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Bu çalışmada Uygulama Programlama Arayüzü (Application Programming Interface)
anlamına gelen API tasarımı ve kullanımı hedeflenmiştir. API, uygulamanın işlevlerine
platform bağımsız erişilerek kullanılmasını sağlayan arayüzdür. Hedef doğrultusunda,
kullanıcı isteği (GET, POST, PUT, DELETE vb.) alındıktan sonra, API sayfasında
Üstün Metin Transfer Protokolü (Hyper Text Transfer Protocol – HTTP) durum kodları
(200 OK, 201 CREATED, 400 BAD REQUEST vb.) tutulmuş, veritabanında işlemler
yapılmış, veriler JavaScript Nesne Gösterimi (JavaScript Object Notation – JSON) veri
formatına dönüştürülerek, isteğin geldiği kod bloğuna JSON formatında veri iletimi
gerçekleştirilmiştir. Son olarak API sayfasında header ayarlanmıştır. İsteğin geldiği
ilgili kod bloğunda, API sayfasından iletilen veriler sonucunda aktif pencerede işlemler
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, örnekler üzerinden anlatım gerçekleştirilmiş ve
makalenin “Sonuçlar” kısmında çalışmanın sonucu ifade edilmiş, önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar sözcükler: api, api tasarım, rest, restful, web servis
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In this article, Application Programming Interface (API) design and usage is aimed.
API, the interface that allows its functions to be accessed platform independent. In
accordance with the user request (GET, POST, PUT, DELETE etc.), Hyper Text
Transfer Protocol (HTTP) status codes (200 OK, 201 CREATED, 400 BAD REQUEST
etc.) are kept in the API page, transactions are made in the database, the data is
converted to JavaScript Object Notation (JSON) data format, JSON is sent to the code
block where the request comes. Data transmission was performed in the format. Finally,
the header has been set on the API page. As a result of the data transmitted from the
API page in the relevant code block where the request came from, operations were
performed in the active window. In the study, explanations were made through
examples and the results of the study were expressed in the "Results" section of the
article and suggestions were made.
Keywords: api, api design, rest, restful, web service
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1. GİRİŞ

Uygulama Programlama Arayüzü anlamına gelen Application Programming Interface
(API) sayesinde yazılım geliştiricileri, ellerindeki verileri istedikleri sınırlılıkta dış
dünyayla paylaşabilmekte ve bu paylaşım sürecinde tüm kontrolleri ellerinde
tutabilmektedir.
Son yıllarda internete erişim olanağı çok farklı platformlar tarafından sağlandığı için
kullanıcıların ihtiyaçlarını sadece web siteleri karşılayamaz olmuştur. Bu platformlara
bilgisayarlar, tabletler ve özellikle birbirinden farklı yetenekler sergileyen mobil
telefonlar örnek olarak verilebilir. Haliyle uygulama geliştiricileri platformdan bağımsız
bir şekilde kullanıcılara ulaşabilmek için uygulamadan da bağımsız API geliştirmeye
yönelmektedirler. Geliştirilen bu API’ler tüm platform ve uygulamaların okuyup,
anlamlandırabileceği Genişletilebilir İşaretleme Dili (Extensible Markup Language –
XML) ya da JavaScript Nesne Gösterimi (JavaScript Object Notation – JSON) veri
tipini kullanarak hizmet sunmakta ve bu şekilde tüm bağımlılıklardan kendilerini
arındırarak

geliştiricilerin

amaçları

doğrultusunda

son

kullanıcılara

hizmet

verebilmektedirler.
API, servis yapısı olarak iki çeşittir; Temsili Durum Transferi (Representational State
Transfer –REST) ve Basit Nesne Erişim Protokolü (Simple Access Protocol -SOAP).
REST, istemci-sunucu arasında hızlı ve kolay şekilde iletişim kurulmasını sağlayan veri
transfer yöntemidir. XML veya JSON verilerini taşıyarak uygulamaların haberleşmesini
sağlar. REST mimarisini baz alan servislere RESTful servisler denir. SOAP ise en temel
anlamda, internet üzerinden küçük miktarda bilgileri ya da mesajları aktarma
protokolüdür. SOAP mesajları XML formatındadırlar ve HTTP protokolü (bazen de
TCP/IP) kullanılarak gönderilirler. XML tabanlı kullanım zorunludur. Bu konuda
esneklik sağlamaz [1].

1

1.1 LİTERATÜR TARAMASI
Kayaoğlu çalışmasında, Visual Studio ortamında .Net 4.5 framework çatısı altında
Model-View-Controller (MVC) 5.0 eklentisi kullanılarak C# programlama dili ile
öğrencilerin bilgiye ulaşmalarının daha kolay ve teşvik edici bir hale gelmesi için web
tabanlı bir uygulama gerçekleştirmiştir [2]. Web servis ile mobil uygulamalara altyapı
sunmuştur. Böylece öğrencilere her yerde ve her zaman eğitim imkanı yaratılmış
olacaktır. Veri toplama araçlarından elde edilen niceliksel veriler bilgisayar destekli
istatistik yazılımı olan “SPSS 24 for MAC” programında, yüzde frekans ve gruplar için
t-testi kullanılarak değerlendirmiştir.
Diallo çalışmasında, Gine hükümetinin amaçladığı elektronik bir yönetim kurulması,
süreçlerin otomatikleştirilmesi, çeşitli sistemleri kullanarak bilgi ve hizmetleri
dijitalleştirmeyi amaçlayan sistem tasarlamıştır [3]. Spring Boot, MySQL, Angular 6 ve
JSON Web Token (JWT) kullanarak, Gine’deki elektronik yönetimin gelişmesine
katkıda bulunmak için, vatandaşlara, iş dünyasına ve diğer devlet kurumlarına sunulan
e-devlet ugyulamaları ve hizmetleri için entegre bir platform sağlayan API
geliştirmiştir.
Çiçek çalışmasında, işleyiş standardı oluşturarak ülkedeki tüm hastaneleri benzer
şekilde çalışır hale getirmek ve bu sayede yazılım firmalarının uygulama geliştirirken
sadece hastaneye bağlı kalmadan belirli bir standart çerçevesinde doğru işi
yapabilmelerini sağlamak amacıyla standartlara uygun biçimde elektronik sağlık kaydı
tutan web tabanlı bir Hastane Bilgi Sistemi (HBS) geliştirilmesini hedeflemiştir [4].
Kemer

çalışmasında,

web

servislerin

çeşitleri,

özellikleri

ve

performans

karşılaştırmalarını araştırıp raporlamıştır [5]. Çalışmada web servisler, HTTP protokolü,
kullanıcı istekleri, durum kodları, karşılaştırmalar, literatür çalışmaları hakkında detaylı
bilgilendirme yapılmıştır. Karşılaştırmalar Java, Go, Python, Node.js ve C#
programlama dili ile gerçekleştirilmiştir. Performans ölçümü için uygulanacak yük
testleri, k6 ve Locust uygulamaları aracılığıyla yapılmıştır. Testlerin sonuç gözlemi
Grafana platformunda gerçekleştirilmiştir. Testler hakkında detaylı bilgilendirmeler
çalışmada verilmiştir. Çalışmanın “Tartışma ve Sonuç” bölümünde, C# ve Java dilleri
ile geliştirilen uygulamalarda yakın bir performans olduğu, Node.js ile yazılan WebAPI
uygulamasında kararlı bir istek cevaplama performansı göstermesine karşı, ortalama
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cevap sürelerin, diğer uygulamaların gerisinde kaldığı, en iyi ortalama cevap süresinin
Go dili ile geliştirilen uygulamadan alınabildiği gözlemlenmiştir.
Phan çalışmasında, müşteri hizmetleri memnuniyetini artırmak için müşteri portalının
web servis tasarlanarak gerçekleştirilmesini hedeflemiştir [6]. Portal aracılığıyla dünya
çapından 7/24 kesintisiz iletişim kurulabilmesini, maliyetli hataların gerçekleşmeden
önlenmesini amaçlamıştır. Çalışmada web servisler hakkında bilgilendirmede
bulunmuş, REST ve SOAP kavramlarını açıklamıştır. REST mimarisinin, 2000 yılında
Roy Thomas Fielding tarafından doktora tezi için geliştirilen bir web servis mimarisi
olduğunu ifade etmiştir. Çalışmada HTTP protokolü, kullanıcı istekleri, durum kodları
ve Uygulama Durumu Motoru olarak Hipermedya (Hypermedia As The Engine of
Application State - HATEOAS) ele almıştır. Güvenlik kısmı için, şifreleme
algoritmalarını ifade etmiştir. Web portalın geliştirilmesinde ASP.NET teknolojisini
tercih etmiştir.
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2. KULLANILAN TEKNOLOJİLER
Teknolojiler hakkında altbaşlıklar halinde kısa bilgiler aşağıda verilmiştir.

2.1 PHP
İlk kez 1995 yılında Rasmus Lerdorf tarafından, web sayfalarını ziyaret edenleri
izlemek amacıyla bir dizi betik kullanılarak geliştirilmiş, çok geniş kullanımlı, genel
amaçlı içerisine HTML gömülebilen betik ve programlama dilidir.
<h1>
<?php
echo “Merhaba Dünya”;
?>
</h1>
Yukarıdaki kod parçasındaki h1 HTML etiketi PHP yorumlayıcısı tarafından es geçilir.
<?php açılış etiketinden başlanıp ?> kapanış etiketine kadar olan kısımlar ise PHP
yorumlayıcısı tarafından işleme sokulur. Bu durumda, son satırdaki h1 kapanış etiketi
de yorumlayıcı tarafından es geçilecektir. [7]

2.2 SQL
Veritabanı üzerinde işlem yapılabilen, ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri üzerinde
yoğun olarak kullanılan sorgu dilidir.

2.3 MySQL
Açık kaynaklı bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir.
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2.4 BOOTSTRAP
Açık kaynaklı, web sayfaları veya uygulamaları geliştirmek için kullanılabilecek HTML
ve CSS tabanlı tasarım şablonları içeren önyüz çatısıdır. Bu şablonlar paragraf, başlık,
buton gibi arayüz bileşenleri oluşturmakta kullanılabilmektedir.
<button type=”button” class=”btn btn-primary”> Primary </button>
Yukarıdaki kod parçasında, butona btn deseni ve ek olarak btn-primary deseni
tanımlanmıştır. Bu tanımlama ile buton tasarımında varsayılan button inputuna göre
farklılıklar olacaktır (sürüme ait css ve js dosyaları projeye doğru bir şekilde dahil
edildiği düşünüldüğünde).

2.5 JAVASCRIPT
HTML içine gömülebilen, tarayıcılar tarafından yorumlanabilen, web sayfalarına
etkileşim kazandırmak için kullanılan bir betik dilidir. Java programlama diliyle isim
benzerliği dışında bir ilgisi yoktur. JavaScript betikleri, bir JavaScript motorunun
(engine) bulunduğu her cihazda çalıştırılabilir. HTML dökümanlarının herhangi bir
yerinde <script> etiketiyle kullanılabilir. Harici JavaScript betiklerini HTML
dokümanına dahil etmek için <script> etiketine src niteliği eklenir ve bu niteliğe değer
olarak harici betiğin URL'i verilir.
<script> alert(“Merhaba Dünya!”) </script>
Yukarıdaki kod parçası, HTML dökümanında kullanıldığında ve doküman tarayıcıda
görüntülendiğinde ekrana Merhaba Dünya! mesajı gösterir. [8]

2.6 JQUERY
2006 yılında, John Resig tarafından geliştiricilerin web sitelerde JavaScript kullanımını
kolaylaştırmak amacıyla yaratılmış popüler bir JavaScript kütüphanesidir. Az kod, çok
iş mottosu güden Jquery, ayrı bir programlama dili değildir ve JavaScript ile birlikte
çalışır.
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2.7 HTTP
Sunucular ve son kullanıcılar arasında bilgilerin nasıl aktarılacağına dair kurallar ve
yöntemleri düzenleyen uygulama katmanında çalışan bir iletişim protokolüdür. [9]

2.8 HTML
Web sayfalarının yapı ve içeriğinin tanımlandığı metin tabanlı işaretleme dilidir.

2.9 URL
Web siteye erişmek için kullanılan adres linkidir. Genel olarak üç bölümden oluşur:
protokol (http:// ya da https://), site adresi (omurserdar.com), dosya yolu (/iletisim.html
ya da /bolgeler/karadeniz.html gibi).

2.10 JSON
Genellikle bir sunucu ve istemci arasında, veri alışverişi için kullanılan veri formatıdır.
JSON nesnesi {} küme parantezleriyle başlar ve biter. İçinde iki veya daha
fazla anahtar/değer çiftlerine sahip olabilir ve bu ikisi bir virgül ile ayrılır. Her bir
anahtardan sonra değerden ayrıştırmak için iki nokta üst üste gelir. Örneğin: {“il”:
“Trabzon” , “ilce” : “Akçaabat” } bir JSON nesnesidir. [10]

2.11 XML
Platformlar arası veri alışverişi için kullanılan işaretleme dilidir.

2.12 QR
Kare kod olarak da bilinir. Mobil cihazların kameralarından okutulabilen iki boyutlu
barkod türüdür. Genellikle kare beyaz fon üzerinde siyah desenlerden oluşur. [11]
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3. WEB SİTE İÇERİĞİ VE API TASARIMININ ENTEGRE EDİLMESİ
Uygulamaya ait işlevlerin başka bir platformda da kullanılabilmesi amacıyla
gerçekleştirilen arayüz (API) tasarımı için blok diyagram Sekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: API Blok Diyagram
Örnek olarak bilgim sayfası üzerinde “bilgiGoster” isminde bir buton olduğu ve butona
basıldığında 61 id parametresiyle api/user sayfasına erişip kullanıcıya ad, soyad ve adres
gibi bilgilerin kullanıcıya sunulduğu düşünülsün. Bu senaryo için sözde kod blokları
aşağıdaki gibidir.
api/user sayfası için;
if ( REQUEST_METHOD ==”GET” ){
db_bilgiler=db->query(’select * from user where id=GET[“id”]’)->fetch()
jsonKume=array();
jsonKume[“bilgiler”]=db_bilgiler
echo json_encode(jsonKume);
}
bilgim sayfası için ;
<button> bilgiGoster </button>
if(bilgiGoster.click()) {
GET : api/user?id=61,
success:function (donenveri) {
alert(donenveri.bilgiler.ad) },
error:function (donenveri){
alert(“hata”)}
}
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Bu senaryo için akış diyagramı Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2: API Senaryo Akış Diyagramı
Bu diyagram dahilinde; kullanıcı istekte bulunacak, API bu isteğin istek modu (GET,
POST vb.) durumuna ve gelen/istenen parametre dahilinde işlemler yapacak, yapılan
işlemler sonrasında veritabanında sorgulamalar yapacak, sorgu sonucunda bir veri grubu
elde edecek, daha sonra bu veri grubunu JSON veri formatında kullanıcı isteğinin
geldiği yere yazdırılacak (döndürülecek) . Yazdırılan (döndürülen) JSON veri formatı
ile kullanıcıya istenilen veri grubu ya da hata mesajı gösterilebilecek. Sonuç olarak
farklı kaynaklar kullanılarak özel uygulamalar ve paylaşım sağlanmış olacaktır (tam
anlamıyla API diyagramı için onlarca koşul, döngü, girdi ve çıktı olması
gerekeceğinden diyagram ve diyagram açıklaması yüzeysel verilmiştir).
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3.1 API Tasarımı Entegre Edilmiş Web Siteye Genel Bakış (api.omurserdar.com)
Geniş bir kitle tarafından kullanılan, HTML içine gömülebilen bir betik dil olan PHP ve
açık kaynaklı bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemi olan MySQL kullanılarak
api.omurserdar.com adresinde API tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarım, “Yiyecek –
İçecek Sipariş/Satış Amaçlı İşletmeden-Tüketiciye (B2C) Modelli Sistem” üzerine
entegre edilmiştir. Sistemin kullanımı ekran çıktıları ile görselleştirilmiş ve API tasarımı
ve kod blokları bölüm sonuna doğru izah edilmiştir.
Web sitenin, herhangi bir kullanıcı girişi (oturum açma eylemi) olmadan, ziyaretçiyi
karşıladığı Iphone XR üzerindeki yatay mod anasayfa görünümü Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 3: Kullanıcı Girişi Olmadan Iphone XR üzerinde Anasayfa Görünümü
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Kullanıcı girişi olmadığında menü çubuğu üzerinde “Kurumsallar” ile “Kayıt&Giriş”
linkleri Şekil 4’deki gibi görüntülenmektedir.

Şekil 4: Kullanıcı Girişi Olmadan Menü Çubuğu Görünümü
Web siteye kayıt olmak ya da giriş yapmak için menü çubuğundaki “Kayıt&Giriş”
linkinin üzerine gelinmesi; kayıt olmak için, üzerine gelindiğinde açılacak olan “Kayıt
Ol” linkine tıklanması gerekmektedir. Linke tıklandığında bireysel ve kurumsal
kullanıcı kaydı oluşturmak için aktif sayfada Şekil 5’deki gibi modal görüntülenecektir.

Şekil 5: Kullanıcı Kayıt Modal
Web siteye giriş yapmak için, “Kayıt&Giriş” linkinin üzerine gelinmesi sonrasında
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açılacak olan “Giriş Yap” linkine tıklanması gerekmektedir. Linke tıklandığında oturum
açma eylemi için aktif sayfada Şekil 6’daki gibi modal görüntülenecektir.

Şekil 6: Kullanıcı Giriş Modal
Sistemde “bireysel” ve “kurumsal” nitelendirilmesi yapılan kullanıcı sınıfları mevcuttur.
Eylemler, kullanıcının hangi sınıfa ait olduğunun belirlenmesi ve kontrolü sonrasında
gerçekleşmektedir.
3.1.1 Bireysel Kullanıcının Sistemdeki Yeri
Bu bölümde bireysel kullanıcı ve yapabilecekleri ifade edilmiştir. Bireysel kullanıcının
yapabilecekleri;


Hesap bilgilerini görüntüleyebilecek,



İl bilgisine göre çervesindeki kurumsal üyeleri görebilecek,



İlçesinde bulunan kurumsal üyeden sipariş verebilecek,



Sepet sistemi ile sepetini görüntüleyebilecek, sepetine envanter (yiyecek ya da
içecek) ekleyebilecek, envanter adet miktarını artırabilecek-azaltabilecek ya da
kaldırabilecek, sepetini onaylayıp sipariş verebilecek,



Sipariş detaylarını ve hangi durumda olduğu bilgisini görüntüleyebilecektir.



Siparişin tamamlanması durumunda, değerlendirmede bulunabilecek,



Değerlendirme detaylarını görüntüleyebilecek, güncelleyebilecek ve silebilecek,



Şifre güncelleme ya da sıfırlama işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Bireysel kullanıcı için; Şekil 6’da görüntülenen “Giriş Yap” butonuna basıldıktan sonra
input değerleri ile eşleşen veritabanında kayıt olduğunda, Şekil 7’de verilen Iphone X
üzerindeki anasayfa yeniden yüklenerek güncel anasayfa görüntüsü kullanıcıya sunulur.
Menü çubuğunun sağ kısmında kullanıcının niteliği ve email adresini içeren link
görüntülenir. Link üzerine gelindiğinde “Çıkış Yap” alt linki görüntülenir. Orta kısımda
Sepet bilgilerini ve sepetteki envanter sayısını içeren “Sepetim” linki mevcuttur. Sol
kısımda ise anasayfaya gitmek ve kurumsal kullanıcılar üzerinde arama ve detay
11

görüntülemek için linkler mevcuttur. Sepetim linki yalnızca bireysel kullanıcıya özeldir.

Şekil 7: Iphone X üzerinde Bireysel Kullanıcı Anasayfa Görünümü
Şekil 7 üzerinde görüldüğü gibi bireysel kullanıcı için “Çevremdekiler”, “Siparişlerim”
ve “Bilgilerim” olmak üzere üç adet tab menü (Bootstrap tab pills) bulunmaktadır.
Varsayılan olarak kullanıcıyı “Çevremdekiler” tab menüsü karşılamaktadır. Bu menü ile
kullanıcıya, veritabanındaki il bilgisine göre il ve ilçe dahilindeki kurumsal üyelerin
bilgileri sunulur. Kullanıcı, ilçesi dahilindeki kurumsal kullanıcılardan sipariş
verebilecektir. Örneğin kullanıcının ilçesi Fatih’tir dolayısı ile Pendik ilçesindeki
kullanıcıdan sipariş veremeyecektir. Sipariş verebilmek için kurumsal kullanıcının tam
adının (ünvanının) yazdığı (Örneğin Balat Cafe Express) butona basılması
gerekmektedir. Şekil 8’de, butona basıldığında aktif sayfada açılacak modal verilmiştir.

Şekil 8: Bireysel Kullanıcı için Kurumsal Kullanıcı Menülerini içeren Modal
Şekil 8 üzerindeki modal görüntülendiğinde her bir menü varsayılan olarak kapalı
durumdadır. Menünün açılması için menü ismine tıklanılması gerekmektedir. Menü
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ismine tıklandığında, Menüye ait envanter bilgileri ile, envanterin “Sipariş Verilebilir”
olması halinde “Ekle” butonu görüntülenecektir. Ekle butonuna basıldığında eğer sepet
boş ya da farklı bir kurumsal kullanıcının envanterinin sepette bulunmaması halinde
tıklanılan envanter aktif sayfada sepete eklenecektir. Aksi durumda sepete
eklenemeyecek aktif sayfada bilgi mesajı gösterilecektir. Menü örneği Şekil 9’da
verilmiştir.

Şekil 9: Bireysel Kullanıcı için Kurumsal Kullanıcı Menüler ve Envanterler Modal
Bireysel kullanıcı, sipariş verebilmek için menü çubuğundaki “Sepetim” linkine
tıklaması gerekmektedir. Linke tıkladığında sepet detayı için aktif sayfada modal
görüntülenecektir. Eğer sepette envanter yoksa modal içerisinde sepet boş, eğer sepette
envanter varsa, sepetteki envanterler ve her bir envantere ait adet,fiyat ve toplam tutar
bilgisinin yanı sıra, envanterin birden fazla defa sepette bulunması durumda azaltmak
için buton, bulunma sayısına bakılmaksızın artırma ve sepetten kaldırma butonu yer
almaktadır. Ayrıca envanter(ler)in ait olduğu kurumsal kullanıcının adı ve minimum
alışveriş tutarı için fiyat bilgisi yer almaktadır. Minimum fiyat tutarının tam ve yüksek
olduğu sepet tutarı, envanterlerin her birinin alınabilir(açık) olduğu ve kurumsal
kullanıcının sipariş verilebilir(açık) olduğu durumda “SEPETİ ONAYLA” butonu aktif
durumdadır. Şekil 10’da bu durum için ekran görüntüsü verilmiştir.
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Şekil 10: Bireysel Kullanıcı Sepet Modal (Onaylı)
Aksi durumlar için, eğer envanter alınamaz durumda ise envanterin altında alınamaz
bilgisi eklenir ve “SEPETİ ONAYLA” butonu gizlenir. Şekil 11’de bu durum için ekran
görüntüsü verilmiştir.

Şekil 11: Bireysel Kullanıcı Sepet Modal (Onaysız)
Sipariş verme işlemi başarılı olduğunda aktif pencerede bilgi gösterimi yapılır ve tab
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menülerden “Siparişlerim” bölümüne geçecek tetikleyici (jQuery trigger) çalışır. Şekil
12’de bu durum için ekran görüntüsü verilmiştir.

Şekil 12: Bireysel Kullanıcı Sipariş Oluşturma ve Siparişlerim Tab
“Siparişlerim” tab üzerinde daha önce verilen siparişlerin sipariş kodu, hangi tarihte
sipariş verildiği hangi aşamada olduğu, hangi kurumsal kullanıcıdan yapıldığı bilgisinin
ek olarak eğer sipariş “Tamamlandı” ise ve daha önce değerlendirme yapılmamışsa
“değerlendir” butonunun görüntülenmesi, değerlendirme yapılmışsa “Değerlendirme
İşlemleri” buton grubunun görüntülenmesi sağlanmıştır. Değerlendir butonuna basılınca
aktif sayfada görüntülenen modal Şekil 13’de verilmiştir.

Şekil 13: Bireysel Kullanıcı Sipariş Değerlendirme Eylemi için Modal
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Değerlendirme, siparişin teslim edilme hızı ve envanter(ler)in lezzet kritelerini 1 ile 5
arasında puanlanama ve ek olarak yorumlama ile yapılmakta. Değerlendirme İşlemleri
buton grubu ile değerlendirmenin görüntülenmesi, güncellenmesi ve silinmesi için
butonlar Şekil 14’deki gibi kullanıcıya sunulacak ve buton seçimine göre modal
görüntülenecektir.

Şekil 14: Bireysel Kullanıcı Değerlendirme İşlemleri Buton Seçenekleri
Seçeneklerden “görüntüle” butonuna basıldığında değerlendirme bilgileri aktif sayfada
modal olarak Şekil 15’deki gibi kullanıcıya gösterilecektir.

Şekil 15: Bireysel Kullanıcı Yapılan Değerlendirmenin Görüntülenmesi için Modal
Seçeneklerden “güncelle” butonuna basıldığında değerlendirme bilgileri aktif sayfada
modal olarak Şekil 16’daki gibi açılacak ve güncellenmesine imkan sağlanacaktır.

Şekil 16: Bireysel Kullanıcı Yapılan Değerlendirmenin Güncellenmesi için Modal
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Seçeneklerden “sil” butonuna basıldığında, silme eyleminin gerçekleşmesi için
kullanıcının onayını almak amacıyla Şekil 17’deki gibi modal gösterilecektir.

Şekil 17: Bireysel Kullanıcı Yapılan Değerlendirmenin Silinmesi için Modal
Siparişlerim tab menüsünde kullanıcıya sunulan “Sipariş Kod” alanındaki sipariş kod
bilgisi bulunan butona tıklandığında siparişe ait envanterler ve detaylar için aktif
sayfada modal gösterilecektir. Örnek modal içeriği Şekil 18’de verilmiştir.

Şekil 18: Sipariş Detayının görüntülenmesi için Modal
Bireysel kullanıcı için “Bilgilerim” tab menüsü ile kullanıcı bilgileri ile şifre
güncelleme eyleme için “Şifre Güncelle” butonu gösterilir. Kullanıcıya sunulacak
bilgiler; ad,soyad,email, kullanıcı adı, il, ilçe ve Türkçe olarak kayıt tarihidir. Şifre
güncelle butonuna basıldığında yeni şifre ve yeni şifre tekrar inputlarını içeren modal
kullanıcıya sunulur. Inputların doğruluğu durumunda şifre güncelleme gerçekleştirilir
ve aktif oturum sonlandırılır. Yeni şifre inputlarına girilen değerlerin birbirleriyle
uyumsuzluğu ya da boş girilmesi durumunda işlem gerçekleşmez ve kullanıcıya durum
hakkında bilgilendirme mesajı aktif sayfada sunulur. Bilgilerim tab menü içeriği Şekil
19’da verilmiştir.

17

Şekil 19: Bireysel Kullanıcı Bilgilerim Tab Menü
Şifre Güncelle butonuna basıldığında açılacak olan modal Şekil 20’de verilmiştir.

Şekil 20: Şifre Güncelleme Eylemi için Modal
3.1.2 Kurumsal Kullanıcının Sistemdeki Yeri
Bu bölümde kurumsal kullanıcı ve yapabilecekleri ifade edilmiştir. Kurumsal
kullanıcının yapabilecekleri;


Hesap bilgilerini görüntüleyebilecek, düzenleyebilecek,



Şifre güncelleme ya da sıfırlama işlemlerini gerçekleştirebilecek,



Siparişlerin detaylarını görüntüleyebilecek ve durum güncelleyebilecek,



Envanter ekleyebilecek, görüntüleyebilecek, düzenleyebilecek ve silebilecek,



Envanterler üzerinde çoklu silme veya güncelleme işlemi gerçekleştirebilecek,



Sipariş sonrasında bireysel üyenin siparişi değerlendirmesi sonucunda
değerlendirme bilgilerini görüntüleyebilecektir.

Kurumsal kullanıcı giriş yaptığında, Iphone X üzerindeki anasayfa görünümü Şekil
21’deki gibidir.
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Şekil 21: Iphone X üzerinde Kurumsal Kullanıcı Anasayfa Görünümü
Kurumsal kullanıcı için beş adet tab menü mevcuttur; Bilgilerim, Siparişler, Menüler,
Envanterler, Hızlı İşlemler. Varsayılan olarak kullanıcıyı “Bilgilerim” tab menüsü
karşılar. Bilgilerim tab menüde kullanıcının tam adı, email adresi, il, ilçe, adres,
minimum sipariş verme tutarı, kayıt tarihi, açık-kapalı olma bilgilerine ek olarak şifre
güncelleme ve bilgileri düzenleme işlemleri gerçekleştirilebilmeleri için butonlar
sunulur. Şifre güncelleme işlemi bireysel kullanıcıda ifade edildiği gibi gerçekleşir.
Bilgileri Düzenle butonuna basıldığında Şekil 22’deki gibi aktif sayfada modal
görüntülenir.

Şekil 22: Kurumsal Kullanıcı Bilgi Düzenleme için Modal
Gönder butonuna basıldığında, bilgilerin boş olmadığı, Minimum Alım İnputunun 1’den
küçük değer olmadığı ve istendiği şekilde değerler içerdiğinin kontrolü sağlandıktan
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sonra güncelleme eylemi gerçekleştirilir. Güncelleme işleminin sonucu, aktif sayfada
kullanıcıya bildirilir. Siparişler tab menüsü ile sipariş bilgileri görüntülenir. Bireysel
kullanıcın sipariş tab menüsüne çok benzerdir. Şekil 23 üzerinde de görülebileceği gibi
sipariş tamamlanmış ve değerlendirilmişse “değerlendirmeyi gör” ile her bir siparişin
durumunu güncellemek için “İşlem” alanı ve bu alandaki “güncelle” butonu mevcuttur.

Şekil 23: Kurumsal Kullanıcı Siparişler Tab Menü
Sipariş tamamlanmış ise güncelle butonu pasif konumdadır. Sipariş durumunu
değiştirmek için “güncelle” butonuna basılır. Basıldıktan sonra aktif sayfada Şekil
24’deki gibi modal açılır. Açılan modalda o siparişin varolan durumundan önceki
herhangi bir durum seçilemez yalnızca sonraki durum(lar) seçilebilir.
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Şekil 24: Kurumsal Kullanıcı Sipariş Durum Güncelleme için Modal
Değerlendirmeyi gör butonunun işlevi, bireysel kullanıcı için izah edilen Şekil 15’deki
gibidir. Siparişlerim tab menüsünde kullanıcıya sunulan “Sipariş Kod” alanındaki
sipariş kod bilgisi bulunan butonunun işlevi, bireysel kullanıcı için izah edilen Şekil
18’deki gibidir.
Menüler tab menüsünde, menü(kategori olarak da düşünülebilir) eklemek için “Menü
Ekle”

butonu,

kullanıcıya

ait

menü

sayısının

bilgisini

içeren

cümle

ile

envanter(yiyecek/içecek) içeren menünün silinemeyeceğini belirten cümle yer alır. Ek
olarak kullanıcının oluşturmuş olduğu menüler ve menülere bağlı envantersayısı,
envanter adları ve her bir menüyü düzenlemek için “Düzenle” butonu mevcuttur. Şekil
25’de bu durum için ekran çıktısı verilmiştir.

Şekil 25: Kurumsal Kullanıcı Menüler Tab Menü
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Menü Ekle butonuna basılınca aktif sayfada görüntülenen modal Şekil 26’da verilmiştir.

Şekil 26: Menü Ekle Eylemi için Modal
Menülerin altında bulunan “Düzenle” butonuna basıldığında Şekil 27’deki gibi seçili
menünün isminin yer aldığı modal görüntülenir.

Şekil 27: Belirli Menü Adını Düzenlemek için Modal
Menülere bağlı envanterlerin isimlerinin yazdığı butonlardan herhangi birine
tıklandığında Şekil 28’deki gibi fiyat, alınabilme durumu ve okutulduğunda envanterin
API sayfasının linkini veren QR kodunu içeren modal kullanıcıya sunulur.

Şekil 28: Menüye Ait Belirli Envanterin Detayı için Modal
Envanterler tab menüsünün görünümü Şekil 29’da verilmiştir.
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Şekil 29: Kurumsal Kullanıcı Envanterler Tab Menü
Şekil 29’da da görülebileceği üzere envanter eklemek için “Envanter Ekle” butonu ile
envanter sayısının bilgisini içeren cümle, her bir envanterin bilgileri , her bir envantere
ait “Düzenle” ve “Sil” butonları kullanıcıya sunulur. Envanter Ekle butonuna
basıldığında aktif sayfada Şekil 30’deki gibi modal açılır.

Şekil 30: Envanter Ekle Eylemi için Modal
Gönder butonuna basıldığında değer kontrolü sonucunda herhangi bir olumsuzluk yoksa
aktif sayfada envanter eklenir ve kullanıcıya bilgi mesajı gösterilir.

Şekil 29’daki

“Düzenle” butonuna basıldığında aktif sayfada Şekil 31’deki gibi modal açılır.
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Şekil 31: Envanter Düzenle Eylemi için Modal
Şekil 29’daki “Sil” butonuna basıldığında aktif sayfada Şekil 32’deki gibi seçili
envanterin ismi yazılı onay cümlesi içeren modal açılır.

Şekil 32: Envanter Sil Eylemi için Modal
Kurumsal kullanıcının envanterler üzerinde çoklu silme, alınabilir durumdan alınamaz
durumuna getirme ya da alınamaz durumdan alınabilir duruma getirme eylemlerini
gerçekleştirebileceği Hızlı İşlemler tab menüsü üzerinde üç adet alt tab menü
bulunmakta ve varsayılan olarak Şekil 33’de görülebileceği gibi “Çoklu Envanter
Silme” alt tab menüsü gösterilmektedir.
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Şekil 33: Kurumsal Kullanıcı Hızlı İşlemler Tab Menü-Çoklu Envanter Silme
Çoklu Envater Silme alt tab menüsünde tüm envanterleri seçmek için “Tümünü Seç”
isminde input ve toplam kayıt sayısını bildiren cümle yer almaktadır. İlaveten varsayılan
olarak pasif durumda bulunan, envanter(ler)in seçili olması halinde aktifleşen
“Seçilileri Sil” isminde envanter(ler)i silme eylemini gerçekleştirecek buton mevcuttur.
Butona tıklanması sonrasında onay alma için açılacak modal Şekil 34’de verilmiştir.

Şekil 34: Hızlı İşlemler-Çoklu Envater Silme-Seçilileri Sil Eylemi için Modal
Şekil 35’de görülebileceği üzere Açık – Sipariş Verilebilir Envaterler alt tab menüsünde
alınabilir durumda olan envanter sayısını ve seçili eleman sayısını bildiren cümle ile
envanter(ler)i

alınabilir

durumdan

alınamaz

durumuna

getirme

eylemini

gerçekleştirmek için “Seçilileri ALINAMAZ Yap” isminde buton mevcuttur.

Şekil 35: Kurumsal Kullanıcı Hızlı İşlemler Tab Menü-Sipariş Verilebilir Envaterler
Seçili envanter olması durumunda Seçilileri ALINAMAZ Yap ismindeki butonun
varsayılan değeri pasif durumdan aktif duruma getirilir. Butona tıklanması sonrasında
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onay alma için açılacak modal Şekil 36’da verilmiştir.

Şekil 36: Sipariş Verilebilir Envaterler-Alınamaz Yap Eylemi için Onay Modal
Kapalı – Sipariş Verilemez Envaterler alt tab menüsünde Şekil 37 üzerinde de
görülebileceği gibi alınamaz durumda olan envanter sayısını ve seçili eleman sayısını
bildiren cümle ile envanter(ler)i alınamaz durumdan alınabilir durumuna getirme
eylemini gerçekleştirmek için “Seçilileri ALINABİLİR Yap” isminde buton mevcuttur.

Şekil 37: Kurumsal Kullanıcı Hızlı İşlemler Tab Menü-Sipariş Verilemez Envaterler
Seçilileri Alınabilir Yap Butonuna tıklanması sonrasında onay alma için açılacak modal
Şekil 38’de verilmiştir.

Şekil 38: Sipariş Verilebilir Envaterler-Alınabilir Yap Eylemi için Onay Modal
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3.1.3 Ortak Kullanım Yapılabilecek Sayfalar ve İşlevleri
Ziyaretçilerin, il ve ilçe bilgisine göre kurumsal kullanıcıları arayabileceği menü
çubuğunda “Kurumsallar” ismindeki linke tıklandığında açılan, varsayılan olarak tüm
kullanıcıları ve detayları ekrana yazan kurumsallar sayfası mevcuttur. Sayfa
yüklendiğinde varsayılan olarak kullanıcıya gösterilen arama çubuğu Şekil 39’da
verilmiştir.

Şekil 39: Kurumsallar sayfası Arama Çubuğu
Arama çubuğunda varsayılan olarak il ve ilçe bilgisi getirilmez, kullanıcıdan seçmesi
beklenir. Seçim olmadığu sürece “ARA” butonu aktifleşmeyecek, pasif durumda
kalacaktır. Arama çubuğundaki il inputuna tıklanmadan önce il bilgileri input değerine
yüklenir. Input üzerinde değer(il) seçimi yapıldığında Şekil 40’de verilen ekran çıktısı
oluşur.

Şekil 40: İl Seçimi Yapılan Arama Çubuğu
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İl seçiminden sonra ilçe inputuna seçili ilin ilçeleri yüklenir ve varsayılan ilk ilçe, ilçe
inputuna değer olarak atanır. Şekil 40’da görülebileceği gibi “ARA” butonu,
aktifleştirilmiştir. Arzu edildiği gibi il ve ilçe bilgileri üzerinden kurumsal kullanıcı
arama işlemi gerçekleştirilir. Arama yapıldıktan sonra il ve ilçe inputları arama yapılan
il ve ilçelerin değerleri ile yüklenir ve inputlara değer ataması yapılır. Şekil 41’de il ve
ilçe üzerinde arama işlemi için ekran çıktısı verilmiştir.

Şekil 41: Düzce ili Merkez ilçesi için Kurumsal Kullanıcı Arama Eylemi
Şekil 41’de görülebileceği üzere arama çubuğuna ek olarak arama sonucunda bulunan
kayıt sayısı ve arama yapılan il ve ilçe bilgileri kullanıcıya sunulmuştur. Ek olarak
ilçede bulunan kurumsal kullanıcıların sipariş verilebilme durumu, kullanıcıların tam
adı, okutulduğunda kullanıcının detay sayfasının linkini veren QR kodu ile aynı işlevi
gören İncele butonu ziyaretçiye sunulmuştur. Yeşil renk, kurumsal kullanıcının sipariş
verilebilir durumda olduğunu göstermektedir. Sipariş verilemez durumda olan
kullanıcılar için kırmızı renk ziyaretçiye gösterilmiştir. Şekil 42’de, il bilgisinin İstanbul
ilçe bilgisinin Fatih ile aratılması sonucu ekran çıktısı verilmiştir.

Şekil 42: İstanbul ili Fatih ilçesi için Kurumsal Kullanıcı Arama Eylemi
Arama eylemi sonrasında oluşan adres linki Şekil 43’de verilmiştir.
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Şekil 43: İstanbul ili Fatih ilçesi Arama Eylemi için Adres Linki
Şekil 42’de bulunan “İncele” butonuna basıldığında ya da QR kod okutulduğunda
gösterilen linke tıklandığında kurumsal detay sayfasına gidilir. Detay sayfasında
bilgiler; Genel, Konum, Değerlendirme(yapılmış ise), Sipariş olarak kategorize
edilmiştir. Yine detay sayfasında bireysel kullanıcın sipariş verebilmek için daha önce
izah edilen ve Şekil 9’da gösterildiği gibi menüleri modal olarak açılır fakat sipariş
verme eylemi gerçekleştirilemez. Detay sayfasının son kısmında kurumsal kullanıcının
envanter ve menülerine ait kapsamlı bilgiler verilmiştir. Balat Cafe Express için detay
sayfasının bilgiler alanı ve “Genel Bilgiler” içeriği Şekil 44’de verilmiştir.

Şekil 44: Kurumsal Detay Bilgiler Alanı Genel Bilgiler İçeriği
Konum Bilgileri için ekran çıktısı Şekil 45’de verilmiştir.

Şekil 45: Kurumsal Detay Bilgiler Alanı Konum Bilgileri İçeriği
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Değerlendirme Bilgileri için ekran çıktısı Şekil 46’da verilmiştir.

Şekil 46: Kurumsal Detay Bilgiler Alanı Değerlendirme Bilgileri İçeriği
Sipariş Bilgileri için ekran çıktısı Şekil 47’de verilmiştir.

Şekil 47: Kurumsal Detay Bilgiler Alanı Sipariş Bilgileri İçeriği
Şekil 44 üzerindeki “Haritada Göster” butonuna tıklandığında Şekil 48’de gösterildiği
gibi, Google Maps üzerinde kurumsal kullanıcın adres bilgisini işaret eden modal açılır.

Şekil 48: Kurumsal Detay Bilgiler Alanı Haritada Göster için Modal
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Detay sayfasındaki kapsamlı envanter ve menü bilgisine Şekil 49’daki gibi “Fiyatı En
Yüksek ve Düşük Envanterler “ örnek olarak verilmiştir.

Şekil 49: Kurumsal Detay Envanter ve Menülere ait Fiyat bazlı Bilgiler
Yine detay sayfasındaki kapsamlı envanter ve menü bilgisine; menünün adını, menüye
ait envanter sayısını, menüdeki ortalama envanter fiyatını, menüdeki en yüksek ve en
düşük envanter fiyat bilgisini içeren İstatistikler ismindeki bilgi alanı örnek olarak Şekil
50’de verilmiştir. İstatistikler ismine ek olarak toplam menü adet bilgisi yazdırılmıştır.

Şekil 50: Kurumsal Detay Envanter ve Menülere ait Kapsamlı Bilgiler
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Kullanıcıları şifre hatırlayamama durumunda şifrelerini sıfırlayabilmeleri için Şekil
51’de görülebileceği gibi şifre sıfırlama sayfası mevcuttur.

Şekil 51: Şifre Sıfırlama Sayfası
Şekil 51’deki Kullanıcı tipi seçilip email input değeri doldurulduktan sonra Gönder
butonuna basıldığında veritabanında eşleşen kayıt yoksa kullanıcı bilgi mesajı verilir,
eşleşen kayıt varsa Şekil 52’deki gibi onay modal gösterilir.

Şekil 52: Şifre Sıfırlama Eylemi için Modal
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Şekil 52’deki “Email Gönder” butonuna basıldığında karakter dizisi üzerinden rastgele
karakter bütünü oluşturulup yeni şifre olarak atanır ve kullanıcının kayıtlı email
adresine Şekil 53’deki gibi iletildiği bilgisi gösterilir.

.
Şekil 53: Şifre Sıfırlama Eylemi için Mail Gönderilme Bilgisi
Email adresine iletilen mail içeriği Şekil 54’deki gibidir.

Şekil 54: Şifre Sıfırlama Eylemi için İletilen Mail İçeriği
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3.2 API TASARIMI
Özet kısmında ifade edildiği gibi Uygulama Programlama Arayüzü’nün (API) çalışma
mantığı gereği; kullanıcı isteği (GET, POST, PUT, DELETE vb.) doğrultusunda, API
sayfasında Üstün Metin Transfer Protokolü (Hyper Text Transfer Protocol – HTTP)
durum kodları (200 OK, 201 CREATED, 400 BAD REQUEST vb.) tutulur,
veritabanında gerekli işlemler yapılır, veriler JavaScript Nesne Gösterimi (JavaScript
Object Notation – JSON) veri formatına (REST miamari için) dönüştürülerek, isteğin
geldiği kod bloğuna formatında JSON veri iletimi gerçekleştirilir ve API sayfasında
başlık (header) ayarlanır. Tasarım örneklendirmesine başlamadan önce, tasarımın ifade
edilmesi için kullanılan temel kavramlar alt başlıklar halinde izah edilmiştir.
3.2.1 HTTP İstekleri (HTTP Requests)
Kullanıcı istekleri, belirli bir kaynak üzerinde yapılması istenen eylemi belirten
isteklerdir. Bu çalışmada ele alınan dört istek vardır; GET, POST, PUT, DELETE.
1. GET; okuma eylemi için,
2. POST; oluşturma eylemi için,
3. PUT; güncelleştirme eylemi için,
4. DELETE; silme eylemi için kullanılır.
Ek olarak HEAD, CONNECT, OPTIONS, TRACE, PATCH istekleri de mevcuttur.
3.2.2 HTTP Durum Kodları (HTTP Status Codes)
HTTP

yanıt

durumu

kodları,

kullanıcı

isteğinin

başarıyla

tamamlanıp

tamamlanmadığını gösterir. Yanıtlar, beş sınıfa ayrılıp kategorize edilmiştir.
1. Bilgilendirme Yanıtları (1XX),
2. Başarı Yanıtları (2XX),
3. Yönlendirmeler (3XX),
4. İstemci Hataları (4XX),
5. Sunucu Hataları (5XX).
XX ile ifade edilen yerlere rakamlar gelir. Örneğin, Yetkisiz bir kaynağa erişilmeye
çalışıldığında 403, isteğin başarılı olduğunun ifadesi için 200 durum kodu kullanılır.
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3.2.3 HTTP Başlıkları (HTTP Headers)
Başlıklar, HTTP’nin istemci (istekte bulunan) ya da sunucunun (istek işleyen)
eylemlerindeki bilgi bütününü taşıyan bölümlerdir. İstek başlığı, büyük/küçük harfe
duyarsız olarak başlığın adı, iki nokta üst üste : ve ardından değeri (satır sonu
karakterleri

içermeden)

şeklindedir.

Örneğin,

“Access-Control-Allow-Methods:

GET,POST,PUT,DELETE” başlığı ile, isteklere yanıt olarak kaynaklara erişilirken
hangi isteklere (HTTP Request) izin verildiği belirtilmiştir.
3.2.4 Tasarımın İfade Edilmesi ve Örneklendirilmesi
Bu alt başlıktan itibaren kullanıcı isteklerinin api sayfasında süzülmesi, süzülen istek
sonrasında veritabanında işlemlerin yapılması ve verinin api sayfasından iletilmesi
sonrasında isteğin geldiği tarafta ne gibi işlemlerin olduğu bilgisi ekran çıktıları ile ifade
edilmiştir. İstekler ve adımlar alt başlıklar halinde izah edilecektir. İzah işlemi için
sipariş sonrası “değerlendirme” işlemi seçilmiştir. Değerlendirme üzerindeki API
işlemleri için “api” ismindeki kök klasör altına “degerlendirme” isminde alt klasör
açılmış ve “index.php” sayfası oluşturularak işlemler bu sayfada gerçekleştirilmiştir.
3.2.4.1 POST İsteği
Şekil 13’deki değerlendirmede bulunma eylemini gerçekleştirmek için Şekil 12’deki
“değerlendir” butonuna basılması gerekmektedir. Tarayıcı üzerinde aktif sayfada butona
basılma eylemini yakalamak ve API sayfasına istekte bulunmak için jQuery kodları
kullanılmıştır. Butona tıklandığında butonun “sipkod” seçici değeri elde edilir ve
kullanıcıya Şekil 13’deki gibi modal gösterilir. Gösterilen modal üzerindeki “İptal Et”
butonuna basıldığında buton kapatılır. Gönder butonuna basıldığında ise input değerleri
kontrol ettirilir ve değerler istenmeyen şekilde ise kullanıcıya mesaj gösterilir ve post
işlemi gerçekleşmez. İstenilen şekilde ise /api/degerlendirme/index.php sayfasına POST
isteğinde bulunulur ve istek sonucunda bilgi mesajı gösterilir. Değerlendir butonuna
basılma eylemini yakalamak, butonun sipkod seçici değerini elde etmek ve kullanıcıya
değerlendirmede bulunması için modal gösterilmesi amacıyla yazılan kod blokları Şekil
55’de verilmiştir.
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Şekil 55: Değerlendir Butonu Tıklama Eylemi ve Modal Gösterimi Kod Blokları
Modal üzerindeki Gönder butonuna basıldığındaki input kontrolleri için kod bloğu Şekil
56’da verilmiştir.

Şekil 56: Değerlendir Butonu Tıklama Eylemi Input Kontrolleri
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Ajax ile POST isteği için kod blokları Şekil 57’de verilmiştir.

Şekil 57: Değerlendir Butonu Ajax ile POST isteği
Şekil 57’de görülebileceği gibi, “method” ile istek türü, “url” ile istete bulunulacak
kaynağın adresi”, “data” ile istekle beraber kaynağa gönderilecek veriler belirtilir.
Success fonksiyonu ile istek başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve istek sonucunda dönen
mesaj değeri “eklendi” ise kullanıcıya eklendi bilgisi gösterilecek ve mesajKapat
fonksiyonu ile mesaj, parametre olarak verilen değer olmadığı için belirli bir süre sonra
kapatılacaktır. Dönen mesaj değeri “eklendi” değilse kullanıcıya bilgi mesajı dönen
mesaj değeri ile gösterilecektir.
Şekil 58’de istekte bulunulan sayfanın içeriğinin ilk 6 satırına ait kod bloğu verilmiştir.

Şekil 58: api/degerlendirme/index.php Sayfası Temel Kod Bloğu (Ortak 1)
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Şekil 58’de de görülebileceği gibi, ilk iki satırda veritabanı bağlantısının ve
oluşturulmuş fonksiyonların sayfada dahil edilmesi için “include” fonksiyonu
kullanılmıştır. Üçüncü satırda, içerisinde veritabanı ile alakalı bilgileri barındıracak ve
sayfanın sonunda JSON formatına dönüştürülecek olan jsonArray isminde dizi
tanımlanmıştır. Dördüncü satırda diziye hata isminde indis tanımlanmış ve false değeri
atanmıştır. Beşinci satırda httpKOD isminde değişken oluşturulmuş ve bu değişkene
HTTP durum kodlarında 200 (OK) atanmıştır. Altıncı satırda istemciden gelen istek
modu okunup değişkene aktarılmıştır. Bu altı satır, sonraki istekler için de temel
olduğundan tekrar izah edilmeyecektir. Şekil 59’da isteğin POST olması durumnda
gerçekleşecek kod blokları verilmiştir.

Şekil 59: api/degerlendirme/index.php Sayfası POST isteği Kod Bloğu
API sayfasında istek modun POST olması durumunda sesYoksaCik fonksiyonu ile
kullanıcı oturumunun “bireysel” kullanıcıya ait olup olmadığı tespit edilir. İstenilen
oturum kontrolü sağlanamadığı durumda HTTP durum kodu 403 (Forbidden) olarak
belirlenir, başlık ayarlandıktan sonra geriye JSON formatında veri iletilir ve sayfadan
çıkış işlemi gerçekleştirilir. İstenilen oturum kontrolü sağlandığında veritabanında daha
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önce değerlendirme yapılmak istenen siparişe ait kayıt sayısı Şekil 57’de görülebilecek
“data” değerindeki POST edilen sipariskod değeri ile sorgulanır. Sorgu sonucunda eğer
kayıt yoksa değerlendirme işlemi veritabanına eklenmeye çalışılır ve Şekil 58’deki
görselde tanımlanan jsonArray dizisine eklenme sorgusu sonucunda mesaj indisi ve hata
durumu eklenir.
İstek sayfasının son aşamasında tüm istekler için gerçekleşecek “baslikAyarlaJSONyaz”
isminde fonksiyon bulunmaktadır. Fonksiyona ilk parametre olarak httpKOD değişkeni,
ikinci parametre olarak jsonArray değişkeni verilmiştir. Fonksiyona ait kod bloğu Şekil
60’daki gibidir.

Şekil 60: HTTP Başlık ve Durum Ayarlayan ve JSON veri ileten Fonksiyon (Ortak 2)
HTTP başlığı; fonksiyona verilen parametrenin, SetHeader ismindeki fonksiyona yine
parametre olarak gönderilmesiyle ayarlanır. HTTP durum kodu da aynı şekilde
parametre olarak verilen değerin HttpStatus ismindeki fonksiyona parametre olarak
verilmesiyle atanır ve son olarak json_encode fonksiyonu ile parametre olarak verilen
dizi json formatında iletilir. SetHeader fonksiyonuna ait kod bloğu Şekil 61’de
verilmiştir. [12]

Şekil 61: SetHeader Fonksiyon İçeriği
HttpStatus fonksiyonuna ait kod bloğu Şekil 62’de verilmiştir. [12]

Şekil 62: HttpStatus Fonksiyon İçeriği
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Şekil 58, 60, ve 61’de tüm istekler için çalışan kod blokları ortak olduğundan tekrar izah
edilmeyecektir.
Şekil 63’deki 1 numaralı görselde “değerlendir” butonuna basıldığında açılan modalın
örnek olarak doldurulması, 2 numaralı görselde “GÖNDER” butonuna basıldığında ajax
ile gerçekleşen POST isteğinin verileri, 3 numaralı görselde , istemcinin ve sunucunun
HTTP başlık bilgileri, 4 numaralı görselde API sayfasından iletilen JSON veri toplu
ekran çıktısı olarak verilmiştir.

Şekil 63: POST işlemi Toplu Ekran Çıktısı
Kullanıcıya gösterilen mesaj bilgisi Şekil 64’de verilmiştir.

Şekil 64: POST işlemi Sonucunda Gösterilen Mesaj
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3.2.4.2 GET İsteği
Şekil 65’de isteğin GET olması durumunda gerçekleşecek kod blokları verilmiştir.

Şekil 65: api/degerlendirme/index.php Sayfası GET isteği Kod Bloğu
Sayfaya, sipariş kodu ile yapılan istek sonucunda iletilen veriler Şekil 66’de verilmiştir.

Şekil 66: API Sayfasına Doğrudan sipariskod ile GET isteği Sonucu
JSON verinin; bireysel kullanıcının, Şekil 14’deki “Değerlendirme İşlemleri” buton
grubundaki “görüntüle” butonunu seçmesi ya da kurumsal kullanıcının Şekil 24’deki
“Değerlendirmeyi Gör” butonunu seçmesi sonrasında Şekil 15’deki ekran çıktısının elde
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edilmesi için POST işlemine benzer işlemlerin yapılması gerekmektedir. Butonun
yakalanması, ajax ile sipariskod değeri üzerinden GET isteğinin gönderilmesi ve isteğin
Şekil 65’deki serüveninden sonra success fonksiyonuna iletilmesi ve işlendikten sonra
kullanıcıya bilginin gösterilmesinin kod blokları Şekil 67’de verilmiştir.

Şekil 67: görüntüle Butonu Tıklama Eylemi Kod İçeriği ve GET isteği
Kullanıcıya gösterilen ekran çıktısı Şekil 15’deki gibidir. İsteğin kaynak, istek türü ve
durum kodu bilgisi Şekil 68’de verilmiştir.

Şekil 68: GET isteği Genel Bilgiler
Şekil 69’da istemci HTTP başlık bilgileri verilmiştir.
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Şekil 69: GET isteği İstemci Başlık Bilgileri
Şekil 70’de sunucu başlık bilgileri verilmiştir.

Şekil 70: GET isteği Sunucu Başlık Bilgileri
3.2.4.3 PUT İsteği
Bireysel kullanıcının, Şekil 14’deki “Değerlendirme İşlemleri” buton grubundaki
“güncelle” butonunu seçmesi sonrasında Şekil 16’daki gibi güncelleme eylemi için
modal gösterilir. Modal yüklendiğinde inputlar, değerlendirme değerleri ile yüklenir ve
burada GET işlemi kullanılmış olur. Modaldaki “Gönder” butonuna basıldığında
değerlendirme yaparken POST isteğindeki kontrol işlemleri

tekrarlanmış olur.

Kontrolden sonra API sayfasına PUT isteğinde bulunulur. Şekil 71’de API sayfasına
PUT isteği geldiğinde gerçekleşecek işlemler verilmiştir.

Şekil 71: api/degerlendirme/index.php Sayfası PUT isteği Kod Bloğu
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Şekil 16’daki güncelleme modalının açılması ve ajax ile API sayfasına GET isteğinde
bulunup inputların doldurulması için yazılan kod bloğu Şekil 72’de verilmiştir.

Şekil 72: düzenle Butonu Tıklama Eylemi Kod Bloğu ve GET isteği ile Modal
Input değerlerinin kontrolleri Şekil 56’daki gibidir. Farklı olarak yorum alanının değer
kontrolü yapılırken jQuery trim fonksiyonu kullanılmıştır. Trim fonksiyonu ile yorum
alanından elde edilen değerin sağındaki ve solundaki boşluklar silinmiştir. Değer
kontrolü sonrasında API sayfasına PUT isteği gönderilir. PUT isteğinde veritabanındaki
işlemler, değerlendirmenin id alanı üzerinden gerçekleştirilir. Değerlendirmenin id
bilgisi Şekil 72’deki GET isteği sonrasında elde edilen değerlendirmeye ait tüm
bilgilerin olduğu bilgi isimli değişkenden okunur. Input değerleri ile birlikte değişkene
aktarılır ve JSON.stringify fonksiyonu ile JSON veri türü elde edilerek ajax
fonksiyonundaki PUT isteğinin data değerine atanır . Bu durum için Şekil 73’de kod
bloğu ekran çıktısı olarak verilmiştir.

44

Şekil 73: düzenle Butonu Tıklama Eylemi Kod Bloğu ve PUT isteği ile Modal
Şekil 74’deki 1 numaralı görselde; “düzenle” butonuna basıldığında açılan modalın
güncellenecek verilerle değiştirilmesi, 2 numaralı görselde; “GÖNDER” butonuna
basıldığında ajax ile gerçekleşen isteğin başlıkları, türü ve durum kodu, 3 numaralı
görselde; istemcinin istek sayfasına gönderdiği veriler, 4 numaralı görselde API
sayfasından iletilen JSON veri toplu ekran çıktısı olarak verilmiştir.

Şekil 74: PUT işlemi Toplu Ekran Çıktısı
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Kullanıcıya gösterilen mesaj bilgisi Şekil 75’de verilmiştir.

Şekil 75: PUT işlemi Sonucunda Gösterilen Mesaj
3.2.4.4 DELETE İsteği
Bireysel kullanıcının, Şekil 14’deki “Değerlendirme İşlemleri” buton grubundaki “sil”
butonunu seçmesi sonrasında Şekil 17’deki gibi silme eylemi için modal gösterilir.
Modaldaki “Evet, Sil” butonuna basıldığında API sayfasına DELETE isteğinde
bulunulur. Şekil 76’de API sayfasına DELETE isteği geldiğinde gerçekleşecek işlemler
verilmiştir.

Şekil 76: api/degerlendirme/index.php Sayfası DELETE isteği Kod Bloğu
Şekil 17’deki silme modalının açılması için gerekli kod bloğu Şekil 77’de verilmiştir.

Şekil 77: sil Butonu Tıklama Eylemi ve Onay Modal Kod Bloğu
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Şekil 17’deki onay modal kullanıcı gösterildikten sonra “Evet, sil” butonuna basılması
durumunda API sayfasına DELETE isteğinde bulunacak ajax fonksiyonu ve diğer kod
blokları Şekil 78’de verilmiştir.

Şekil 78: sil Butonu Tıklama Eylemi içersindeki DELETE isteği ve Diğer İşlemler
Şekil 79’da DELETE isteği ve bilgileri ile ilgili toplu ekran çıktısı verilmiştir.

Şekil 79: DELETE işlemi Toplu Ekran Çıktısı

47

Şekil 79’daki 1 numaralı görselde; “Evet, sil” butonuna basıldığında ajax ile
gerçekleşecek isteğin kaynak adresi, istek türü ve durum kodu, 2 numaralı görselde istek
başlıkları, 3 numaralı görselde sunucunun başlıkları, 4 numaralı görselde API
sayfasından iletilen JSON veri, 5 numaralı görselde ise kullanıcıya sonuçta gösterilen
bilgilendirme ekran çıktısı olarak verilmiştir.
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
API, tüm platform ve uygulamaların okuyup, anlamlandırabileceği XML ya da JSON
veri tipini kullanarak istemci-sunucu arasında hizmet sunmakta ve bu şekilde tüm
bağımlılıklardan kendilerini arındırarak geliştiricilerin amaçları doğrultusunda son
kullanıcılara hizmet vermekte olan uygulama programlama arayüzüdür. HTTP
protokolü üzerinden kullanıcı isteği doğrultusunda veritabanında veri oluşturma, silme,
güncelleme, getirme işlemlerini yapabilme ve JSON ya da XML veri türünde veri
alışverişinde bulunabilme imkanı sağlamaktadır.
Bu tezde API tasarımı ve kullanımı, Türkiye’deki yemek siparişi veren işletme
sahiplerinin kurumsal kaynak planlaması ile yeni müşteriler elde etme problemine,
tüketiciler içinse temassız menü görüntüleme ve sipariş verme problemi üzerine
uygulanarak çözüm geliştirilmiştir. Kullanılan teknolojiler; betik kodlama dili olarak
PHP, veritabanı yönetim sistemi olarak MySQL, tasarım için Bootstrap, tarayıcı
üzerindeki işlemler için Javascript ve Javascript kütüphanesi olarak Jquery
teknolojileridir. API sayfalarına istekte bulunmak için Jquery kütüphanesinin ajax
fonksiyonu kullanılmış ve bu sayede api sayfasından gelen cevaba göre aktif sayfada
işlemler gerçekleştirilmiş, kullanıcıya bilgi mesajları iletilebilmiştir. Güvenlik
önlemlerinin alınması, eş zamanlılık için soket programlamanın kullanılması, rota
sistemi ve arama motoru dostu URL desteği ile daha fonksiyonel ve kararlı bir API
tasarımı gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
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