
İleti Yönetim Sistemi
hs.iys.org.tr üzerinden paket satın alma 

kılavuzu



• İYS’ye yalnızca 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. 
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 
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.



Örnek 1 (Ücretsiz) – Paket Seçimi



Örnek 1 (Ücretsiz) – Sözleşme Onay

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



Örnek 2 (Ücretli) – Paket Seçimi



Örnek 2 (Ücretli) – Sözleşme Onay



Örnek 2 (Ücretli) – Ödeme Adımı

• Ödeme, kredi kartı veya banka transferi yoluyla yapılabilmektedir.



Örnek 2 (Ücretli) – Kredi Kartı ile Ödeme

• Ödeme, peşin veya taksitli olarak 
yapılabilmektedir.

• Kartınıza özel taksit bilgilerine ulaşmak için 
kart numarasını girmeniz gerekmektedir veya 
sağ üstte yer alan «Taksit Seçenekleri» 
butonuna tıklayarak tüm kartlar için taksit 
imkânlarını görebilirsiniz.

• Kart bilgileri girildikten ve taksit sayısı 
seçildikten sonra «Öde» butonuna tıklanır 

• Onay için «Ödemeyi Tamamla» butonuna 
tıklayarak, varsa bankanızın güvenlik adımı 
sayfasına geçerek paket satın alımını 
tamamlayabilirsiniz.



Örnek 2 (Ücretli) – Banka Transferi ile Ödeme

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



Örnek 2 (Ücretli) – Banka Transferi ile Ödeme

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


