


Özellik Listesi
Bu servis ile birlikte Hopishop ürün özellikleri listesine ulaşabilirsiniz.

HTTP isteği - GET

GET https://shop-api.hopi.com.tr/attributes

İstek örneği

Tüm ürün özellik listesini cevap olarak almak için aşağıdaki şekilde istek gönderilebilir.

Parametreler

Ürün özellik listesini almak için herhangi bir parametre gönderilmesine gerek yoktur. Servise istek atıldığından ürün

özellik listesini dönmektedir.

Cevap örneği

curl -X GET "https://shop-api.hopi.com.tr/attributes" -H "Authorization: Bearer {your_token}"

[ 

  { 
    "name": "Renk", 
    "code": "color", 
    "required": false, 
    "unique": false, 
    "type": "int", 
    "options": true, 
    "editable": false 
  }, 
  { 
    "name": "Beden", 
    "code": "size", 
    "required": false, 
    "unique": false, 
    "type": "int", 
    "options": true, 
    "editable": false 
  }, 
  { 
    "name": "Cinsiyet", 
    "code": "gender", 
    "required": false, 
    "unique": false, 



Parametreler

Bu servise gönderilen istek sonrası ürün özellik listesi response body içerisinde bir array olarak dönmektedir. Özellik

parametreleri ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Cevap data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

name string Özellik ismini belirtir.

code string Özellik kodunu belirtir.

required boolean Özelliğin zorunlu olarak gönderilme durumunu belirtir.

unique boolean Özellik değerinin unique olma zorunluluğunun olup olmadığını belirtir.

type string Özellik veri tipini belirtir.

options boolean Özelliğin seçenek listesine sahip olduğunu/olmadığını belirtir.

editable boolean Özelliğin API ile ile güncellenebilir olduğunu/olmadığını belirtir.

    "type": "int", 
    "options": true, 
    "editable": false 
  } 

]





Özellik Detay
Bu servis ile birlikte Hopishop herhangi bir ürün özelliği ile ilgili detay bilgisine ulaşabilirsiniz.

HTTP isteği - GET

GET https://shop-api.hopi.com.tr/attributes/{code}

İstek örneği

Örnek olarak renk özellik detayları için, özellik listesinde yer alan 'color' kodu ile aşağıdaki şekilde istek gönderilebilir.

Parametreler

Ürün özellik detayını almak için özellik kodu ile birlikte istek gönderilmelidir.

Parametre Veri Tipi Açıklama

code string
Detayı istenen özellik kodunu belirtir. 

İstek https://shop-api.hopi.com.tr/attributes/{code} şeklinde olmalıdır.

Cevap örneği

Renk özellik detayı için örnek cevap aşağıdaki şekildedir.

curl -X GET "https://shop-api.hopi.com.tr/attributes/color" -H "Authorization: Bearer {your_token}"

{ 
    "code": "color", 
    "options": [ 
        { 
            "id": 14, 
            "value": "Pink", 
            "preview": "#ff00ff" 
        }, 
        { 
            "id": 16, 
            "value": "Yellow", 
            "preview": "#e6ca17" 
        }, 
        { 
            "id": 17, 
            "value": "White", 
            "preview": "#ffffff" 



Parametreler

Bu servise gönderilen istek sonrası ürün özellik detayı response body içerisinde dönmektedir. Özellik detay

parametreleri ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Cevap data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

code string Özellik kodunu belirtir.

options array Eğer varsa seçenek listesininin bulunduğu diziyi belirtir.

Option data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

id int Seçenek id'sini belirtir.

value string Seçenek değerini belirtir.

preview string Eğer varsa seçenek önizlemesini gösterir(renk, resim vb.).

        } 
    ] 
}





Kategori Listesi
Bu servis ile birlikte Hopishop kategori listesine ulaşabilirsiniz.

HTTP isteği - GET

GET https://shop-api.hopi.com.tr/categories

İstek örneği

Tüm kategori listesini cevap olarak almak için aşağıdaki şekilde istek gönderilebilir.

Parametreler

Kategori listesini almak için herhangi bir parametre gönderilmesine gerek yoktur. Servise örnekteki şekilde istek

atıldığında cevap olarak kategori ağacı dönmektedir.

Cevap örneği

Kategori servisine yapılan istek sonrası örnek cevap.

curl -X GET "https://shop-api.hopi.com.tr/categories" -H "Authorization: Bearer {your_token}"

[ 

  { 
    "id": 8, 
    "name": "KOZMETİK", 
    "children": [ 
      { 
        "id": 39, 
        "name": "Parfüm&Deodorant", 
        "children": null 
      }, 
      { 
        "id": 40, 
        "name": "Makyaj",
        "children": null 
      }, 
      { 
        "id": 41, 
        "name": "Cilt Bakım", 
        "children": null 
      }, 
      { 

"id": 42,



Parametreler

Bu servise gönderilen istek sonrası kategori listesi response body içerisinde bir array olarak dönmektedir. Parametreleri

ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Cevap data tablosu;

        id : 42, 
        "name": "Saç Bakım&Şekillendirme", 
        "children": [ 
          { 
            "id": 73, 
            "name": "Saç Bakım", 
            "children": null 
          }, 
          { 
            "id": 74, 
            "name": "Saç Şekillendirme", 
            "children": null 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "id": 43, 
        "name": "Kişisel Bakım", 
        "children": null 
      }, 
      { 
        "id": 44, 
        "name": "Bebek Bakım", 
        "children": null 
      } 
    ] 
  }, 

  { 
    "id": 81, 
    "name": "SANAT", 
    "children": [ 
      { 
        "id": 82, 
        "name": "Müzik Sepeti", 
        "children": [ 
          { 
            "id": 84, 
            "name": "Elektro Gitar", 
            "children": null 
          }, 
          { 
            "id": 85, 
            "name": "Bas Gitar", 
            "children": null 
          }, 
          { 
            "id": 100, 
            "name": "Mandolin", 
            "children": null 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  } 

]



Parametre Veri Tipi AçıklamaParametre Veri Tipi Açıklama

id int Kategori Id'sini belirtir.

name string Kategori ismini belirtir.

children array
Kategoriye ait alt kategorileri içeren dizi'yi belirtir. 

Değerin null olması kategoriye ait alt katagorinin bulunmadığını ifade eder.





Ürün Listesi
Bu servis ile birlikte Hopishop satıcı ürün listesine ulaşabilirsiniz.

HTTP isteği - GET

GET https://shop-api.hopi.com.tr/products

İstek örneği

Satıcının ürün listesini cevap olarak almak için aşağıdaki şekilde istek gönderilebilir. Gönderilen parametreler örnektir,

tüm parametreleri istek parametreleri tablosunda görebilirsiniz.

Parametreler

Satıcı ürün listesini almak için aşağıdaki parametreler url ile gönderilebilir. Herhangi bir parametre gönderilmezse tüm

ürün listesi döner.

İstek parametreleri data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

pageNumber int Responseda hangi sayfanın geleceğini belirtir.

hopiSku string Hopi sku'ya göre filtreleme yapılabilmesini sağlar.

merchantSku string Merchant sku'ya göre filtreleme yapılabilmesini sağlar.

barcode string Barkoda göre filtreleme yapılabilmesini sağlar.

active boolean Ürün durumuna göre filtreleme yapılabilmesini sağlar.

Cevap örneği

curl -X GET "https://shop-api.hopi.com.tr/products?pageNumber=0" -H "Authorization: Bearer {your_token}"

{ 
  "result": [ 
    { 
      "hopi_sku": "477-146", 
      "merchant_sku": "146", 
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      "type": "simple", 
      "name": "Erkek Sneaker", 
      "price": 150.5, 
      "discounted_price": 100, 
      "barcode": "BBB325", 
      "in_stock": true, 
      "stock": 185, 
      "approved": true, 
      "active": true 

    }, 
    { 
      "children_hopi_sku": [ 
        "Çocuk Sneaker-Siyah-XS", 
        "Çocuk Sneaker-Siyah-L", 
        "Çocuk Sneaker-BEYAZ-XS", 
        "Çocuk Sneaker-BEYAZ-L" 
      ], 
      "hopi_sku": "477-ABC", 
      "merchant_sku": "ABC", 
      "type": "configurable", 
      "name": "Çocuk Sneaker", 
      "barcode": "1476789", 
      "in_stock": true, 
      "approved": true, 
      "active": true 
    }, 
    { 
      "parent_hopi_sku": "477-ABC", 
      "hopi_sku": "Çocuk Sneaker-Siyah-L", 
      "merchant_sku": "ABC", 
      "type": "simple", 
      "name": "Çocuk Sneaker-Siyah-L", 
      "price": 500, 
      "barcode": "1476789", 
      "in_stock": true, 
      "stock": 0, 
      "approved": true, 
      "active": true 
    }, 
    { 
      "parent_hopi_sku": "477-ABC", 
      "hopi_sku": "Çocuk Sneaker-Siyah-XS", 
      "merchant_sku": "ABC", 
      "type": "simple", 
      "name": "Çocuk Sneaker-Siyah-XS", 
      "price": 500, 
      "barcode": "1476788", 
      "in_stock": true, 
      "stock": 5, 
      "approved": true, 
      "active": true 
    }, 
    { 
      "parent_hopi_sku": "477-ABC", 
      "hopi_sku": "Çocuk Sneaker-BEYAZ-L", 
      "merchant_sku": "ABC", 
      "type": "simple", 
      "name": "Çocuk Sneaker-BEYAZ-L", 
      "price": 500, 
      "barcode": "1476787", 
      "in_stock": true, 
      "stock": 5, 
      "approved": true, 
      "active": true 
    }, 
    { 
      "parent_hopi_sku": "477-ABC", 
      "hopi_sku": "Çocuk Sneaker-BEYAZ-XS", 
      "merchant_sku": "ABC", 
      "type": "simple", 
      "name": "Çocuk Sneaker-BEYAZ-XS", 



Ç ,
      "price": 500, 
      "barcode": "1476786", 
      "in_stock": false, 
      "stock": 0, 
      "approved": true, 
      "active": true 
    }, 
    { 
      "children_hopi_sku": [ 
        "Kadın Sneaker-Siyah-40", 
        "Kadın Sneaker-BEYAZ-40" 
      ], 
      "hopi_sku": "477-123", 
      "merchant_sku": "123", 
      "type": "configurable", 
      "name": "Kadın Sneaker", 
      "barcode": "BBB321", 
      "in_stock": true, 
      "approved": true, 
      "active": true 
    }, 
    { 
      "parent_hopi_sku": "477-123", 
      "hopi_sku": "Kadın Sneaker-Siyah-40", 
      "merchant_sku": "123", 
      "type": "simple", 
      "name": "Kadın Sneaker-Siyah-40", 
      "price": 578, 
      "barcode": "BBB321", 
      "in_stock": true, 
      "stock": 0, 
      "approved": true, 
      "active": true 
    }, 
    { 
      "parent_hopi_sku": "477-123", 
      "hopi_sku": "Kadın Sneaker-BEYAZ-40", 
      "merchant_sku": "123", 
      "type": "simple", 
      "name": "Kadın Sneaker-BEYAZ-40", 
      "price": 578, 
      "barcode": "BBB321", 
      "in_stock": true, 
      "stock": 1, 
      "approved": true, 
      "active": true 
    }, 
    { 
      "children_hopi_sku": [ 
        "477-Kadın Spor Ayakkabı-Siyah-40", 
        "477-Kadın Spor Ayakkabı-BEYAZ-40" 
      ], 
      "hopi_sku": "477-N100", 
      "merchant_sku": "N100", 
      "type": "configurable", 
      "name": "Kadın Spor Ayakkabı", 
      "barcode": "N101", 
      "in_stock": true, 
      "approved": true, 
      "active": true 
    } 
  ], 
  "count_of_pages": 8, 
  "count_of_page_items": 10, 
  "count_of_total_items": 73, 
  "current_page_number": 0 
}



Parametreler

Bu servise gönderilen istek sonrası ürün listesi response body içerisinde result array'i içerisinde döner. Cevap

parametreleri ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Cevap data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

result array Ürün listesinin bulunduğu array'i belirtir.

count_of_pages int Sayfa sayısını belirtir.

count_of_page_items int Sayfadaki ürün sayısını belirtir.

count_of_total_items int Sorgu sonucundaki toplam ürün sayısını belirtir.

current_page_number int Mevcut sayfa numarasını belirtir.

Ürün data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

hopi_sku string Ürün hopi sku'yu belirtir.

merchant_sku string Ürün merchant sku'yu belirtir.

children_hopi_sku array Eğer varyantlı ürünse alt ürünlerinlerin hopi sku listesini içerir.

parent_hopi_sku string Varyantlı ürünse parent hopi sku'yu belirtir.

type string Ürün tipini belirtir (configurable, simple).

name string Ürün adını belirtir.

barcode string Ürün barkodunu belirtir.

in_stock boolean Ürün stok durumunu belirtir.

approved boolean Ürün onay durumunu belirtir.

active boolean Ürün durumunu belirtir.

price float Ürün fiyatını belirtir.

discounted_price float Ürünün indirimli fiyatını belirtir.





Stok ve Fiyat Güncelleme
Bu servis ile birlikte Hopishop toplu ürün stok ve fiyat güncellemesi yapabilirsiniz.

HTTP isteği - POST

POST https://shop-api.hopi.com.tr/products/stock-and-price

İstek örneği

Ürün fiyat ve stok bilgisini güncellemek için örnek olarak aşağıdaki şekilde istek gönderilebilir.

Örnek istekte görüleceği gibi ürünler request body içerisinde JSON olarak items dizisi ile gönderilmelidir. Örnek JSON

yapısı aşağıdaki şekildedir.

Parametreler

Stok ve fiyat güncelleme isteği için parametre listesi aşağıdaki şekildedir.

İstek parametreleri data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

curl -X POST "https://shop-api.hopi.com.tr/products/stock-and-price" -H "Content-Type: application/json" -H "Aut

{ 
    "items": [ 
        { 
            "hopi_sku": "hopi-sku-231", 
            "price": 15.2, 
            "discounted_price": 14.1, 
            "stock": 20 
        }, 
        { 
            "hopi_sku": "hopi-sku-312", 
            "price": 125.6, 
            "discounted_price": 104.90, 
            "stock": 44 
        } 
    ] 
}



Parametre Veri Tipi Açıklama

items array Güncellenmesi istenen ürün bilgilerini içeren diziyi ifade eder.

Ürün parametreleri data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

hopi_sku string Güncellenmesi istenen ürün hopi sku'sunu ifade eder.

price float Güncellenmek istenen fiyat bilgisini ifade eder.

discounted_price float Güncellenmek istenen indirimli fiyat listesini iface eder.

stock int Güncellenmek istenen stok bilgisini ifade eder.

'discounted_price' parametresi hiç gönderilmezse veya null olarak gönderilirse indirimli fiyat bilgisinde herhangi bir

değişiklik yapılmaz, 0 gönderilmesi durumunda ürünün indirimli fiyatı kaldırılır.

Cevap örneği

Cevap olarak batch_id dönmektedir, batch_id ile toplu işlem durumu sorgulanabilir.

Parametreler

Cevap data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

batch_id string Toplu işlemin durum sorgulaması için kullanılacak ID'i belirtir

Hata mesajları

Stok ve fiyat güncellemesi isteği gönderilirken oluşabilecek hata mesajları aşağıdaki şekildedir.

Hata

Kodu
Açıklama

106
İstek içerisinde stok veya fiyat parametrelerinden en az bir tanesi gönderilmelidir, parametrelerden birinin

eksik olduğunu belirtir.

{ 
  "batch_id": "61261af36684f" 
}

https://developers.hopi.com.tr/product/batch.status


Hata

Kodu
Açıklama

107 Güncelleme için geçersiz bir hopi sku gönderildiğini belirtir.

108 Hatalı fiyat bilgisi gönderildiğini belirtir. Ürün fiyatı, indirimli ürün fiyatına eşit veya daha düşük olamaz.

Genal hata mesajları

İstek içerisinde gönderilen parametre isimleri, tipleri ve zorunlu parametre eksiklikleri ilgili dönebilecek hata mesajları

aşağıdaki şekildedir.

Hata

Kodu
Açıklama

900
Gönderilen parametre değerinin hatalı tipte olduğunu belirtir. Tüm parametreler data tablolarında

belirtildikleri tipte gönderilmelidir.

901 İsteğin çözümlenemediğini belirtir, istek JSON formatında hatasız şekilde gönderilmelidir.

902
Geçersiz bir parametre gönderildiğini belirtir, gönderilebilecek parametreler data tablolarında yer

almaktadır.

903 Zorunlu olan parametlerden eksik gönderilen parametreler olduğunu belirtir.

904 String tipindeki değerler için kabul edilebilir karakter sınırının aşıldığını belirtir.





Ürün Detay
Bu servis ile birlikte Hopishop ürün detayına ulaşabilirsiniz.

HTTP isteği - GET

GET https://shop-api.hopi.com.tr/products/{hopiSku}

İstek örneği

Ürün detayına ulaşmak için aşağıdaki şekilde istek gönderilebilir.

Parametreler

Ürün detayını almak için aşağıdaki parametreler path parameter olarak gönderilebilir.

İstek parametreleri data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

hopiSku string Detay bilgisi istenen ürünün hopi sku değerini ifade eder.

Cevap örneği

curl -X GET "https://shop-api.hopi.com.tr/products/hopi-sku-3251" -H "Authorization: Bearer {your_token}"

{ 
  "category_id": 9, 
  "type": "configurable",
  "manufacturer": 5473, 
  "description": "%100 Pamuklu Sweatshirt", 
  "images": [ 
    "https://bird.test.kartaca.com/cdn/shop/catalog/product/s/w/sweatshirt.jpeg" 
  ], 
  "cargo_delivery_time": 5, 
  "cargo_company": 5452, 
  "tax_class_id": 9, 
  "children": [ 
    { 
      "category_id": 9, 
      "type": "simple", 
      "manufacturer": 5473, 
      "description": "%100 Pamuklu Sweatshirt", 
      "images": [ 

"https://bird test kartaca com/cdn/shop/catalog/product/h/o/hoodie mor 1 jpeg"



Parametreler

Bu servise gönderilen istek sonrası ürün listesi response body içerisinde result array'i içerisinde döner. Cevap

parametreleri ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ürün data tablosu;

        https://bird.test.kartaca.com/cdn/shop/catalog/product/h/o/hoodie_mor_1.jpeg  
      ], 
      "cargo_delivery_time": 5, 
      "cargo_company": 5452, 
      "tax_class_id": 9, 
      "attribute_mapping": [ 
        { 
          "key": "color", 
          "value": "5460"
        } 
      ], 
      "hopi_sku": "477-SWT111-Mor", 
      "merchant_sku": "SWT111-Mor", 
      "name": "Sweatshirt-Mor", 
      "price": 120, 
      "discounted_price": 100, 
      "barcode": "11223344556677", 
      "in_stock": true, 
      "stock": 50, 
      "approved": true, 
      "active": true 
    }, 

    { 
      "category_id": 9, 
      "type": "simple", 
      "manufacturer": 5473, 
      "description": "%100 Pamuklu Sweatshirt", 
      "images": [ 
        "https://bird.test.kartaca.com/cdn/shop/catalog/product/s/w/sweatshirtpembe_1.jpeg" 
      ], 
      "cargo_delivery_time": 5, 
      "cargo_company": 5452, 
      "tax_class_id": 9, 
      "attribute_mapping": [ 
        { 
          "key": "color", 
          "value": "5515"
        } 
      ], 
      "hopi_sku": "477-SWT111-Pembe", 
      "merchant_sku": "SWT111-Pembe", 
      "name": "Sweatshirt-Pembe", 
      "price": 120, 
      "discounted_price": 110, 
      "barcode": "11223344556688", 
      "in_stock": true, 
      "stock": 60, 
      "approved": true, 
      "active": true 
    } 
  ], 
  "hopi_sku": "477-SWT111", 
  "merchant_sku": "SWT111", 
  "name": "Sweatshirt", 
  "in_stock": true, 
  "approved": true, 
  "active": true 
}



Parametre Veri Tipi Açıklama

category_id int Ürün kategori ID'sini belirtir.

type string Ürün tipini belirtir. (simple/configurable)

manufacturer int Üretici ID'sini belirtir.

description string Ürün açıklamasını belirtir.

images array Ürün görsellerinin bulunduğu diziyi belirtir.

cargo_delivery_time int Kargo teslim süresini belirtir.

cargo_company int Kargo şirketi ID'sini belirtir.

tax_class_id int Vergi sınıfı ID'sini belirtir.

children array Alt ürünlerin bulunduğu diziyi belirtir.

attribute_mapping array Ürün özelliklerinin bulunduğu diziyi belirtir.

hopi_sku string Ürün Hopi sku'sunu belirtir.

merchant_sku string Ürün merchant sku'sunu belirtir.

name string Ürün adını belirtir.

price float Ürün fiyatını belirtir.

discounted_price float Ürün indirimli fiyatını belirtir.

barcode string Ürün barkodunu belirtir.

in_stock boolean Ürün stok durumunu belirtir.

stock int Ürün stok sayısını belirtir.

approved boolean Ürün onay durumunu belirtir.

active boolean Ürünün aktiflik durumunu belirtir.

Attribute data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

key string Ürün özellik kodunu beliritir.

value string Ürün özellik değerini belirtir.





Ürün Ekleme
Bu servis ile birlikte Hopishop için ürün eklemesi yapılabilmektedir.

HTTP isteği - POST

POST https://shop-api.hopi.com.tr/products

İstek örneği

Ürün ekleme için aşağıdaki şekilde istek gönderilebilir.

İstekte request body içerisinde ürün verisi gönderilmelidir. Örnek JSON yapısı tekil(simple) ve varyantlı(configurable)

ürünler için aşağıdaki şekildedir. Items dizisi içerisinde toplu olarak birden fazla tekil veya varyantlı ürün gönderilebilir.

Tekil ürün için örnek;

curl -X POST "https://shop-api.hopi.com.tr/products" -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application

{ 
  "items": [ 
    { 
      "active": true, 
      "qty": 100, 
      "tax_class_id": 9, 
      "type": "simple", 
      "category_id": 1, 
      "manufacturer": 5464, 
      "barcode": "2222299887744", 
      "name": "Erkek Outdoor Mont", 
      "price": 800.00, 
      "discounted_price": 579.90, 
      "merchant_sku": "OUT111-Siyah", 
      "cargo_company": 5452, 
      "cargo_delivery_time": 3, 
      "description": "Erkek Polar Kar Montu-Siyah", 
      "images": [ 
        { 
          "url": "https://marketplace-supplier-media-center.oss-eu-central-1.aliyuncs.com/prod/1118/3578746a-f663
        } 
      ], 
      "attribute_mapping": [ 
        { 
          "key": "color", 
          "value": 5504 
        } 
      ] 



Varyantlı ürün için örnek;

    } 
  ] 
}

{ 
  "items": [ 
    { 
      "active": true, 
      "merchant_sku": "TSHRT121", 
      "type": "configurable", 
      "name": "Cocuk tshirt", 
      "manufacturer": 5464, 
      "category_id": 34, 
      "images": [ 
        { 
          "url": "https://marketplace-supplier-media-center.oss-eu-central-1.aliyuncs.com/prod/1118/3578746a-f663
        } 
      ], 
      "cargo_delivery_time": 5, 
      "description": "desc", 
      "cargo_company": 5452, 
      "tax_class_id": 9, 
      "configurable_attributes": [ 
        "color", 
        "size" 
      ], 
      "children": [ 
        { 
          "active": true,
          "merchant_sku": "CCBB123456-Kırmızı-M", 
          "type": "simple", 
          "name": "Cocuk tshirt-Kırmızı-", 
          "price": 50.00,
          "discounted_price": 40.40, 
          "barcode": "CCCBBB12356", 
          "qty": 20, 
          "images": [ 
            { 
              "url": "https://marketplace-supplier-media-center.oss-eu-central-1.aliyuncs.com/prod/1118/3578746a-
            } 
          ], 
          "cargo_delivery_time": 5, 
          "cargo_company": 5452, 
          "attribute_mapping": [ 
            { 
              "key": "color", 
              "value": 5441 
            }, 
            { 
              "key": "size", 
              "value": 5457 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "merchant_sku": "CCBB123457-Mor-L", 
          "type": "simple", 
          "name": "Cocuk tshirt-Mor-L", 
          "price": 50.50,
          "barcode": "CCCBBB12357", 
          "qty": 10, 
          "active": true,
          "images": [ 



Parametreler

Satıcı ürün listesini almak için aşağıdaki parametreler url ile gönderilebilir. Herhangi bir parametre gönderilmezse tüm

ürün listesi döner.

Ürün parametreleri data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama
Tekil(Simple)

Ürün

Varyantlı(Configurable)

Ürün

Alt(Child)

Ürün

active boolean
Ürünün aktiflik durumunu

belirtir.
✓ ✓ ✓

name string Ürün adını belirtir. ✓ ✓ ✓

price float Ürün fiyatını belirtir. ✓ x ✓

discounted_price float Ürün indirimli fiyatını belirtir. ✓ x ✓

tax_class_id int Ürün vergi sınıfını belirtir. ✓ ✓ x

qty int Ürün stok bilgisini belirtir. ✓ x ✓

type string
Ürün tipini

belirtir(simple/configurable).
✓ ✓ ✓

category_id int Ürün kategorisini belirtir. ✓ ✓ x

merchant_sku string
Ürün merchant sku'sunu

belirtir.
✓ ✓ ✓

manufacturer int Ürün üreticisini belirtir. ✓ ✓ x

            { 
              "url": "https://marketplace-supplier-media-center.oss-eu-central-1.aliyuncs.com/prod/1118/3578746a-
            } 
          ], 
          "cargo_delivery_time": 5, 
          "cargo_company": 5452, 
          "attribute_mapping": [ 
            { 
              "key": "color", 
              "value": 5460 
            }, 
            { 
              "key": "size", 
              "value": 5458 
            } 
          ] 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
}



Parametre Veri Tipi Açıklama
Tekil(Simple)

Ürün

Varyantlı(Configurable)

Ürün

Alt(Child)

Ürün

barcode string Ürün barkodunu belirtir. ✓ x ✓

cargo_company int Ürün kargo şirketini belirtir. ✓ ✓ ✓

cargo_delivery_time int
Ürün kargo teslim süresini

belirtir.
✓ ✓ ✓

description string Ürün açıklamasını belirtir. ✓ ✓ x

images array Ürün görsellerini belirtir. ✓ ✓ ✓

configurable_attributes array

Varyantlı ürünler için

kullanılacak özellik kodu

listesini belirtir.

x ✓ x

attribute_mapping array Ürün özellik listesini belirtir. ✓ x ✓

children array
Varyantlı ürünlerin alt ürün

listesini belirtir.
x ✓ x

Alt(Child) ürünler tax_class_id, category_id, manufacturer ve description bilgilerini bağlı oldukları varyantlı

üründen alırlar.

Ürün özellikleri data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

key string Eklenecek olan özellik kodunu belirtir.

value int Eklenecek olan özellik değerini belirtir.

Ürün resmi data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

url string Eklenecek olan resim URL'ini belirtir.

Cevap örneği

Cevap olarak batch_id dönmektedir, batch_id ile toplu işlem durumu sorgulanabilir.

{ 
  "batch_id": "61261af36684f" 
}

https://developers.hopi.com.tr/product/batch.status


Parametreler

Cevap data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

batch_id string Toplu işlemin durum sorgulaması için kullanılacak ID'i belirtir

Hata mesajları

Hata

Kodu
Açıklama

102 Geçersiz alt ürün tipini belirtir. Bir varyantlı ürünün alt ürünleri tekil(simple) ürün olmalıdır.

104
Toplu olarak ürün ekleme işleminin limitinin aşıldığını belirtir. İstek içerisinde varyantlı ürünün alt ürünleri ile

birlikte ve tekil ürünlerin toplam sayısı tek seferde toplu olarak eklenebilecek ürün limitini geçmemelidir.

105
İstek içerisinde gönderilen değerlerden birinin beklenmedik bir hata oluşturduğunu belirtir. Değerlerin doğru

şekilde gönderildiği kontrol edilmelidir.

111 Varyantlı bir ürünün alt ürünleri tamamen aynı özelliklere sahip olamaz.

112
Gönderilen ürün görseli url'inin hatalı formatta olduğunu belirtir. Bir adres olmalı ve jpg, png veya jpeg uzantılı

olmalıdır.

113 Gönderilen ürün özellik değelerinin hatalı olduğunu belirtir.

114 Gönderilen ürün özellik kodunun hatalı olduğunu belirtir.

116

Varyantlı ürünler için gönderilen özellik kodları configurable_attributes parametresi içerisinde belirtilmelidir.

Alt ürünlerde kullanılan özellikler ile canfigurable_attributes içerisinde gönderilen özellik listesinin farklı

olduğunu belirtir.

117 Ürün tipinin geçerli bir değere sahip olmadığını belirtir.

118 İstek içerisindeki parametrelerden birinin geçersiz bir değere sahip olduğunu belirtir.

120
Varyantlı bir ürününün alt ürünlerinde aynı sku değerinin kullanıldığını belirtir. Tüm sku değerleri farklı

olmalıdır.

Genal hata mesajları

İstek içerisinde gönderilen parametre isimleri, tipleri ve zorunlu parametre eksiklikleri ilgili dönebilecek hata mesajları

aşağıdaki şekildedir.



Hata

Kodu
Açıklama

Hata

Kodu
Açıklama

900
Gönderilen parametre değerinin hatalı tipte olduğunu belirtir. Tüm parametreler data tablolarında

belirtildikleri tipte gönderilmelidir.

901 İsteğin çözümlenemediğini belirtir, istek JSON formatında hatasız şekilde gönderilmelidir.

902
Geçersiz bir parametre gönderildiğini belirtir, gönderilebilecek parametreler data tablolarında yer

almaktadır.

903 İstek içerisinde eksik gönderilen zorunlu parametreler olduğunu belirtir.

904 String tipindeki değerler için kabul edilebilir karakter sınırının aşıldığını belirtir.

905 İstek içerisinde gönderilmesine izin verilmeyen bir parametre olduğunu belirtir.





Ürün Güncelleme
Bu servis ile birlikte Hopishop ürünlerinde güncelleme yapılabilmektedir.

HTTP isteği - POST

POST https://shop-api.hopi.com.tr/products/update

İstek örneği

Ürün güncelleme işlemi için aşağıdaki şekilde istek gönderilebilir.

İstekte request body içerisinde ürün verisi gönderilmelidir. Örnek JSON yapısı tekil(simple) ve varyantlı(configurable)

ürünler için aşağıdaki şekildedir. Items dizisi içerisinde toplu olarak tekil veya varyantlı ürün gönderilebilir. İstek içerisinde

mevcut ürün bilgilerinin tümü gönderilmelidir ve yalnızca güncellenmek istenen alanlarda değişiklik yapılmalıdır.

Tekil ürün için örnek;

curl -X POST "https://shop-api.hopi.com.tr/products/update" -H "accept: application/json" -H "Content-Type: appl

{ 
  "items": [ 
    { 
      "active": true, 
      "tax_class_id": 9, 
      "type": "simple", 
      "category_id": 1, 
      "manufacturer": 5464, 
      "barcode": "2222299887744", 
      "name": "Erkek Outdoor Mont", 
      "hopi_sku": "477-HD789", 
      "merchant_sku": "OUT111-Siyah", 
      "cargo_company": 5452, 
      "cargo_delivery_time": 3, 
      "description": "Erkek Polar Kar Montu-Siyah", 
      "images": [ 
        { 
          "url": "https://marketplace-supplier-media-center.oss-eu-central-1.aliyuncs.com/prod/1118/3578746a-f663
        } 
      ], 
      "attribute_mapping": [ 
        { 
          "key": "color", 
          "value": 5504 
        } 
      ] 



Varyantlı ürün için örnek;

    } 
  ] 
}

{ 
  "items": [ 
    { 
      "category_id": 9, 
      "type": "configurable", 
      "manufacturer": 5473, 
      "description": "%100 Pamuklu Sweatshirt", 
      "images": [ 
        { 
          "url": "https://bird.test.kartaca.com/cdn/shop/catalog/product/s/w/sweatshirt.jpeg" 
        } 
      ], 
      "cargo_delivery_time": 5, 
      "cargo_company": 5452, 
      "tax_class_id": 9, 
      "children": [ 
        { 
          "type": "simple", 
          "images": [ 
            { 
              "url": "https://bird.test.kartaca.com/cdn/shop/catalog/product/h/o/hoodie_mor_1.jpeg" 
            } 
          ], 
          "cargo_delivery_time": 5, 
          "cargo_company": 5452, 
          "attribute_mapping": [ 
            { 
              "key": "color", 
              "value": 5460 
            } 
          ], 
          "hopi_sku": "477-SWT111-Mor", 
          "merchant_sku": "SWT111-Mor", 
          "name": "Sweatshirt-Mor", 
          "barcode": "11223344556677", 
          "active": true 
        }, 
        { 
          "type": "simple", 
          "images": [ 
            { 
              "url": "https://bird.test.kartaca.com/cdn/shop/catalog/product/s/w/sweatshirtpembe_1.jpeg" 
            } 
          ], 
          "cargo_delivery_time": 5, 
          "cargo_company": 5452, 
          "attribute_mapping": [ 
            { 
              "key": "color", 
              "value": 5515 
            } 
          ], 

          "hopi_sku": "477-SWT111-Pembe", 
          "merchant_sku": "SWT111-Pembe", 
          "name": "Sweatshirt-Pembe", 
          "barcode": "11223344556688", 
          "active": true 
        } 
      ], 

"h i k " "477 SWT111"



Parametreler

Satıcı ürün listesini almak için aşağıdaki parametreler url ile gönderilebilir. Herhangi bir parametre gönderilmezse tüm

ürün listesi döner.

Ürün parametreleri data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama
Tekil(Simple)

Ürün

Varyantlı(Configurable)

Ürün

Alt(Child)

Ürün

active boolean
Ürünün aktiflik durumunu

belirtir.
✓ ✓ ✓

name string Ürün adını belirtir. ✓ ✓ ✓

tax_class_id int Ürün vergi sınıfını belirtir. ✓ ✓ x

type string
Ürün tipini

belirtir(simple/configurable).
✓ ✓ ✓

category_id int Ürün kategorisini belirtir. ✓ ✓ x

merchant_sku string Ürün sku'sunu belirtir. ✓ ✓ ✓

hopi_sku string Ürün Hopi sku'sunu belirtir. ✓ ✓ ✓

manufacturer int Ürün üreticisini belirtir. ✓ ✓ x

barcode string Ürün barkodunu belirtir. ✓ x ✓

cargo_company int Ürün kargo şirketini belirtir. ✓ ✓ ✓

cargo_delivery_time int
Ürün kargo teslim süresini

belirtir.
✓ ✓ ✓

description string Ürün açıklamasını belirtir. ✓ ✓ x

images array Ürün görsellerini belirtir. ✓ ✓ ✓

configurable_attributes array

Varyantlı ürünler için

kullanılacak özellik kodu

listesini belirtir.

x ✓ x

      "hopi_sku": "477-SWT111", 
      "merchant_sku": "SWT111", 
      "name": "Sweatshirt", 
      "active": true, 
      "configurable_attributes": [ 
        "color" 
      ] 
    } 
  ] 
}



Parametre Veri Tipi Açıklama
Tekil(Simple)

Ürün

Varyantlı(Configurable)

Ürün

Alt(Child)

Ürün

attribute_mapping array Ürün özellik listesini belirtir. ✓ x ✓

children array
Varyantlı ürünlerin alt ürün

listesini belirtir.
x ✓ x

Alt(Child) ürünler tax_class_id, category_id, manufacturer ve description bilgilerini bağlı oldukları varyantlı

üründen alırlar.

Varyantlı ürünlerin alt ürünlerinde güncelleme yapmak isteniyorsa hopi_sku ile birlikte gönderilmeli, eğer yeni bir

alt ürün varyantı oluşturmak isteniyorsa hopi_sku parametresi olmadan yalnızca merchant_sku gönderilebilir.

Ürün özellikleri data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

key string Ürün özellik kodunu belirtir.

value int Ürün özellik değerini belirtir.

Ürün resmi data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

url string Ürün resim URL'ini belirtir.

Cevap örneği

Cevap olarak batch_id dönmektedir, batch_id ile toplu işlem durumu sorgulanabilir.

Parametreler

Cevap data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

{ 
  "batch_id": "61261af36684f" 
}

https://developers.hopi.com.tr/product/batch.status


Parametre Veri Tipi Açıklama

batch_id string Toplu işlemin durum sorgulaması için kullanılacak ID'i belirtir

Hata mesajları

Hata

Kodu
Açıklama

102 Geçersiz alt ürün tipini belirtir. Bir varyantlı ürünün alt ürünleri tekil(simple) ürün olmalıdır.

103 İstek içerisinde ürün tipine göre gönderilmesine izin verilmeyen bir parametre gönderildiğini belirtir.

104
Toplu olarak ürün güncelleme işleminin limitinin aşıldığını belirtir. İstek içerisinde varyantlı ürünün alt ürünleri

ile birlikte ve tekil ürünlerin toplam sayısı tek seferde toplu olarak eklenebilecek ürün limitini geçmemelidir.

105
İstek içerisinde gönderilen değerlerden birinin beklenmedik bir hata oluşturduğunu belirtir. Değerlerin doğru

şekilde gönderildiği kontrol edilmelidir.

111 Varyantlı bir ürünün alt ürünleri tamamen aynı özelliklere sahip olamaz.

112
Gönderilen ürün görseli url'inin hatalı formatta olduğunu belirtir. Bir adres olmalı ve jpg, png veya jpeg uzantılı

olmalıdır.

113 Gönderilen ürün özellik değelerinin hatalı olduğunu belirtir.

114 Gönderilen ürün özellik kodunun hatalı olduğunu belirtir.

116

Varyantlı ürünler için gönderilen özellik kodları configurable_attributes parametresi içerisinde belirtilmelidir.

Alt ürünlerde kullanılan özellikler ile canfigurable_attributes içerisinde gönderilen özellik listesinin farklı

olduğunu belirtir.

117 Ürün tipinin geçerli bir değere sahip olmadığını belirtir.

118 İstek içerisindeki parametrelerden birinin geçersiz bir değere sahip olduğunu belirtir.

120
Varyantlı bir ürününün alt ürünlerinde aynı sku değerinin kullanıldığını belirtir. Tüm sku değerleri farklı

olmalıdır.

Genal hata mesajları

İstek içerisinde gönderilen parametre isimleri, tipleri ve zorunlu parametre eksiklikleri ilgili dönebilecek hata mesajları

aşağıdaki şekildedir.

Hata

Kodu
Açıklama

900
Gönderilen parametre değerinin hatalı tipte olduğunu belirtir. Tüm parametreler data tablolarında

belirtildikleri tipte gönderilmelidir.



Hata

Kodu
Açıklama

901 İsteğin çözümlenemediğini belirtir, istek JSON formatında hatasız şekilde gönderilmelidir.

902
Geçersiz bir parametre gönderildiğini belirtir, gönderilebilecek parametreler data tablolarında yer

almaktadır.

903 İstek içerisinde eksik gönderilen zorunlu parametreler olduğunu belirtir.

904 String tipindeki değerler için kabul edilebilir karakter sınırının aşıldığını belirtir.





Toplu İşlem Sorgulama
Bu servis ile birlikte Hopishop Ürün ekleme, Ürün Güncelleme ve Stok Fiyat Güncelleme için toplu işlem durumunu

sorgulayabilirsiniz.

HTTP isteği - GET

GET https://shop-api.hopi.com.tr/products/batches/{batch_id}

İstek örneği

Toplu işlem durum sorgulaması için aşağıdaki şekilde istek gönderilebilir. Detaylı olarak toplu işlem durumu sorgulamak

için detailed parametresi ile birlikte istek yapılabilir.

Parametreler

Toplu işlem durum sorgulaması için gönderilebilecek parametre listesi aşağıdaki şekildedir, herhangi bir parametre

gönderilemeden de sorgulama yapılabilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama

detailed boolean Toplu işlem durumunun detaylı olarak sorgulanabilmesi için gönderilir.

Cevap örneği

Başarılı sonuçlanan toplu işlem için detaylı cevap örneği;

curl -X GET "https://shop-api.hopi.com.tr/products/batches/60e44f172f0c2?detailed=true" -H "Authorization: Beare

{ 
  "status": "COMPLETED", 
  "batch_id": "6139b9c956a88", 
  "created_at": "2021-09-08 11:24:30", 
  "updated_at": "2021-09-08 11:32:21", 
  "item_count": 1, 
  "success_count": 1, 
  "fail_count": 0, 
  "items": [ 
    { 
      "hopi_sku": "477-146", 
      "merchant_sku": "146", 

"status": "SUCCESS"

https://developers.hopi.com.tr/product/product-insert
https://developers.hopi.com.tr/product/product-update
https://developers.hopi.com.tr/product/stock-price-update


Hatalı sonuçlanan toplu işlem için detaylı cevap örneği;

Parametreler

Bu servise gönderilen istek sonrası toplu işlem durumu cevap olarak response body içerisinde dönmektedir.

Cevap data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

status string İşlem durumunu belirtir.

batch_id string İşlem batch_id'sini belirtir.

created_at string İşlemin oluşturulma tarihini belirtir.

updated_at string İşlemin son güncellenme tarihini belirtir.

item_count int İşlem içerisindeki toplam ürün sayısını belirtir.

success_count int Başarılı şekilde işlenen ürün sayısını belirtir.

fail_count int İşlenemeyen/Hata oluşan ürün sayısını beliritir.

items array İşlem içerisindeki ürünleri ve ürünlerin işlenme durumlarını içeren diziyi belirtir.

Toplu işlem items data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

      status : SUCCESS
    } 
  ] 
}

{ 
  "status": "COMPLETED", 
  "batch_id": "6138beee01d38", 
  "created_at": "2021-09-08 11:24:30", 
  "updated_at": "2021-09-08 11:32:21", 
  "item_count": 1, 
  "success_count": 0, 
  "fail_count": 1, 
  "items": [ 
    { 
      "merchant_sku": "OUT111-Siyah", 
      "status": "FAIL", 
      "error_detail": "Product not found with the sku.", 
      "error_code": 207 
    } 
  ] 
}



Parametre Veri Tipi Açıklama

merchant_sku string İşlenen ürünün merchant sku'sunu belirtir.

hopi_sku string İşlenen ürünün hopi sku'sunu belirtir.

status string İşlenen ürünün durumunu belirtir.

error_detail string İşlem hatalı olarak sonuçlanmışsa hata detayını belirtir.

error_code int İşlem hatalı olarak sonuçlanmışsa hata kodunu belirtir.

Hata mesajları

Hata

Kodu
Açıklama

201
Ürün ekleme işlmi sırasında gönderilen merchant sku değerinin benzersiz olmadığını belirtir. Merchant sku

benzersiz olmalıdır.

202 Ürün ekleme işlemi sırasında gönderilen barkod değerinin hatalı olduğunu belirtir. Barkod benzersiz olmalıdır.

203
Gönderilen ürün fiyatının, ürünün indirimli fiyat değerinden daha düşük olduğunu belirtir. Ürün fiyatı indirimli

fiyattan daha düşük olamaz.

204 İşlem içerisinde gönderilen ürün görselinin geçersiz formatta olduğunu belirtir.

205 İşlem içerisinde gönderilen karegorinin geçersiz bir kategori olduğunu belirtir.

206 İşlem içerisinde gönderilen kategorinin aktif olmayan bir kategori olduğunu belirtir.

207
Ürün güncelleme veya stok fiyat güncelleme işlemi sırasında gönderilen hopi sku değeri ile herhangi bir

ürünün bulunamadığını belirtir.

208
Ürün güncelleme veya stok fiyat güncelleme işlemi sırasında gönderilen stok değerinin satılabilir stok

değerinden düşük olduğunu belirtir.

209 Ürün güncelleme işlemi sırasında onaylanmış bir ürünün isminin güncellenemeyeceğini belirtir.

210 Ürün güncelleme işlemi sırasında onaylanmış bir ürünün vergi değerinin güncellenemeyeceğini belirtir.

211 Ürün güncelleme işlemi sırasında onaylanmış bir ürünün açıklamasının güncellenemeyeceğini belirtir.

212 Ürün güncelleme işltemi sırasında onaylanmış bir ürünün üreticisinin güncellenemeyeceğini belirtir.

213 Ürün güncelleme iştemi sırasında onaylanmış bir ürünün barkodunun güncellenemeyeceğini belirtir.

214 Ürün güncelleme işlemi sırasında onaylanmış bir ürünün merchant sku'sunun güncellenemeyeceğini belirtir.

215 Ürün güncelleme işlemi sırasında onaylanmış bir ürünün kategorisinin güncellenemeyeceğini belirtir.



Hata

Kodu
Açıklama

216
Ürün güncelleme işlemi sırasında varyantlı bir ürün güncellenirken alt ürünlerinin eksik gönderildiğini belirtir.

Varyantlı ürün güncellemesinde istek içerisinde alt ürünlerde yer almalıdır.

217 Ürün güncelleme işlemi sırasında ürün varyant oluşturan özelliklerinin güncellenemeyeceğini belirtir.

218
Ürün güncelleme işlemi sırasında alt ürünün tek başına istek içerisinde gönderilerek güncellenemeyeceğini

belirtir. Varyantlı ürün ile birlikte tüm alt ürünlerin bulunduğu dizi içerisinde gönderilmelidir.

219
Ürün güncelleme işlemi sırasında ürün durumunun güncellenemediğini belirtir. Ürün durumu sadece onaylı

ürünler için güncellenebilir.

300
Ürün güncelleme veya ekleme işlemi sırasında ürün varyantlarından biri hata aldığından ilgili ürününde kayıt

edilemediğini belirtir.

301
Ürün güncelleme veya ekleme işlemi sırasında tekil(simple) ürün kayıt edilirken bir hata oluştuğunu ve ürünün

kayıt edilemediğini belirtir.

302
Ürün güncelleme veya ekleme işlemi sırasında varyantlı(configurable) ürün kayıt edilirken bir hata oluştuğunu

ver ürünün kayıt edilemediğini belirtir.

303
Ürün güncelleme veya ekleme işlemi sırasında alt(child) ürünler kayıt edilirken bir hata oluştuğunu ve

ürünlerin kayıt edilemediğini belirtir.

304
Ürün stok fiyat güncelleme işleminde kayıt sırasında bir hata oluştuğunu ve güncelleme işleminin

yapılamadığını belirtir.

0 Toplu işlem sırasında beklenmedik bir hata oluştuğunu ve ürünlerin işlenemediğini belirtir.





Sipariş Listesi
Bu servis ile birlikte Hopishop satıcı sipariş listesine ulaşabilirsiniz.

HTTP isteği - GET

GET https://shop-api.hopi.com.tr/orders

İstek örneği

Satıcı sipariş listesini cevap olarak almak için aşağıdaki şekilde istek gönderilebilir. Gönderilen query parametreleri

örnektir, hiç bir parametre gönderilmezse tüm sipariş listesinin ilk sayfası cevap olacak dönecektir. Parametre listesinin

tamamını istek parametreleri tablosunda görebilirsiniz.

Parametreler

Satıcı sipariş listesini almak için aşağıdaki parametreler url ile gönderilebilir. Herhangi bir parametre gönderilmezse tüm

sipariş listesi döner.

İstek parametreleri data tablosu;

Parametre
Veri

Tipi
Açıklama

pageNumber int Responseda hangi sayfanın geleceğini belirtir.

orderByField string
Sıralamanın hangi değere göre yapılacağını belirtir. (Alabileceği değerler: date,

orderNumber, orderAmount, customerName, state)

orderByDirection string Sıralamanın yönünü belirtir. (Alabileceği değerler: ASC, DESC).

startDate string
Oluşturulma tarihine göre hangi tarihten sonraki siparişlerin getirileceğini belirtir.

(Format: yyyy-MM-dd HH:mm)

endDate string
Oluşturulma tarihine göre hangi tarihe kadar olan siparişlerin getirileceğini belirtir.

(Format: yyyy-MM-dd HH:mm)

curl -X GET "https://shop-api.hopi.com.tr/orders?pageNumber=0&orderNumber=680835445" -H "Authorization: Bearer {



Parametre
Veri

Tipi
Açıklama

startModifiedDate string
En son güncellenme tarihine göre hangi tarihten sonraki siparişlerin getirileceğini belirtir.

(Format: yyyy-MM-dd HH:mm)

endModifiedDate string
En son güncellenme tarihine göre hangi tarihe kadar olan siparişlerin getirileceğini

belirtir. (Format: yyyy-MM-dd HH:mm)

state string
Sipariş durumuna göre filtreler. (Alabileceği değerler: RECEIVED, DELIVERED,

CANCELED, SHIPPED, REFUNDED)

orderNumber int Sipariş numarasına göre filtler.

Cevap örneği

{ 
  "result": [ 
    { 
      "order_number": 680835445, 
      "date": "2021-07-01 16:56:44", 
      "last_modified_date": "2021-07-01 17:24:21",
      "state": "RECEIVED", 
      "customer_name": "Ali Ay", 
      "customer_email": "ali.ay@ornek.com", 
      "total_amount": 650.5, 
      "shipment_amount": 0, 
      "discount_amount": 0, 
      "grand_total": 650.5, 
      "items": [ 
        { 
          "name": "Cocuk tshirt-Mor-L", 
          "hopi_sku": "477-CCBB12345745-Mor-L", 
          "parent_hopi_sku": "477-CCBB1234567656",
          "options": [ 
            { 
              "label": "Renk", 
              "value": "Mor" 
            }, 
            { 
              "label": "Beden", 
              "value": "L" 
            } 
          ], 
          "barcode": "CCCBBB12357543", 
          "unit_price": 50.5, 
          "tax_percent": 18, 
          "qty_ordered": 1, 
          "qty_canceled": 1, 
          "qty_invoiced": 0, 
          "qty_shipped": 0, 
          "total_price": 50.5 
        }, 
        { 
          "name": "Kadın Spor Ayakkabı-Siyah-40", 
          "hopi_sku": "477-Kadın Spor Ayakkabı-Siyah-40", 
          "parent_hopi_sku": "477-N100", 
          "options": [ 
            { 
              "label": "Renk", 
              "value": "Siyah" 
            }, 

{



Parametreler

Bu servise gönderilen istek sonrası satıcı listesi response body içerisinde result array'i olarak dönmektedir. Özellik

parametreleri ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Cevap data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

result array Sipariş listesinin bulunduğu array'i belirtir.

count_of_pages int Toplam sayfa sayısını belirtir.

count_of_page_items int Sayfadaki toplam sipariş sayısını belirtir.

count_of_total_items int Sorgu sorunu toplam sipariş sayısını belirtir.

current_page_number int Şuanki sayfayı belirtir.

Sipariş data tablosu;

            { 
              "label": "Beden", 
              "value": "40" 
            } 
          ], 
          "barcode": "N101", 
          "unit_price": 600, 
          "tax_percent": 18, 
          "qty_ordered": 1, 
          "qty_canceled": 0, 
          "qty_invoiced": 1, 
          "qty_shipped": 0, 
          "total_price": 600 
        } 
      ], 
      "shipping_method": "Yurtiçi Kargo", 
      "shipping_ref_key": "421625215028818", 
      "billing_address": { 
        "first_name": "Ali", 
        "last_name": "Ay", 
        "street": [ 
          "ornek caddesi esenler istanbul" 
        ], 
        "city": "İstanbul" 
      }, 
      "shipping_address": { 
        "first_name": "Ali", 
        "last_name": "Ay", 
        "street": [ 
          "ornek caddesi esenler istanbul" 
        ], 
        "city": "İstanbul" 
      } 
    } 
  ], 
  "count_of_pages": 1, 
  "count_of_page_items": 1, 
  "count_of_total_items": 1, 
  "current_page_number": 0 
}



Parametre Veri Tipi Açıklama

order_number int Sipariş numarasını belirtir.

date string Sipariş tarihini belirtir.

last_modified_date string Siparişin en son güncellenme tarihini belirtir.

state string Sipariş durumunu belirtir.

customer_name string Müşteri adını belirtir.

customer_email string Müşteri mail adresini belirtir.

total_amount float Siparişin toplam tutarını belirtir.

shipment_amount float Kargo tutarını belirtir.

discount_amount float İndirim tutarını belirtir.

grand_total float Toplam sipariş tutarını belirtir.

items array Siparişin içerisindeki ürünleri tutan array'i belirtir.

shipping_method string Kargo yöntemini/firmasını belirtir.

shipping_ref_key string Kargo referans numarasını belirtir.

billing_address object Fatura adresini belirtir.

shipping_address object Sipariş kargo adresini belirtir.

Sipariş ürün data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

name string Ürün adını belirtir..

hopi_sku string Ürün hopi sku'sunu belirtir.

parent_hopi_sku string Eğer varyantlı ürünse parent hopi sku'sunu belirtir.

options array Varsa ürün özelliklerini tutan array'i belirtir.

barcode string Ürün barkodunu belirtir.

unit_price float Ürünün KDV dahil birim fiyatını belirtir.

tax_percent int Vergi oranını belirtir.

qty_ordered int Sipişi alınan ürün sayısını belirtir.

qty_canceled int İptal olan ürün sayısını belirtir.



Parametre Veri Tipi Açıklama

qty_invoiced int Faturalanan ürün sayısını belirtir.

qty_shipped int Kargoya verilen ürün sayısını belirtir.

total_price float Toplam tutarı belirtir.

Ürün özellikleri data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

label string Özellik adını belirtir.

value string Özellik değerini belirtir.

Adres data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

first_name string Adres sahibi adını belirtir.

last_name string Adres sahibi soyadını belirtir.

street array Adres tanımını belirtir.

city string Şehri belirtir.





Kargo Referans Numarası Al/Onayla
Bu servis ile birlikte Hopishop siparişleri için kargo referans numarasına ulaşabilirsiniz.

HTTP isteği - GET

GET https://shop-api.hopi.com.tr/orders/cargo-reference-key/{orderId}

İstek örneği

Sipariş numarası ile kargo referans numası almak için aşağıdaki şekilde istek gönderilebilir.

Parametreler

Sipariş numarası ile kargo referans numarası almak için Url ile aşağıdaki parametreler gönderilebilir.

Cevap data tablosu;

Parametre Veri Tipi Açıklama

orderId int Kargo referans numarası alınacak sipariş numarasını belirtir.

Cevap örneği

Parametreler

Bu servise gönderilen istek sonrası kargo referans numarası response body içerisinde dönmektedir. Cevap

parametreleri ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Cevap data tablosu;

curl -X GET "https://shop-api.hopi.com.tr/orders/cargo-reference-key/732023851" -H "Authorization: Bearer {your_

{ 
  "key": "THP223-2510-FRL" 
}



Parametre Veri Tipi AçıklamaParametre Veri Tipi Açıklama

key string Kargo referans numarasını belirtir.


