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SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 
 
 

MeliPOS'u tek bilgisayarda kullanacaksanız lokalde çalışan Standart ve Pro 
sürümler için; 
 

• Windows İşletim Sistemi yüklü bir pc-bilgisayar 
• Kurulum için minimum 100 MB disk alanı 
• Veritabanı yönetim yazılımı (BDE) 
• Uzaktan destek için internet bağlantısı 
• Alpemix uzaktan bağlantı programı 

 
Kurulum dosyaları;  
 

• melipos_v360_kur 
• bdsetup 

 
Çok Kullanıcılı (Network) çalışan Ultimate Sürüm İçin; 
 

• Windows Pro, Ultimate, Win8 veya Win10 İşletim Sistemine sahip ana bilgisayar 
(server) 

• Kurulum için minimum 250-300 MB disk alanı 
• Veritabanı yönetim yazılımı (BDE) 
• MySQL 5.5 Veritabanı 
• Kablolu veya Kablosuz Ağ bağlantısı 
• El terminali (Windows Mobile veya CE tabanlı) 
• Dokunmatik pos bilgisayar (Windows tabanlı) 
• Tablet Bilgisayar (Android 4.4.2, 7", en az 4 çekirdekli) 
• Uzaktan destek için internet bağlantısı 
• Alpemix uzaktan bağlantı programı 

 
Kurulum dosyaları; 
 

• melipos_v360_kur veya melipos_v600_kur 
• bdsetup 
• mysql-5.5.28-win32 veya win64 
• mysql front 
• mysql dll dosyaları 
• melipos.sql veritabanı 
• melipos.cab (el terminalleri için) 
• adisyon uygulaması (terminal-pc bilgisayarlar için) 
 
Tablet Menü & Adisyon Sistemi için; 
 
• melipos.apk (Android tabletler için) 
• Apache/Php Wamp server (Tablet menü-adisyon sistemi için) 
• Microsoft Visual C++ Redistributable (vcredits) 
• Melipos php script dosyaları 
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BAŞLARKEN 
 

 
 
Melipos Programını çalıştırdığınızda ekrana programın ana menüsü gelecektir. Bu 
menüdeki seçeneklere tıklayarak istediğiniz bölüme girebilirsiniz. 
 
Program hiç açılmıyor ise ! Bunun aşağıdaki gibi birçok nedeni olabilir;  

  
• Çalıştırma modunun değişmiş olması; Program ilk kurulduğunda program 

kısayolu "Yönetici olarak çalıştır" modu seçildiği halde sonradan işletim sistemi 
denetim masasında kullanıcı yetkileri veya güvenlik ayarları değiştirilerek 
normal moda geçmiş olabilir.  

• Bilgisayara yüklediğiniz farklı bir programa ait dosyalarla ilgili bir çakışma 
olabilir. Program dosyalarınız herhangi bir nedenden dolayı zarar görmüş 
olabilir.  

• Program açıkken meydana gelen ani bir elektrik kesintisi, bilgisayarın program 
açıkken kapanması, "GÜVENLİ ÇIKIŞ" butonu kullanılmadan kapatılması. 

• Bilgisayarın diskinden kaynaklanan donanımsal bir arıza 
• İşletim sisteminden kaynaklanan bazı sorunlar... 

 
Bu gibi durumlarda mutlaka teknik destek alınız. 
 
PROGRAMIN KULLANICI ARAYÜZ DİLİ TÜRKÇEDİR. BU NEDENLE İŞLETİM 
SİSTEMİNDEKİ BÖLGE, DİL, TARİH/SAAT, KLAVYE VE PARA BİRİMİ 
AYARLARININ TÜRKÇE DİLİNE GÖRE AYARLANDIĞINI KONTROL EDİNİZ. 
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Nereden başlamalıyız ? 
 
Program ilk defa kurulduysa ilk açılışta en yetkisiz kullanıcı modunda açılır. Bu mod 
standart personel modu olduğundan ana menüdeki bazı menülere giriş izin 
vermeyecektir. Bu menüleri kullanabilmek için yetkili olarak şifre ile giriş yapmak 
gerekir. Bunun için Ana Menüdeki Yetkili Giriş butonuna tıklayınız.  
 

 
 
Açılan pencerede Kullanıcı başlığı yanındaki alana tıklayınız. Admin çıktığında 
hemen altındaki parola kısmına gelerek şifrenizi giriniz. İlk kurulumda admin yetkili 
şifresi 1234 dür. Daha sonra Giriş butonuna tıklayarak giriş yapınız. 
 
Şimdi programdaki tüm menüleri kullanabilirsiniz.  
 
Aktivasyon yapıldı mı ? 
 
Program ilk kurulumunda ilk önce lisans aktivasyon işleminin yapılması gerekir. 
Aktivasyon işlemi programın bilgisayara yüklendikten sonra dijital sözleşmenin de 
okunup onaylatılarak lisansının aktif edilmesi anlamına gelmekte olup bu işlem 
tarafımızca yapılır. Aktivasyon işlemi özel bir şifreleme metoduyla programın 
kullanılacağı bilgisayarın teknik olarak yazılıma tanıtılması, yani kullanım izni verilmesi 
ve başka bilgisayarlara kopyalanmasının engellenmesini sağlamaktadır. Bir nevi 
programın belirli bir süre kullanılması için kullanıcıya verilen izindir. Aktivasyon 
yapılmazsa program demo yani sadece izleme amacıyla kullanılabilir. 
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AKTİVASYON İŞLEMİ 
 
Ana menüde sağ altta bulunan Lisans Aktivasyon butonuna tıklandığında aşağıdaki 
gibi bir aktivasyon penceresi açılacaktır. 
 

 
 
Bu ekranda çıkan aktivasyon kodunu kurulumu yapacak olan destek operatörüne 
bildirdikten sonra size verilecek olan kurulum şifresini ekrandaki boş alana aynen ve 
doğru şekilde yazdıktan sonra sözleşmeyi okuyup onaylamanız yeterlidir. 
 
İşlem hatasız olarak tamamlandığında kurulumun tamamlandığına dair bir mesaj 
ekrana gelecek ve uygulama kapatılacaktır. Herhangi bir hata olması durumunda 
uygulamayı açarak aktivasyon işleminin tekrardan yapılması gerekmektedir. 
 
Aktivasyon yapılmazsa uygulamayı 30 gün süreyle sadece demo olarak yani kısıtlı 
özelliklerle deneme amaçlı kullanabilirsiniz. Aktivasyon yapıldıktan sonra bilgisayarın 
sistem tarihini ileri-geri almayınız. Aksi takdirde uygulama demo moduna geçecektir. 
 
Unutmayın! Bilgisayarın sabit diski değiştirildiğinde, programı tekrardan kurup 
yedeklerinizi yükleseniz dahi tekrardan aktivasyon yapılmadan programı 
kullanamazsınız. Bu nedenle bilgisayarınızla ilgili yapılacak teknik değişiklikleri ve 
sorunları önceden sistem yöneticinize bildiriniz. 
 
Aktivasyondan sonra uygulamayı tekrardan çalıştırabilirsiniz. 
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Aktivasyon yapıldıktan sonra yine program boş yani hiçbir kayıt olmadığından ilk 
etapta bazı ayarların ve tanımlamaların yapılması gerekmektedir. 
 
Restoran menünüzün tanımlanması, programı kullanacak yetkili kişi ve personele ait 
tanımlamalar ve yetkilerinin belirlenmesi, varsa yazıcı, terminal gibi donanımların 
ayarlarının yapılması gibi... 
 
Önce menümüzü tanımlayalım; 
 
Ana menüden Restoran Menü bölümüne giriş yapınız. Önceden menü tanımlaması 
yapmadıysanız karışınıza aşağıdaki ekran boş olarak gelecektir... 
 

 
 
Önce kategorileri yani ana başlıkları tanımlayacağız. (Yiyecekler, İçecekler gibi) 
Bunun için Ürün Kategori Tanımları butonuna tıklayalım. 
 
İlk defa menü oluşturuyorsanız karşınıza aşağıdaki ekrandaki liste boş olarak 
gelecektir... 
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Bu ekranda + botununa basarak yeni bir satır açabilir veya Kategori alanına da 
ekleyeceğimiz başlığı yazdıktan sonra + Ekle ye basabiliriz. (Örneğin KEBAP 
ÇEŞİTLERİ, ÇORBALAR, SICAK İÇECEKLER gibi tüm ana kategorilerimizi bu şekilde 
tanımlayacağız) 
 
Kategorilerimizi ekledikten sonra şayet sipariş yazıcıları kullanıyorsak ve bu yazıcı 
veya yazıcılar önceden tanımlanmışsa sağ taraftaki gibi listelenecektir.  
 
Yazıcıya gönderilecek siparişler için hangi kategoriyi istiyorsak o kategorinin üzerine 
geldikten sonra listeden yazıcıyı seçip kategori üzerinde çift tıkladığımızda, seçilen 
yazıcının sıra numarası kategorinin karşısına otomatikman atanacaktır. 
 
Listedeki ilk yazıcının indeksi yani sıra numarası 0 dan başlamaktadır. 
 
Kategori altındaki ürünlerin yazdırılmasını istemiyorsak listenin en altında bulunan 
YAZIDIRILMASIN (Seçilen ürünü yazdırma) seçebilirsiniz. Bu durumda kategorinin 
karşısındaki sütuna X koyacaktır. 
 
Tüm kategorilerimizi bu şekilde tanımladıktan sonra çıkış yaparak bir önceki ekrana 
dönüş yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman aynı bölüme girerek yeni bir kategori 
ekleyebilirsiniz. 
 
Bu ekranda  –  butonuna basarak üzerinde bulunduğunuz kategoriyi silebilirsiniz.  
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Kategorilerimizi ekledik. Şimdi bu kategorilerin altına ürünlerimizi yani menümüzde 
bulunan yiyecek ve içeceklerimizi tanımlayalım. Bunun için YENİ ÜRÜN TANIMLAMA 
butonuna tıklayınız. 
 

 
 
Ekrana yukarıdaki gibi "YENİ ÜRÜN GİRİŞİ" penceresi açılacaktır. 
 

• Yeni Ürün butonuna basınız. 
• Kategori seçiniz (Ürünün ekleneceği kategori) 
• Ürün Cinsini yazınız 
• Ürün Satış Fiyatını yazınız 
• Birimi Seçiniz 
• Varsa ürün detayını yazınız 
• Kaydet butonuna basınız. 

 
 
Menünüzdeki tüm ürünleri aynı şekilde tanımladıktan sonra çıkabilirsiniz. Eklenen her 
ürün ekrana listelenecektir. 
 
Ürün fiyatını ve ismini değiştirmek istersek ?  
 
Ürün ismini, kategorisini, fiyatını düzeltmek veya değişiklik yapmak isterseniz Aktif 
Ürünü Güncelle butonuna basınız. Gerekli değişikliği yaptıktan sonra Değişiklikleri 
Kaydet butonuna tıklayınız. 
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Menümüzü oluşturduk... 
 
Şimdi bazı gerekli ayarlarımızı yapalım. Bunun için ana menüden YÖNETİCİ PANELİ 
bölümüne girdiğimizde karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir. 
 

 
 
Firma adını, ünvanını ve işletme telefonunu giriniz. Bu üç bilgi aynı zamanda adisyon 
fişlerinde başlık olarak yer alacaktır. Diğer bilgileri de isterseniz yazabilirsiniz. 
 
Ekranın orta kısmındaki Program Parametreleri altındaki seçeneklerden gerekli 
olanları işaretleyebilirsiniz. Herşey gayet anlaşılır ve nettir. 
 
Şifremi nasıl değiştirebilirim ? 
 
Sol taraftaki penceredeki kullanıcı listesinden admin üzerine tıklayarak aşağıdaki 
bölümden şifrenizi de değiştirebilirsiniz. Program ilk kurulduğunda 1234 olan admin 
yetkili kullanıcı şifrenizi değiştirebilirsiniz. Şifreniz sayısal olmalıdır. Personel 
kullanıcısı şifresiz ve en yetkisiz kullanıcıdır. Aynı zamanda melisoft kullanıcısı da 
sistem yöneticisi olduğundan bu iki kullanıcı tanımlarını silmeyiniz, dokunmayınız. 
Daha sonradan yardım gerektiğinde işlem yapabilmek için gerekli olacaktır. 
 
YÖNETİCİ PANELİNDE İŞLEVİNİ TAM BİLMEDİĞİNİZ AYARLARI DEĞİŞTİRMEYİNİZ 
 
Şimdi masa düzenimizi oluşturalım ve yine varsa yazıcılarımızı 
tanımlayalım... 
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MASA TANIMLAMA Butonuna tıkladığımızda karşımıza aşağıdaki ekran gelir. Tabi 
ilk kurulumda hiçbir kayıt olmadığından restoran bölümleri ve masa planları boştur. 
Aşağıdaki ekran size masa tanımlamanız için bir örnek teşkil edecektir. 
 

 
 
Masa planını nasıl oluşturabilirim ? 
 

• "Yeni Bölüm / Kat Oluştur" kısmına bölüm adını yazıyoruz. (Mekandaki 
düzene göre GİRİŞ, SALON, ÜST KAT, BAHÇE GİBİ) 

• Masa Sayısı alanına bölümdeki mevcut masa sayımızı giriyoruz. 
• Masa Kodu alanına masalar için kısa bir başlangıç kodu yazıyoruz. (Örneğin 

MASA- şeklinde yazdığınızda masa sayınız da 15 ise masa kodları MASA-1 den 
MASA-15 e kadar otomatikman oluşturularak listelenecektir)  

• İlk No kısmı masaların ilk başlangıç numarasıdır. 
• Masaları Oluştur butonuna tıkladığımızda girdiğimiz parametrelere göre ilk 

bölümümüze ait masalar sağ tarafta listelenecektir. 
 
Tüm bölümleri ve masaları aynı şekilde oluşturuyoruz.  
 
Dilerseniz Masa Planı butonuna tıklayarak her bölüm altındaki masaların yerleşim 
düzenlerini ekranda istediğiniz şekilde konumlandırarak tam masa düzenini 
oluşturabilirsiniz. 
 
Masa düzenini daha sonradan istediğiniz şekilde değiştirebilir, düzeltebilir veya 
kaldırabilirsiniz. Bunun için sol taraftaki pencereden ilgili bölüm üzerine tıkladığınızda 
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o bölüme ait masalar sağ tarafta listelenecektir. İsterseniz seçilen bölümü veya masa 
düzenini silebilir, veya ilgili bölüme masa ilavesi yapabilirsiniz. 
 
Masa Planı butonuna tıkladığınızda aşağıdaki örnek ekranda olduğu gibi bölüme ait 
masaları yerleşim düzeninize göre sürükle-bırak yöntemiyle kolayca ayarlayabilirsiniz. 
 

 
 
Dilerseniz zemin rengini de değiştirebilir ve ayarlamanız bittikten sonra Planı Kaydet 
butonuna basarak oluşturduğunuz masa planını kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz plan, 
masaya sipariş girmek istediğinizde aynı şekilde karşınıza gelecektir. 
 
Masa düzenim karışmış ! Nasıl düzeltebilirim ? 
 
Satış ekranında masa planınızda herhangi bir karışıklık meydana gelmişse bunu iki 
yöntemle düzeltebilirsiniz; 
 
Tüm masa planlarını sil butonunu kullanarak veya 
 
Seçilen bölümü ve masa planını sil butonunu kullanarak 
 
Bazı masalar boş olduğu halde sipariş ekranında dolu gibi görünüyorsa 
masa planı ekranında ilgili masanın üzerine tıkladığınızda masa dolu göründüğünden 
sistem tarafından bir sipariş no atandığını göreceksiniz. Bu durumda aktifleşecek olan 
Masayı Boşalt butonunu kullanarak masayı boşaltabilirsiniz. 
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YAZICILARIN PROGRAMA TANITILMASI 
 
Ana menüdeki YÖNETİCİ PANELİ'NDE Diğer Ayarlar butonuna tıkladığınızda 
karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. 
 

 
 
Örnek ekranımızda da göreceğiniz üzere bilgisayar sisteminizde önceden tanıtılmış 
olan tüm yazıcılar otomatikman listelenmektedir. 
 
Bu ekranda default olarak hangi yazıcıyı hangi amaçla kullanmak istiyorsanız onun 
üzerine tıklamanız yeterlidir. 
 
Adisyon yazıcısı Masa adisyon ve siparişlerin fiş olarak yazdırıldığı yazıcıdır. 
 
Mutfak Yazıcısı Siparişler girildiği anda hazırlanması için varsa mutfakta bulunan 
yazıcınızdır. 
 
Yazıcı seçimlerini yaptıktan sonra Yazıcı Seçimlerini Kaydet butonuna basarak 
kaydetmeniz gerekir. 
 
DİKKAT! Sistemde kurulu olan bir yazıcıyı kaldırdığınızda (işletim sisteminde) 
yazıcıların sıraları değişeceğinden böyle bir durumda kontrol ederek ilgili yazıcıları 
tekrardan seçmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde adisyon ve mutfak sipariş 
yazıcılarınızın indeksi değişeceğinden almak istediğiniz çıktılar yanlış yazıcılara 
gönderilecektir! 
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NASIL BİR YAZICI KULLANILMALI ? 
 

 
 
MeliPOS Restoran Yazılımında adisyon ve sipariş fişlerinin yazdırılması için 
gerekli olan ve tavsiye ettiğimiz yazıcıların genel özellikleri şu şekildedir; 
 

• Termal baskı özelliği (Kartuş, şerit, toner kullanmayan) 
• 80 mm rulo kağıt genişliği 
• En az 220 mm baskı hızı 
• Seri, Usb veya Ethernet portlu 
• Buzzer yani alarm özelliği 

 
Bu özelliklere sahip herhangi bir marka ve modelde bir yazıcı tedarik ederek 
programımızda istediğiniz çıktıları almak için kullanabilirsiniz. Bunun dışında genel 
raporlar için ise inkjet veya laser yazıcıları kullanabilirsiniz. Kaliteli bir yazıcı temin 
etmek için bizimle iletişim kurabilirsiniz. 
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UYGULAMAYA LOGONUZU EKLEMEK 
 
Bilgisayarınızda işletmenize ait bir logonuz varsa bunu uygulamamızın ana 
menüsündeki Restoran Logo denilen resim alanına koyabilirsiniz.  
 

 
 
Bunun için logo resim formatınızın bitmap (.bmp) formatında olması, farklı bir 
formattaysa da herhangi bir resim işleme programında açarak .bmp olarak kayıt 
edebilirsiniz. 
 
Daha sonra ana menüdeki Restoran LOGO alanı üzerinde çift tıkladığınızda yukarıda 
gösterildiği gibi bilgisayarınızdaki klasörler ekrana gelecektir.  
 
Logonuzun bulunduğu klasörü açtıktan sonra dosya türünü de bmp dosyalarına 
getirdiğinizde resminizi seçebilirsiniz. 
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BU BÖLÜME GELDİĞİMİZDE AŞAĞIDAKİ KONULARI HALLETMİŞ 
OLMAKTAYIZ; 
 
 

• PROGRAMIMIZ YÜKLENDİ 
• LİSANS AKTİVASYONU YAPILDI 
• YÖNETİCİ OLARAK ŞİFREMİZLE GİREBİLİYORUZ 
• ÜRÜNLERİMİZİ, MÖNÜMÜZÜ TANIMLADIK 
• YÖNETİCİ PANELİNDE GEREKLİ TANIMLARI VE AYARLARI YAPTIK 
• RESTORANDAKİ KISIMLARI VE MASALARI TANIMLADIK 
• HER KISIMDAKİ MASA PLANLARINI YAPTIK 
• VARSA KULLANACAĞIMIZ YAZICILARI TANIMLADIK 

 
 
ŞU ANA KADAR BU KONULARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR EKSİKLİK VEYA 
ANLAŞILMAYAN BİR DURUM VARSA LÜTFEN TEKRAR GÖZDEN GEÇİREREK 
TAMAMLAYINIZ... 
 
ŞİMDİ TEKRARDAN ANA MENÜMÜZE DÖNELİM 
 

 
 
VE BUNDAN SONRA GÜN İÇERİSİNDE EN ÇOK KULLANACAĞIMIZ BÖLÜM OLAN 
RESTORAN POS BUTONUNA TIKLAYARAK İLK DENEMELERİMİZİ YAPALIM... 
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KARŞIMIZA AŞAĞIDAKİ GİBİ BİR EKRAN GELECEKTİR. MUHTEMELEN İLK 
KURULUMDA HİÇBİR İŞLEM YAPMADIĞIMIZ İÇİN EKRANA HERHANGİ BİR ADİSYON 
SİPARİŞ KAYDI GELMEYECEKTİR. YANİ BOŞ OLACAKTIR. 
 

 
 
 
ŞİMDİ ÖNCELİKLE BU EKRANDA BULUNAN BUTONLARIN HANGİ 
FONKSİYONLARI OLDUĞUNA KISACA BİR BAKALIM; 
 
SELF SATIŞ Butonu; Masa veya paket servis müşterisi haricinde al-götür diye tabir 
edilen veya self servis usulü çalışan restoranlarda müşteriden sipariş almak için 
gerekli menüyü açan butondur. 
 
ADİSYONA İLAVE Butonu; Ekranda aktif olan adisyon sipariş kaydına ürün ekleme 
yapmak için kullanılır. 
 
HESAP YAZDIR Butonu; Ekranda aktif olan adisyon sipariş kaydının müşteriye 
sunulmak üzere veya paket servis ise kuryeye teslim edilmek üzere gerekli olan fişin 
yazıdırılmasını sağlar. 
 
ADİSYONU KAPAT Butonu; Ekranda aktif olan adisyon sipariş kaydının müşteriden 
ücreti alındığında tahsilat tipine göre seçilerek kapatılmasını sağlamaktadır. 
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AÇIK SİPARİŞLER Butonu; Halen açık olan (masa, self servis veya dış paket servis) 
tüm adisyon sipariş kayıtlarının listelenmesini sağlar. 
 
MASALAR Butonu; Masaya sipariş girmek, masa hesabını kontrol etmek veya ürün 
eklemek için mevcut masa düzeniniz dahilinde tüm bölümlerin ve bu bölümlerdeki 
masaların ekrana getirilmesini sağlar. 
 
MÜŞTERİ KARTI Butonu; Önceden kayıtlı olan veya yeni bir müşteri kayıt etmek 
için gerekli olan pencereyi açar. Örneğin paket servisiniz varsa müşterilerinizin isim, 
soyad, telefon ve adres gibi gerekli tüm bilgilerini bu ekran yardımıyla kayıt 
edebilirsiniz. Caller ID Cihazı kullanıyorsanız telefondan çağrı geldiğinde ekrana gelen 
numaraya tıkladığınızda şayet numara önceden kayıtlıysa yazılım bu numarayı mevcut 
kayıtlarda arayıp eşleştirerek müşteriye ait tüm bilgiler ekrana otomatikman 
getirilecektir. 
 
GARSON/KURYE SEÇ Butonu; Ekranda aktif olan adisyon sipariş kaydıyla ilgili 
garsonun veya dış paket ise kuryenin ilgili siparişe atanmasını sağlamaktadır. 
Önceden personel modülünde tanımlanmış olan kullanıcılar ekrandaki pencereden 
seçebilmeniz için listelenecektir. 
 
BARKODLU ÜRÜN + Butonu; Ekranda aktif olan adisyon sipariş kaydına barkod 
okuyucu ile stok kartında önceden tanıtılmış bir barkodlu ürünün eklenmesini sağlar. 
 
CARİYE KAYDET Butonu; Sadece Cari Hesap Modülü kullanan kullanıcılarda aktif 
olmakta olup ekrandaki aktif adisyon sipariş hesabının müşteri carisine borç olarak 
kayıt edilerek kapatılmasını sağlar. 
 
ADİSYONU AYIR Butonu; Ekranda aktif olan adisyon sipariş kaydının "Alman Usulü" 
olarak bilinen ödeme şekline göre ayrılarak kapatılmasını sağlar. 
 
ANA MENÜ Butonu; Programın ilk açılıştaki ana menüsüne dönmenizi sağlar. 
 
 
Görüldüğü gibi bu ekranda bulunan tüm butonlar amacınıza yani yapmak istediğiniz 
işlemleri açıkça yansıtmaktadır. Butonların isimlerine bakarak dahi fonksiyonlarını 
anlamanızı sağlamaktadır. 
 
Yine bu ekranda sağ tarafta bulunan pencereler, kullandığınız butonlara göre 
değişmektedir. İlk etapta durum penceresi görünür. Durum penceresinde aktif 
masaların doluluk oranı, sistem mesajı ve paket serviste Caller ID Cihazınız varsa 
cihazın durumuyla ilgili status çubuğu yer almaktadır. Ayrıca gelen telefon çağrılarına 
ait numaralar da bu pencerede listelenmektedir.  
 
Yani hangi butona tıklarsanız o butona ait fonksiyonların gerçekleştirileceği pencereler 
açılacaktır. 
 
ŞİMDİ İLK DENEME SİPARİŞİMİZİ OLUŞTURALIM... 
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SELF SERVİS (HIZLI) SİPARİŞ KAYDI AÇMAK 
 
SELF SATIŞ Butonuna tıkladığınızda karşınıza oluşturduğunuz mönü gelecektir. 
 

 
 
Ekranda sol taraftaki kategorilerden hangisine tıklarsanız sağ taraftaki pencerede o 
kategori altındaki ürünlerin listelendiğini göreceksiniz. Müşterinizin sipariş verdiği 
ürünü bulduktan sonra seçmek için buton üzerine tıklamanız yeterlidir. Bu 
durumda seçilen ürünün miktarını gireceğiniz bir pencere açılacaktır. (Örneğin 1 
porsiyon, veya 1.5 porsiyon 2 adet gibi) 
 
Favoriler Butonuna tıkladığınızda en çok sipariş verilen yani satış yaptığınız ürünler 
ekrana gelir. 
 
Sayfa > Butonu; ürünler ekrana sığmadığında yani 28 üründen fazla ise bir sonraki 
sayfaya geçerek ürün seçimi yapmanızı sağlar. 
 
Kişiye Özel Butonu; adisyon siparişine bir isim vermek istediğinizde kullanılabilir. 
 
Mesaj Butonu; Siparişe ait ürünle ilgili özel bir mutfak mesajı yazmanızı 
sağlamaktadır. 
 
OK Butonu; Ürün seçimi bittikten sonra işlemi sonlandırır ve girilen siparişteki 
ürünlerin varsa ilgili mutfak yazıcılarına gönderilmesini ve bir önceki ekrana 
dönmenize yaramaktadır. 
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Mönüden siparişi alınan ürünü temsil eden butona tıkladığınızda aşağıdaki pencere 
açılır. 
 

 
 
Açılan pencereden de anlaşılacağı gibi siparişi alınan ürünün adet/porsiyon seçimi 
yapıldıktan sonra OK butonu kullanılır. 
 
Burada bir ikram ürünü ise istenilen miktarı girdikten sonra İKRAM butonuna 
tıklayabilirsiniz. 
 
Penceredeki numaralar ürüne ait miktarı belirlemektedir. (Adet/KG) 
 
TL Butonuna basılırsa miktar yerine para olarak giriş yapılacak demektir. (Örneğin 5 
adet su böreği yerine 5 liralık börek girmek isterseniz bunu kullanın) 
 
Herhangi bir yanlış giriş yaparsanız silmek için (C) Butonuna tıklayınız. 
 
1/2 Yarım porsiyon 1/4 de çeyrek porsiyon anlamına gelmektedir. 
 
Siparişi alınan her ürün için ayrı bir miktar ve mesaj girebilirsiniz. 
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Siparişimizi mönümüzdeki ürünlerden seçerek oluşturduk ve OK Butonuna bastıktan 
sonra karşımıza yukarıdaki ekran gelecektir. Görüldüğü gibi programda bu ekranda 
her zaman en son yapılan işlem otomatikman getirilmektedir. 
 
Müşteriden ödemeyi aldıktan sonra Adisyonu Kapat Butonuna tıklayarak ödeme 
tipine göre gerekli seçimimizi yaptığımızda işlem tamamlanmış oluyor.  
 
Bu durumda ekranın sol alt köşeninde AÇIK ADİSYON yerine KAPALI ADİSYON 
yazacaktır. Adisyon Detayı penceresi üzerine tıklarsanız ekrandaki açık adisyon 
üzerinde değişiklik yapmanızı sağlayacak ayrı bir pencere açılacaktır. 
 
Self siparişimizi oluşturduk ve kapattık. Hepsi bu kadar.  
 
Tabi hesabı kapatmadan önce sipariş alma esnasında müşteriniz bir ürün daha 
isteyebilir. Bu durumda Adisyona İlave + butonuna tıklayarak ekranda aktif olan 
siparişe istenilen ürün veya ürünleri yine yukarıda olduğu gibi menüden seçerek 
kolayca ekleyebilirsiniz. 
 
Hesap Yazdır Butonuna tıklayarak ekrandaki aktif adisyon siparişinin varsa yazıcıdan 
fiş olarak yazdırılmasını sağlayabilirsiniz. 
 
MELİPOS İLE SELF SERVİS SATIŞ YAPMAK BU KADAR KOLAY... 
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MASAYA ADİSYON AÇMAK (LOKAL SÜRÜMDE) 
 
LOKAL SÜRÜM; Sadece tek bilgisayarda çalışan uygulama demektir. 
 
Masalarla ilgili işlem yapmak için sadece MASALAR Butonuna tıklamak yeterlidir. 
Karşınıza aşağıdaki gibi ekranda masaları temsil eden butonların yer aldığı pencere 
gelecektir. 
 

 
 
Mekanda bir veya birden çok bölüm varsa zaten önceden tanımlamış olduğunuzdan 
sağ taraftaki pencerede listelendiğini göreceksiniz. Hangi bölümdeki masalarla ilgili 
işlem yapacaksanız o bölüme tıklamanız yeterlidir. Bu durumda seçtiğiniz bölüme ait 
masalar düzeniyle ekrana gelecektir. 
 
Adisyon açmak istediğiniz masayı temsil eden butona tıkladığınızda aynı yukardaki 
self satış örneğinde olduğu gibi mönünüzden oluşan ekranın ekrana geldiğini 
göreceksiniz. 
 
Masanın verdiği siparişleri aynı şekilde mönüden seçtikten sonra adisyonumuzu 
oluşturmuş olmaktayız. 
 
ŞİMDİ MASALARLA İLGİLİ İŞLEMLERİN DETAYLARINA BAKALIM... 
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Görüldüğü gibi işlem yapmak istediğiniz masayı temsil eden butona tıkladığınızda sağ 
tarafta bu masayla ilgili işlemleri yapabileceğiniz butonlar yer almaktadır. 
 
Adisyon Aç butonuna tıklayarak ilgili masanın siparişini girebilmeniz için gerekli 
mönünüzden oluşan pencere ekrana gelecektir. Adisyon Aç butonu masaya ilk defa 
sipariş girileceği zaman yani masa boş ise aktif olacaktır. 
 
Masa doluysa yani önceden masaya adisyon açılmışsa Hesap Getir butonu aktif 
olacaktır.  
 
Hesap Getir Butonu adından da anlaşılacağı üzere seçilen masanın hesap yani 
sipariş detayının ekrana getirilmesi için kullanılır. 
 
Masa Taşı Butonu da yine adından anlaşılacağı gibi müşterinizin masa değişikliği 
yapması durumunda masayı taşımak için kullanılır. Butona tıkladığınızda ekrandaki 
boş masalardan birine tıklarsanız önceki masa hesabını yeni masaya atamış 
olursunuz. Ürün Ekle butonunu izah etmeye sanırız gerek yok! 
 
Bu ekrandan Çıkış butonu ile veya Hesap Getir butonu ile çıkış yaparak bir önceki 
ekrana dönüş yapabilirsiniz. Böylece ekrana yine en son yaptığımız işlem olan masa 
adisyon hesabına ait detaylar gelecektir. Hesap yazdırma, iptal, düzeltme, ayırma, 
hesap kapatma gibi işlemler yine önceki gibi aynı şekilde kolayca yapılabilir. 
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ADİSYON SİPARİŞ KAYDI ÜZERİNDE DÜZELTME YAPMAK 
 
Ekrandaki aktif ve açık durumda olan bir adisyon sipariş kaydı üzerinde fiyat 
düzeltme, bir ürünü ikram yapma veya ürün miktarını değiştirme yada silme gibi bir 
ihtiyacınız varsa bunu en pratik şekilde yapmak için; 
 
Adisyondaki ürünlerin listelendiği Adisyon Detayı penceresi üzerinde herhangi bir 
yere tıkladığınızda aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. 
 

 
 
Bu pencerede sadece o adisyona mahsus olmak üzere istediğiniz ürünün fiyatını 
düzeltebilir, seçilen bir ürünü ikram yapabilir, ürün miktarını silerek değiştirebilirsiniz.  
Böylece adisyon sipariş kaydını pratik biçimde güncellemiş olacaksınız. 
 
Unutmamak gerekir ki program üzerinde adisyon siparişleri ve ürünlerle ilgili her 
türlü iptal, düzeltme, değiştirme ve silme gibi kritik işlemleri sadece yönetici şifresiyle 
giriş yapan yetkili kullanıcı yapabilir! 
 
Bu konudaki yetkilendirmeleri de programın ana menüsünde bulunan PERSONEL 
bölümünden yapabildiğimizi de hatırlatalım... 
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TÜM AÇIK VE KAPALI ADİSYON SİPARİŞLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK 
 
Birçok sipariş aldınız diyelim ve sisteme girdiniz. Self satış, masa adisyonu veya paket 
servis sipariş kayıtları gibi... 
 
Bunları nasıl ekrana getirip işlem yapabilirim ? diye sorabilirsiniz ! 
 
Bunun için Restoran POS Ekranındaki Açık Siparişler Butonunu kullanınız. 
Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. 
 

 
 
Bu pencerede işlem yapmak istediğiniz kaydın üzerine geldikten sonra Hesap Getir 
butonuna tıklarsanız (veya mouse ile çift tıklama) ekrana o adisyon siparişine ait 
bilgilerin olduğu kayıt gelecektir. 
 
Yine bu pencerenin altındaki butonlar yardımıyla istediğiniz işlemleri kolayca 
yapabilirsiniz.  
 
Sadece açık adisyonları değil, hesabı alınmış olan tüm adisyonları veya terminal 
bilgisayar kullanıyorsanız oradan girilen adisyonların da listelenmesini 
sağlayabilirsiniz.  
 
Dış siparişler yani paket servisler mavi renkte gösterilir.  
 
Tüm Adisyonlar butonuna tıklayarak açık ve kapalı tüm hesapları listeleyebilirsiniz. 
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ADİSYON HESABI KAPATMA 
 
Masa veya Self Servis Sipariş hesaplarını kapatmak da son derece kolaydır. Restoran 
POS'ta ekrana getirdiğiniz açık bir adisyon hesabı üzerinde Adisyonu Kapat 
butonuna tıklarsanız karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir. 
 

 
Burada tahsil edilen tutar tamam ise yani adisyon toplam tutarının tamamı tek 
seferde tahsil edilecekse direkt olarak ödeme şekillerini temsil eden butonlardan 
birine tıkladığınız anda adisyon hesabı o şekilde kapatılacaktır. Yani ödeme tipine 
göre Nakit, Kredi, Sodexho gibi butonları kullanabilirsiniz. 
 
Tahsil Edilen Tutar üzerinde değişiklik yaparsanız, yani örnek ekranımızdaki gibi 33 
TL yerine 30 TL yazarsanız, kalan 3 TL yi indirim olarak hesaplayacaktır. İndirimi 
isterseniz % olarak da yapabilirsiniz. 
 
Müşteriniz kısmi ödeme yapacaksa yani bir miktarını nakit ve kalan 
miktarını da kredi kartıyla veya yemek kuponuyla ödemek isterse; Hesap 
Tutarını Böl Butonuna tıklayınız. Tutarı giriniz ve Nakit butonuna tıklayınız. Kalan 
tutar otomatikman hesaplanarak ekrana gelecek ve sizden kalan tutarın tahsili için 
diğer seçeneklerden birine tıklamanızı bekleyecektir. 
 
Hesabı yanlışlıkla nakit yerine kredi olarak kapattık ! Bu durumda ekrana ilgili 
adisyon hesabını getirdikten sonra tekrardan Adisyonu Kapat butonuna tıklarsanız 
bu kez size ödeme tipini değiştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj penceresi 
açılacaktır. Seçiminizi tekrar yaparak ödeme tipini kolayca değiştirebilirsiniz. 
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ALMAN USULÜ HESAP KAPATMA 
 
Bir masadaki müşterileriniz hesap ödeme aşamasında herkes kendi hesabını kendisi 
ödemek isteyebilir. Alman usulü olarak tabir edilen bu parçalı ödemeleri tahsil etmek 
için yine Restoran POS ekranında ilgili adisyonu ekrana getirdikten sonra 
Adisyonu Ayır butonuna tıklayınız. 
 

 
 
Ekranın sağ tarafındaki pencerenin üst tarafında masaya ait siparişteki tüm ürünlerin 
listelendiğini göreceksiniz.  
 
Buradan her bir müşteri için müşterinin size söylediği ürün veya ürünlerin üzerine 
geldikten sonra SEÇİLEN ÜRÜNÜ ADİSYONDAN AYIR butonuna tıkladığınızda 
seçilen yani hesabı ayrıca alınacak ürünlerin pencerenin altındaki kutuda listelendiğini 
göreceksiniz.  
 
Ayırma işlemi bittikten sonra KAYDET butonuna basarak yeni bir adisyon açmışsınız 
gibi seçilen ürünlerden oluşan ve müşterinizin ödemek istediği hesaba dair sipariş 
kaydının ekrana geldiğini göreceksiniz.  
 
Artık bu aşamada yani aktif ve açık adisyon hesabını kapatabilir, isterseniz yine 
düzeltebilir veya yazdırabilirsiniz. 
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MASA İŞLEMLERİ  
(ÇOK KULLANICILI SÜRÜMDE) 

 
Sisteminizde garsonların sipariş girmeleri için birden fazla kioks bilgisayar, tablet veya 
el terminali kullanıyorsanız masa işlemleri lokal sürümden biraz farklı olmaktadır. 
 
Bu durumda Masalar Butonuna tıkladığınızda aşağıda gösterildiği gibi ekranın sağ 
tarafındaki pencerede masalarla ilgili işlemleri yapabileceğiniz bir pencere açılacaktır. 
 

 
 
Burada terminallerden yani diğer cihazlardan girilmiş olan masa adisyonlarının 
listelendiğini göreceksiniz. İşlem yapmak istediğiniz masaya ait satır üzerine 
tıkladığınızda masa adisyonunu detayı ekrana getirilecektir.  
 
Bir masada oturan konukların tamamı kalktığı yani hesabı alınıp masa kapatılacağı 
zaman ilgili masa üzerine geldikten sonra Hesap Getir butonuna tıklayınız. Böylece 
onayınız doğrultusunda seçtiğiniz masanın hesabı ekrana getirilecek ve garsonların 
tekrardan sipariş alabilmesi için ilgili masa boşaltılmış olacaktır. 

 
Açık Masalar butonuna tıklayarak tüm terminal bilgisayarlardaki açık adisyonları 
görebilir, üzerlerinde işlem yapabilirsiniz. 
 
Çıkış butonuna tıklayarak pencereyi kapatabilirsiniz. Ekrandaki durum penceresinde 
sisteme bağlı olan bilgisayarların sisteme giriş-çıkış durumlarını görebilirsiniz. 
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Açık Masalar butonuna tıkladığınızda aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır; 
 

 
 
Burada işlem yapmak istediğiniz masa üzerine tıkladığınızda aşağıdaki pencerede 
sipariş detayları listelenecektir.  
 
Ekranda görüldüğü gibi açık masa adisyonlarının kümülatif toplamları da yazmaktadır. 
 
İsterseniz Hesap Yazdır ile masa adisyon hesabını müşteriye fiş olarak verilmek 
üzere yazıcıdan çıkartabilirsiniz. 
 
Adisyondaki ürünleri nasıl ayırabilirim ?  
 
Bir masadaki müşterilerinizden bir veya birkaçı diğerleri oturmaya devam ederken 
sadece kendi hesabını ödeyip kalkmak isteyebilir. Bu durumda Adisyon Detayı 
penceresinde istediğiniz bir ürün üzerinde çift tıkladığınızda seçilen ürünün 
adisyondan ayrılıp ayrılmayacağını soran bir mesaj alırsınız. Onay verdiğinizde 
seçtiğiniz ürünler adisyondan çıkartılacak ve ayrı bir hesap olarak açılacaktır. 
 
Aşağıdaki örnekte olduğu gibi Adisyondan Ayrılan Ürünler butonu aktif olacak ve 
işlem yapmanız sağlanacaktır. 
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Burada TAMAM butonuna tıkladığınızda adisyondan ayrılmış olan ürünlerden oluşan 
yeni bir adisyon hesabı açılarak ekrana getirilecektir. 
 
Ekrana getirilen aktif adisyon hesabını yine daha önceki işlemlerde olduğu gibi 
yazdırabilir, düzeltebilir, iptal edebilir, değişiklik veya ilave yapabilir ve hesabı 
kapatabilirsiniz. 
 
Özellikle müşteriden alınan alman usulü parçalı ödemelerde bu yöntemi 
kullanabilirsiniz. 
 
Ancak masadaki konukların tamamı kalkarak hesaplarını tek tek veya tek seferde 
ödeyecekler ise bu işlemi Hesap Getir ile masayı çektikten sonra Adisyonu Ayır 
butonunu kullanarak yapınız. 
 
Masalar penceresindeki Hesap Getir Butonunu masa tamamen boş olduğunda yani 
müşteriniz hesabı ödeyip kalkacağı zaman kullanınız. 
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MASAYA SİPARİŞ GİRMEK (ANA BİLGİSAYARDAN) 
 
Ana bilgisayardaki MeliPOS uygulamasındaki Restoran POS bölümündeki 
Masalar/Masa Adisyonları butonlarına tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki ekran 
gelecektir. 
 

 
 

Masa Adisyonları Butonuna tıkladığınızda ekrana garsonların kullandığı adisyon 
yazılımı açılacaktır. Yine aynı şekilde isterseniz şifrenizle girerek buradan da masaya 
sipariş girebilir, masaların adisyonlarının detaylarını inceleyebilir, düzenleme 
yapabilirsiniz. 
 
Sürekli olarak ana bilgisayardan da masalara sipariş giriyorsanız bu uygulamayı 
kapatmanıza gerek yok. Hatta uygulamayı görev çubuğuna sabitleyebilirsiniz... 

 
Her işlem için şifre girmek zorunda mıyım ? Evet...Güvenlik nedeniyle ana 
bilgisayardan da olsa masalara sipariş girip kontrol edecekseniz, garsonların yaptığı 
gibi siz de şifrenizi kullanarak giriş yapmalısınız. 

 
SİPARİŞLER İÇİN MUTFAK YAZICISI TANIMLAMAK 
 
Birden fazla terminal bilgisayar kullanıyorsanız, bu cihazlardan girilen siparişlerin ilgili 
mutfak sipariş yazıcılarından yazdırılabilmesi için adisyon programı şifrematik 
penceresi üzerinde klavyeden F10 tuşuna basarak gerekli tanımlamaları yapmanız 
lazım. 
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Şifrematik penceresinde klavyeden F10 tuşuna bastığınızda aşağıdaki ekran 
gelecektir; 
 

 
 
Burada aynı lokal sürümdeki ürün kategori tanımlama ekranında olduğu gibi hangi 
kategorinin hangi yazıcıya gönderileceğini kolayca belirleyebilirsiniz. 
 
Aşağıdaki pencerede listelenen yazıcılardan istenilenin üzerine geldikten sonra 
yukarıdaki pencerede ilgili kategori üzerinde çift tıkladığınız anda seçtiğiniz yazıcı o 
kategori için atanacaktır.  
 
Zaten seçtiğiniz yazıcı ilgili kategorinin yanındaki alana yazılacaktır. 
 
Yazıcılardan birini de tüm bilgisayarların kullanabileceği bir adisyon hesap yazdırma 
amacıyla tanımalayabilirsiniz.  
 
Bunun için hesap yazıcısı olarak kullanmak istediğiniz yazıcı adı üzerine tıkladıktan 
sonra Seçilen Yazıcıyı Adisyon Hesap Yazdırmada Kullan butonuna tıklamanız 
yeterlidir. 
 
Kaydet butonuna tıklayarak bu ekrandan çıkabilirsiniz. 
 
 

YAZICI TANIMLAMALARINI SADECE ANA BİLGİSAYARDA YAPINIZ! 
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PERSONEL MODÜLÜ 
(KULLANICI YETKİLENDİRMELERİ) 

 
Programı kullanacak kullanıcıları, garsonları, kuryeleri tanımlamak ve yetkilerini 
belirlemek için ana menüden PERSONEL Menüsüne tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki 
gibi bir ekran gelecektir. 
 

 
 
Burada sol taraftaki pencerede listelenen kullanıcılar üzerine tıkladığınızda sağ 
taraftaki pencerelerdeki seçenekleri kullanarak gerekli yetkilendirmeleri yapabilirsiniz. 
 
Hangi kullanıcının hangi işlemleri yapabileceğini veya programın hangi bölümlerine 
giriş yapabileceğini kolayca belirleyebilirsiniz. 
 
Bir kullanıcıyla ilgili yetkilendirmeyi yaptıktan sonra Yetkileri Onayla butonuna 
tıklayarak kayıt etmeyi unutmayınız! 
 
Tüm kullanıcı yetkilendirmeleri bittikten sonra Tüm Kullanıcı ve Personel 
Tanımlamalarını Kaydet Butonuna tıklayınız. 
 
Yeni bir kullanıcı eklemek için Yeni Kullanıcı penceresinde Genel Kullanıcı 
seçeneğini tıkladıktan sonra kullanıcı adını (garson) ve şifresini yazarak Ekle 
butonuna tıklıyoruz. 
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MÜŞTERİ KAYIT VE TELEFONLA SİPARİŞ ALMAK 
(PAKET SERVİS) 

 
1. Müşterileri manuel olarak rehbere kayıt etmek; 
 
Restoran POS Ekranında Müşteri Kartı na tıkladığınızda aşağıdaki örnek ekranımızda 
olduğu gibi sağ tarafta müşteri bilgilerinden oluşan bir pencere açılacaktır. 
 

 
 
Açılan pencerede + veya Yeni Kayıt’a basarak rehbere kayıt yapmak istediğiniz kişi 
veya firmaya ait bilgileri girdikten sonra Kaydet Butonuna basınız. 
 
Her müşteri için 3 farklı telefon ve 3 farklı adres tanımlayabilirsiniz. Adreslerden 
hangisi ilk yani devamlı adres olarak kullanılacaksa onun üzerine tıklamanız yeterlidir. 
Paket servis gönderimlerinde kuryeye verilecek fiş üzerinde burada seçilen adres 
bilgileri yazdırılmaktadır. İş adresi, ev adresi gibi farklı adresler tanımlayabilirsiniz. 
 
Cep telefon numaralarını 05......... olarak yazınız. Sabit telefon 
numaralarının alan kodlarının başına 0 koymayınız! 
 
Kaydedilmiş müşterilere sonradan erişmek için pencerenin sağ tarafındaki büyüteç 
sembolüne tıkladığınızda rehberden istediğiniz kayıtları kolayca bularak ekrana 
getirebilirsiniz. 
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2. Müşterileri Caller ID Cihazı ile kayıt etmek ve görüntülemek; 
 
USB Caller ID Cihazınız varsa telefon geldiğinde arayan numaralar programda sağ 
taraftaki durum penceresinde listelenecektir.  
 
USB Caller ID Cihazı bilgisayara bağlıysa ekranın en alt satırındaki durum çubuğunda 
cihazın aktif olduğu ve seri numarası yazacaktır. Ayrıca Caller ID Cihazı aktif ise Caller 
ID durum satırı yeşil, değilse kırmızı renkte olacaktır. Buna göre cihazın bilgisayarla 
olan bağlantısını da kontrol edebilisiniz. 
 

 
Telefona çağrı geldiğinde arayan numara sağ taraftaki pencerede listelenir. Numara 
önceden kayıt edilmişse program tarafından otomatikman rehberdeki kayıtlarla 
eşleştirilir ve arayanın kim olduğu da ekrana yazılır. 
 
Eski programlarda yukarıdaki ekranda göreceğiniz gibi arayan numaralar pencere 
üzerindeki butonların üzerine atanmaktadır. Yeni programlarımızda ise butonlar 
kaldırılmış olup numaralar alt alta listelenmektedir. 
 
İşlem yapmak istediğiniz numara veya butonun üzerine tıkladığınızda şayet kayıtlı bir 
numara ise ekrana müşteriye ait tüm bilgiler getirilecektir. Kayıtlı numara değilse bu 
numarayı kayıt etmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj ekrana gelecektir. Onay 
vermeniz durumunda yeni kayıt penceresi açılır ve arayan numara da telefon alanına 
otomatikman yazılır. Siz sadece müşterinizin adını ve adresini yazarak kayıt 
edebilirsiniz.  
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USB CALLER ID CİHAZI BAĞLANTI ŞEMASI VE KURULUMU 
 

Cihazın kablo bağlantılarını aşağıdaki şemaya göre dikkatlice yapınız. 
 
 

 
 

 
Telefon kablolarını taktıktan sonra bilgisayara cihazın usb kablosunu da taktığınızda 
windows işletim sistemi cihazı tanıyacaktır. Daha sonra cihazın özel sürücü yazılımının 
da yüklenmesi gerekmektedir. 
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KAYITLI MÜŞTERİDEN SİPARİŞ ALMAK 
 
Şu ana kadar hem manuel yani elle, hem de Caller ID cihazı ile rehbere nasıl kayıt 
yapabildiğimizi öğrendik. Kayıtlı müşteriden sipariş alma işlemi de son derece kolay... 
 

 
 
Müşteriden sipariş almak için ekrana müşteri bilgilerini getirdiğimizde otomatikman 
aktif olacak olan Sipariş Al butonunu kullanabilirsiniz. Sipariş Al butonuna 
tıkladığınızda ekrana gelecek olan mönüden sipariş aldığınız ürünleri seçerek 
onaylayabilirsiniz. Aynı self servis ve masa adisyon siparişlerinde olduğu gibi... 
 
Garson/Kurye Seç Butonunu kullanarak siparişi müşterinize gönderecek kuryenizi 
seçebilirsiniz. (Tabi önceden tanımlanmış olması şartıyla) Sipariş alınıp hazırlandıktan 
sonra teslim edecek olan personeli atamanız, takip ve kontrol açısından da size 
kolaylık sağlayacaktır. Gün sonunda her kuryeyi ayrı ayrı raporlayabilirsiniz. 
 
Teslimat butonu da siparişi kapatmak için kullanılır. İşlevi aynı Adisyonu Kapat 
butonu gibidir. Tek fark, dış paket siparişleri bu butondan kapatıyoruz. Siparişleri 
isterseniz hemen değil gün sonunda Açık Siparişler ekranından da bularak 
hesaplarını tek tek kapatabilirsiniz. 
 
Restoran POS ekranındaki tüm işlemleri yine aynı şekilde kolayca yapabilirsiniz. 
Neticede ekranda aktif olan işlem ister paket siparişi olsun ister masa adisyonu olsun 
hiç farketmez. Yine ürün ekleme, sipariş bulma, düzeltme, iptal gibi işlemleri aynı 
şekilde yapabilirsiniz. 
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ÖDEMELERİ KAYIT ETMEK 
(KASA NAKİT GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ) 

 
Kasa Modülü sayesinde yapmış olduğunuz tüm ödemeleri ve kasaya giriş-çıkışları 
kayıt ederek raporlayabilirsiniz. Kasa Modülüne girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran 
gelecektir. 
 

 
 
Kasa modülünün kullanımı son derece kolaydır. Yeni bir kayıt yapmak için sağ 
taraftaki giriş penceresini kullanınız. Kasa sadece nakit işlemler için kullanılır. 
 
İşlemin ne olduğunu (Tediye yani ödeme veya Nakit girişi) seçtikten sonra Açıklama 
alanına da işlemin detayını yazarak işlem tutarını da girdikten sonra İşlemi Kaydet 
butonuna tıklamanız yeterlidir. Toptancılara, tedarikçilere yaptığınız ödemeleri de 
kasaya işleyebilirsiniz. 
 
Yapılan tüm işlemler tarih bazında alt alta listelenmektedir. Dilerseniz pencerenin sağ 
altındaki parametreleri kullanarak listeyi istediğiniz gibi filitreleyebilirsiniz. 
 
Programı kullandıkça her gün sonu aldığınızda nakit hasılat toplamının da kasaya 
günlük olarak ve otomatikman kayıt edildiğini de göreceksiniz. Ayrıca müşterilerden 
yapılan tüm tahsilatlar da kasaya kayıt edilmektedir. 
 
Kasa işlemleriyle ilgili tüm raporları RAPORLAR menüsündeki Kasa Raporundan 
alabilirsiniz. 
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GÜN SONU İŞLEMİ 
 
Tüm işlerimiz bittikten sonra günü kapatmak yani genel raporu almak için günsonu 
işlemi yapılması gerekir. Ana Menüden GÜNSONU RAPORU bölümüne girdiğinizde 
karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. 
 

 
 
Buraya geldiğinizde şayet halen hesabını kapatmadığınız bir adisyon sipariş kaydı 
varsa program sizi uyaracaktır. Bu durumda açık hesapları kapattıktan sonra 
tekrardan bu ekrana gelebilirsiniz. İsterseniz Tümünü Nakit Kapat butonuna 
tıklayarak tüm açık adisyon siparişlerini NAKİT ödeme olarak kapatabilirsiniz. 
 
Ekranda görüleceği gibi tüm işlemler detaylarıyla raporlanmaktadır. Toplam nakit 
hasılat, yemek kuponları toplamı, kredi kartıyla yapılan tahsilatların toplamı, 
ödenmezler toplamı, veresiyeler toplamı, indirimler gibi gün içerisinde yapılan tüm 
işlemlerin toplam sonuçları yer almaktadır. 
 
Yazdır Butonuna tıklayarak günsonu raporunu yazdırabilirsiniz. GünSonu Al 
butonuna bastığınız anda tüm işlemler detaylarıyla ve tarih atılarak kayıt edilir.  
 
Gün içerisinde dilediğiniz zaman (saat-zaman koşulu olmaksızın) günsonu raporu 
alabilirsiniz. Her rapor alışınızda mevcut rapor güncellenecektir. 
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ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT RAPORLARIN ALINMASI 
 
Programınız her ay başında ilk açılışta yeni bir klasör tanımlayarak aybaşından 
itibaren tüm verilerin yeni klasör içindeki dosyalarda saklanmasını sağlar. Bunun 
nedeni verilerin otomatikman yedeklenmesi ve veritabanının kayıt yoğunluğundan 
etkilenmemesi yani programın yavaşlamaması içindir. 
 
Program klasörleri içinde bulunduğumuz yıl ve ayı temsil edecek şekildedir. 2016-5, 
2016-6, 2016-......  şeklinde gider... 
 
Ancak tabiki bazen önceki dönemlere de ait rapor almak isteyebilirsiniz. Örneğin 7.ay 
içerisindeyken 6.aya ait bir rapor almak isterseniz programın ana menüsünden 
Yetkili Giriş yaptıktan sonra klavyeden F10 tuşuna basınız. Karşınıza aşağıdaki 
pencere gelecektir ve sizden istediğiniz çalışma dönemini seçmenizi bekleyecektir. 
 

 
 
İşlem yapmak istediğiniz ayı seçtikten sonra program kapatılacak ve tekrardan giriş 
yaptığınızda raporlama yapmak istediğiniz döneme geçiş yapılmış olarak açılacaktır. 
 
Programın aktif çalışma dönemi ana menüde en alt satırdaki durum çubuğunda 
yazılıdır. 
 
Program tekrar açıldığında ekrana gelen uyarı mesajlarına dikkat ediniz. Raporlama 
işiniz bittikten sonra tekrardan içinde bulunduğunuz döneme yani aya 
geçiş yapmalısınız. 
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Program tekrar açıldığında ana menüsü aşağıdaki gibi olacaktır; 
 

 
 
Önceki dönemlere ait sadece raporlama işlemi yapabilirsiniz.  
 
İhtiyacınız olan raporları aldıktan sonra tekrardan yukarıdaki ana menüye gelerek 
klavyeden F10 tuşuna basın ve aktif çalıştığınız dönemi seçmeyi unutmayın! 
 
Önceki dönemlere ait raporlama için işlem sırasını hatırlayalım; 
 

• Ana menüye gelin 
• Yetkili girişi yapın 
• Klavyeden F10 tuşuna basın 
• İstediğiniz dönemi seçin 
• Programa tekrar girin 
• Raporlarınızı inceleyin 
• İşiniz bitince ana menüde F10 yapın 
• İçinde bulunduğumuz aya geçiş yapın 

 
İşlem yaparken lütfen dikkatli olun ve aktif döneme geçiş yapmadan programdan 
çıkış yapmayın. Mümkünse bu işlemi yoğun olmadığınız zamanlarda hatta her ihtimale 
karşı hiç sipariş kaydı veya açık masa adisyonları olmadığı zaman yapın. 
 
Program çalışma klasöründeki dönem klasörleri herhangi bir nedenle silinmediği 
sürece istediğiniz zaman istediğiniz döneme ait raporları inceleyebilirsiniz. 



 

 41 

AY BAŞI UYARISI (YENİ DÖNEME GEÇİŞ) 
 
Her ayın ilk gününde uygulamayı çalıştırdığınız zaman ekrana aşağıdaki gibi bir uyarı 
mesajı gelecektir; 
 

 
 
Burada şayet ayın son gününe ait yarım kalan işlemleriniz varsa (açık kalan 
adisyonlar, siparişler, alınmayan günsonu vs gibi) onları tamamlamanız için "Hayır" 
butonunu kullanınız.  
 
Bu durumda program bir önceki döneme geçiş yaparak açılacaktır. İşlemleriniz 
bittikten sonra tekrar çıkış yaparak programa giriş yaptığınızda gelen soruya "Evet" 
diyerek yeni aya yani döneme geçiş yapmış olacaksınız. 
 
Bu kontrolün amacı; Uygulamanız veritabanındaki tüm kayıtları klasör içinde 
yedekleme yaparak her dönem yani ay başında kontrol etmekte, varsa kayıtlı olan 
müşteri bilgilerini yeni döneme aktarmakta ve tüm sipariş kayıtlarını da tekrardan 1 
den başlayacak şekilde ayarlamaktadır. 
 
Böylece eski veriler depolanıp veritabanı yenilendiğinden uygulamanız her ay 
başından itibaren ilk kurulumdaki gibi çok daha hızlı ve performanslı çalışacaktır. 
 
DÖNEM BAŞI UYARISINA DİKKAT EDİNİZ! MUTLAKA HER AY BAŞINDA 
YENİ DÖNEME GEÇİŞ YAPINIZ. KULLANICILARI DA BU KONUDA 
UYARINIZ! 
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SMS MODÜLÜ 
 
MeliPOS programı ile programdaki müşteri rehberine kayıt etmiş olduğunuz kişilere 
sms gönderebilirsiniz. SMS modülümüz yenilenmiştir. Buna göre yeni programımızda 
ana menüden SMS GÖNDER bölümüne girdiğinizde karşınıza aşağıdaki sms 
uygulaması çıkacaktır. 
 

 
Rehberinizde kayıtlı müşteri numaraları varsa sol taraftaki pencerede listelendiğini 
göreceksiniz. Müşterilerinize göndermek istediğiniz maksimum 150 karakterden 
oluşacak kısa mesajınızı yazdıktan sonra SMS GÖNDER butonuna tıklamanız 
yeterlidir. 
 
Tabi sms gönderimi bazı kanun ve kurallar dahilinde olabilmektedir. SMS gönderim 
desteğini anlaşmalı olduğumuz servis sağlayıcı firma ile yapmış olduğumuz teknik bir 
entegrasyon sayesinde sağlanmaktadır. Müşterilerinize toplu sms göndermek için 
öncelikle tarafımıza bir destek talebi oluşturmalısınız. 
 
SMS programımız rehberdeki kayıt sayınıza göre ihtiyacınız olan sms kontör miktarını 
size bildirecektir. Buna göre gerekli olan kontör miktarına mahsup ücret yatırılıp 
kontörler sisteme yüklendikten sonra sms gönderebilirsiniz.  
 
Tüm operatörlere sabit fiyattan ve en ekonomik şekilde sms gönderilebilir. 
 
SMS uygulamamız sadece MeliPOS programındaki kayıtlı ve izinli olan müşterilere 
yöneliktir. Bunun dışında hiçbir şekilde genel toplu sms gönderimi yapılamaz. 
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YARDIM VE DESTEK 
 
MELİPOS İLE İLGİLİ DESTEK SADECE İNTERNET ÜZERİNDEN UZAK MASAÜSTÜ 
BAĞLANTISI KURULARAK VERİLMEKTEDİR. 
 
YARDIM ALMAK İÇİN BİLGİSAYARIN İNTERNET BAĞLANTISINI VE 
AYRICA UZAKTAN BAĞLANTI UYGULAMASININ DA BULUNDUĞUNU 
KONTROL EDİNİZ. 
 
MeliPOS Programıyla ilgili her türlü yardım ve destek taleplerinizi aşağıdaki yollardan 
bildirebilirsiniz; 
 
1. Program açılıyor ancak başka bir sorun yada destek ihtiyacınız varsa; 
Programın ana menüsünde bulunan YARDIM VE DESTEK butonuna tıkladığınızda 
program otomatikman kapatılacak ve uzaktan bağlantı programı açılacaktır. Aynı 
anda www.melipos.com/destek internet sayfamız da tarayıcınızın penceresinde 
açılacak olup sitemizden de mesaj gönderebilir, canlı destek alabilirsiniz. 
 
2. Program hiç açılmıyor yani ana menüye erişim sağlayamıyorsanız; Bu durumda 
destek için bilgisayarınıza gerekli olan bağlantıyı manuel olarak sağlamamız 
gerekmektedir. MeliPOS programından çıkış yaptıktan sonra bilgisayarda masa 
üzerinde MeliposCMX veya Alpemix adlı uygulamalarının kısayolunu kullanarak 
ekrana gelecek parametreleri (ID ve PAROLA) vermeniz yeterlidir. 
  

 
Bilgisayarınızda bu uygulama yoksa www.alpemix.com sitesinden indirebilirsiniz. 
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Uzaktan bağlantı programı penceresi açıldığında destek operatörünün durumunu da 
görebilirsiniz. Meşgul, çevrimdışı veya dışarıda değilse aktif görünecektir. Simgesine 
tıklamak suretiyle anında iletinizi de gönderebilirsiniz. 
 

 
Her durumda www.melipos.com sitemizi ziyaret ederek CANLI DESTEK 
operatöründen bilgi ve destek alabilirsiniz. Canlı destek operatörünün meşgul veya 
çevrim dışı olduğu zamanlarda ise yine mesaj yazarak talebinizi bildirebilirsiniz. 
 
Bunların dışında uygulamayla ilgili olarak özellikle konuyla ilgisi olmayan 
departmanlarımıza ait telefon numaralarını arayarak meşgul etmeyiniz. 
 
Bağlantı kurulduktan sonra gerekli tespit ve işlemlerin yapılabilmesi için kontrolü 
operatöre veriniz. Bilgisayarınızı kullanmayınız. Sorunun kaynağı incelenip tespit 
edildikten sonra kullanıcıya gerekli bilgiler verilecektir. 
 
Yardım ve destekle ilgili detaylı bilgiler için www.melipos.com/destek sayfamızı 
ziyaret edebilirsiniz. 
 
Yazılımsal sorunlar sadece uzaktan bağlantı kurularak çözülebildiğinden telefon ile 
destek verilmemektedir. 
 
www.melipos.com/iletisim sayfamızdaki formu kullanarak da her türlü talebinizi 
iletebilirsiniz. 
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YEDEK ALMA İŞLEMİ 
 
Programdaki verilerinizi düzenli olarak yedeklemeniz tavsiye edilir. Herhangi bir 
problem olduğunda yedeklenen veriler tekrardan yüklenebilir. 
 
Yedekleme işlemini programınız ana menüsündeki YEDEKLEME bölümünden veya 
manuel olarak da yapabilirsiniz.  
 
Manuel yedekleme için programın yüklü olduğu MeliPOS Program klasörüne girdikten sonra 
(Program Files/MeliPOS Restoran) veya (Program Files (x86) / MeliPOS Restoran) 
tüm data klasörlerini harici bir belleğe kopyalamanız yeterlidir. 2016-5, 2016-6, 2016-7 
şeklinde görünen tüm klasörleri yedekleyiniz. 
 
Aşağıda görüldüğü üzere programın yüklü olduğu klasör içine girdiğinizde verilerin 
otomatikman saklanmış olduğu data klasörlerini göreceksiniz. Bu klasörlerin tamamını harici 
bir usb belleğe kopyalamanız yeterlidir. 
 

 
Burada almış olduğunuz yedekler sadece restoran menünüz, müşteri kayıtlarınız ve 
sipariş kayıtlarınızdan oluşmaktadır. 
 
Çok kullanıcılı olan Ultimate sürümde Mysql 5.5 veritabanı kullanıldığından, bu 
veritabanında aktif olarak tutulan verilerin Mysql Front tarzı bir program yardımıyla 
ayrıca yedeklenmesi gerekmektedir.  
 
MySQL veritabanı dosyamızın adı melipos.sql olup içerisinde verilerin saklandığı 
tablolar bulunmaktadır. 
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TERMİNAL-PC BAĞLANTI HATALARI 
 
Terminal olarak birden fazla bilgisayar kullanıyorsanız ve ağ bağlantılarında herhangi 
bir sorun varsa adisyon uygulamasını açtığınızda aşağıdaki hata mesajını alırsınız. 
 

 
ANA BİLGİSAYARA BAĞLANTIYI ENGELLEYEN BİR SORUN VAR DEMEKTİR ! 

 
Bu durumda önce ana bilgisayardaki güvenlik duvarı ayarlarını sonra da ağ 
bağlantılarını sağlayan kabloları ve network switch'leri kontrol ediniz. 
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BİLGİSAYARDAKİ AĞ BAĞLANTISI AYARLARI 
 
Windows işletim sistemi kullanıyorsanız MeliPOS programları için gerekli ağ 
bağlantıları mutlaka önceden yapılandırılmıştır. Özellikle birden çok bilgisayar, tablet, 
terminal vs kullanıyorsanız bu ayarlar çok önemlidir. Ayarları şu şekilde kontrol 
edebilirsiniz; 
 
Denetim Masası\Tüm Denetim Masası Öğeleri\Ağ ve Paylaşım Merkezi 
 

veya 
 

Denetim Masası\Ağ ve Internet\Ağ Bağlantıları 
 
Burada bağlantı şekliniz kablolu ise bağdaştırıcılar Yerel Ağ, kablosuz ise Wi-Fi 
olarak görülecektir. Hangisi kullanılıyorsa onun üzerinde mouse ile sağ tuş yaparak 
özelliklerine giriniz. 
 
Daha sonra açılan penceredeki listeden İnternet Protokolü sürüm 4 üzerine 
gelerek yine özellikler butonuna tıklayınız. 
 

 
 
Eğer yukarıdaki gibi Aşağıdaki IP adresini kullan seçeneği kullanılmışsa buradaki 
ayarları mutlaka not alınız ki daha sonra herhangi bir problem olduğunda aynı 
parametreler tekrar kullanılabilisin. Bilgisayarınızda internet bağlantısı yoksa bunu 
sağlamak için Varsayılan ağ geçici ve Tercih edilen DNS sunucusu alanlarına 
modeminizin ip adresini yazabilirsiniz. Daha sonra Tamam butonuna basınız. 
Buradaki ayarları bilmeden yanlışlıkla değiştirdiyseniz İptal yapıp çıkabilirsiniz. 
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PAYLAŞIM AYARLARI 
 
Yine otomasyon sisteminizde birden çok bilgisayar, terminal veya tablet gibi cihazlar 
kullanılıyorsa Windows İşletim Sistemindeki paylaşım ayarları da önemlidir. 
 
Bu ayarları aşağıdaki yerde bulabilirsiniz; 
 
Denetim Masası\Tüm Denetim Masası Öğeleri\Ağ ve Paylaşım 
Merkezi\Gelişmiş paylaşım ayarları 
 

 
 
Burada diğer bilgisayarların ve terminallerin ana bilgisayarla veri alış-verişinde 
bulunabilmesi için gerekli ayarlar yapılandırılmıştır. Bu ayarları da değiştirmeyiniz. 
Yanlışlıkla değişmiş olan ayarları da sadece biliyorsanız eski haline getiriniz, aksi halde 
destek talebi oluşturunuz.  
 
Bilgisayarların birbirleriyle bağlantılarında sorun varsa bunun birçok nedeni olabilir. 
Olasılıklar doğrultusunda aşağıdaki ayarları kontrol etmelisiniz; 
 

• Ağ bağlantı ayarları (Kablolu veya kablosuz) 
• Güvenlik duvarı ayarları (tamamen kapalı veya bağlantıya izin vermeli) 
• Paylaşım ayarları 
• Fiziksel sorun (kablolar, soketler, modem, network switch gibi) 

 
 
İŞLETİM SİSTEMİNDEN GELEN UYARILARI DİKKATE ALARAK SİSTEM YÖNETİCİSİNE 
DANIŞMADAN HİÇBİR AYARLAMA VE GÜNCELLEME YAPMAYINIZ. 
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DİKKAT !!! 
 

• MELİPOS Programını kapatırken mutlaka ana menüdeki GÜVENLİ ÇIKIŞ butonunu 
kullanınız. Uygulama kilitlendiyse klavyeden CTRL+ALT+DEL tuşlarına aynı anda 
bastığınızda açılacak görev yöneticisinden sonladırmaya çalışınız. 

• Program açılırken hata veriyor veya hiç açılmıyorsa muhtemelen program dosyaları 
zarar görmüş olabilir. Özellikle elektrik kesintilerinde veya programın hatalı olarak 
zorla kapatılmış olmasından kaynaklanan durumlarda mutlaka destek alınız. 

• MELİPOS Programının yüklü olduğu bilgisayara herhangi başka bir donanım (yazıcı, 
tarayıcı, usb harici bellek vs) bağlamadan önce mutlaka sistem yöneticisine danışınız. 

• Bilgisayarınızın işletim sistemini güncellemeden önce mutlaka sistem yöneticisine 
danışınız. İşletim sistemi güncelleme (Update) uyarısı veya güvenlikle ilgili bir uyarı 
aldığınızda hemen onaylamayınız. 

• İşletim sisteminde denetim masasındaki bölge, dil, kullanıcı hesapları ve özellikle 
sistemsel ayarları değiştirmeyiniz. Gerektiğinde sistem yöneticisine danışınız. 

• İşletim sistemindeki güvenlik duvarı ayarlarını değiştirmeyiniz. 
• Olası elektrik kesintilerine karşın mutlaka kesintisiz güç kaynağı kullanınız.(UPS Cihazı) 
• Bilgisayarınızı değiştireceğiniz veya format işlemi gerektiği zaman mutlaka önceden 

program yedeklerinin alınmış olması gerekmektedir. Bunun için bu tarz işlemleri 
yapmadan önce mutlaka sistem yöneticisiyle iletişim kurunuz, destek alınız. 

• Bilgisayara format atıldığında veya bilgisayar değiştirileceğinde yeniden kurulum ve 
aktivasyon yapılacaktır. Bu nedenle bu işlemleri yapmadan önce eski verilerin 
yedeklerinin alınmış olması gereklidir. Bu gibi durumlarda mutlaka destek talebi 
oluşturunuz. 

• Bilgisayarın internet bağlantısı ve diğer yerel ağ bağlantılarıyla ilgili ayarları 
değiştirmeyiniz. Bazı sistemlerde bilgisayarlara ve sistemdeki yazıcılara özel ip 
adresleri atanmış olabilir. Bilmeden yapmış olduğunuz değişiklikler sistemin 
çalışmasını etkileyebilir. 

• Düzenli yedek alınız. Yedek almak için programın yüklü olduğu MeliPOS Program 
klasörüne girdikten sonra (Program Files/MeliPOS Restoran) tüm data klasörlerini 
harici bir belleğe kopyalamanız yeterlidir. 2016-5, 2016-6, 2016-7 şeklinde görünen 
tüm klasörleri yedekleyiniz. 

• Bilgisayara farklı bir sistem programı yüklemeden önce mutlaka bilgi alınız. Sistem 
yöneticisine danışmadan anti-virüs, ip log'lama, register cleaner gibi uygulamaları 
yüklemeyiniz. Yüklenmiş olan bilmediğiniz yazılımları kaldırmayınız. 

• Program çalışma moduna dikkat ediniz! Programlar genellikle Yönetici olarak 
çalıştırılacak moduna ayarlanmıştır. İşletim sistemindeki kullanıcı hesaplarındaki 
denetim ayarlarını değiştirmeyiniz. Aksi takdirde programın data klasörü işletim 
sisteminin sanal belleğine atılacağından birtakım sorunlar veya veri kayıpları 
yaşayabilirsiniz. 

• Programın yüklü olduğu bilgisayarda internet bağlantısı varsa bilmediğiniz sitelere 
girmeyiniz, bilmediğiniz uygulamaları yüklemeyiniz. 

• Kullanıcı hatasından veya kullanıcının bilgisayar sisteminden kaynaklanan 
problemlerde yazılımın yeniden yüklemesi, aktivasyonu veya sistemin gerekirse 
yeniden kuruluması ücrete tabidir. 

• Bilgisayarın sistem tarih ve saat ayarlarını gerekmedikçe değiştirmeyiniz. Özellikle 
sistem tarihini geri yada ileri aldığınızda tekrardan yazılım aktivasyonu gerekir. 

• Bilgisayara bağlı ve tanıtılmış olan yazıcıların ayarlarıyla oynamayınız. Yazıcıları 
bilmeden kaldırıp tekrardan yüklemeye çalışmayınız. Gerekirse destek alınız. 

• Programdan gelen uyarı mesajlarına ve iletilere dikkat ediniz! Sonucundan emin 
olmadığınız işlemlere onay vermeyiniz. Destek talebinde bulununuz. 

• Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda destek talebinde bulunabilirsiniz. 
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MELİPOS YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ 
 
Yazılım ilk kurulumda yani yeni bir bilgisayara yüklendikten sonra demo yani kısıtlı modda 
çalışır. Ancak lisans aktivasyon işlemi yapıldıktan sonra normal çalışma moduna geçer. 
 
Son kullanıcı yazılım lisans sözleşmesi, aktivasyon işlemi sırasında kullanıcıya dijital olarak 
gösterilir ve kullanıcı tarafından tamamı okunduğuna dair onay alınmadan yazılımın 
aktivasyonu yapılmaz. 
 
Lisans sözleşmesinde kabul ettiğiniz şartlar şu şekildedir; 
 
1. LİSANS VEREN, bu sözleşmeyle satışı yapılan bilgisayar programının kullanım hak ve 

yetkisini KULLANICI'YA vermekte olup, sözleşmenin tarafları olarak hareket eden LİSANS 
VEREN ve KULLANICI aşağıda belirten hak ve yükümlülüklerini karşılıklı olarak taahhüt edip 
kabul etmişlerdir. 

 
2. KULLANICI, bu yazılımı satın almakla, yazılım ürününün münhasır olmayan kullanım lisansına 

sahip olur. Yazılım Lisansı kullanım süresi, işbu sözleşmenin onaylandığı tarihten itibaren 1(bir) 
yıl olup bu süre sonuna kadar geçerlidir. Bunun dışında kalan tüm fikri haklar LİSANS 
VEREN'e ait olup bu sözleşme kapsamı dışındadır. 

 
3. Kullanım Lisansı, sadece yazılım ürününün tek bir bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, 

kullanılması, görüntülenmesi, depolanması ve girilen bilgilerin yedeğinin alınması haklarını 
kapsar. Kullanım Lisansı, kati surette üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye bedelli veya bedelsiz 
satılamaz, devredilemez, kiralanamaz ve yararına sunulamaz. 

 
4. Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk 

Ceza Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmış olup, Kullanım Lisans Hakkı dışında kalan 
hukuka aykırı kopya eylemi ve benzer işlemler  kanunların ilgili maddelerince cezalandırılır. 

 
5. KULLANICI, kullanım lisansını satın aldığı yazılım ürününün kayıtlı bulunduğu orijinal kurulum 

CD, DİSKET, FLASH DISK ve her türlü bellek depo birimiyle beraber yazılım lisans belgesini ve 
faturasını da güvenli bir ortamda özenle saklamak ve gerektiğinde ibraz etmekle yükümlüdür. 

 
6. KULLANICI, yazılım ürünüyle birlikte sunulan harici veya yazılımın içerisine dahil edilen 

kurulum kılavuzundaki talimatlara uymakla yükümlüdür. LİSANS VEREN, ürünün işlevlerini 
en iyi şekilde yerine getirmesi için gereken azami özeni göstermek ve işbu sözleşme süresi ve 
kapsamı içerisinde yazılımla ilgili her türlü teknik desteği ücretli yada ücretsiz olarak  
KULLANICI'YA vermekle yükümlüdür. 

 
7. LİSANS VEREN, bu yazılım ürününün kusursuz ve hatasız olduğu ayrıca, KULLANICI’NIN 

özel ihtiyaçlarını kısmen veya tamamen karşılayacağı şeklinde hiçbir bir iddia ve taahhütte 
bulunmaz. 

 
8. LİSANS VEREN, her türlü donanım veya işletim sistemi arızalarından, bilgisayar ağı kurulum 

ve bağlantı hatalarından, elektrik kesilmesi ve voltaj dalgalanmalarından, virüs bulaşmasından 
ve benzeri çevresel nedenlerden ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım 
kayıplarından sorumlu değildir. Yazılımın kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak 
yedeklenmesi KULLANICI’NIN sorumluluğundadır. LİSANS VEREN, hiçbir şekilde ürünlerle 
birlikte depolanan bilgileri garanti etmez. Bilgilerin güvenliğini sağlamak kullanıcının 
sorumluluğundadır. 

 
9. KULLANICI, kullanım lisansını satın aldığı yazılım ürününü, kurulum kılavuzunda ve kullanıcı 

kayıt formunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bilgisayar donanımını üzerinde 
kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, LİSANS VEREN ürünlerinin 
yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili olarak hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun 
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bulunmadığını, LİSANS VEREN'in sorumluluğunun kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı 
olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 
10. LİSANS VEREN, ürünün doğru veya yanlış kullanımından veya hukuka ve kanunlara aykırı 

işlerde kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, 
kazanç ve kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Her durumda, LİSANS VEREN'in 
mali sorumluluğu, KULLANICI’NIN ödemiş olduğu yazılım lisans bedeli ile sınırlıdır. 

 
11. LİSANS VEREN, gerekli gördüğü takdirde, önceden haber vermeksizin yazılım ve 

dokümantasyonda değişiklikler yapabilir. 
 

12. KULLANICI dilerse, LİSANS VEREN tarafından çıkarılacak yeni sürümleri bedelini ödeyerek 
satın alabilir. Yazılımın yeni sürümü piyasaya çıkarıldıktan sonra, bir önceki sürümün 
yayınlanması, satışı ve üretimi kaldırılabilir ve 1(bir) yıl süre ile LİSANS VEREN, bir önceki 
sürümün kullanıcısına bedeli ödendiği takdirde teknik destek hizmeti vermeye devam eder. Bu 
sürenin sonunda, eski sürümün desteğine son verebilir. 

 
13. LİSANS VEREN'in bu yazılım ürünü ile ilgili garantisi bu sözleşmede açıklananlarla sınırlı olup 

bir yıl sürelidir. Bu sözleşme ve sözleşme nedeni ile çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul 
İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir. 

 
14. Yazılım, Dokümantasyon veya bu Lisans sözleşmesiyle KULLANICI’YA verilen hakların 

tümünü ya da herhangi bir kısmını LİSANS VEREN'in önceden yazılı onayını almaksızın başka 
herhangi bir kişiye dağıtamaz, kiraya veremez, ödünç veremez, satamaz, ikinci elden lisans 
veremez ya da başkaca herhangi bir şekilde devredemez. 

 
15. KULLANICI, Hiç bir nedenle Yazılım veya Dokümantasyonu değiştiremez, tercüme edemez, 

uyarlayamaz veya Yazılım ya da Dokümantasyondan yola çıkarak esinlenmiş eserler 
yaratamaz. 

 
16. KULLANICI, Yazılım ile ilgili olarak LİSANS VEREN tarafından kullanılan herhangi bir türden 

kopya koruma yordamını ortadan kaldıracak, etkisiz hale getirecek veya dolanacak herhangi 
bir donanım, cihaz, yazılım ya da diğer yöntemi kullanamaz veya Yazılımı LİSANS VEREN 
yahut Yetkili Satıcı firma tarafından sağlanmamış olan donanım kilidi, yetki kodu, seri numarası 
veya kopya koruma aygıtı vasıtası ile kullanamaz. 

 
17. Yazılımın izinsiz olarak çoğaltılması ve izinsiz olarak kullanılması eser sahipliğinden doğan 

hakların ihlalini oluşturur ve fail Türk Ceza Kanununun 524a-524d maddeleri ile Türk Telif 
Hakkı Kanununun 71. ve müteakip maddelerine göre para cezası ve hapisle cezalandırılır. 
Bilgisayar Yazılımları ayrıca Türk Ceza Kanununun 'Bilişim Suçları' adı altında düzenlediği 243. 
ve 244.maddeleri gereğince seçenek yaptırımlara çevrilemeyen 3 yıla kadar cezalar ile koruma 
altındadır. Lisanssız yazılımın çoğaltılması, yayılması, nakledilmesi, ticari mevkiiye konulmasi 
durumları, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu gereğince haksız rekabet fiili ve suçu teşkil 
eder. 

 
18. KULLANICI, lisans alan olarak, iflas eder, ödemelerini tatil eder, konkordato veya tasfiye 

yoluna giderse işbu Sözleşme ve iş burada verilen lisans LİSANS VEREN tarafından başkaca 
bir bildirimde bulunulmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Ayrıca KULLANICI'NIN, LİSANS 
VEREN'e olan borçları ile ilgili temerrüde düşmesi, tarafların sözleşme hükümlerine aykırı 
davranması, KULLANICI'NIN ticari işletmesini devretmesi ve LİSANS VEREN'in ticari 
faaliyetlerinin T.T.K.’da belirtilen biçimlerde sona ermesi halinde taraflar sözleşmeyi fesih etme 
hakkına sahiptir. 

 
19. Eğer işbu Sözleşme şartlarındaki herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olduğu 

anlaşılırsa, işbu Sözleşmenin diğer şartları tamamen etkili olmaya devam edecek ve taraflar, 
kendisi geçersiz ya da uygulanamaz olmamakla beraber, geçersiz ya da uygulanamaz olduğu 
anlaşılan hükmün etkisini mümkün olduğu kadar karşılayan yükümlülüklere uyacaklardır. 
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20. Program, programcılık hatalarına karşı ücretsiz olarak garantilidir.  Bu garanti, yasal ve / veya 
teknolojik nedenlerle programın yürürlükten kaldırılması ile sona erer. 

 
21. LİSANS VEREN, programın yanlış yada yasalara aykırı olarak kullanılmasından doğacak 

maddi ve yasal sonuçlardan sorumlu tutulamaz. 
 

22. Her ne şekilde olursa olsun LİSANS VEREN’den talep edilecek mali sorumluluk programa 
ödenen tutarı geçemez. 

 
23. KULLANICI bu sözleşmeye aykırı olarak hareket ederse LİSANS VEREN sözleşmeyi 

önceden hiçbir bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın tek yanlı olarak feshedebilecektir. 
 

24. LİSANS VEREN, gerektiği zaman programın kurulu olduğu bilgisayar sistemine gerek lokal 
gerekse internet üzerinden uzak bağlantıyla önceden KULLANICI'YA bilgi vermek suretiyle 
bağlantı kurarak direk müdahalede bulunabilir, kontrol edebilir. Bu bağlantı üçüncü parti bir 
yazılımla veya direk programın kendi içinden de yapılabilir. Programa destek,eğitim veya sorun 
giderme için gerekli müdahalede bulunmak amacıyla KULLANICI’NIN bilgisayar sistemini, 
işletim sistemini, disk birimlerini, tüm sistem kaynaklarını, internet bağlantısını, her türlü 
donanım ve yazılımları kontrol edebilir ve bunları kullanabilir. Kurulan bağlantıyla beraber 
program datalarıyla ilgili gerekli olan veri alışverişinde bulunabilir. Programla ilgili verileri 
doğrudan veya direk programın içinden transfer edebilir, tekrardan geri yükleyebilir veya 
programda her türlü güncelleme yapabilir. Tüm bu uygulamaların doğuracağı hiçbir sonuçtan 
LİSANS VEREN sorumlu tutulamaz.   

 
25. KULLANICI, iş bu lisans sözleşmesi imzalandığı andan itibaren, yazılımın bilgisayar sistemine 

yüklendiğini, kurulumun yapıldığını, çalışır halde teslim aldığını ve yukarıdaki tüm maddeleri 
kabul etmiş olup iş bu sözleşmede yazılı şartlar dışında -Yazılımın kullanılmasından vazgeçilse 
dahi-  başka hiçbir nedenle sözleşmeden cayma hakkını kullanamayacağı gibi hiçbir gerekçe 
göstererek yazılıma ödediği bedelin iadesini LİSANS VEREN’den veya başka bir satıcısından 
talep edemez.  

 
26. KULLANICI, yazılımdaki raporların ya da verilerin hatalı olduğunu; bu verilere bakarak yanlış 

kararlar aldığını ve zarara uğradığını öne süremez. 
 

27. Yazılımın konusuna giren yasa, yönetmelik veya diğer mevzuat, uygulama ve raporlarda 
değişiklik olması ya da çeşitli nedenlerle KULLANICI tarafından programda değişiklik ya da 
programa ek yapılmasının istenmesi durumunda, bu işlemlerin gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmeyeceğine LİSANS VEREN karar verir.   

 
 

 
BU KILAVUZDAKİ İÇERİĞİ OLUŞTURAN TÜM YAZI VE RESİMLERİN TELİF 
HAKLARI SAKLIDIR. BU NEDENLE YAZI VE RESİMLERİN HERHANGİ BİRİNİ VEYA 
TAMAMINI İZİNSİZ KULLANMAK, KOPYALAMAK, ÇOĞALTMAK, YAYINLAMAK, 
ÇIKTISINI ALMAK, TEKRARDAN DÜZENLEMEK VE BAŞKA MECRALARDA 
YAYINLAYIP KULLANMAK YASAKTIR. 
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