon
onayını vermiş olur.

Listeden ilgili ihale bulunur. Komisyon Şefi, Üyesi ve Başkanı sütunlarında
onaylayacak kişi işlemi ilk gerçekleştiren olacaktır.

işareti yoksa komisyonda ilk

Çift tıklayarak açılan ekranda parti durumları seçilir. Komisyon durumu satışı yapılan partiler için “Haddi Layık
Görüldü”, satışı yapılmamış partiler için “Pazarlıkta” olarak varsayılan şekilde listelenir. Değişiklik yapılmak
isteniyorsa değiştirilerek kaydedilir.
“Müşteri” ve “Tutar” alanları dolu ise Komisyon Durumu;





Pazarlıkta
İhaleden Çıkarıldı
Haddi Layık Görüldü
Haddi Layık Görülmedi olarak seçilir.

“Müşteri” ve “Tutar” alanları boş ise Komisyon Durumu;



Pazarlıkta
İhaleden Çıkarıldı olarak seçilir. Aksi halde uyarı verecektir.

Komisyon parti durumu doğru olacak şekilde seçtikten sonra Onayla butonuna basılır.

Liste görünümü şu şekilde olacaktır. Çift tıklayarak kaydı tekrar açıp pa rtiler üzerinde değişiklik yapılabilir ya da
onaydan kaldırıp parti durumlarını değiştirip tekrar onaylanabilir.

Parti üzerindeki değişiklikler diğer komisyon üyeleri onay verene kadar yapılabilir. Örneğin komisyon başkanı
onay verdikten sonra ilk onaylayan kişi parti durumlarını değiştirmek istediğinde şöyle bir hata mesajı alır.
Değişiklik yapmak istiyorsa diğer komisyon üyelerinin onaylarını kaldırması gerekir.

İlk kullanıcı onayladıktan sonra “komisyonun diğer üyeleri ” komisyon parti durumunu güncelleyemez. Örneğin
komisyon başkanı komisyon onayı vermek için parti ara yüzünü açtıktan sonra kırmızı işaretli alanı değiştiremez,
yalnızca “Onayla” butonu ile komisyon onayını vermiş olur.

Komisyon başkanı “Onayla” butonuna bastığında liste görünümü şu şekilde olur. Eğer isterse Onay Kaldır
butonu ile kendi vermiş olduğu onayı kaldırabilir.

Komisyon onayının tamamlanması için Komisyon şefinin de onay vermesi gerekmektedir. Komisyon şefi de
komisyon başkanı gibi aynı adımları takip ederek onaylayacaktır. Liste görünümü şu şekildedir. Çift tıklayıp
parti ekranı görüntülenir.

Onayla butonu ile komisyon şefi onay verir.

Komisyon üyelerinin tamamı onay verdiğinde ihale sonucunun durumu “Bölge Onayı Bekliyor” olacaktır.

b)

Bölge onayı
Onay durumu “Bölge Onayı Bekliyor” iken onaylama aşaması yapılır.
Bölge onayında Orman Bölge Müdürlüklerindeki İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü partilerin
durumuna karar verebilir.
Şube müdürü parti durumunu kaydettikten sonra, ilgili birimin bölge müdürü veya bölge
müdür yardımcısı onaylayarak ihaleyi sonuçlandırmış olur.

b.1) İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Onay Aşaması
Çift tıklayarak açılan ekranda parti durumları seçilir. Partinin şube durumu varsayılan olarak
“Onaylandı” olarak listelenir. Değişiklik yapılması isteniyorsa değiştirilip kaydedilir.

İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü komisyon parti durumunu değiştiremez, değiştirmek istediğinde sağdaki
uyarı verilecektir.

İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü onayladıktan sonra liste şu şekilde görünecektir.

b.1) Bölge Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısı Onay Aşaması
Çift tıklayarak açılan ekranda onayla butonuna basıldığında ihale sonucu nda parti durumları
aşağıdaki tabloya uygun şekilde güncellenecektir.

Komisyon Durumu
Pazarlıkta
Pazarlıkta
İhaleden Çıkarıldı
İhaleden Çıkarıldı
Haddi Layık Görüldü
Haddi Layık Görüldü
Haddi Layık Görülmedi
Haddi Layık Görülmedi

Şube Durumu
Onaylandı
Onaylanmadı
Onaylandı
Onaylanmadı
Onaylandı
Onaylanmadı
Onaylandı
Onaylanmadı

İhale Sonucunda Güncel Parti
Durumu
Pazarlıkta
İhaleden Çıkarıldı
İhaleden Çıkarıldı
İhaleden Çıkarıldı
Satıldı
İhaleden Çıkarıldı
İhaleden Çıkarıldı
İhaleden Çıkarıldı

Örn. Onayla butonuna basıldığında 2 nolu partinin durumu satıldı olurken, 3 nolu parti ihaleden çıkarılır . İhale
sonucu E-Satışa gönderilir.

