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BAŞLANGIÇ 
 
iyzico “Anında Sanal Pos” kurulumu sayesinde hiç beklemeden online satışa başlayabilir, 7 farklı kredi kartı 
ailesi ile taksitli ödeme alabilirsiniz. 
 
iyzico anında sanal pos ile entegrasyon sürecini sizler için daha anlaşılabilir ve kolay kılmak için bir 
entegrasyon rehberi hazırladık.  
 
Rehberde yanıt bulamadığınız ve de anlaşılır gelmeyen konularla ilgili bize  destek@iyzico.com adresi 
üzerinden ulaşabilirsiniz, sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. 
 

Natro E-Ticaret Hosting - iyzico Anında Sanal Pos Uygulaması 
 

Natro E-ticaret Hosting paketinizin yönetim kısmında, 
“iyzico Api Anahtarı” bölümündeki “API Anahtarı 
Oluşturmak İçin Tıklayın” linkine tıklayarak iyzico’ya 
anında sanal pos kurulumunu yapabilirsiniz. 

 

 
 
 
Kurulumu Başlattıktan sonra açılan formu doldurup kaydet butonuna basin. 
E-mail adresinizin doğru olduğunu kontrol etmeyi unutmayın. iyzico ekibi bundan sonraki süreçte sizinle 
burada girdiğiniz email adresiniz üzerinden iletişime geçecektir.  
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Bu kadar kolay, iyzico Anında Sanal Pos ile artık siteniz ödeme almak için hazır. Ödeme denemeleri 
yapabilir, yaptığınız test işlemlerini iyzico müşteri panelinizden kontrol edebilirsiniz. 
 

iyzico Sözleşmesi 
 

Anında Sanal Pos kurulumunu tamamlamanız ardından, iyzico tarafından mail adresinize iyzico panel 
şifrenizi oluşturmanız ve sözleşme sürecinizi tamamlamanız için bir mail gönderilecek.  

 

 
 
Gün içerisinde başvurunuz websiteniz ve şirket bilgilerinizi kontrol ederek sizden ek bilgi ve belgeler 
isteyebiliriz. Bu sürecin ideal tamamlanma süresi 48 saattir. 
 
Bizden, bilgi ve belgeler konusunda onay almadan şatışını gerçekleştirdiğiniz ürünleri kargolamamanızı 
rica ederiz.  
 
 
 
 

ENTEGRASYON TESTLERİ 
 

-Ödeme (başarılı ve başarısız) 
-3ds ödeme 
-3ds ödemede, 3ds ekranında vazgeç butonuna basmak 
-Taksitli ödeme (sepette taksite izin olmayan bir ürün var ise taksit seçeneklerinin görüntülenmemesi) 
-Sepette birden fazla ürün ile ödeme 
 
Yaptığınız test işlemlerini iyzico kontrol panelinizden kontrol etmeyi unutmayın. 
Tüm ödeme işlemlerinizi iyzico panelinizden anında iptal edebilirsiniz. 
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