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PTT AKILLI ESNAF NEDİR?

PTT Akıllı Esnaf bir ödeme sistemidir. Sanal

ve fiziki pos ile proje kapsamında ödeme

hizmeti sunulmaktadır.

PTT Akıllı Esnaf sanal pos ile Bankkart,

Bonus, World, Axess, Paraf, Maximum, Card

Finans ve Advantage kredi kartlarına taksit,

android pos ile Bonus, World, Paraf,

Maximum kredi kartlarına imkânı

sağlanmaktadır.
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PTT AKILLI ESNAF İLE TAHSİLAT YÖNTEMLERİ

Link ile Ödeme Alma
(Web sayfası olmayan veya 

fiziki pos kullanmak 

istemeyenlere özel)

Sanal POS 

Entegrasyonu ile 

Ödeme Alma
(Kendi web sayfası olan 

işyerleri için)

Android Pos 

cihazları ile Ödeme 

Alma
(Vergi levhası olan 

işyerleri için)



PTT Akıllı Esnaf Link ile ödeme seçenekleri

PTT Akıllı Esnaf’ta 4 tür linkle ödeme seçeneğimiz

bulunmaktadır.

1-Müşteriye özel linkle ödeme alma

2-Ürün linki ile ödeme alma

3-Tahsilat linki ile ödeme alma

4-Toplu link ile ödeme alma (dernek, vakıf, site aidat vb. için)



1-PTT Akıllı Esnaf Müşteri Linki ile ödeme alma

Müşteriye özel ödeme linkleri tek kullanımlık olarak oluşturulmaktadır. PTT Akıllı Esnaf

müşteriye özel ödeme linki Müşteri adı, soyadı, telefon numarası veya mail adresi, tahsilat

açıklaması, tahsilat tutarı, ödeme linkinin geçerli olduğu tarih ve taksit bilgileri seçimi ile link

oluşturulmaktadır.

Müşteriye ödeme linki PTT Akıllı Esnaf sistemi tarafından sms veya e-mail ile

gönderilebilmektedir.

Eğer daha önce link oluşturulan bir müşteriye tekrar ödeme linki oluşturuluyor ise sadece

açıklama ve tutar girilerek link oluşturulabilmektedir.



PTT Akıllı Esnaf Müşteri Linki ile ödeme alma

Müşteriye özel ödeme linki manuel provizyon ve mail

order işlemlerinden daha güvenlidir. Müşteri kart

bilgilerini kendi telefonundan kendi girmekte ve 3d

secure sms kodu ile güvenli olarak ödeme yapmaktadır.

Müşteriye özel ödeme linkleri tüm işyerlerinde, sahada

servis hizmetlerinde, kapıda teslimatlarda, web doğrudan

müşteriye tahsilat göndermek şeklinde bir çok alanda

aktif olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca taksitli ödeme alan işyerleri taksitte vade farkına

ister kendisi katlanabilmekte ister müşteriye

yansıtabilmektedir.

Örnek ödeme linki: https://aeo.ptt.gov.tr/l/cb43Q9By

https://aeo.ptt.gov.tr/l/cb43Q9By


Müşteri Linki Oluşturma 



2-PTT Akıllı Esnaf Ürün Linki ile ödeme alma

Ürün linkleri çok kez kullanılabilen linklerdir. PTT Akıllı Esnaf ürün linki sosyal medya

satışları için veya stoklu veya aynı ürün için birden çok kez ödeme almak isteyenler için

uygun bir ödeme yöntemidir.

Ürün linkleri, ürün adı, ürün görseli, açıklama, ürün fiyatı, stok adedi(isteğe bağlı), ödeme

linkinin geçerli olduğu tarih, taksit bilgileri ve taksit varsa vade farkına üye işyeri mi yoksa

müşteri mi katlanacak seçimi ile link oluşturulmaktadır.

Ürün linkleri sosyal medya platformlarında ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşılabilir ve

ödeme alınabilir.



PTT Akıllı Esnaf Ürün Linki ile ödeme alma

Ürün linkleri için ürün fiziki olarak teslim edildiyse adres bilgisi

alınmaması sağlanacaktır.

Ürün linklerinde müşteri kart bilgilerini kendi telefonundan kendi

girmekte ve 3d secure sms kodu ile güvenli olarak ödeme

yapmaktadır.

Ayrıca taksitli ödeme alan işyerleri taksitte vade farkına ister kendisi

katlanabilmekte ister müşteriye yansıtabilmektedir.

Örnek ödeme linki: https://aeo.ptt.gov.tr/l/pjWZ1FUB

https://aeo.ptt.gov.tr/l/pjWZ1FUB


PTT Akıllı Esnaf ürün linki oluşturma



3-PTT Akıllı Esnaf Tahsilat linki ile ödeme alma

Tahsilat linkleri çok kez kullanılabilen linklerdir. PTT Akıllı Esnaf tahsilat linkleri hem

müşteri ile doğrudan iletişimde hem sosyal medya satışları için birden fazla ürün alınması ve

tutarın değişiklik göstermesi halinde tutarı müşterinin girdiği ve birden çok kez ödeme almak

isteyenler için uygun bir ödeme yöntemidir.

Tahsilat linkleri, ödeme linkinin geçerli olduğu tarih, taksit bilgileri ve taksit varsa vade

farkına üye işyeri mi yoksa müşteri mi katlanacak seçimi ile link oluşturulmaktadır. Tutarı ve

açıklamayı ödeme sırasında müşteri girebilmektedir.

Tahsilat linkleri sosyal medya platformlarında ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşılabilir

ve ödeme alınabilir.



PTT Akıllı Esnaf Tahsilat Linki ile ödeme alma

Tahsilat linklerinde müşteri kart bilgilerini kendi

telefonundan kendi girmekte ve 3d secure sms kodu ile

güvenli olarak ödeme yapmaktadır.

Ayrıca taksitli ödeme alan işyerleri taksitte vade farkına

ister kendisi katlanabilmekte ister müşteriye

yansıtabilmektedir.

Örnek tahsilat linki: https://aeo.ptt.gov.tr/l/cpUx9ZTp

https://aeo.ptt.gov.tr/l/cpUx9ZTp


Tahsilat linki ile Ödeme Alma(tutarı müşterinin girdiği link)



4-PTT Akıllı Esnaf Toplu link ile ödeme alma

Toplu linkler site aidatı, dernek, vakıf, oda aidatı gibi üyelerinden aidat toplayanlar için

uygun bir ödeme yöntemidir.

Toplu müşteri linkleri için PTT Akıllı Esnaf sistemindeki örnek excel şablonu doldurularak,

sisteme yüklenir. Excel şablonunda yine taksit bilgileri ve taksit varsa vade farkına üye işyeri

mi yoksa müşteri mi katlanacak seçimi ile link oluşturulmaktadır.

Toplu müşteri linkleri excel tablosunda yer alan tüm müşterilere sms ile otomatik olarak

gönderilmektedir.



PTT Akıllı Esnaf Toplu Link ile ödeme alma

Toplu müşteri linkleri ile ödeme yapıldığında PTT

Akıllı Esnaf panelde ödeme yapan üyeler işyeri

tarafından görüntülenebilmektedir.

Örnek tahsilat linki:

https://aeo.ptt.gov.tr/l/ckGB21cb

https://aeo.ptt.gov.tr/l/ckGB21cb


Toplu Link oluşturma



PTT Akıllı Esnaf- PTT Kargo avantajı

PTT Akıllı Esnaf müşteri linki, ürün linki ve tahsilat 

linki ile ödemesi başarılı alınan ürün siparişlerini 

işyeri sahibi sistemde oluşan referans numarası ile 

hem kolay hem %20 indirimli gönderebilmektedir.
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NEDEN PTT AKILLI ESNAF LİNKLE ÖDEME?
İşyeri ve web sayfası olmadan üyelik ve satış imkanı sağlanır.

Sosyal medya satışlarında PTT güvencesinde linkle ödeme seçeneği müşteriye güven verir.

PTT Akıllı Esnafta tüm ödemeler 3d secure olarak güvenle gerçekleşir, müşteri kart bilgileri

güvendedir.

Taksite izin verilen sektörlerde 8 marka kredi kartına 12 taksite varan taksit

imkanı(Bankkart, Bonus, World, Axess, Paraf, Maximum, Card Finans ve Advantage) sağlar.

Taksitli işlemlerde komisyon oranını isterse üye işyeri karşılar, isterse müşterisine

yansıtabilir.

Doğrudan iletişime geçilen bir müşteri için müşteri rehberi ve müşteri linki seçeneği ile

kolay ve hızlı ödeme linki oluşturulur.

Satışlarda ödemeler PTT Akıllı Esnaf üye işyeri panelinden görüntülenebilir, linkle ödeme ile

başarılı yapılan tahsilatlarda kargo butonu ile %20 indirimli kargo gönderimi kolay ve hızlı

gerçekleştirilir.

Stoklu ürünler için ürün linkine stok adedi girilerek, stok takibi sağlanabilir.



PTT Akıllı Esnaf Sanal POS Entegrasyonu
PTT Akıllı Esnaf sanal pos entegrasyonu web sayfası olan ve

kendi web sayfası üzerinden ödemelerini alan işyerleri için

uygun bir ödeme çözümüdür. PTT Akıllı Esnaf sanal pos

entegrasyonu Woocommerce, Opencart, Magento, Prestashop,

PHP ile sağlanabilmektedir.
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NEDEN PTT AKILLI ESNAF SANAL POS?

8 marka kredi kartına taksit imkanı(Bankkart, Bonus, World,

Axess, Paraf, Maximum, Card Finans ve Advantage) ile 8

Bankadan sanal pos alınmasına ve ayrı ayrı entegrasyon

yapmaya, yıllık sanal pos kullanım ve entegrasyon ücretleri

ödemeye gerek kalmaz.

Entegrasyon bedeli ve yıllık sanal pos ücreti yoktur.

Woocommerce, Opencart, Magento, Prestashop, PHP ile kolay

entegrasyon



Akıllı Esnaf Android POS ile 4 marka kredi

kartına taksitli (Paraf, World, Bonus,

Maximum) ve tüm kartlara tek çekim işlem

yapabilirsiniz.

Android POS cihazlarını satın alabilir veya

kiralayabilirsiniz.

Android pos cihaz satış fiyat 1.800 TL , cihaz

satın alanlar için aylık pos ücreti 39 TL’dir.

Android pos cihazı kira bedeli aylık 89 TL’dir.

PTT AKILLI ESNAF ANDROID POS 



4 marka kredi kartına taksit imkanı

sağlayan yeni nesil android pos cihazları

ile ayrı ayrı bankalar ile anlaşma yapmak,

ayrı ayrı pos ücreti, verimsizlik bedeli

vermek gibi problemlerden

kurtulabilirsiniz.

Android pos cihazların e-fatura

entegrasyonunun yapılması için de

çalışmalar devam etmektedir.

NEDEN PTT AKILLI ESNAF ANDROID POS? 



PTT Akıllı Esnafta Posta Çeki hesabı 

zorunluluğu yok.

PTT Akıllı Esnaf’a PTT iş yerlerinden ve web den  

başvurularda posta çeki hesap zorunluluğu yoktur. İşyerinin 

farklı banka hesapları ile PTT Akıllı Esnaf üyeliği 

yapılabilmekte ve hak edişleri ilgili banka hesabına 

aktarılabilmektedir.



PTT Akıllı Esnaf Mobil Uygulaması 

PTT Akıllı Esnaf mobil uygulaması Google play store, appstore ve huawei appgallery de 

yayındadır. Üye işyerinin başvuru yapması, işlemlerini kontrol etmesi, linkle ödeme alması 

çözümlerini sağlar.



KOMİSYONLU AKILLI ESNAF PAKETİ
Tek çekim işlemlerde %1,99 komisyon oranı

ile avantaj sağlayan PTT Akıllı Esnaf, lansman

kampanyası ile işyerlerine avantaj sağlamaya

devam etmektedir.

Lansman kampanyası kapsamında PTT Akıllı

Esnaf üye işyerlerinden üyelik sonrası ilk 3 ay

boyunca, ayda toplam 1.000 TL’ye kadar olan tek

çekim işlemler için komisyon kesintileri bir

sonraki ay iade edilmektedir. Toplamda işyeri 60

TL’ye varan komisyon indiriminden

yararlanabilmektedir.



PTT AKILLI ESNAF SANAL POS KOMİSYON ORANLARI OPTİSYEN ODASI ÖZEL

Çalışma koşulu Ertesi gün 7 gün bloke 15 gün bloke 30 gün bloke

Tek Çekim 1,85% 1,55% 1,25% 0,65%

2 Taksit 2,95% 2,55% 2,25% 1,65%

3 Taksit 3,95% 3,55% 3,25% 2,65%

4 Taksit 4,95% 4,55% 4,25% 3,65%

5 Taksit 5,95% 5,55% 5,25% 4,65%

6 Taksit 6,95% 6,55% 6,25% 5,65%

7 Taksit 7,95% 7,55% 7,25% 6,65%

8 Taksit 8,95% 8,55% 8,25% 7,65%

9 Taksit 9,95% 9,55% 9,25% 8,65%

10 Taksit 10,95% 10,55% 10,25% 9,65%

11 Taksit 11,95% 11,55% 11,25% 10,65%

12 Taksit 12,95% 12,55% 12,25% 11,65%



PTT Akıllı Esnaf Android POS Komisyon oranları(Android poslar için blokeli çalışma 
modeli yoktur.)

Çalışma koşulu Ertesi gün

Tek Çekim 1,85%

2 Taksit 2,95%

3 Taksit 3,95%

4 Taksit 4,95%

5 Taksit 5,95%

6 Taksit 6,95%

7 Taksit 7,95%

8 Taksit 8,95%

9 Taksit 9,95%

10 Taksit 10,95%

11 Taksit 11,95%

12 Taksit 12,95%



akilliesnaf.ptt.gov.tr

ADRESİNDEN ve PTT İş yerlerinden 

KOLAY BAŞVURU



YAZILIMLA, 

ENTEGRASYONLA,

MASRAFLARLA 

UĞRAŞMADAN SATIŞ

PTT AKILLI ESNAF’TA!



PTT AKILLI ESNAF 

KİMLER İÇİN UYGUN?



• KADIN GİRİŞİMCİLER

• ONLİNE SATIŞ YAPAN ESNAFLAR 

• SOSYAL MEDYADAN SATIŞ 
YAPANLAR

• STANT,  PAZAR YERİ SATIŞÇILARI

• TEMASSIZ ÖDEME İLE SATIŞ 
YAPAN ESNAFLAR
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PTT Akıllı Esnaf sosyal medya satış örneklemi

https://www.instagram.com/incikboncuksatis/
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TEŞEKKÜRLER


