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*BE8A3B6TK*

Genel Mektup : İstanbul, 

PROJE ve PROGRAM YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Konu   Takasbank Veri Tabanı Altyapı ve Versiyon Değişimi Projesi Üye Testleri 
Hakkında Bilgilendirme                                            

İlgili Aracı Kurumlar
Bankalar
Emeklilik Şirketleri
Finansal Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Katılım Bankaları
KMTP Üyeleri
Ticaret Borsaları ve Lisanslı Depolar
Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları
Sigorta Şirketleri                                            

Konu: Takasbank Veri Tabanı Altyapı ve Versiyon Değişimi Projesi Üye Testleri Hakkında 
Bilgilendirme
 
Sayın Üyemiz,
 
Bankamız stratejik hedefleri doğrultusunda; yüksek seviyede performans, erişilebilirlik ve 
kesintisizlik sağlamak amacıyla, sunduğumuz servislere hizmet eden veri tabanı altyapımızın 
yenilenmesi çalışmaları başlatılmış olup, donanım ve yazılım tarafında yürütmüş olduğumuz 
hazırlıklar tamamlanma aşamasına gelmiştir.
 
Projenin son aşamalarından olan genel üye testleri tüm üyelerimizin katılımı ile 16.10.2018 – 
17.10.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, gerçek ortama geçiş tarihi ile ilgili olarak 
bilgilendirme ise bilahare yapılacaktır. Üye uygulama önyüzlerinde değişiklik olmamakla birlikte, 
tüm uygulamaların etkilendiği bir altyapı değişikliği söz konusu olduğundan, üye 
kullanıcılarımızın, kullanmakta oldukları Takasbank işlem ve rapor ekranlarının sorunsuz 
çalıştığını test süresince kontrol ve teyit etmeleri önem arz etmektedir. 
 
Testlere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.
 

i)                    Testler 16-17 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olup test ortamının 
tarihi test süresince güncel takvim tarihine eşit olacaktır. 
 
ii)                  Testler ilgili günlerde saat 10:00 – 18:00 aralığında yapılacak, piyasaların 
işlem saatleri gerçek ortam işlem saatleri ile aynı olacaktır.
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iii)                Kullanılan tüm ekranlarda gerçekleştirilen işlemlerin sorunsuz 
yapılabildiğinin gözlenmesi ve yapılan tüm işlemlerin raporlara yansımasının kontrol 
edilmesi önem arz etmektedir. 
 
iv)                Test süresince ilgili test ortamında, tüm piyasalara ait borç bakiyesi bulunan 
üyelerin borçlarını kapatması yeterli olup, üyeler tarafından takasın tamamlanması 
beklenmemektedir. 
 
v)                  Test kapsamında BISTECH sistemleri olmamakla birlikte; Takasbank 
Entegrasyon ekranlarının test edilebilmesi için, BISTECH platformunda işlem yapan tüm 
üyelerin, tüm piyasalar için Takas Terminali (CW2) vasıtasıyla teminat yatırma, çekme 
işlemi yapmaları, Pay ve Borçlanma Araçları Piyasası için şartlı virman işlemi 
gerçekleştirmeleri ve ilgili işlemlerin Takasbank Entegrasyon Ekranlarına yansımasını 
kontrol etmeleri gerekmektedir.
 
vi)                    Testte kullanılmak üzere üyelerimizin nakit serbest hesaplarına 
1.000.000.000 TL, 1.000.000.000 USD ve 1.000.000.000 EUR fiktif bakiye 
oluşturulacaktır.

 
vii)                  Menülere gerçek ortam kullanıcı ve şifreleri ile girilebilecek olup yapılan 
şifre değişiklikleri gerçek ortama yansıyacaktır. Yanlış şifre girişlerinde gerçek ortam 
erişimleri de kilitlenecek olup, bu konuya hassasiyet gösterilmelidir. Üyelerimizin, hizmet 
aldıkları piyasalar dahilinde aşağıda listelenen uygulama kısa yollarını kullanarak testlerini 
gerçekleştirmeleri gerekmektedir: 

 
TakasWeb uygulamasına extranet üzerinden gelen (BIST Network Altyapısını Kullanan) 
Üyelerimiz için bağlantı linki : 
https://webextsrv06.takasdom.takasbank.com.tr:1443/com.takasbank.login.uyeweb

 
 
İnternet Üzerinden Bağlanan Emeklilik Şirketleri, KMTP Üyeleri, Portföy Yönetim 
Şirketleri, TPP Üyeleri için bağlantı linki: 
https://tppexatest.takasbank.com.tr/com.takasbank.login.uyewebint/flex/main.html

 
 

BISTECH Intranet Takas Terminali bağlantı linki: 
 http://b3cw2e3/downloads/default.html  
CW2_ENV19 bağlantısı
 
BISTECH Internet Takas Terminali bağlantı linki: 
https://p2pcwdmz19.borsa.local/default.html  
CW2_ENV19 bağlantısı
 
MKK Production ortamı şifresi ile erişilecek MKS bağlantısı: 
https://mks2test3.mkk.com.tr

 
viii)                Test süresince veri yayını olmayacaktır, piyasa bilgileri üye ekranlarından 
izlenerek testler yürütülecektir.
 
ix)                Test kapsamında TCMB ve SWIFT entegrasyonları bulunmayacağından 
girilen talimatlar Takasbank tarafından manuel işletilecektir. 

 
x)                  Çek Takas İşlemlerinde BETSONLINE uygulaması test edilmeyecek olup, 
sadece mutabakat ve teminat işlemleri test kapsamındadır.

 

https://webextsrv06.takasdom.takasbank.com.tr:1443/com.takasbank.login.uyeweb
https://tppexatest.takasbank.com.tr/com.takasbank.login.uyewebint/flex/main.html
http://b3cw2e3/downloads/default.html
https://p2pcwdmz19.borsa.local/default.html
https://mks2test3.mkk.com.tr/
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Testler sırasında karşılaşılacak sorunları  ube@takasbank.com.tr eposta adresini ve  0212 315 
23 23  nolu telefonu kullanarak iletmeniz önem arz etmektedir. MKK erişim sorunları ile ilgili 
olarak ise 0212 334 7474 nolu MKK Teknik Destek Hattı aranabilecektir.
 
Testlerin tamamlanması akabinde üye kullanıcılarımızın mail adreslerine "Takasbank Veri 
Tabanı Değişimi Anketi" gönderilecek olup, ilgili anketin doldurulması önem arz etmektedir.
 

 
Gereği için bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

EKREM ARIKAN
GENEL MÜDÜR YRD.

MAHMUT KAYACIK
GENEL MÜDÜR VE

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

mailto:ube@takasbank.com.tr

