
Jet Teknoloji E-Ticaret Web Servis 

1. Web Servis Kullanıcısının Oluşturulması 

Web servisin kullanılabilmesi için öncelikle e-ticaret sitenizde yeni bir bayi oluşturun. 
Oluşturduğunuz bayinin detaylarına gidin ve “API Ayarları” alanından API durumunu aktif edin. 
Daha sonra “API Kodu” alanına bir değer girin.




2. Web Servis Auth 

Tüm istekleri oluşturduğunuz kullanıcının bilgilerini girerek yapmanız gerekmektedir. Bu bilgileri 
“HTTP Headers” alanına girmeniz gerekmektedir.


2.1 Postman Örneği


2.2 PHP CURL Örneği


3. İstek Yanıtları 

Yanıtlar JSON formatında dönmektedir. PHP’de “json_decode” işlemi ile yanıtları array haline 
getirebilirsiniz.




3.1 Hata Yanıtı 

3.1 Başarılı Yanıt 

4. Kullanıcı Bilgileri Testi 

• HTTP Method: GET 

• Request URL: {site_adresi} /api/service?method=auth


5. Bayi Listesi 

• HTTP Method: GET 

• Request URL: {site_adresi} /api/service?
method=getDealers&pageStart=0&pageSize=50&orderBy=id&sort=asc


5.1 Parametreler 

• method: getDealers

• pageStart: 0  

(Listelenmenin başlangıç değeri)

• pageSize: 50 

(Listelemedeki bayi sayısı)

• orderBy: id

• sort: asc  

(asc: Artan, desc: Azalan)


Notlar: pageSize değeri maksimum 50 olabilir. Yukarıdaki örnek parametrelere göre gelecek 
sonuç: bayi id değeri küçükten büyüğe doğru 0’dan başlayıp 50. bayiye kadar listenecektir.


5.2 Response 



 

6. Sipariş Listesi 

• HTTP Method: GET 

• Request URL: {site_adresi} /api/service?
method=getOrders&pageStart=0&pageSize=50&orderBy=id&sort=asc&dealerId=0&status=0


6.1 Parametreler 

• method: getOrders

• pageStart: 0  

(Listelenmenin başlangıç değeri)

• pageSize: 50  

(Listelemedeki bayi sayısı)

• orderBy: id  

(id: sipariş id, createdAt: sipariş tarihi, updatedAt: güncellenme tarihi)

• sort: asc  

(asc: Artan, desc: Azalan)

• dealerId: 0  

(0: tüm bayiler, 1: dealerId 1 olan siparişler)

• status: 0  

(0: Tüm siparişler, 1: Yeni siparişler, 2: Hazırlanan siparişler, 3: Kargolanan siparişler, 4: İptal/
Değişim/İade siparişleri, 5: İptal edilen siparişler)


Notlar: pageSize değeri maksimum 50 olabilir. Yukarıdaki örnek parametrelere göre gelecek 
sonuç: sipariş id değeri küçükten büyüğe doğru 0’dan başlayıp 50. siparişe kadar listenecektir.




6.2 Response 

7. Sipariş Detayı 

• HTTP Method: GET 

• Request URL: {site_adresi} /api/service?method=getOrder&orderId=6861


7.1 Parametreler 

• method: getOrder

• orderId: 6861 


7.2 Response 


