
Paket Satın Alma, İş Ortağı 
AHS Yetkilendirme Kılavuzu

İleti Yönetim Sistemi



İYS’yeyalnızca hizmet sağlayıcı yetkili kişisinin e-Devlet 
bilgisiyle giriş yapabilirsiniz.

Başvuru esnasında bilgisi verilen hizmet sağlayıcı yetkili 
kişisi haricinde bir kişiye giriş yetkisi tanımlamak 
istiyorsanız bilgi@iys.org.tr ‘ye eposta göndererek 
«İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME TALEP 
FORMU» talep ediniz.

•

•





Paket Yönetimi sayfasına gidiniz.



Tüm hizmet sağlayıcılar ücretsiz olarak 
sunulan Temel Hizmetler’den faydalanabilir.

Bir iş ortağı yetkilendirerek entegrasyon modülünden 
faydalanmak isteyen hizmet sağlayıcılar «Paket değiştir» 
butonuna tıklayarak paket satın alma sayfasına gidebilir.



Adres sayısı, hizmet sağlayıcının İYS’ye onaylı olarak kaydedeceği toplam telefon numarası sayısı ve toplam eposta adresi sayısından büyük olanıdır.

yetkilendirmek istiyorsa İLETİ-250 paketini satın almalıdır.

İLETİ-5 her zaman, İLETİ-25 ve İLETİ-75 paketleri ise geçici süreyle ücretsiz olarak sunulmuştur.

Bu paketleri satın alan hizmet sağlayıcılar, paket değişimi yapılmadığı sürece 1 yıl süreyle bu paketleri kullanabilirler.

Örneğin, onaylı 200 bin eposta adresi ve 150 bin telefon numarası kaydeden bir hizmet sağlayıcının adres sayısı 200 bin olarak kabul edilir ve iş ortağı 
•

• 

•



Örnek 1 (Ücretsiz) –Paket Seçimi



için bu son adımdır. 

«Tamamla» butonuna tıklandıktan 
sonra «Paket Yönetimi» sayfasından 
hizmet sağlayıcının aktif paketi 
görüntülenebilir.

Paket alımı tamamlandıktan sonra
artık iş ortağı yetkilendirmesi 
yapılabilir.

İLETİ-5, İLETİ-25 ve İLETİ-75 paketleri 

Örnek 1 (Ücretsiz) –Sözleşme Onay

•

•

•



Örnek 2 (Ücretli) –Paket Seçimi



Örnek 2 (Ücretli) –Sözleşme Onay



Ödeme, kredi kartı veya banka transferi yoluyla yapılabilmektedir.

Örnek 2 (Ücretli) –Ödeme Adımı

•



yapılabilmektedir.

Kart bilgileri girildikten ve taksit sayısı 

tıklayarak, varsa bankanızın güvenlik adımı
sayfasına geçerek paket satın alımını 

kart numarasını girmeniz gerekmektedir veya

butonuna tıklayarak tüm kartlar için taksit 

tamamlayabilirsiniz.

Ödeme, peşin veya taksitli olarak 

seçildikten sonra «Öde» butonuna tıklanır 

Onay için «Ödemeyi Tamamla» butonuna 

Kartınıza özel taksit bilgilerine ulaşmak için

sağ üstte yer alan «Taksit Seçenekleri» 

imkânlarını görebilirsiniz.

Örnek 2 (Ücretli) –Kredi Kartı ile Ödeme

•

•

•

•



Örnek 2 (Ücretli) –Banka Transferi ile Ödeme

Açılan pencerede «Onayla» seçilerek son adıma geçilir.
Banka transferi yapılacak bankanın bilgileri not edilir ve «Tamamla» butonuna tıklanır. •

•



Havale/EFT yapılırken açıklama bilgisine mutlaka «Sipariş Kodu» ve «Firma Unvanı» yazılmalıdır.
Bir hatayla karşılaşmanız durumunda muhasebe@iys.org.tr adresine eposta gönderebilirsiniz.

Örnek 2 (Ücretli) –Banka Transferi ile Ödeme

• 
•



Marka Yönetimi -İş Ortağı Yetkilendirme

İş Ortağı Ekle butonuna 
basarak iş ortaklarını 
listeleyiniz.

AHS Ekle butonu ile varsa 
aracı hizmet sağlayıcınızı 
seçiniz.

İLETİ paketi tanımlanmış hizmet sağlayıcı, aşağıdaki ekranlar aracılığıyla web sitesi üzerinden iş ortağı yetkilendirme işlemini tamamlayabilir. 
Aşağıda ok ile gösterilen marka yönetimi sekmesine tıklandığında, marka yönetimi ekranıaçılacaktır.

Marka yönetimi sayfasına gidiniz.

• 
•



Yetkilendirmek istediğiniz kanalları seçerek 

İş ortağı eklebutonunabasıldığında, karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz iş ortağını seçebilir, her marka için farklı iş •
ortağı yetkilendirmesi yapabilirsiniz.

İş ortağınızı seçiniz. yetkilendirmenizi tamamlayabilirsiniz.

İş Ortağı Seçimi

Açılan listede Poli Telekomünikasyon İlerişim Bilişim
Danışmanlık Reklam San veTic. Ltd Şti'yi  işortağı olarak seçiniz.



Aracı hizmet sağlayıcılar başlığının altından «AHS Ekle» seçeneğine tıklanır. 
Birden fazla markası olan hizmet sağlayıcılar, her bir markası içinayrı ayrı 
aracı hizmet sağlayıcı seçimi yapmalıdır.

Aracı Hizmet Sağlayıcı Seçimi

Marka Yönetimi sayfasına gidiniz.



Açılan listede Mobilişim İletişim AŞ'yi aracı
hizmet sağlayıcınız olarak seçiniz.

Aracı hizmet sağlayıcılar, sizin adınıza İYS’ye veri

izin durumlarında değişiklik yapamaz.

Aracı hizmet sağlayıcılar, yalnızca gönderim öncesi 
iznin olup olmadığının kontrolünü yapabilir, yani 
yalnızca okuma yetkisine sahiptir.

Örneğin, yalnızca SMS gönderimine aracılık eden bir 
mobil operatör için mesaj izinlerine yetki verilmesi 
yeterlidir. 

aktarımı yapamaz, izinlerinizi toplu olarak göremez, 

•

•

•

•



Üyelik işlemlerinizi tamamladığınızda 

bizimle iletişime geçin

İLETİŞİM KANALLARI

Kurumsal:  +90 216 606 4091

Whatsapp: +90 543 384 4091

E-posta: destek@izinver.net

Web: izinver.net/#iletisim


