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İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?
Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında yayınlanan yönetmelik
kapsamında; pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye,
reklam vb. içerikli ticari iletilerin, alıcının onayı olmadan
gönderilemeyeceği, izinli olarak gönderilen iletilerde ise alıcıların ret
imkânı olması gerektiği belirtilmiştir.

İleti Yönetim Sistemi; dijital ortamda alınan bu izinlerin;
saklanması, arşivlenmesi, belgelerin güvenliğinin ve gizliliğinin
sağlanması, gerektiğinde arşivden çıkarılması ve tüm bu süreçlerin
taraflarca kolaylıkla yönetilmesi için kurulmuş ulusal veri tabanıdır.

www.uyumsoft.comİYS Nedir?

Pazarlama, promosyon, kampanya, indirim,
hediye reklamları gibi ticari iletiler alıcının
onayı olmadan gönderilemez.

İYS kapsamında alınan izinler saklanır, 
arşivlenir ve belgelerin güvenliği sağlanır.

İleti Yönetim Sistemi kapsamında gönderilen
iletilerde alıcının ret imkanı vardır.

www.iys.org.tr

(0212)  467 33 33 / uyumsoftwww.uyumsoft.com
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www.uyumsoft.com

Yönetmelik gereğince 150.000 ve daha az sayıda
onaylı iletişim adresine (telefon numarası ve eposta adresi

sayısı toplamı) sahip olan işletmelerin bu izinleri
İYS'ye kaydetmesi gereken

son tarih 31 Mayıs 2021'dir.

(0212)  467 33 33 / uyumsoftwww.uyumsoft.com
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www.uyumsoft.com

Alıcılara önceden onayları alınmaksızın ticari ileti gönderilmesi veya

ticari iletinin alıcıdan alınan onaya uygun olmaması durumunda
9.515 Türk Lirasına kadar (bir defada birden fazla kişiye hukuka aykırı ileti

gönderilmesi halinde) bu ceza, on katına kadar arttırılarak uygulanmaktadır.

Ret bildirimine ilişkin yükümlülüklere uyulmaması durumunda
28.546 Türk Lirasına kadar, idari para cezası hizmet sağlayıcılara ve

aracı hizmet sağlayıcılara uygulanabilecektir. Ayrıca toplu gönderimler

halinde, idari para cezası tutarı on katına kadar arttırılabilmektedir.

İYS Data Yükleme Şablonu aracılığıyla,
yetkili iş ortağı UYUMSOFT üzerinden izinli

verilerinizi hızlı, otomatik ve
güvenli şekilde İYS'ye yükleyin.

e-Ticaret Kanunu uyarınca;

(0212)  467 33 33 / uyumsoftwww.uyumsoft.com
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İzinli verilerinizi İYS'ye aktarmanız için
yapmanız gerekenler;

Başvuru öncesinde Marka
Tescil Belgelerinizi
PDF formatında hazırlayın.

www.iys.org.tr
adresinden
başvurunuzu yapın.

*Elektronik imzanız yok ise;

MERSİS üzerinden bilgilerinizi
güncelleyerek veya elektronik
imza ile giriş yaparak başvuru yapın. www.uyumimza.com

(0212)  467 33 33 / uyumsoftwww.uyumsoft.com

Başvuru için;
www.uyumsoft.com/iys

                   ‘u İş Ortağı
olarak seçin!

İzinli ileti adreslerinizi
               ile hızlı,
zahmetsiz yükleyin.
Tek platformdan yönetin!
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Neden ?

Farklı sistemlerde tutulan verilerinizin,
İYS’ye otomatik aktarımını sağlar.

Toplu izinlerinizi bir tıkla
yükleyebilmenizi sağlar.

Birden fazla marka ve bayinizin izinlerini
tek bir platform da yönetebilmenizi sağlar.

7/24 kesintisiz hizmet
kolaylığı sağlar.

Kullanıcı dostu arayüz özelliği sayesinde,
UyumİYS panelini kolayca yönetebilmenizi sağlar.

(0212)  467 33 33 / uyumsoftwww.uyumsoft.com
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Ticari elektronik
ileti nedir?

Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri

doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak,

pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını arttırmak

amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan

her türlü ticari iletişimi ticari elektronik ileti

olarak adlandırılır.

İleti Yönetim
Sistemi'ne başvuru

aşamasında
hangi bilgi ve

belgeler gereklidir?

1.Hizmet Sağlayıcı'nın MERSİS numarası ve ticari elektronik

ileti gönderimi yaptığı markaların tescil belgeleri.

2.İmza yetkilisinin T.C. kimlik numarası, cep telefonu

numarası, kurumsal e-posta adresi.

Sistemi kullanmak için İleti Yönetim Sistemi

başvuru formunu kullanarak gerekli bilgi ve

belgeleri iletmeniz gerekmektedir. Başvuru

aşamasında girmiş olduğunuz bilgi ve belgeler kontrol

edilip doğrulandıktan sonra hesabınız kullanıma açılır.

İleti Yönetim
Sistemi'ne nasıl
başvurabilirim?

Hayır. Alıcıdan her bir Hizmet Sağlayıcı için onay

almanız gerekir. Ancak acentelik, özel yetkili işletme

ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine

verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya

markayla sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı

için de verilmiş kabul edilir.

İki farklı
işletmem var.

Biri için aldığım
onayı diğeri için

kullanabilir
miyim?

Sık Sorulan Sorular

(0212)  467 33 33 / uyumsoftwww.uyumsoft.com
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Hesabım açıldıktan
sonra elimdeki mevcut

izinleri ne zamana
kadar İleti Yönetim

Sistemi'ne
yüklemeliyim?

Tacir alıcı
ne anlama

gelmektedir?

150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı

(telefon numarası ve eposta adresi sayısı toplamı) olan

hizmet sağlayıcıların ise 31 Mayıs 2021'e kadar tüm izinleri

sisteme aktarmış olması gerekmektedir. Mevzuat gereğince,

bu tarih itibarıyla İYS'ye aktarılmamış izinler geçersiz

kabul edilecektir.

Yükleyeceğiniz izinler sadece şu verileri içerecektir:

• İletişim adresi (Telefon numarası veya e-posta adresi)

• İzin tarihi

• İletişim kanalı (arama/mesaj/e-posta)

• Alıcı tipi (Bireysel/Tacir)

• İzin kaynağı ('1 Mayıs 2015 öncesi', 'ıslak imzalı

onay formu', 'web sitesi' vb.)

Tacir, Mevzuat’ta tacir veya esnaf olarak nitelenen

alıcıdır. Bir iletişim adresi hem bireysel hem tacir

niteliğiyle İYS’ye kaydedilebilir.

Hayır. İleti Yönetim Sistemi, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında alınması

gereken ticari elektronik ileti izinlerinin tutulduğu

veri tabanıdır.

İleti Yönetim
Sistemi'ne

ekleyeceğim
izinler hangi

verileri
içerecektir?

KVKK kapsamında
alıcılardan almış

olduğum onayları da
İleti Yönetim

Sistemi'ne yüklemem
gerekiyor mu?

www.uyumsoft.comSık Sorulan Sorular

(0212)  467 33 33 / uyumsoftwww.uyumsoft.com
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1 Ocak 2021
öncesinde elimdeki

tüm elektronik
iletişim adreslerini

“onaylı” olarak
sisteme yükleyebilir

miyim?

Mevzuat gereğince sadece onaylı elektronik iletişim adreslerinin

sisteme eklenmesi gerekmektedir. 1 Ocak 2021 tarihine kadar yüklenmiş

onaylar için vatandaşlar, 15 Şubat 2021'e kadar izinlerini kontrol

edebilecektir. 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı

(telefon numarası ve eposta adresi sayısı toplamı) olan hizmet

sağlayıcıların 31 Mayıs 2021'e kadar yükledikleri izinlerin

son kontrol tarihi 15 Temmuz 2021'dir. Bu tarihlerden itibaren

söz konusu bu onaylar geçerli sayılacaktır.

İleti Yönetim
Sistemi'ne

kaydettiğim
izinler ne kadar

süreyle
saklanacak?

İleti Yönetim Sistemi'nde tutulan kayıtlar süresiz

olarak saklanır.

Hayır. Gönderilecek e-postalar için de alınmış onayların

İleti Yönetim Sistemi’ne eklenmesi gerekmektedir.

İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari

elektronik ileti gönderilemez.

İleti Yönetim
Sistemi’nde kayıtlı
olmayan e-posta

adreslerine de
gönderim

yapabilir miyim?

Hayır. Yönetmelik gereğince ticari elektronik ileti

göndermek isteyen hizmet sağlayıcıların İleti Yönetim

Sistemi’ne kayıt olması zorunludur.

İleti Yönetim
Sistemi'ne kayıt
olmadan ticari
elektronik ileti

göndermeye devam
edebilir miyim?

www.uyumsoft.comSık Sorulan Sorular

(0212)  467 33 33 / uyumsoftwww.uyumsoft.com



Türkiye'de
yerleşik olmayan

ancak yurt içi
müşterilerine ticari

elektronik gönderimi
yapan firmalar

İYS'ye kaydolmak
zorunda mıdır?

Türkiye'de yerleşik olmayan ancak Türkiye'deki alıcılara ticari

elektronik ileti gönderen firmaların apostil tasdiki yapılmış

faaliyet belgeleriyle başvurudaki yetkililerin yetki belgelerini

bilgi@iys.org.tr'ye göndermeleri gerekmektedir. Aynı belgeler

daha sonra posta yoluyla da İleti Yönetim Sistemi A.Ş.

Merkez adresine iletilmelidir.

Müşterilerimin
onay ve ret

bildirimlerini
İleti Yönetim

Sistemi dışında
alıyorum. Ne
yapmalıyım?

Yönetmelik gereğince İleti Yönetim Sistemi haricinde

almış olduğunuz onay ve ret bildirimlerini 3 (üç) iş günü

içerisinde sisteme eklemeniz gerekmektedir.

Hayır. Yönetmelik gereğince, İleti Yönetim Sistemi'nde

onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik

ileti gönderilemez.

İleti Yönetim
Sistemi'ne onaylı

iletişim adreslerini
aktarmadan ticari

elektronik ileti
göndermeye

devam edebilir
miyim?

Hayır. Kanun gereğince devam eden abonelik, üyelik veya

ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi

güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara

ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili

mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında

önceden onay alma zorunluluğu aranmaz.

Göndereceğim
her ileti için
onay almam
gerekir mi?
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Ankara
+90 (312) 266 42 74

Bursa
+90 (224) 242 10 02

Tokat
+90 (356) 252 14 34

Gaziantep
+90 (342) 502 36 18

Bakü
+99 (450) 742 64 84

İzmir
+90 (232) 290 12 74

/ uyumsoft www.uyumsoft.com

Kurumsal Kaynak Planlama ÇözümleriTicari Paket Çözümleri

Banka 
Bakiyem

Ünvanı: Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret A.Ş.

Genel Merkez Adresi: Çiftehavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü Teknoparkı A1 Blok – Kat:2 – No:201 P.K. 34220 Esenler / İstanbul / TÜRKİYE

Elektronik İletişim Adresi: uyumsoft@uyumsoft.com

Web: www.uyumsoft.com

Telefon Numarası (Santral): +90 (212) 467 33 33 (Pbx.)

Faks: +90 (212) 613 56 52

Tel (Satış): +90 (212) 467 33 33

e-Uyum Destek: 0850 222 00 52 – 0850 460 30 30

uyumERP Destek: +90 (212) 467 33 66

Eko Ürün Ailesi Destek: 0850 460 33 65

Dijital Dönüşüm Çözümleri

Mali Müşavir Çözümleri Perakende Çözümleri


