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Authentication 

HSK .net core web api authentication mekanizması olarak token kullanmaktadır. Api istek 

doğrultusunda kullanıcılara token oluşturur. Oluşturulan token 12 saat geçerli olmaktadır. 

Token doğrulaması için jwt.io adresi kullanılabilir. 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/token/authenticate için bu adrese 

{ 

  "Email":"test@teb.org.tr", 

  "Parola":"xxxxxxxx", 

  "EczaciTCKN": "315........" 

} 

bilgileri ile istek yapılması gerekmektedir. 

1. Eczacının cezaevleri ile sözleşmesi mevcut ve otomasyon sisteme tanımlanan kullanıcı 
bilgilerini **doğru ** olması durumunda: 

{ 

    "aciklama": "", 

    "data": { 

        "eczaciID": 0, 

        "eczaciTCKN": null, 

        "ad": "TEST", 

        "soyad": "TEST", 

        "email": null, 

        "parola": null, 

        "iskonto": 2.75, 

        "cezaevleri": "243,244", 

        "token": 

"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6ImthYW4ua2FyYXRhc

0B0ZWIub3JnLnRyIiwiaHR0cDovL3NjaGVtYXMueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVu

dGl0eS9jbGFpbXMvc2lkIjxxMTEiLCJodHRwOi8vc2NoZW1hcy5taWNyb3NvZnQuY29txxdzLzI

wMDgvMDYvaWRlbnRpdHkvY2xhaW1zL3VzZXJkYXRhIjoiMjQzLDI0NCwyNDUsMjQzLDIxxxxNDU

iLCJuYmYiOjE1NzY2NTMzNDksImV4cCI6Mxxxx1Njk0OSwiaWF0IjoxNTc2NjUzMzQ5LCJpc3Mi

OiJoc2sudGViIiwiYXVkIjoiaHNrLnRlYiJ9.op1efzTFNq4xcgbtiY65RK_ZnNaP2xImROgYq6

5Q4p4", 

        "durum": 1 

    }, 

    "status": 1 

} 

2. Eczacının cezaevleri ile sözleşmesi bulunmaması durumunda: 

https://jwt.io/
https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/token/authenticate


{ 

    "aciklama": "Eczacının sözleşme kaydı bulunamadı.", 

    "data": { 

        "eczaciID": 0, 

        "eczaciTCKN": null, 

        "ad": null, 

        "soyad": null, 

        "email": null, 

        "parola": null, 

        "iskonto": 0, 

        "cezaevleri": null, 

        "token": null, 

        "durum": 104 

    }, 

    "status": 104 

} 

Hükümlü Islemleri 

Hükümlü işlemleri 2 adet api ucu içermektedir. 

1. Hükümlü Hak Sahipliği 

2. Hükümlü İlaç Hakedişi 

Hükümlü Hak Sahipliği 

Hükümlü hak sahipliği sorgulaması için eczacının hükümlünün bulunduğu cezaevi sözleşmesi 

bulunması gerekmektedir. https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/hukumlu/HukumluIlacHakedis için bu 

adrese 

{ 

  "HukumluTCKN": "111........", 

} 

bilgileri ile istek yapılması gerekmektedir. 

1. Eczacının hükümlünün bulunduğu cezaevi ile sözleşmesinin **olması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "", 

    "data": { 

        "hukumlu_tckn": "111........", 

        "hukumlu_ad": "BURADA", 

        "hukumlu_soyad": "DENE", 

        "cezaevi_id": 1, 

        "cezaevi": "Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu", 

        "il": "ADANA", 

        "ilce": "SEYHAN", 

        "hakedis": true 

    }, 

    "status": 1 

} 

2. Eczacının hükümlünün bulunduğu cezaevi ile sözleşmesinin **olmaması 
**durumunda: 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/hukumlu/HukumluIlacHakedis


{ 

    "aciklama": "Hükümlü sözleşmenizin bulunduğu cezaevinde 

bulunmamaktadır.", 

    "data": null, 

    "status": 211 

} 

3. Hükümlü kaydının bulunmaması durumunda: 

{ 

    "aciklama": "31352421313 kimlik nolu hükümlü kaydı bulunamadı.", 

    "data": null, 

    "status": 210 

} 

Hükümlü İlaç Hakedişi 

Hükümlü ilaç hakedişi sorgulaması için eczacının hükümlünün bulunduğu cezaevi sözleşmesi 

bulunması gerekmektedir. https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/hukumlu/HukumluIlacHakedis için bu 

adrese 

{ 

  "HukumluTCKN": "111........", 

  "Barkod": "8699560152106" 

} 

bilgileri ile istek yapılması gerekmektedir. 

1. Eczacının hükümlünün bulunduğu cezaevi ile sözleşmesinin **olması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "", 

    "data": { 

        "hukumlu_tckn": "111........", 

        "barkod": "8699560152106", 

        "cezaevi_id": 1, 

        "hakedis_kod": 1, 

        "hakedis": true, 

        "aciklama": "HUKUMLU ILACI ALABİLİR" 

    }, 

    "status": 1 

} 

2. Eczacının hükümlünün bulunduğu cezaevi ile sözleşmesinin **olmaması 
**durumunda: 

{ 

    "aciklama": "Hükümlü sözleşmenizin bulunduğu cezaevinde 

bulunmamaktadır.", 

    "data": null, 

    "status": 211 

} 

Eczane Islemleri 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/hukumlu/HukumluIlacHakedis


Eczane işlemleri 3 adet api ucu içermektedir. 

1. Eczane Reçeteler Getir 
2. Eczane Çalışılan Cezaevleri Listesi 
3. Eczane Sözleşmeli Cezaevleri Listesi 

Eczane Reçeteler Getir 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/eczane/EczaneReceteleri için bu adrese 

{ 

 "CezaeviID": 000, 

 "Baslangic": "03/02/2020", 

 "Bitis": "03/28/2020" 

} 

bilgileri ile istek yapılması gerekmektedir. 

1. Kayıtlı reçetelerin **olması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "", 

    "data": [ 

        { 

            "recete_id": 54***, 

            "recete_no": "**", 

            "recete_tarih": "2020-03-20", 

            "hekim_ad_soyad": "H.*******", 

            "kurum": "8680001001798", 

            "aktif": true 

        }, 

        { 

            "recete_id": 50****, 

            "recete_no": "167", 

            "recete_tarih": "2020-03-20", 

            "hekim_ad_soyad": "H.*******", 

            "kurum": "8680001001798", 

            "aktif": true 

        } 

    ], 

    "status": 1 

} 

2. Reçetenin **olmaması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "Eczaneye ait 03/02/2121 - 03/28/2121 tarihleri arasında 

reçete bulunamadı.", 

    "data": null, 

    "status": 610 

} 

Eczane Çalışılan Cezaevleri Listesi 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/eczane/EczaneReceteleri


https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/eczane/EczaneCalisilanCezaevleriListesi için bu adrese istek 

yapılması gerekmektedir. 

1. İlgili cezaevine kayıtlı en az 1 tane reçete veya fatura **olması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "", 

    "data": [ 

        { 

            "cezaevi_id": 396, 

            "adi": "TEB KAPALI CEZA İNFAZ 3" 

        }, 

        { 

            "cezaevi_id": 388, 

            "adi": "TEB KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 1 " 

        } 

    ], 

    "status": 1 

} 

2. Reçete veya fatura **olmaması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "Eczaneye ait reçete karşılamış olduğu cezaevleri listesi 

bulunamadı. Bu liste içeride reçete ve fatura kaydının bulunması durumunda 

çalışmaktadır.", 

    "data": null, 

    "status": 611 

} 

Eczane Sözleşmeli Cezaevleri Listesi(yeni) 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/eczane/EczaneSozlesmeliCezaevleriListesi için bu adrese istek 

yapılması gerekmektedir. 

1. EBS'de eczacının cezaevlerine sözleşme **olması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "", 

    "data": [ 

        { 

            "cezaevi_id": 396, 

            "adi": "TEB KAPALI CEZA İNFAZ 3" 

        }, 

        { 

            "cezaevi_id": 388, 

            "adi": "TEB KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 1 " 

        } 

    ], 

    "status": 1 

} 

2. Sözleşmesi **olmaması **durumunda: 

{ 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/eczane/EczaneCalisilanCezaevleriListesi
https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/eczane/EczaneSozlesmeliCezaevleriListesi


    "aciklama": "Eczaneye ait sözleşmeli olduğu cezaevleri listesi 

bulunamadı.", 

    "data": null, 

    "status": 611 

} 

Ürün İşlemleri 

Ürün işlemleri 2 adet api ucu içermektedir. 

1. Ürün Bilgi Getir 

2. Karekodsuz Ürün Listesi 

Ürün Bilgi Getir 

Ürün bilgi sorgulaması için ürünün barkod bilgisi 

gerekmektedir. https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/urun/UrunBilgiGetir için bu adrese 

{ 

  "Barkod": "8680199610253", 

} 

bilgileri ile istek yapılması gerekmektedir. 

1. Barkodun **olması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "", 

    "data": { 

        "barkod": "8680199610253", 

        "adi": "GLYNETIL GOZ DAMLASI, COZELTI %0,3 5 ml şişe", 

        "fiyat_detay": "Perakende Satış Fiyatı#17.79#Türk Lirası", 

        "esdeger_kodu": "", 

        "odenme_durumu": "0#EK-4A Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer 

almadığı için bedeli ödenmez.", 

        "kamu_odenen": "0", 

        "fiyat_farki": "0" 

    }, 

    "status": 1 

} 

2. Barkodun **olmaması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "86801996102531 no'lu barkoda ait bir sonuc bulunamadı.", 

    "data": null, 

    "status": 511 

} 

Karekodsuz Ürün Listesi 

Ürün bilgi sorgulaması için https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/urun/KarekodsuzUrunListesi için bu 

adrese 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/urun/UrunBilgiGetir
https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/urun/KarekodsuzUrunListesi


istek yapılması gerekmektedir. 

1. Sonuç olarak: 

{ 

    { 

    "aciklama": "Basarili", 

    "data": [ 

        { 

            "barkod": "4015630056644", 

            "adi": "ACCU CHEK GO 50 STRIP", 

            "fiyat_detay": "0.00", 

            "esdeger_kodu": null, 

            "odenme_durumu": null, 

            "kamu_odenen": "27.00", 

            "fiyat_farki": null 

        }, 

        ... 

      ] 

    }, 

    "status": 1 

} 

Recete İşlemleri 

Reçete işlemleri 6 adet api ucu içermektedir. 

1. Reçete Kayıt 

2. ReceteKayitSil 

3. Reçete Listesi 

4. Reçete Sorgu 

5. Reçete Fatura Listesi 

6. Reçete Fatura Toplam Bilgisi 

Reçete Kayıt 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/recete/ReceteKayit için bu adrese 

{ 

 "Recete": { 

  "OtomasyonId": 1, 

  "ReceteNo": "123***", 

  "HekimAdSoyad": "Ö*****", 

  "Kurum": "3", 

  "TCKN": "100*****", 

  "ReceteTarih": "07/01/2020 19:00:00", 

  "Rapor": false 

 }, 

 "ReceteIlac": [ 

 { 

   "Barkod": "8699536093086", 

   "Adet": 1, 

   "Periyot": 3, 

   "PeriyotTipi": "GUN", 

   "DozAdeti": 1, 

   "DozMiktari": 3, 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/recete/ReceteKayit


   "PeriyotTipID": 1, 

   "ReceteBarkod": "8699536093086" 

  }, 

  { 

   "Barkod": "8680833090380", 

   "Adet": 1, 

   "Periyot": 3, 

   "PeriyotTipi": "GUN", 

   "DozAdeti": 1, 

   "DozMiktari": 3, 

   "PeriyotTipID": 1, 

   "ReceteBarkod": "8699536093086" 

  } 

 ], 

 "ReceteKarekod": [ 

  { 

   "Karekod": "010869953609308621CYAP******20117003", 

   "ITSYanitKodu": "sdasdas", 

   "ITSBildirimID": "1", 

   "ITSYanit": "ASDASD", 

   "BildirimSekli": "ASDASDA" 

  },   

  { 

   "Karekod": 

"01086808330903802190*********1301019117013", 

   "ITSYanitKodu": "sdasdas", 

   "ITSBildirimID": "1", 

   "ITSYanit": "ASDASD", 

   "BildirimSekli": "ASDASDA" 

  } 

 ] 

} 

bilgileri ile istek yapılması gerekmektedir. 

1. Kayıdın başarılı **olması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "", 

    "data": { 

        "recete_id": 75***, 

        "recete_kayit": true, 

        "recete_ilac_kayit": true, 

        "recete_karekod_kayit": true, 

        "recete_kontrol": true, 

        "recete_kayit_silme": false, 

        "aciklama": "Basarili", 

        "silme_aciklama": null 

    }, 

    "status": 1 

} 

2. Barkodun **olmaması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "recete_ilac_kontrol_mesaj:8699536093086 ILACI ALABILECEĞİ 

TARİH - 2020-11-09\nrecete_ilac_kontrol_mesaj:8680833090380 ILACI 

ALABILECEĞİ TARİH - 2021-02-17\n", 

    "data": null, 



    "status": 310 

} 

Reçete Kayıt Sil 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/recete/ReceteKayitSil için bu adrese 

{ 

 "recete_id": 75**** 

} 

bilgileri ile istek yapılması gerekmektedir. 

1. Reçetenin başarılı olarak **silinmesi **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "", 

    "data": { 

        "recete_id": 75****, 

        "aciklama": "Reçete silindi - Reçete ilaç kaydı silindi. - Recete 

karekod kaydı silindi." 

    }, 

    "status": 1 

} 

2. Reçetenin ** silinmemesi **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "Bu reçete size ait değil.", 

    "data": null, 

    "status": 315 

} 

Reçete Listesi 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/recete/ReceteListesi için bu adrese 

{ 

 "Tip": 0, 

 "Baslangic": "2020-02-24", 

 "Bitis": "2020-02-28" 

} 

bilgileri ile istek yapılması gerekmektedir. 

1. Reçetelerin **gelmesi **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "", 

    "data": [ 

        { 

            "recete_id": 46****, 

            "cezaevi_adi": "TEB KAPALI CEZA İNFAZ 3", 

            "recete_tarih": "2020-02-28", 

            "recete_hekim_adsoyad": "A**** *****", 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/recete/ReceteKayitSil
https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/recete/ReceteListesi


            "recete_kurum": "TEB KAPALI CEZA INFAZ 3", 

            "recete_rapor": false, 

            "recete_fatura_durum": false, 

            "recete_tutar": 40.53, 

            "recete_toplam_kamu_odenen": 25.98, 

            "recete_toplam_iskonto_dusmus": 25.40844000, 

            "recete_toplam_iskonto_kdv_dusmus": 23.526333333333, 

            "recete_toplam_iskonto": 0.57156000, 

            "recete_toplam_kdv": 1.882106666667, 

            "recete_toplam_fiyat_farki": 0.00, 

            "receteIlacListe": [ 

                { 

                    "recete_id": 46*****, 

                    "barkod": "8699786030114", 

                    "adet": 1, 

                    "periyot": 1, 

                    "periyot_tipi": "GUN", 

                    "doz_adet": 1, 

                    "doz_miktar": 1.00, 

                    "form_tip": 1, 

                    "form_miktar": 1, 

                    "esdeger_kodu": "E172K", 

                    "psf": 36.08, 

                    "kdv": 8, 

                    "fiyat_farki": 0.00, 

                    "odenen": 25.98, 

                    "iskonto": 2.20, 

                    "iskontolu": 25.40844000, 

                    "kdv_2": 1.0800, 

                    "fiyat_farki_toplam": 0.00, 

                    "alim_tarihi": "2020-02-28", 

                    "bitis_tarihi": "2020-03-19" 

                }, 

                { 

                    "recete_id": 46****, 

                    "barkod": "8699566096347", 

                    "adet": 1, 

                    "periyot": 1, 

                    "periyot_tipi": "GUN", 

                    "doz_adet": 1, 

                    "doz_miktar": 1.00, 

                    "form_tip": 1, 

                    "form_miktar": 1, 

                    "esdeger_kodu": "E349A", 

                    "psf": 26.07, 

                    "kdv": 8, 

                    "fiyat_farki": 4.22, 

                    "odenen": 14.55, 

                    "iskonto": 2.20, 

                    "iskontolu": 14.22990000, 

                    "kdv_2": 1.0800, 

                    "fiyat_farki_toplam": 4.22, 

                    "alim_tarihi": "2020-02-28", 

                    "bitis_tarihi": "2020-03-27" 

                } 

            ], 

            "receteKarekodListe": [ 

                { 

                    "recete_id": 46****, 

                    "karekod": 

"01086997860301142114*********21013110015058", 



                    "its_yanit_kodu": "10224", 

                    "its_bildirim_id": "30228107661", 

                    "its_yanit": "10224", 

                    "bildirim_sekli": "S" 

                }, 

                { 

                    "recete_id": 467****, 

                    "karekod": 

"010869956609634721200*********50310I0722002", 

                    "its_yanit_kodu": "10224", 

                    "its_bildirim_id": "30228107747", 

                    "its_yanit": "10224", 

                    "bildirim_sekli": "S" 

                } 

            ] 

        } 

    ], 

    "status": 1 

} 

2. Reçetelerin **bulunmaması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "05/26/2020 00:00:00 - 02/28/2020 00:00:00 tarih arasında 

reçete bulunamadı", 

    "data": null, 

    "status": 315 

} 

Reçete Sorgu 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/recete/ReceteSorgu için bu adrese 

{ 

 "ReceteID": 43*** 

} 

bilgileri ile istek yapılması gerekmektedir. 

1. Reçetenin olması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "", 

    "data": [ 

        { 

            "recete_id": 434726, 

            "cezaevi_adi": "", 

            "recete_tarih": "2020-02-25", 

            "recete_hekim_adsoyad": "\"HATICE \"VURAL", 

            "recete_kurum": "8680001001798", 

            "recete_fatura_durum": false, 

            "recete_tutar": 40.02, 

            "recete_toplam_kamu_odenen": 40.02, 

            "recete_toplam_iskonto_dusmus": 39.13956000, 

            "recete_toplam_iskonto_kdv_dusmus": 36.240333333333, 

            "recete_toplam_iskonto": 0.88044000, 

            "recete_toplam_kdv": 2.899226666667, 

            "recete_toplam_fiyat_farki": 0.00, 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/recete/ReceteSorgu


            "receteIlacListe": [ 

                { 

                    "recete_id": 434726, 

                    "barkod": "8699522072545", 

                    "adet": 1, 

                    "periyot": 1, 

                    "periyot_tipi": "GUN", 

                    "doz_adet": 1, 

                    "doz_miktar": 1.00, 

                    "form_tip": 1, 

                    "form_miktar": 1, 

                    "esdeger_kodu": "E530E", 

                    "psf": 55.59, 

                    "kdv": 8, 

                    "fiyat_farki": 0.00, 

                    "odenen": 40.02, 

                    "iskonto": 2.20, 

                    "iskontolu": 39.13956000, 

                    "kdv_2": 1.0800, 

                    "fiyat_farki_toplam": 0.00000000, 

                    "alim_tarihi": "2020-02-25", 

                    "bitis_tarihi": "2020-03-26" 

                } 

            ], 

            "receteKarekodListe": [ 

                { 

                    "recete_id": 43****, 

                    "karekod": 

"010869952207254521222000013711691722073110A9157009", 

                    "its_yanit_kodu": "00000", 

                    "its_bildirim_id": "30083901574", 

                    "its_yanit": "Ürün üzerinde gerçeklestirilen islem 

basarilidir.", 

                    "bildirim_sekli": "S" 

                } 

            ] 

        } 

    ], 

    "status": 1 

} 

2. Reçetenin **bulunmaması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "434*** nolu reçete bulunamadı", 

    "data": null, 

    "status": 315 

} 

Reçete Fatura Listesi 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/recete/ReceteFaturaListesi için bu adrese 

{ 

 "Tip": 0, 

 "Baslangic": "07/02/2020", 

 "Bitis": "07/28/2020", 

 "CezaeviID": 388 

} 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/recete/ReceteFaturaListesi


bilgileri ile istek yapılması gerekmektedir. 

1. Fatura reçete olması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "", 

    "data": [ 

        { 

            "recete_id": 73***, 

            "recete_no": "A121", 

            "hukumlu_tckn": "111******", 

            "hukumlu_ad_soyad": "Ad 10 Soyad 10", 

            "recete_tarih": "2020-07-21", 

            "toplam_kamu_odenen": 256.28, 

            "toplam_iskonto_dusmus": 250.64184000, 

            "toplam_iskonto_kdv_dusmus": 232.075777777778, 

            "toplam_iskonto": 5.82978000, 

            "toplam_kdv": 19.197053333333, 

            "toplam_fiyat_farki": 8.51838000 

        } 

    ], 

    "status": 1 

} 

2. Fatura reçete listesinin **bulunmaması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "07/02/2121 00:00:00 - 07/28/2020 00:00:00 tarih arasında 

faturalandırılacak reçete kaydı bulunamadı", 

    "data": null, 

    "status": 316 

} 

Reçete Fatura Toplam Bilgisi 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/recete/ReceteFaturaToplamBilgisi için bu adrese 

{ 

 "Baslangic": "07/02/2020", 

 "Bitis": "07/28/2020", 

 "CezaeviID": 388 

} 

bilgileri ile istek yapılması gerekmektedir. 

1. Fatura toplam bilgisinin olması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "", 

    "data": { 

        "recete_sayisi": 1, 

        "fiyat_farki": 8.52, 

        "eczaci_iskonto": 5.83, 

        "kdv": 19.20, 

        "kdv_haric_toplam_tutar": 239.96, 

        "toplam": 259.16 

    }, 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/recete/ReceteFaturaToplamBilgisi


    "status": 1 

} 

FaturaIslemleri 

Fatura işlemleri 3 adet api ucu içermektedir. 

1. Fatura Kayıt 

2. FaturaSil 

3. Fatura Toplam Listesi 

Fatura Kayıt 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/fatura/FaturaKayit için bu adrese 

{ 

    "FaturaReceteListe": [ 

        { 

            "ReceteID": 1 

        } 

    ], 

    "CezaeviID": 1 

} 

bilgileri ile istek yapılması gerekmektedir. 

1. Fatura kaydının başarılı olması **durumunda: 

2. Fatura kaydının başarısız olması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "1 no'lu reçete size ait değildir.", 

    "data": null, 

    "status": 410 

} 

Fatura Kayıt sil 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/fatura/FaturaSil için bu adrese 

{ 

 "FaturaID": 1 

} 

bilgileri ile istek yapılması gerekmektedir. 

1. Fatura kaydının silinmesi **durumunda: 

2. Fatura kaydının silinememesi **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "Fatura silinemedi.", 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/fatura/FaturaKayit
https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/fatura/FaturaSil


    "data": null, 

    "status": 414 

} 

Fatura Toplam Listesi 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/fatura/FaturaToplamListesi için bu adrese 

{ 

 "CezaeviID": 388, 

 "Baslangic": "2020-02-20", 

 "Bitis": "2020-03-27" 

} 

bilgileri ile istek yapılması gerekmektedir. 

1. Fatura toplam listesinin bulunması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "", 

    "data": [ 

        { 

            "fatura_id": 6318, 

            "fatura_tarih": "2020-03-20", 

            "toplam_iskonto_kdv_dusmus": 419.16, 

            "toplam_iskonto": 10.18, 

            "toplam_kdv": 33.53, 

            "toplam_fiyat_farki": 21.08, 

            "toplam_fatura_tutar": 452.69, 

            "aciklama": "", 

            "cezaevi_adi": "TEB KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 1 ", 

            "onay": true, 

            "onay_durum": "1", 

            "recete_sayisi": 8 

        }, 

        { 

            "fatura_id": 6319, 

            "fatura_tarih": "2020-03-20", 

            "toplam_iskonto_kdv_dusmus": 419.16, 

            "toplam_iskonto": 10.18, 

            "toplam_kdv": 33.53, 

            "toplam_fiyat_farki": 21.08, 

            "toplam_fatura_tutar": 452.69, 

            "aciklama": "", 

            "cezaevi_adi": "TEB KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 1 ", 

            "onay": true, 

            "onay_durum": "1", 

            "recete_sayisi": 8 

        } 

    ], 

    "status": 1 

} 

2. Fatura toplam listesinin olmamaması **durumunda: 

{ 

    "aciklama": "02/20/2021 00:00:00 - 03/27/2020 00:00:00 tarih arasında 

reçete bulunamadı", 

https://s2.teb.org.tr/api/v1.0/fatura/FaturaToplamListesi


    "data": null, 

    "status": 412 

} 

 


