
E-SATIŞ TEMİNAT YATIRMA REHBERİ 

1) Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ihale listesini görüntüleyiniz (https://esatis.ogm.gov.tr/ihaleler). 

 

Listeden ilgili ihaleyi bulunuz. Başlığına veya fotoğrafına tıklayarak partilerini görüntüleyebilirsiniz. 

https://esatis.ogm.gov.tr/ihaleler


2) Partileri görüntülediğinizde sizi aşağıdaki gibi bir sayfa karşılayacaktır. 

 

Müşteri seçim kutusu 

Sepete Ekle Butonu 



Teminat ödemesi yapmak istediğiniz parti veya partileri, “Sepete ekle” butonuna tıklayarak sepetinize ekleyiniz. “Müşteri Seçim Kutusu” birden fazla 

müşteri için yetkili olduğunuz durumlarda kullanılmaktadır. Eğer birden fazla müşteri üzerinde teminat ödemesi yapma yetkisine sahipseniz; bu kutu 

üstünden ilgili müşteriyi seçip, o müşteri adına işlemi yürütebilirsiniz. 

Sepete Parti Ekleme Kısıtlamaları 

1) İhalenin tarihi geçtiyse sepetinize parti ekleyemezsiniz. 

2) Dikili satış ihaleleri için, sadece 1(bir) partiyi sepetinize ekleyebilirsiniz. 

3) Sepetinizde var olan partinin ihalesi dışında başka bir ihalenin partisini sepetinize ekleyemezsiniz. 

4) Sepetinizde bir müşterinin partisi varsa başka bir müşterinin partisini sepetinize ekleyemezsiniz. Örneğin; A müşterisi için 1 no’lu partiyi 

sepetinize eklediniz. B müşterisi için 2 no’lu partiyi sepetinize ekleyemezsiniz. 

5) Yetkilisi olduğunuz müşterinin, sepete eklemek istediğiniz partinin odun türü için yetkisi yoksa, partiyi sepete ekleyemezsiniz (Sektör 

yetkisi eksiktir. Orbis’ten müşteri için sektör tanımlaması yaptırmanız gerekmektedir.). 

6) Size yetki tanımlaması yapan “Müşteri Sistem Sorumlusu” ilgili ihalenin birimi için yetki vermediyse sepetinize partiyi ekleyemezsiniz 

(Müşteri Sistem Sorumluları tüm birimler için yetkiye sahiptir.). 

7) Yetkili olduğunuz bir müşteri ile teminat ödemesi yaptıktan sonra; diğer yetkili olduğunuz müşteri için ödemesini yaptığınız partiyi 

sepete ekleyemezsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Sepetinizdeki parti veya partilerin ödemesini yapmak için sağ üst kısımda bulunan sepet butonuna tıklayınız. Ardından sizi aşağıdaki gibi bir sayfa 

karşılayacaktır. 

 

Bu sayfada sepetinize eklediğiniz partileri görüntüleyebilirsiniz. Ödemesini yapmaktan vazgeçtiğiniz partileri “Sepetten Çıkar” butonunu kullanarak 

sepetinizden kaldırabilirsiniz. Ödeme işlemine devam etmek için “Devam Et” butonuna tıklayınız. 

 

 

 

Sepet Butonu 

İşlem yapılacak müşteri 

Sepetten Çıkar 



4) Aşağıdakine benzer bir şartname onaylama sayfası ile karşılaşacaksınız. 

 

Okuduktan sonra “Onaylıyorum” butonuna tıklayarak işleme devam ediniz. 

 



5) Adres seçimi için sizi aşağıdaki gibi bir sayfa karşılayacaktır. 

 

Burada adres seçiminizi yaptıktan sonra “Devam Et” butonuna tıklayınız. Eğer hiç adresiniz yoksa sayfa üzerinde sizi yönlendirecek bir yazı bulunacaktır onu 

takip ediniz. 

 

 

 

 



6) Ödeme bilgilerini gireceğiniz aşağıdaki gibi bir sayfa ile karşılaşacaksınız. 

 

Bu forma herhangi bir bilgi girmeden önce lütfen tarayıcınızın adres satırını kontrol ediniz. Eğer E-Satış’ın tek gerçek alan adı olan “esatis.ogm.gov.tr” 

dışında başka bir alan adı görürseniz kart bilgilerinizi kesinlikle girmeyiniz. Aksi halde oluşabilecek zararlarda sorumluluk sizin olacaktır.  

 



Bu kısımda isterseniz kart ile ödeme yapabilir veya Orbis’te tanımlı “Global Teminat Mektubu”nuz varsa onu seçerek ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Eğer global mektubunuz varsa “Global Teminat Mektubu İle Ödeme” sekmesine geçtiğinizde size görünecektir. Bakiye yeterli olduğunda “Ödeme Yap” 

butonuna tıkladığınız anda işleminiz tamamlanacaktır. 

 

 

 

 



Kredi/Banka kartı ile ödeme yapan kullanıcılar zorunlu olarak 3D Secure ile ödemesini gerçekleştirecektir. Bu kapsamda kart bilgilerinizi girdikten sonra E-

Satış sizi bankanızın 3D sayfasına yönlendirecektir. 

 

Kısa bir süre bekledikten sonra sizi bankanızın 3D doğrulama sayfası karşılayacaktır. (Bankaların doğrulama sayfaları farklılık göstermektedir. Aşağıdaki görsel 

örnek olarak verilmiştir.) 

 

Kart sahibinin telefonuna gelecek olan şifreyi kutucuğa girerek “Gönder” butonuna tıklayınız. 



7) Ödemeniz başarıyla gerçekleştikten sonra sizi aşağıdaki gibi bir sayfa karşılayacaktır. 

 

 

 

 



8) Ödemenizle ilgili detayları görmek isterseniz; Sağ üst kısımda bulunan “Hesabım” butonuna tıklayınız, ardından sol kısımdaki menüden “Teminat 

Yatırdığım Partiler” bağlantısına tıklayınız. 

 

Detay butonuna tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır. 

 



 

*Kart numaranızın sadece belirli bir kısmı açık olacak şekilde (ilk 4 ve son 3 hanesi) sistemde bilgi amaçlı saklanmaktadır. 


