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*BEAC3LFAR*

Genel Mektup : İstanbul, 

ÇEK TAKAS İŞLEMLERİ EKİBİ

Konu   Takasbank Çek Takas Sistemi Alt Yapı Değişikliği Kapsamındaki Üye Testleri 
Hakkında Bilgilendirme                                            

İlgili Bankalar                                            

Sayın Üyemiz,

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bankamız tarafından işletilmekte olan Takasbank Çek Takas 
Sistemi' nin, Takasbank İstanbul Borsa Veri Merkezi (BVM) üzerinden sürdürülmesi için altyapı ve 
yazılım çalışmaları kapsamındaki geliştirmeler tamamlanmış olup, 24 Aralık 2018 tarihi itibarıyla üye 
testlerine açılacaktır.
 
2019 Ocak ayı içerisinde uygulamaya alınması planlanan altyapı değişikliği kapsamındaki testlere tüm 
üyelerce katılım sağlanması, geçiş sonrasında olası herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına önem 
arzetmektedir.

Testlere ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

 Testler 24 Aralık 2018 – 10 Ocak 2019 tarih aralığında gerçekleştirilecektir. Sistem tarihi ilk 
gün 24 Aralık 2018 olacak ve her gün sonunda, gün sonu işlemleri tamamlanarak bir sonraki 
tarihe geçiş yapılacaktır.

 İçinde bulunulan test gününde, üyelerin sisteme aktaracakları takas ve iade paketlerinin içeriği; 
aynı gün gerçek ortamda sisteme aktaracakları takas ve iade paketlerinin içeriği ile aynı 
olmalıdır.
Diğer bir deyişle; takas ve iade paketlerinin gerçek ortamda sisteme aktarılması akabinde, aynı 
paketler test ortamına da aktarılmalıdır. 

 Test sırasında üyelerimizden, BetsOnline ve BetsBanka uygulamalarında canlı ortamda 
kullanılan tüm modüllerdeki tüm fonksiyonları kullanarak test etmeleri beklenmektedir.

 İşlemlerin tamamlanması akabinde, gerçek ortamda gerçekleştirilen tüm gün sonu 
kontrollerinin yapılması, raporların doğruluğunun teyit edilmesi gerekmektedir.

 Sistemde geçmişe dönük tüm sorgular 10 Aralık 2018 tarihine kadar mümkün olabilecektir. 
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 Takas günü, takas ve iade paketlerinin gönderilmesinde dikkate alınması gereken sürelere 
aşağıda yer verilmiştir.

İşlem Son Saat                                                                                
(Takas Günü)

Takas Paketlerinin Gönderilmesi 10:00
İade Paketlerinin Gönderilmesi Gerçek Ortam İade Kapanış Son Saati + 30 Dakika

 Test ortamına erişim için aşağıda yer alan bağlantı kullanılacaktır. 

Link: https://cektakas.takasbank.com.tr

 Menüye giriş yapabilmek için gereken kullanıcı kodu ve şifreler de; gerçek ortamda kullanılan 
kullanıcı kodu ve şifreleriniz ile aynı olacaktır.

 Testler sırasında karşılaşabileceğiniz soru ve sorunlarınız için, aşağıda yer alan e-posta 
adresini kullanarak ilgili ekiplerimiz ile iletişime geçmeniz önem arz etmektedir.

E-posta: cekdestek@takasbank.com.tr

Gereği için bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

  

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

GÖKHAN ELİBOL
GENEL MÜDÜR YRD.

MAHMUT KAYACIK
GENEL MÜDÜR VE

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

https://cektakas.takasbank.com.tr/index.html

