
                                                                                                                                                           
 

Member API Entegrasyonu  

 

Tanımlar 

Entegratör: API entegrasyonu yapacak ve üyelerini otomatik olarak Euromsg Express’e aktaracak kişi / kurumdur. 

Token: Entegratörün Euromsg Express API sistemine ulaşmak için kullanması gereken kullanıcı adı ve şifre bilgisidir. 

API Anahtarı: Entegratör’ün API üzerinden veri aktarabilmesi için Euromsg Express panel içerisinden alması gereken kod 

bloğudur. Entegratör Euromsg Express paneli içerisinden Ana Sayfa > API > API Anahtarı sayfasından API Anahtarı 

oluşturabilir. 

 

Entegrasyon Kapsamı 

Entegrasyon kapsamında Entegratör, yapacağı API entegrasyonu ile entegrasyonu yapmış olduğu alandan (web sitesine 

yeni üye olanlar, web sitesi üzerinde yer alacak üyelik formları, e-book indirmek için gerekli bilgiler formu içerisi vb. Gibi 

alanlar) gelen yeni üyelerin otomatik olarak Euromsg Express içerisine akmasını sağlar. Böylelikle Entegratör otomatik 

akan bu üyelere kampanya epostası göndermek için tekrar Euromsg Express içerisinde liste oluşturmaya ve bulk üye 

yüklemeye gerek kalmadan kolay ve hızlı şekilde kampanyalarını oluşturup, gönderebilir.  

 

Yapılması Gerekenler:  

1. Euromsg Express tarafından Entegratöre API erişimi için kullanıcı adı ve şifre (token) bilgileri iletilir. 

2. Entegratör bu bilgiler ile API içerisinde otorize olur.  

3. Entegratör Euromsg Express’e üye olur. Aktif gönderim hakkı bulunduğu süre içerisinde Entegratör ve Euromsg 

Express arasında akış sağlanabileceği için Euromsg Express hoş geldin paketi (500 ücretsiz gönderim) varken veya 

bitiminde Euromsg Express paketlerinden birini satın alır.  

4. Entegratör Euromsg Express içerisinde API anahtarı oluşturur. 

5. Entegratör kendi kullanıcı adı ve şifresi ne ek olarak bu API anahtarı ile kendine özel token’I belirler. Bu token 

sayesinde yapacağı API entegrasyonu ile; 

 Euromsg Express içerisinde API ile liste oluşturur, 

 Web sitesi üzerinden gelen her yeni üye bu liste / listelere otomatik olarak eklenir, 

 Liste / listelerinin isimlerini güncelleyebilir,  

 Üye bilgilerini güncelleyebilir,  

 Güncelleyen üye izin durumlarını Euromsg Express’den çekebilir,  

 Liste/ listeleri silebilir,  

 Üye/ üyeleri silebilir. 

 

Akış 

Entegratör Kaydı (Authorization) 

API entegrasyonu yapmak isteyen Entegratör, Euromsg Express ile iletişime geçer ve Euromsg Express tarafından 

Entegratöre clientName ve password iletilir. Entegratör bu clientName ve password’ü örnek requested görüldüğü gibi 

Euromsg Express’e atacağı request içerisine ekler.  

https://www.euromsgexpress.com/fiyatlar/


                                                                                                                                                           
 

 

 

Entegratör daha sonra Euromsg Express panel içerisine gelir. Panelde API > API Anahtarı sayfasına girerek burada API 

anahtarı oluşturur. Bu API anahtarı ile API entegrasyonuna devam edebilmek için API Anahtarı bilgisini de örnek 

requestteki gibi Euromsg Express’e atacağı request içerisine ekler. “Başarılı” sonucu dönen Entegratör, entegrasyonuna 

Email List ve Member entegrasyonları ile devam edebilir.  

 

Başarısız dönen Entegratörlerin;  

 Örnek requestte belirtildiği şekilde ve doğru bilgiler (token ve API anahtarı bilgileri) ile request attıklarına  

 Aktif Euromsg Express üyelikleri olduğuna, 

 Aktif Euromsg Express paketleri olduğuna emin olmaları gereklidir.  

 

 

Entegratörün Euromsg Express’e Liste Aktarımı (Email List) 

Post: Entegratör tarafından Euromsg Express içerisinde yeni bir liste oluşturulması için kullanılması gereken 

metoddur.Burada Entegratör, Son Kullanıcının Euromsg Express’e göndermek istediği listelerin isimlerini Euromsg 

Express’e gönderir. Euromsg Express, Entegratör firmaya bu liste ismi için bir id numarası döner.  

 



                                                                                                                                                           
Get: Son kullanıcı tarafından direkt Euromsg Express’e yüklenen veya daha önceden Entegratör tarafından Euromsg 

Express’e yüklenen listelerin Entegratör tarafından liste isimlerinin ve/veya id bilgilerinin Euromsg Express’den çekilmek 

istendiğinde kullanılması gereken metoddur. 

 

Patch: Euromsg Express’de var olan listenin isminin Entegratör tarafından güncellenebilmesi için kullanılması gereken 

metoddur. 

 

Del: Euromsg Express’de var olan listenin silinmesi için kullanılan metoddur. Liste silindiğinde, üyeler kalır. Kalan üyeler 

üye ve liste yönetimi > üyeler ekranından görünür. Liste silindiğinde sadece Euromsg Express panelden silinir. Liste hem 

arayüzde hem arkada silinir.  

 

Entegratörün Euromsg Express’e Üye Aktarımı (Member) 

Post: Entegratör tarafından Euromsg Express içerisinde var olan bir listeye üye eklemek istendiğinde, Entegratör listid ile 

birlikte üye bilgilerini bu method ile gönderilmelidir. Gönderilen üye bilgileri içerisinde eğer son kullanıcı Euromsg 

Express’i İYS entegratörü atanmamış ise sadece e-posta adresi zorunlu gelmesi gereken bilgidir.  Eğer kullanıcı Euromsg 

Express’i İYS entegratörü atamış ise üye bilgileri içerisinde eposta adresi bilgisine ek olarak İYS bilgileri (bireysel izin 

tarihi, bireysel izin kaynağı, tacir izin durumu) de gelmesi zorunludur. 

 

Get: Entegratör tarafından Euromsg Express içerisinde var olan üye bilgilerini çekmek için kullanılması gereken 

metoddur. Liste içerisindeki tüm üye bilgilerini sorgulanmak istenir ise listid, tekil üye durum bilgisi sorgulanmak istenir 

ise üye email adresi ile sorgulama yapılabilir.  

Ayrıca Entegratör tarafından üye bilgilerini güncellemek için gönderilmesi zorunlu olan memberid bilgisi de bu method 

ile öğrenilebilir. 

 

Del: Liste içerisinde yer alan üyenin Entegratör tarafından silinmesi için kullanılması gereken metoddur. API üzerinden 

silinen üye sadece Euromsg Express panelinden silinir. Arkada tutulmaya devam edilir (KVKK gereğince 3 sene) ancak 

Euromsg Express arayüzünde gözükmez. 

 

Patch: Euromsg Express’de var olan üyenin, üye kartında yer alan bilgilerinin güncellenebilmesi için kullanılması gereken 

metoddur. Burada güncellenecek üye bilgileri için Entegratör, sorgu içerisinde memberid bilgisini göndermek zorundadır.  

 

 

Bilgi: Üye bilgileri her gün veya her gece Entegratör tarafından sorgu atılarak Euromsg Express’den bir defa toplu olarak 

sorgulanabilir. Gönderilen kampanya üzerinden abonelikten ayrılan üyeler, Euromsg Express paneline anında yansır. Entegratör, 

Euromsg Express’e yapacağı gün sonu sorgusunda sorgulayacağı tüm liste içerisindeki üyelerin veya tekil üye sorgulama ile üye bazlı 

durum bilgisini Euromsg Express’den alabilir. İzin durumlarının Entegratöre aktarılması gecelik sorguda döner. 

 

 


