9 ADIMDA İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ
İleti Yönetim Sistemi (İYS), 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve Ticari İletişim
ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğince sunulan, hizmet sağlayıcıların; arama, SMS mesaj ve e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları
saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik ileti şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan
tanıyan, güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemidir.
Detaylı bilgi için İYS’nin Nedir? sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Yönetmelik gereğince;
150 bin adet ve üstünde ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için 31 Aralık 2020 tarihine,
150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar 31 Mayıs 2021 tarihine kadar İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılmayan
onaylar geçersiz olacaktır.
Euromsg Express kullanıcılarına, aktif paketleri süresince İYS entegrasyonu ve izinli veri aktarımı ücretsizdir!
İleti Yönetim Sistemi (İYS) kayıt işlemi için yapılması gereken işlemler aşağıda adım adım anlatılmaktadır.
Her bir adım, bir sonraki adıma bağlı olması nedeni ile işlemler aşağıdaki adım sıralaması ile yapılmalıdır.
Bir önceki adımı tamamlamayan kullanıcıların talepleri İYS tarafından işleme alınmamaktadır.
İÇİNDEKİLER
1.Adım: İYS Ön Başvuru
2.Adım: Başvuru Durumu Sorgulama
3.Adım: Başvuru Onayı Sonrasında İYSKod Alınması
4.Adım: İYS, İleti Paketi Sözleşmesi
5.Adım: İş Ortağı Ataması
6.Adım: İYS Bilgilerinin Panele Eklenmesi
7.Adım: İzin Durumu Onaylı Üyelerin İndirilmesi
8.Adım: Üyelere İYS Bilgilerinin Eklenmesi
9.Adım: Üyelerin İYS Bilgileri İle Yüklenmesi

1. Adım: İYS Ön Başvurusu

İleti Yönetim Sistemi (İYS) kaydı 2 şekilde yapılabilir.

1.1.

Islak İmza ve Kargo Yolu İle Başvuru

E-imzanız yok ise ve elektronik ortamdan başvuru yapmak istemiyorsanız, manuel başvuru
adımlarını kullanabilirsiniz.
Manuel başvuru adımları, MERSİS kaydı olan ve olmayanlara özel iki ayrı seçenek
sunmaktadır. MERSİS numarası olanların bu kanaldan başvuruları kabul edilmemektedir.

1.2.

Elektronik Başvuru

MERSİS kaydınız var ise,
İster E-Devlet kanalından
İsterseniz E-İmza ile başvurularınızı elektronik ortamda gerçekleştirebilirsiniz

1.1. Islak İmza ve Kargo Yolu İle Başvuru Adımları
Tüm bilgi ve belgelerin teyit edilebilmesi için öncelikle onkayit@iys.org.tr adresine iys@euromsg.com mail adresini cc ye ekleyerek
göndermenizi rica ederiz.
MERSİS numaranız varsa;
E-Devlet kanalı veya İYS web sitesi zorunludur. E-posta ile başvuru kabul
edilmemektedir.

MERSİS numaranız yoksa;
MERSİS numarası olanların
edilmemektedir.

Gerekli Bilgiler:
 İmzaya Yetkili Kişi TCKN (Yabancı Firma Yetkilisi için Pasaport No)
 İmzaya Yetkili Kişi Ad Soyad
 Yetkili Kişi E-Posta
 Yetkili Kişi Cep Telefonu
 Ticaret Unvanı
 MERSİS Numarası
 Vergi Kimlik Numarası
 Vergi Dairesi
 Web Sitesi
 İletişim Numarası
 İl
 İlçe
 İletişim Adresi

Gerekli Bilgiler:
 İmzaya Yetkili kişi TCKN (Yabancı firma yetkilisi için Pasaport No)
 İmzaya Yetkili kişi ad soyad
 Yetkili kişi e-posta
 Yetkili kişi cep telefonu
 Ticaret Unvanı
 Vergi Kimlik Numarası
 Vergi Dairesi
 Web Sitesi
 İletişim Numarası
 İl
 İlçe
 İletişim Adresi

Gerekli Belgeler :

Gerekli Belgeler





İmza sirküleri
Ticaret sicil gazetesi
Kaşeli ve imzalı taahhütname
Taahhütnameyi indirmek için tıklayınız.

Önemli: İYS Kullanım Taahhütnamesini tüm sayfaları kaşeli ve imzalı olacak
şekilde İYS’ye kargo ile göndermenizi rica ediyoruz. Diğer belgelerin
gönderilmesi gerekli değildir.







bu

kanaldan

başvuruları

kabul

Vergi levhası fotokopisi (yoksa vergi numarasını içeren belge)
İşletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
İşletme yetkilisinin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza sirküleri
Varsa oda (meslek kuruluşu) kayıt belgesi
Kaşeli ve imzalı taahhütname
Taahhütnameyi indirmek için tıklayınız.

Önemli: İYS Kullanım Taahhütnamesini tüm sayfaları kaşeli ve imzalı olacak
şekilde İYS’ye kargo ile göndermenizi rica ediyoruz. Diğer belgelerin
gönderilmesi gerekli değildir.

İYS Kargo Bilgileri
Alıcı: İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ A.Ş.
Adres: Esentepe Mah. Harman 1 Sokak. No: 10-5 TOBB Plaza Şişli / İstanbul

Telefon: 0850 333 3338

1.2. Elektronik Başvuru Adımları
İleti Yönetim Sistemi (İYS) ne elektronik başvuru yapmak için gereklilikler,
Kurumsal e-posta adresine sahip olmanız gerekmektedir.
Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesini online ortamda imzalamak için bilgisayarınıza Adobe Acrobat Reader'ın kurulu olduğundan emin
olunuz.
MERSİS’te yer alan bilgilerinizin doğru olduğundan emin olunuz. Güncel olmayan bilgilerinizi ancak MERSİS üzerinde güncelleyebilirsiniz.

Elektronik Başvuru Adımları
Öncelikle tarayıcınız üzerinden www.iys.org.tr adresine gidiniz.
Başvuruya başlamadan önce yukarıda yer alan gerekliliklere sahip olduğunuzdan emin olunuz.
Ana sayfada yer alan “Hemen Başvur” butonuna tıklayınız.

Hemen Başvur’a tıklanmasının ardından yönlendirilen sayfada;


Eğer MERSİS kaydınız var, e-imzanız yok ise “E-Devlet girişi” ile İYS başvurunuzu yapabilirsiniz.



Eğer MERSİS kaydınız var, e-imzanız var ise “E-İmzayla başvuruya başla” ile İYS başvurunuzu yapabilirsiniz.

E-İmzayla başvuru
Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesini online ortamda imzalayabilmek için firmanıza ait Elektronik İmza tokenınızın yanınızda olması gerekmektedir.
Firmanıza ait kurumsa e-posta adresini girip,
Güvenlik kodunu ilgili alana girdikten sonra “Doğrula” butonu ile devam ediniz.

Doğrula butonuna basmanızın akabinde, bir önceki ekranda girmiş olduğunuz e-posta adresine bir doğrulama kodu gönderilecektir. Lütfen girmiş olduğunuz eposta adresini kontrol edip, doğrulama koduna erişiniz. (Doğrulama kodu için lütfen e-posta kutunuz içerisinde yer alan tüm alanları kontrol ediniz.)
Doğrulama kodunu İYS tarafından size verilen süre içerisinde ve doğru girmeye dikkat ediniz.

Doğrulama kodunu girip, “Başvuruyu Başlat” butonuna tıklanmasının akabinde Sorgulama ekranına ulaşacaksınız.
Bu ekranda firmanıza ait Mersis Numarası ile yetkili kişinin TC Kimlik Numarasını yazıp, sorgula butonuna basmanız gerekmektedir.

Sorgula butonuna tıklanması ile geçilen ön başvuru formu ekranında kurumun mersis numarası ile eşleşen bilgileri ekrana gelir. Formdaki eksik bilgiler (web sitesi,
irtibat numarası) doldurulur. GSM numarası yazılır ve SMS ile gönderilen doğrulama kodu ekranda ilgili alana yazılarak devam edilir.

Belge yükleme aşamasına geçilmesi ile birlikte Kullanım
Taahhütnamesini İndir’e tıklanıp indirilen taahhütname kurum yetkilisi
tarafından E-İmza ile imzalanarak, Kullanım Taahhütnamesini Yükle
kısmından geri yüklenir.

Taahhütnamenin geri yüklenmesi ile ön başvuru adımlarınız tamamlanır.
Bu adımdan sonra İYS ön başvuruyu inceler ve kayıt sırasında girmiş
olduğunuz mail adresine sonucu iletir.

İYS tarafından ön başvurunuzun incelenip, onaylanmasının akabinde kayıt sırasında girmiş olduğunuz mail adresine gönderilen link üzerinden başvuru
devam ettirilir.

Devamında ileti gönderimi yapılan markalarla ilgili formların doldurulması gerekecektir. Elektronik ticari iletiler hangi marka adına gönderiliyorsa o markalar
eklenmelidir.

İstatiksel bilgiler alanına bir önceki yıl gönderilen ticari
elektronik ileti verileri eklenir.

Son olarak başvuruyu tamamla butonuna basılarak süreç tamamlanır.
Bilgileriniz ve yolladığınız belgeler İYS hesap yöneticileri tarafından kontrol edildikten sonra bir değişiklik istenmemesi halinde iletmiş olduğunuz iletişim
kanallarına İYS tarafından ön başvuru numaranız gönderilir.
Dikkat: Ön başvuru numarası, İYSKod değildir.

2.Adım: İYS Başvuru Durumu Sorgulama
Bilgileriniz ve yolladığınız belgeler İYS hesap yöneticileri tarafından kontrol edildikten sonra bir değişiklik istenmemesi halinde iletmiş olduğunuz iletişim kanallarına
İYS tarafından ön başvuru numaranız gönderilir.
Dikkat: Ön başvuru numarası, İYSKod değildir.
Başvuru durumunuzu sorgulamak için buraya tıklayarak Başvuru Sorgulama Formu’nu doldurmanız yeterlidir.

3. Adım: Başvuru Onayı Sonrasında İYSKod Alınması

1.adımdan sonra başvuru İYS kontrolüne gönderilir ve İYS
tarafından başvurunun onaylanması beklenir.
Başvurunuzun onaylanması sonucunda İYS tarafından e-posta
aracılığı ile size İYSKod ve BrandKod gönderilir.

İYS tarafından yollanacak olan İYSKod ve var ise BrandKod Örnek Görüntüsü

4. Adım: İYS, İleti Paketi Sözleşmesi
İYS ön başvurunuzun tamamlanması ve İYS tarafından İYSKod ve BrandKodunuzun size gönderilmesi sonrasında, İYS tarafından belirlenmiş İleti Paketlerinden
birini seçmeniz gereklidir.
İleti paketleri için tıklayınız.

Firmanızın yetkilisi tarafından, firmanıza ait kurumsal e-posta adresinden seçmiş olduğunuz ileti paketi bilgisinin de eklendiği aşağıda yer alan şablon,
satis@iys.org.tr ’ye gönderilmelidir.

“ ____________________________ (ticari unvan yazılacaktır), _______(İYS kodu yazılacaktır)İYS koduna sahip firmamız adına İLETİ ____ paketi teklifini
_________________(hizmetsağlayıcının kurumsal e-posta adresi yazılacaktır) e-posta adresine iletilmesini rica ederiz. “

Tarafınızca İYS ye gönderilen bu talebe istinaden, İYS tarafından
firmanıza ait kurumsal e-posta adresine teklif gönderilir. İYS
tarafından size gelecek e-posta örneği aşağıdadır

.

Teklifi incelemek için tıkladığınız bağlantı sonucunda, internet
tarayıcısında aşağıdaki gibi bir sayfa açılır ve “Yukarıda bulunan
sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum.” butonu aktif olur.

Ödeme ekranına geçiş sonrası kredi kartı veya nakit para kartı ile yapacağınız ödeme işlemi sonrasında İLETİ paketi alım işleminiz tamamlanır.

5. Adım: İş Ortağı Ataması
İYS kaydını tamamlamış, İYS Kodunu ve İLETİ paketini almışsanız, üyelerinizi İleti Yönetim Sistemi(İYS)'ne aktarabilmemiz için İleti Yönetim Sistemi(İYS)
panelinden bizi İş Ortağı (entegratör) olarak atamanız gerekmektedir.

Bizi İş Ortağı (entegratör) olarak atamak için hs.iys.org.tr
adresinden “marka yönetimi” sayfasına gidiniz.
Marka yönetimi sayfasında karşınıza çıkan her bir marka için
iş ortakları sütununda yer alan “İş Ortağı” metnine tıklaynız.

İş ortağı metnine tıklamanız ile birlikte açılan sayfada yer alan
“İş Ortağı Ekle” butonuna tıklayınız.

İş Ortağı Ekle butonuna tıklamanızın ardından açılan pop up
içerisinde yer alan arama çubuğu içerisine HEDEF MEDYA
TANITIM İNTERAKTİF MEDYA PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
yazmanız sonucunda çıkan firma ünvanımıza tıklayarak
firmamızı seçiniz.

Related Digital olarak sadece E-Posta izinlerinizin İYS’ye aktarılması ve izinlerinizin
senkron tutulması süreçlerinde İYS resmi iş ortağı olmamız nedeni ile, iş ortağı
olarak firmamızı seçmenizin ardından E-Posta İzinlerinde Okuma ve Yazma
yetkisini işaretleyiniz.
Eğer firmanız adına mutabakat yönetimini de yapmamızı isterseniz Mutabakat
Yönetimi’ni de işaretleyiniz.

En son olarak Yetkilendir butonuna tıklayınız ve kaydediniz.

İYS KAYDINIZI TAMAMLAYIP, İYS KODUNUZU ALIP, BİZİ İŞ ORTAĞI OLARAK ATADIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER:

6.Adım: İYS Bilgilerinin Panele Eklenmesi
https://console.euromsg.com/login adresi üzerinden Euromsg Express paneline giriş yaptıktan sonra
Ayarlar > İYS Bilgileri ekranında yer alan İYSKod, BrandKod ve İş Ortağı ataması onayını işaretlemeniz gerekmektedir.

7.Adım: İzin Durumu Onaylı Üyelerin İndirilmesi
Euromsg Express paneline giriniz.
1.Üye ve Liste Yönetimi > 2. Listeler ekranından içerisinde üyelerinizin bulunduğu listenin / listelerin 3. detayına giriniz.

Detayına girmiş olduğunuz liste içerisinde yer alan filtreleme özelliği ile 4. “onaylı üyeler”inizi filtreleyiniz.
İndir butonu ile indirme işleminizi gerçekleştiriniz.

Listelerini silmeden güncelleyebilirler ve bu durumda üye kota kaybına uğramazlar.
Ancak indirilen liste içerisinde yer almayan yeni bir üye eğer listeye eklenir ise sistemde bu yeni üye olarak algılanır ve üye kotasından düşülür.

8.Adım: Üyelere İYS Bilgilerinin Eklenmesi
Alıcı E-posta adresi
Bireysel İzin Tarihi: İzinlerin tarih formatı YIL-AY-GÜN SAAT:dakika, saat dilimi Türkiye saati kabul edilir.
Bireysel İzin Kaynağı: Üyelerinize elektronik ileti göndermek için almış olduğunuz izinleri hangi kaynak üzerinden almış olduğunuzun bilgisidir. İYS için
girebileceğiniz kaynak tipleri ve açıklamaları aşağıdadır;
İzin Kaynağı
HS_2015
HS_KARAR
HS_FIZIKSEL_ORTAM
HS_ISLAK_IMZA
HS_ETKINLIK
HS_ATM
HS_EORTAM
HS_WEB
HS_MOBIL
HS_MESAJ
HS_EPOSTA
HS_CAGRI_MERKEZI
HS_SOSYAL_MEDYA

Açıklaması
Alıcı,1 Mayıs 2015 tarihi öncesinde onaylı olarak kaydedilmiştir.
İzin durumu, hizmet sağlayıcının kendi isteğiyle RET olarak belirlenmiştir.
İzin, hizmet sağlayıcı tarafından fiziksel ortamda alınmıştır.
İzin, alıcının bir formu veya anketi imzalaması üzerine alınmıştır. (formların yüklenmesine gerek olmamaktadır.)
İzin, hizmet sağlayıcının düzenlediği bir etkinlikte alınmıştır.
İzin, hizmet sağlayıcıya ait yerleşik ATM cihazıyla alınmıştır.
İzin, hizmet sağlayıcıya ait bir elektronik ortamda alınmıştır.
İzin, hizmet sağlayıcının web sitesi üzerinde yapılan bir işlemle alınmıştır.
İzin, hizmet sağlayıcıya ait mobil uygulama üzerinden alınmıştır.
İzin, hizmet sağlayıcıya ait kısa mesaj numarası üzerinden alınmıştır.
İzin, hizmet sağlayıcıya ait e-posta vasıtasıyla alınmıştır.
İzin, hizmet sağlayıcıya bağlı bir çağrı merkezinde sesle veya numara tuşlamayla alınmıştır.
İzin, hizmet sağlayıcıya ait sosyal medya aracı üzerinden alınmıştır.

Tacir İzin Onayı: var ise ONAY yazmanız yeterlidir.
Aynı iletişim adresi için bir bireysel, bir tacir izin kaydı oluşturulabilir. Örneğin, perakende sektöründeki bir hizmet sağlayıcıyla ticari bağı bulunan bir muhasebeci
aynı zamanda bu hizmet sağlayıcının bireysel müşterisi de olabilir. Dolayısıyla aynı iletişim adresi hem tacir hem de bireysel alıcı olarak İYS'ye kaydedilebilir.

Her üyeniz için bu bilgileri eklemek zorundasınız.
Bu bilgilere sahip olmayan üyeleriniz, İYS tarafından izinli alıcı olarak kabul edilmeyecektir.

9.Adım: Üyelerin İYS Bilgileri İle Yüklenmesi
İYS tarafından sizden her bir üyeniz için istenen bilgileri ekledikten sonra, üyelerinizi bu bilgiler ile birlikte Euromsg Express paneline yüklemeniz
gerekmektedir.
Yükleme işleminden sonra, Euromsg Express hesabınızda aktif paketinizin bulunması durumunda, İYS ye verileriniz Euromsg Express tarafından
aktarılacaktır.
Yükleme işlemi için;

1. Üye ve Liste Yönetimi > 2. Listeler> İndirmiş olduğunuz liste > 3. Detay

4. Üye Ekle > Kopyala Yapıştır Yükle

Hazırlamış olduğunuz bu dosya içerisindeki bilgileri (dosya içerisinde otomatik eklenen ilk ve son satırı yani üye bilgisi olmayan bilgi olan satırları silerek)
kopyalayıp,
5. Yapıştırma alanına yapıştırın.
6. İleri butonuna tıklayın.

Karşınıza, içerisinde üye bilgilerinizin yer aldığı bir tablo çıkacaktır.
7. Bu tablodaki bilgilere ait sütunların hangi bilgileri içerdiğinin seçimini yapın.
8. Kaydet butonu ile yükleme talebinizi oluşturun.

9 Adım sonucunda İYS ile ilgili yapılması gerek tüm işlemlerinizi tamamlamış olmaktasınız.
Yükleme işleminden sonra, Euromsg Express hesabınızda aktif paketinizin bulunması durumunda, İYS ye verileriniz Euromsg Express tarafından aktarılacaktır.

