
İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ 
HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME 
İYS İş Ortakları; İYS’den API lisansı kullanımı ve canlı ortama erişim hakkı elde ederek, kendi 
müşterilerinin İYS hizmetlerini kullanılmasına imkân sağlayan firmalardır. CRM yazılımı, ERP yazılımı, 
toplu kısa mesaj, e-posta gönderimi, çağrı merkezi hizmeti vb. hizmetler veren firmalar, İYS’nin İş 
Ortağı olmak için başvuruda bulunabilirler. 

İletişim adresi sayısı 250.000’den az olan hizmet sağlayıcılar, ileti hizmetlerine ancak 
yetkilendirdikleri iş ortakları üzerinden erişim sağlayabilirler. İleti paketleri hakkında daha fazla bilgi 
almak için tıklayın. 

İş ortağı olarak, Related Digital üzerinden İYS’ye yüklenecek datalar için aşağıdaki bilgileri 
inceleyiniz. 

Related Digital üzerindeki izinli verinizi almak için, clientsupport@euromsg.com üzerinden 
bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. 

İYS formatındaki ilk veri dosyanız oluşturulurken Related Digital üzerindeki üye izin datanız bir FTP 
alanına bırakılacaktır. (İlgili data sadece referans bazlı ve email izni aktif olanlardan oluşacak.) 
Related Digital tarafından sağlanan FTP hesapları üzerinden dosya alışverişi yapılacaktır. (FTP’si 
bulunmayan müşteriler için FTP oluşturulacak ve erişim için gerekli şifre mail yoluyla iletilecek.) 

Burada İYS ile birlikte zorunlu hale gelmiş kolonları aşağıdaki formatta ekleyerek datanızı tekrar ilgili 
FTP’ye bırakmanız gerekecek. İYS'ye üye verilerinin iletilmesi Related Digital tarafından yapılacaktır. 

Önemli: Eğer üyeye ait email permit bilgisi varsa, mutlaka buna bağlı olan; consent time, consent 
source ve recipient type bilgisi ile sisteme yüklenmesi gerekmektedir.  

Eklenmesi Gereken Başlıklar Açıklaması 

CONSENT_SOURCE İzin kaynağı olarak girilecektir. 

CONSENT_TIME İznin alındığı zaman bilgisinin girilmesi gerekmektedir. 

RECIPIENT_TYPE Alıcının izin tipi bilgisi girilecektir.  

Aşağıda, İYS tarafından istenen bilgiler ile doldurulmuş örneği görebilirsiniz. 

İzin tarihi formatı: yıl / ay / gün    saat:dakika:saniye formatında girilmelidir. 

Örnek tarih formatı aşağıdaki gibi olmalıdır: 

https://iys.org.tr/hizmet-saglayici/paketler-ve-moduller


	

 

2020-05-22 11:00:00 
İzin Tipi: “BİREYSEL” veya “TACİR” olmak üzere 2 izin tipinden biri girilecektir. Aynı üye için, hem 
bireysel hem de kurumsal izin tipi olabilir. Bu durumda, aynı üyeye, bireysel tip oluşturmak için bir üye 
satırı, kurumsal tip oluşturmak için bir üye satırı oluşturmalısınız. “TACİR”, hizmet sağlayıcı ile (yani 
sizinle) ticari bağı bulunan üyelerini ifade eder. 

· Bireysel = 1, 

· Kurumsal = 2, 

İzin Kaynağı: İzin kaynağı için girebileceğiniz bilgiler ve açıklamaları aşağıdadır.  

Bilgiler bize aşağıdaki formata dikkat edilerek iletilmelidir. 

 

İzin Kaynağı Kodu Açıklaması 

HS_WEB İzin, hizmet sağlayıcının web sitesi üzerinde yapılan bir işlemle alınmıştır. 

HS_FIZIKSEL_ORTAM 
 İzin, hizmet sağlayıcı tarafından fiziksel ortamda alınmıştır. 

HS_ISLAK_IMZA 
 İzin, alıcının bir formu veya anketi imzalaması üzerine alınmıştır. 

HS_ETKINLIK 
 İzin, hizmet sağlayıcının düzenlediği bir etkinlikte alınmıştır. 

HS_ATM 
 İzin, hizmet sağlayıcıya ait yerleşik ATM cihazıyla alınmıştır. 

HS_EORTAM 
 İzin, hizmet sağlayıcıya ait bir elektronik ortamda alınmıştır. 

HS_MOBIL 
 İzin, hizmet sağlayıcıya ait mobil uygulama üzerinden alınmıştır. 

HS_MESAJ 
 İzin, hizmet sağlayıcıya ait kısa mesaj numarası üzerinden alınmıştır. 

HS_EPOSTA 
 İzin, hizmet sağlayıcıya ait e-posta vasıtasıyla alınmıştır. 

HS_CAGRI_MERKEZI 
 

İzin, hizmet sağlayıcıya bağlı bir çağrı merkezinde sesle veya numara 
tuşlamayla alınmıştır. 

HS_SOSYAL_MEDYA 
 İzin, hizmet sağlayıcıya ait sosyal medya aracı üzerinden alınmıştır. 

HS_KARAR 
 İzin durumu, hizmet sağlayıcının kendi isteğiyle belirlenmiştir. 

HS_2015 
 Alıcı, 1 Mayıs 2015 tarihi öncesinde onaylı olarak kaydedilmiştir. 

 


