
1. Her istek standart olarak dönmesi için 3 adet veri tipine çevrildi. Cevap 

status, aciklama ve data olmak üzere 3 adet veri tipi dönecektir. (Önceki 

serviste gelen cevaplar data’da olacaktır ve burada değişiklik yapılmamıştır.) 

2. Status’un 1 olduğu durumlar cevabın başarılı olarak geldiği durumlardır. Data 

status 1 olduğu durumlarda gelmektedir. 1 olmadığı durumlarda data null 

olmaktadır ve status ve açıklamaya bakılmalıdır. 

HSYKAuth(string tckn) 

Eczacı tc numarası yollanır. Eğer eczacının sözleşmesi var ise 4 saat geçerli bir 

session_id geri döner. 4 saat boyunca tüm istekler bu session_id ile yapılacaktır. 

Fonksiyon ’un 5 dakika içinde 500 kez çağırılması halinde 6 saatliğine istek yapması 

engellenecektir. Session_id jwt token olup jwt.io adresinden doğrulama yapabilirsiniz. 

Örn => {"mesaj":"SESSION_OLUSTURULDU","session":"5553f4f3-3514-11e9-85cd-

005056010073"} 

(yeni) 

{"status":1,"aciklama":"","data":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJv

dG9tYXN5b24iOiJrYWFuLmthcmF0YXNAdGViLm9yZy50ciIsImVjemFuZV9pZCI6IjM1MiIsImN

lemFldmxlcmkiOiI4NiIsIm5iZiI6MTU1ODM0MDExMCwiZXhwIjoxNTU4MzQzNzEwLCJpYXQiOj

E1NTgzNDAxMTAsImlzcyI6InRlYi1idCIsImF1ZCI6InRlYiJ9.hA9NV_cD1HXa2UCLQoeVkXPv

muWxSGzBpa5zYAnrnp8"} 

 

EczaneCalistigiCezaevleri(string session) 

Eczacının sözleşmesi bulunduğu cezaevi listesi bu servisten dönecektir. 

Örn => [{"cezaevi_id":2,"adi":"Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu"}] 

(yeni) 

{"status":611,"aciklama":"Eczaneye ait reçete karşılamış olduğu cezaevleri 

listesi bulunamadı. Bu liste içeride reçete ve fatura kaydının bulunması 

durumunda çalışmaktadır.","data":null} 

 

HukumluHaksahibligi(string tckn, string session) 

Hukumlunun ilacı alıp alabileceğine dair bilgi bu servisten dönecektir. 

Örn => {"hakedis":true,"hukumlu_ad":"A*****","hukumlu_soyad":"****","cezaevi":"Manisa 

T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu","il":"MANISA","ilce":"MERKEZ","cezaevi_id":245} 

(yeni) 

{"status":1,"aciklama":"","data":{"hakedis":true,"hukumlu_ad":"DENEME 

TUTUKLU AD","hukumlu_soyad":"DENEME SOYAD","cezaevi":"Dalaman Açık Ceza 

İnfaz Kurumu","il":"MUGLA","ilce":"DALAMAN","cezaevi_id":86}} 

 

HukumluIlacHakedisDurumu(string tckn, string barkod, string session) 

Hukumlunun ilacı hakkedip etmediğine dair bilgi bu servisten dönecektir. 

Örn => {"hakedis_kod":1,"hakedis":true,"aciklama":"ILAC_VERILEBILIR#Hastaya İlaç 

Verilebilir.","res":"HUKUMLU ILACI ALABİLİR"} 

(yeni) 



{"status":1,"aciklama":"","data":{"hakedis_kod":1,"hakedis":true,"aciklama"

:"HUKUMLU ILACI ALABİLİR"}} 

ReceteKayit(Recete recete, List<ReceteIlac> recete_ilac, List<ReceteKarekod> 

recete_karekod, string session) 

Hukumlu üzerine reçete ekleme yapılması için gerekli classların doldurulması ve ilaç – 

karekod sayısının eş olması gerekmektedir. 

periyot_tipi = ENUM('GUN','HAFTA','AY','YIL') (alanlarından biri) 

periyot_tip_id = 1 (her durumda) 

otomasyon_id  

 
1 TEBEOS 
4 BYTE 
5 BOTANİK 
6 RX EYS 
7 E-BİLGİ 
8 İLON 
 

 
9 FARMAKOM 
10 ECZANEM 
11 FARMASİST 
12 HAVAN 
13 TRİA 
 

Örneğin 3 günde 1 3x1 yazılan ilaç için=> 

ReceteIlac recete_ilac = new ReceteIlac(); 
recete_ilac.barkod = "8699809098671"; 
recete_ilac.recete_barkod = "8699809098671"; 
recete_ilac.adet = 1; 
recete_ilac.periyot = 3; 
recete_ilac.periyot_tipi = "GUN"; 
recete_ilac.doz_adeti = 1; 
recete_ilac.doz_miktari = 3; 
recete_ilac.periyot_tip_id = 1; 

Örn => {"recete_id":1,"recete_kayit":true,"recete_kontrol":true,"recete_ilac_kayit": 

true,"recete_karekod_kayit":true,"recete_kayit_silme":false,"aciklama":"KAYIT_BAŞARILI

","silme_aciklama":null} 

(yeni) 

{"status":1,"aciklama":"","data":{"recete_id":1,"recete_kayit":true,"recete

_kontrol":true,"recete_ilac_kayit":true,"recete_karekod_kayit":true,"recete

_kayit_silme":false,"aciklama":"KAYIT_BAŞARILI","silme_aciklama":null }} 

 

FaturaKayit(List<FaturaRecete> fatura_recete_list, int cezaevi_id, string session) 

Fatura kayıt için Reçetelerin seçilmesi ve liste olarak, cezaevi_id ile döndürülmesi 

gerekmektedir. 

Örn => {"fatura_id":0,"fatura_kayit":true,"fatura_recete_kayit": 

true,"fatura_silme":false,"aciklama":"KAYIT_BAŞARILI"} 

(yeni) 

{"status":1,"aciklama":"","data":{"fatura_id":0,"fatura_kayit":true,"fatura

_recete_kayit": true,"fatura_silme":false,"aciklama":"KAYIT_BAŞARILI"}} 

 

 

 



 

UrunBilgisi(string barkod, string session) 
 
Gerekli tüm ürün bilgisi güncel olarak bu servisten dönecektir.  

Örn => {"barkod":"8699525756282","adi":"NEOSET IV INFUZYON COZELTISI ICEREN AMPUL 3 

mg/3 ml 1x3 ml ampul","fiyat_detay":"Perakende Satış Fiyatı#35.34#Türk 

Lirası","esdeger_kodu":"E202B","odenme_durumu":"1#Ödenir","kamu_odenen":"20,01"} 

(yeni) 

{"status":1,"aciklama":"","data":{"barkod":"8699546090372","adi":"AVELOX 

FILM TABLET 400 mg 7 tablet","fiyat_detay":"Perakende Satış 

Fiyatı#38.88#TürkLirası","esdeger_kodu":"E350A","odenme_durumu":"1#Ödenir",

"kamu_odenen":"0","fiyat_farki":"3,61"}} 

 

ReceteSorgu(string session, Int64 recete_id) 

Reçete_id ile reçete bilgileri bu servisten dönecektir. 

 

ReceteListesi(string session, DateTime baslangic, DateTime bitis) 

Eczacının iki tarih arasındaki reçeteleri bu servisten dönecektir. 

Tarih aralığı 30 günden fazla olamaz. 

Örn => {"recete":[{"recete_id":282,"recete_tarih":"2019-02-

17T00:00:00","recete_hekim_adsoyad":"\"MEHMET 

TAN","recete_kurum":"8680001001798","recete_rapor":0,"recete_zaman":0,"recete_ilac_lis

t":[{"recete_ilac_id":822,"recete_id":282,"barkod":"8699569750154","adet":1,"periyot":

1,"periyot_tipi":"GUN","doz_adet":1,"doz_miktar":1.00,"form_miktar":1,"form_tip":1,"es

deger_kodu":"E111A","psf":11.40,"kdv":8,"fiyat_farki":0.00,"alim_tarihi":9.47,"bitis_t

arihi":2.75},{"recete_ilac_id":823,"recete_id":282,"barkod":"8699504091205","adet":4,"

periyot":1,"periyot_tipi":"GUN","doz_adet":1,"doz_miktar":1.00,"form_miktar":1,"form_t

ip":1,"esdeger_kodu":"E635B","psf":33.50,"kdv":8,"fiyat_farki":41.76,"alim_tarihi":78.

04,"bitis_tarihi":2.75},{"recete_ilac_id":824,"recete_id":282,"barkod":"8699786040045"

,"adet":2,"periyot":1,"periyot_tipi":"GUN","doz_adet":1,"doz_miktar":1.00,"form_miktar

":1,"form_tip":1,"esdeger_kodu":"E337B","psf":26.48,"kdv":8,"fiyat_farki":44.82,"alim_

tarihi":29.22,"bitis_tarihi":2.75},{"recete_ilac_id":825,"recete_id":282,"barkod":"869

9525752253","adet":1,"periyot":1,"periyot_tipi":"GUN","doz_adet":1,"doz_miktar":1.00,"

form_miktar":1,"form_tip":1,"esdeger_kodu":"E014A","psf":14.02,"kdv":8,"fiyat_farki":0

.00,"alim_tarihi":13.88,"bitis_tarihi":2.75}]},{"recete_id":283,"recete_tarih":"2019-

02-15T00:00:00","recete_hekim_adsoyad":"GÜLAY 

SATAR","recete_kurum":"8680001001798","recete_rapor":0,"recete_zaman":0,"recete_ilac_l

ist":[{"recete_ilac_id":826,"recete_id":283,"barkod":"8699522348855","adet":1,"periyot

":1,"periyot_tipi":"GUN","doz_adet":1,"doz_miktar":1.00,"form_miktar":1,"form_tip":1,"

esdeger_kodu":"E137C","psf":35.59,"kdv":8,"fiyat_farki":26.43,"alim_tarihi":26.18,"bit

is_tarihi":2.75},{"recete_ilac_id":827,"recete_id":283,"barkod":"8699587352804","adet"

:1,"periyot":1,"periyot_tipi":"GUN","doz_adet":1,"doz_miktar":1.00,"form_miktar":1,"fo

rm_tip":1,"esdeger_kodu":"E675A","psf":28.24,"kdv":8,"fiyat_farki":26.43,"alim_tarihi"

:20.78,"bitis_tarihi":2.75},{"recete_ilac_id":828,"recete_id":283,"barkod":"8699638154

258","adet":1,"periyot":1,"periyot_tipi":"GUN","doz_adet":1,"doz_miktar":1.00,"form_mi

ktar":1,"form_tip":1,"esdeger_kodu":"E294A","psf":8.00,"kdv":8,"fiyat_farki":0.00,"ali

m_tarihi":7.84,"bitis_tarihi":2.75}]}]} 

(yeni) 



{"status":315,"aciklama":"1.04.2019 00:00:00 - 29.04.2019 00:00:00 tarih 

arasında reçete bulunamadı.","data":null} 

ReceteSil(Int64 recete_id, string session) 

Eczacı’ya ait reçetenin silinmesi için kullanılacak servis. 

ReceteFaturaBilgiListesi(string session, DateTime baslangic, DateTime bitis, int 

cezaevi_id) 

Eczane’ye ait faturalandırılmış reçete detayı bu adresten dönecektir. 

Tarih aralığı 30 günden fazla olamaz. 

FaturaToplamBilgisi(string session, DateTime baslangic, DateTime bitis, int 

cezaevi_id) 

Fatura toplam bilgisi bu servisten dönecektir. 

Tarih aralığı 30 günden fazla olamaz. 

HukumluReceteBilgisi(string session, string tckn) 

Eczacının hükümlü’ye ait reçeteleri görmesi için kullanılacak servistir. 

 

(yeni) 

MajistralReceteKayit(Recete recete, string majistral_kod, string session) 

Hukumlu üzerine reçete ekleme yapılması için gerekli classların doldurulması ve 

https://tebapp.tebeczane.net/majistral adresinden alınan majistral kodunu yollaması 

gerekmektedir. 

{"status":1,"aciklama":"","data":{"majistral_recete_id":1," 

majistral_recete_kayit":true,"recete_kontrol":true," 

majistral_recete_ilac_kayit":true," majistral_recete_karekod_kayit":true," 

majistral_recete_kayit_silme":false,"aciklama":"KAYIT_BAŞARILI","silme_acik

lama":null }} 

 

https://tebapp.tebeczane.net/majistral

