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SMSMARKET API, SMSMARKET müşterilerinin kendi geliştirdikleri programlar içerisinden SMS göndermelerine 

olanak sağlayan bir program parçasıdır. 

SMSMARKET API kendisine gönderilen (POST edilen) doğru formatlanmış XML yapılarını kullanarak SMS gönderim 

işlemlerini gerçekleştirir ve sonucunu da yine XML olarak döndürür. 

XML POST ADRESİ 

https://www.smsmarket.com.tr/api.php  

SMS GÖNDERİM İÇİN ÖRNEK XML YAPISI 

 
<smsmarket> 
<islem>sms_gonder</islem> 
<kullanici>kullanici_adi</kullanici> 
<sifre>123456</sifre> 
<numara>5123456786, 5123456787, 5123456788, 5123456789</numara> 
<mesaj>BU BIR DENEME MESAJIDIR</mesaj> 
<tarih>22/10/2014 11:10</tarih> 
<baslik>FIRMABASLIK</baslik> 
</smsmarket> 
 

 

Geçerli    bir XML, <smsmarket> tagı ile başlamalı   ve  </smsmarket> tagı  ile bitmelidir.  

SMS gönderim işlemi   için <islem> tagı   sms_gonder olarak girilmelidir. 

<kullanici> tagı, SMSMARKET’teki ANA kullanıcı adınızdır. 

 

<sifre> tagı, SMSMARKET’ten aldığınız şifrenizdir. 

 

<numara> tagı ile bu SMS’in gönderileceği numaraları belirtilir. İstenirse tek bir numaraya, istenirse bir çok 

numaraya aralarında virgül ( , ) kullanarak gönderim yapabilirsiniz. 

 

<mesaj> tagına gönderilecek mesaj metni girilmelidir. Mesaj metni 1 karakterden 765 karaktere kadar uzunlukta 

olabilir. Maksimum gönderim uzunluğu 765 karakterdir. Mesaj içerisinde kullanılan Türkçe noktalı karakterler, 

noktasız karakterlere otomatik olarak dönüştürülür. Örneğin ÜĞİŞÇÖ harfleri UGISCO harflerine dönüştürülür. 

 

<tarih> tagı opsiyoneldir. Eğer ilgili SMS hemen değil de ileri bir tarih ve saatte gönderilmek istenirse <tarih> tagı 

kullanılabilir. Bu tag ile gönderilecek tarih formatı GG/AA/YYYY SS:DD şeklinde olmalıdır. 

GG : 2 haneli gün bilgisini 

AA : 2 haneli ay bilgisini ifade eder.  

YYYY : 4 haneli yıl bilgisini ifade eder.  

SS : 2 haneli saat bilgisini ifade eder.  

DD : 2 haneli dakika bilgisini ifade eder. 

<baslik> tagı ile SMS’in hangi başlık ile gönderilmek istendiği belirtilir. Başlık bilgisi SMSMARKET tarafından size 

daha önceden tanımlanmıştır. 

 

https://www.smsmarket.com.tr/api.php


 

ÖRNEK BAŞARILI XML CEVABI 

Eğer SMS gönderim işlemi başarılı olduysa XML cevabı şu şekilde döner : 

 

<smsmarket> 
<durum>1</durum> 
<sms_no>12345</sms_no> 
<sms_parca>1</sms_parca> 
<numara_adeti>17</numara_adeti> 
<cekilen_kontor>17</cekilen_kontor> 
<kalan_kontor>1750</kalan_kontor> 
</smsmarket> 
 

 

<durum> : Eğer gönderim işlemi gerçekleşti ise burası daima 1 olarak dönecektir. 

<sms_no> : Her gönderim işleminin bir SMS NO bulunmaktadır. Bu tag SMS_NO’sunu döndürür. 

<sms_parca> : SMS’in boyunu döndürür. 

<numara_adeti> : Sisteme teslim edilen geçerli numara adetini döndürür. 

<cekilen_kontor> : Teslim edilen SMS’lerin neticesinde hesabınızdan kaç kontör çekildiğini döndürür. 

<kalan_kontor> : Bu gönderim işleminden sonra, hesabınızda kaç kontör kaldığını döndürür. 

ÖRNEK BAŞARISIZ XML CEVABI 

 

Eğer gönderim işlemi herhangi bir nedenle başarısız olduysa XML cevabı şu şekilde döner : 

 
<smsmarket> 
<durum>0</durum> 
<hata_kodu>300</hata_kodu> 
<hata_metni>Hata mesajı açıklaması</hata_metni> 
</smsmarket> 
 
 

<durum> : SMS gönderim işlemi herhangi bir nedenle başarısız olduysa daima 0 (Sıfır) olarak döner. 

<hata_kodu> : Oluşan hataya ait hata kodunu döndürür. Hata kodları için aşağıdaki HATA KODLARI TABLOSU’nu 

inceleyiniz. 

<hata_metni> : Oluşan hatanın açıklamasını döndürür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HATA KODLARI 

300 API kullanımında hata. ISLEM parametresi gönderilmelidir. 

301 API kullanımında hata. KULLANICI parametresi gönderilmelidir. 

302 API kullanımında hata. SIFRE parametresi gönderilmelidir. 

303 API kullanımında hata. NUMARA parametresi gönderilmelidir. 

304 API kullanımında hata. MESAJ parametresi gönderilmelidir. 

305 API kullanımında hata. BASLIK parametresi gönderilmelidir. 

306 MESAJ uzunlugu en fazla 765 karakter olabilir. 

307 API kullanımında hata. TARIH parametresinin formatı GG/AA/YYYY SS:DD olmalıdır. 

308 API kullanımında hata. Geçerli bir ISLEM parametresi gönderilmelidir. 

309 Kullanıcı adı veya şifre hatalı 

310 BASLIK bilgisi tanımsız ya da hatalı. 

311 Yetersiz Kontör. 

312 TARIH parametresindeki GÜN değeri doğru formatta değil. 

313 TARIH parametresindeki AY değeri doğru formatta değil. 

314 TARIH parametresindeki YIL değeri doğru formatta değil. 

315 TARIH parametresindeki SAAT değeri doğru formatta değil. 

316 TARIH parametresindeki DAKİKA değeri doğru formatta değil. 

317 TARIH parametresi geçerli bir tarih değil. 

318 
Mesajı gonderebilmek icin kontörünüz yetersiz. Gerekli kontör XX, Kontör Bakiyesi 
: YY 

319 Operatörden bir XML sonucu dönmedi. 

320 
Gönderilen numaralar içerisinde gönderime uygun doğru formatlanmış bir numara 
bulunamadı. 

  

ÖRNEK KONTÖR SORGULAMA 

 
<smsmarket> 
<islem>kontor</islem> 
<kullanici>kullanici_adi</kullanici> 
<sifre>300</sifre> 
</smsmarket> 
 

 

Bu XML yapısı ile kontör sorgulama yapmak mümkündür. 

Geçerli bir XML, <smsmarket> tagı ile başlamalı ve </smsmarket> tagı ile bitmelidir. Kontör sorgulama işlemi için 

<islem> tagı kontor olarak girilmelidir. 

<kullanici> tagı, SMSMARKET’teki ANA kullanıcı adınızdır. 

<sifre> tagı, SMSMARKET’ten aldığınız şifrenizdir. 

Başarılı bir kontör sorgusunun cevabı aşağıdaki şekildedir. 

Başarılı kontör sorgulamasının <durum> tagında daima 1 (Bir) dönecektir. Gelen cevabın <kontor> tagında ise 

mevcut kontör adetiniz bulunacaktır. 

Başarısız kontör sorgularında <durum> tagı 0 (Sıfır) olarak dönecektir. 

Başarısız kontör sorgulamalarında ayrıca <hata_kodu> ve <hata_metni> tagları da XML içerisinde bulunmaktadır. 



 

 

ÖRNEK KONTÖR SORGULAMA CEVABI 

 

<smsmarket> 
<durum>1</durum> 
<kontor>123</kontor> 
</smsmarket> 
 

 


