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*BEKV368L5*

Genel Mektup : İstanbul, 

PROJE ve PROGRAM YÖNETİMİ EKİBİ

Konu   Çek Takas Faz2 Geçişi Üye Testleri                                            
İlgili Bankalar                                            

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bankamız tarafından işletilmekte olan Takasbank 
Çek Takas Sisteminin, Takasbank İstanbul Borsa Veri Merkezi (BVM) üzerinden sürdürülmesi için 
altyapı ve yazılım çalışmaları kapsamındaki geliştirmeler tamamlanmış olup, 24 Aralık 2018 tarihi 
itibarıyla üye testlerine açılmıştı.
 
2019 Ocak ayı içerisinde uygulamaya alınması planlanan altyapı değişikliği canlı ortam geçiş tarihi;

 BetsBanka kurulumunun üyelerimiz tarafından tamamlanması için süre tanımak,
 Görüntü gönderimlerinin sistem performasını ölçebilecek seviyeye ulaşmasını sağlamak ve 

görüntü gönderimi testlerinin üyelerimiz tarafından sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi

için 11 Şubat 2019 olarak belirlenmiştir. 

Bu kapsamda; yukarıda belirtilen canlı ortama geçiş tarihine kadar olan süreçte dikkat edilmesi 
gereken hususlara ve güncellenen test planına aşağıda yer verilmiştir.

 BetsBanka kurulumunu tamamlamayan üyeler için son tarih 14 Ocak 2019 olup, ilgili tarihe 
kadar gereken aksiyonların ivedilikle alınması beklenmektedir.

Gerçek ortama geçişte herhangi bir  sorunla karşılaşılmamasını teminen kurulumların 
tamamlanması ve testlere katılım önem arzetmektedir.

 24 Aralık 2018 tarihinden 07 Ocak 2019 tarihine kadar olan test sürecinde; çoğunlukla gerçek 
ortamda sisteme aktarılan çek görüntülerinin aynı formatta ve adette test ortamına aktarılmadığı 
gözlemlenmiştir. Testin kapsamının;

 Takas ve iade paketi gönderiminin yanısıra görüntü gönderimini de içermesi,
 Görüntü gönderimlerinin de gerçek ortam ile uyumlu hale getirilmesi,
 Görüntü dağıtımlarındaki aktarım süreçlerinin de gerçek ortam ile uyumlu olup olmadığının 

test edilmesi 
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gerekmektedir.
BetsBanka test şifresini değiştirmek isteyen üyelerimiz, yeni şifrelerini kapalı bir zarf içinde 04-06 
Şubat 2019 tarihleri arasında Takasbank Çek Takas İşlemleri Ekibi’ne elden teslim etmelidirler. 
Şifreyi teslim edecek yetkili kişi bilgisinin önceden üye tarafından Bankamıza iletilen e-posta 
adreslerinden, cekdestek@takasbank.com.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. Şifresini 
değiştirmek istemeyen üyelerimizin mevcut şifreleri gerçek ortama aktarılacaktır.

 Şifreler, karmaşıklık politikasına göre minimum 10 karakter uzunluğunda olmalı, büyük - küçük 
harf, rakam ve en az bir adet noktalama karakteri içermelidir. 

 Şifrelerini değiştiren üyelerimizin şifre zarfını teslim ettiğinde, kendi taraflarında da yeni şifrenin 
kullanıma alındığı varsayılacaktır. Sonrasında yeni şifre ile iletişim testinin yapılması üye 
sorumluluğundadır.

Bundan sonraki süreçte gerçekleştirilmesi planlanan testlere ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

 Testler 01 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecektir. Bu tarihten sonra geçiş hazırlıkları 
nedeniyle test ortamı üyelerin erişimine kapatılacaktır.

 Test ortamı sistem tarihi; içinde bulunulan gerçek ortam günü olacak ve her gün sonunda, gün 
sonu işlemleri tamamlanarak bir sonraki tarihe geçiş yapılacaktır.

 İçinde bulunulan test gününde, üyelerin sisteme aktaracakları takas, görüntü ve iade paketlerinin 
içeriği; aynı gün gerçek ortamda sisteme aktaracakları takas, görüntü ve iade paketlerinin içeriği 
ile aynı olmalıdır. (Takas, görüntü ve iade paketlerinin gerçek ortamda sisteme aktarılması 
akabinde, aynı paketler test ortamına da mutlaka 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.

 Takas günü, takas, görüntü ve iade paketlerinin gönderilmesinde dikkate alınması gereken sürelere 
aşağıda yer verilmiştir.

İşlem 
Son Saat                                                                            

(Takas Günü)
Takas Paketlerinin Gönderilmesi 12:00

Görüntü Gönderimleri 12:00
İade Paketlerinin Gönderilmesi Gerçek Ortam İade Kapanış Saati + 15 Dakika

 BetsBanka Uygulaması test ortamına erişim için daha önce ilan edilen aşağıda yer alan 
tanımlamalar kullanılacaktır.

            Link: https://gecit.takasbank.com.tr/Bets/service.svc
                      https://gecit.takasbank.com.tr/TakasSaatleriService/service.svc
                      https://cekgoruntu.takasbank.com.tr/WCF/ImageService.svc

Erişim için Port ve ip adres bilgileri:  185.96.112.15 Port:443

 BetsOnline Uygulaması test ortamına erişim için aşağıda yer alan yeni bağlantı adresi 
kullanılacaktır. 

Link: https://cektakas.takasbank.com.tr 
Erişim için Port ve ip adres bilgileri:  185.96.112.14 Port:443

mailto:cekdestek@takasbank.com.tr
https://cektakas.takasbank.com.tr/index.html
https://gecit.takasbank.com.tr/TakasSaatleriService/service.svc
https://cektakas.takasbank.com.tr/index.html
https://cektakas.takasbank.com.tr/index.html
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Menüye giriş yapabilmek için gereken kullanıcı kodu ve şifreler, gerçek ortamda kullanılan 
kullanıcı kodu ve şifreler 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.

EKREM ARIKAN
GENEL MÜDÜR YRD.

MAHMUT KAYACIK
GENEL MÜDÜR VE

YÖNETİM KURULU ÜYESİ


