
 

  

    

  

REST API Dokümanı  

  

  

Versiyon  Tarih  Oluşturan/Düzenleyen  

1.0.0  18-Aralık-2020 Birol Furkan K.  

  

    
 

   

   

   

Giriş  
  

Smart Teşvik, müşterilerimiz için web servis altyapısı ile  hizmet vermektedir. Okumakta olduğunuz 

doküman Rest web servisleri açıklamaktadır.  

 Servisler ile yapılan işlemler aynı zamanda loglandığı için meydana gelebilecek problemlerde tespit ve 

çözüm süreçleri daha hızlı olabilmektedir.   



2  

  

Entegrasyon Yönetimi   
  

Smart Teşvik API si ile iletişim için SmartTeşvik ve müşteri arasında ortak kullanılması gereken iki tane bilgi 

vardır.  

1- Her müşteri için kendisine verilecek müşteri kimlik numarası : Smart Teşvik tarafından müşteriye 

iletilecektir. Müşteri kimlik numarası 40 karakter uzunluğundadır. Smart Teşvik API ye yapılan her istekte 

müşteri kimlik numarası gönderilmelidir. 

2- Şifreleme anahtarı : API ile müşteri uygulamaları arasındaki iletişimin şifrelenmesinde kullanılacak şifre 

anahtarı. Bu anahtar da Smart Teşvik tarafından müşteriye iletilecektir. Şifreleme numarası 32 karakter 

uzunluğundadır. Şifreleme anahtarı API isteklerinde gönderilmeyecek gelen verinin müşteri tarafında 

çözülmesi için kullanılacaktır. API şifreleme işlemlerinde AES 256 şifreleme metodolojisi kullanılmaktadır. 

Müşteri uygulamaları kendi veritabanlarında bu iki bilgiyi kaydetmelidir. 

  

Entegrasyon   
  

REST API’de veri alışverişi JSON ile sağlanır. Metotlara erişim anahtarı olan token her istekte gönderilmesi 

gerekmekte olup, eğer veri gönderilecekse bu veri JSON formatında data anahtarı içersine encapsulate edilir. 

Token’e web servise aktif bir web servis kullanıcısı kullanıcı adı ve parolası ile erişimden sonra sahip olabilirsiniz. 

Token’in zaman aşımı süresini kullanıcı kendi belirleyebildiği gibi, zaman aşımına uğrayacağı süre de login’den 

dönen metot içersinde belirtilmektedir. Metotlar ile ilgili daha detaylı bilgi için Metotlar kısmına bakabilir veya 

test ortamında gezinebilirsiniz.   
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BaseAddress = smarttesvik.com 

Metotlar  

Tesvik    

1. Tesvik/Login  

Kullanıcının işlem yapabilmesi için bir “anahtar şifreye(token)” ihtiyacı vardır. Bunun için ise kullanıcıya 

verdiğimiz API Key‘e ihtiyacı vardır. API Key şifreli bir şekilde gönderilir ve veri tabanında bulunan kullanıcıya 

özel bir security key ile çözülür. Login işlemi başarılı ise, çözülen mesajda “anahtar şifre(token)” okunur. 

Request  
Metod  URL   

GET  BaseAddress/api/Tesvik/Login/apikey={apikey} 

   

Type  
Parametre ve 

Tipi  
Value  

URL_PARAM Apikey (string)  Müşteri kimlik numarası  

 

Response  

Code  Response  

401 Login işlemi başarısız 

200  Login işlemi başarılı 

 

Field  Type  Description  

StatusCode  int İşlemin durumunu bildiren durum kodu 

StatusMessage  string  İşlemin durumunu bildiren durum mesajı 

StatusDate  DateTime  İşlemin kayıt tarihi 

 

SKey  

 

string 
İşlemler için oluşturulacak şifre, şifrelenirken her kullanıcıya özel 

kullanılacak şifre eki 
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TalepID  string  İşlem için kullanılacak olan şifre 

  

 

 İstek sonrası dönen yanıt  

 
 

Şifreli mesajın açılımı 
 

 

2. Tesvik/TesvikSonuclari 

Kullanıcı anahtar şifreyi aldıktan sonra bu anahtar şifre, istediği dönemin ay ve yılını girerek yapılan teşvik 

hesaplamasının sonucuna ulaşabilir. 

Request  

Method  URL   
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GET  BaseAddress/api/Tesvik/TesvikSonuclari/?islemKodu{ik}&donemAy={ay}&donemYil={yil}  

  

  

Type  Param  Value  

 

GET 

islemKodu  
string  

Kullanıcıya özel işlem kodu  

 

GET  

donemAy  
string  

Filtrelenecek dönemin ayı  

 

GET 

donemYil string  

Filtrelenecek dönemin yılı  

   

Response  

Code  Response  

200  Hesaplama sonuçları (json)  

401  null  

  

  

Field  Type  Description  

Unvan  string Çalışan ünvanı 

IsyeriAdi  string  Çalışan iş yeri adı 

SicilNo  string  Çalışan sicil numarası 

 

IsyeriNo  

 

string Çalışan iş yeri numarası 

SGKSicilNo  string  Çalışan SGK sicil numarası 

Ad string  Çalışan adı 
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Soyad String  Çalışan soyadı 

IlkSoyad string  Çalışan ilk soyadı 

Donem string  Hesaplama yapılan dönem 

BelgeCesidi string  Belgenin türü 

MevcutKanun string   Çalışanın şuan yararlandığı kanun 

OnerilenKanun string  Çalışan için önerilen kanun 

FarkliKanunKodu string 
 Önceki kanunlar ile yeni hesaplanan kanun farklı ise Smart Teşvik 

tarafından belirlenen kanun kodu 

SRC string  Alınan kaynak 

HesaplamaTarihi DateTime  Teşvik sonucunun hesaplanma tarihi 

  

İstek Sonrası Dönen Yanıt 

 
  

Şifreli mesajın açılımı 
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3. Tesvik/Hesapla 

Kullanıcının istediği dönem için tekrar hesaplama yapılır.  

Request  

Method  URL   

GET  BaseAddress/api/Tesvik/Hesapla/?islemKodu{ik}&donemAy={ay}&donemYil={yil}  

  

  

 

   

Type  Param  Value  

 

GET 

islemKodu  
string  

Kullanıcıya özel işlem kodu  

 

GET  

donemAy  
string  

Filtrelenecek dönemin ayı  

 

GET 

donemYil string  

Filtrelenecek dönemin yılı  

4. Tesvik/HLXML 

Kullanıcı istediği hizmet listesini yükleyebilir. 

Request 

Method  URL   

POST  BaseAddress/api/Tesvik/HLXML  
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Field  Type  Description  

XML  string Yüklemek istediğiniz XML içeriği, 

 

Response  

Code  Response  

401 Kayıt girerken bir hata oluştu! 

200  % adet kayıt girilmiştir. 

 

  
 

Response  

Code  Response  

401 Hesaplama talebiniz alınırken bir sorun oldu. 

200  Hesaplama talebiniz başarıyla alındı. 

 

İstek Sonrası Dönen Yanıt 

 


