*BEKR3NK0J*

Genel Mektup : 1519

İstanbul, 07/02/2019

ÇEK TAKAS İŞLEMLERİ EKİBİ
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İlgili

Çek Takası Faz II Canlı Ortam Geçişi
Çek Takas Sistemi Üyeleri

Sayın Üyemiz,
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 09/01/2019 tarih ve 1509 sayılı Genel Mektubumuz
ile duyurulmuş ve üyelerimizin katılımı ile uygulama değişiklikleri test edilerek testler 1 Şubat 2019
tarihi itibari ile tamamlanmıştır.
Altyapı revizyonları 11 Şubat 2019 Pazartesi itibari ile uygulamaya alınacaktır.
Bu kapsamda; üyelerimizin aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde hareket ederek gerekli
hazırlıkları yapması, gerçek ortamda olumsuz bir durum yaşanmaması adına önem arzetmektedir.






Altyapı revizyonu kapsamında mevcutta kullanılan arayüzlerde herhangi bir değişiklik
yapılmamış olup, takas, iade ve görüntü gönderim işlemleri aynı yöntemler ile testlerde
kullanılan adresler üzerinden yapılmaya devam edilecektir.
Mutabakat ve garanti mekanizması katkı payı işlemlerinde herhangi bir değişiklik
bulunmamaktadır.
Altyapı revizyonu ile birlikte yeni bir yetkilendirme mekanizması da uygulamaya alınacaktır.
Ancak geçiş tarihinde iş sürekliliğinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına, mevcut
durumdaki yetkileriniz olduğu gibi canlı ortama taşınacak ve ekstra bir aksiyon almanız
gerekmeyecektir.
Yeni
yetkilendirme
yapısı
kapsamındaki
detaylar,
https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/kilavuzlar linkinde yer alan “Çek Takası
Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı İşlemleri Üye Kullanıcı Kılavuzu” nda yer
almaktadır.
9 Şubat 2019 Cumartesi günü sabah saat 09:00 itibari ile, eski sistem devre dışı bırakılarak
yeni sisteme aktarımlar başlayacağından; özellikle haftasonu takas ve görüntü paketi
gönderen üyelerimizin tüm işlemlerini en geç 09 Şubat 2019 tarihi sabah saat 08:00’e
kadar tamamlamaları gerekmektedir. 10 Şubat 2019 tarihi 11:00-13:00 saatleri arasında
canlı ortam bağlantı kontrolleri için açılacaktır. 11 Şubat 2019 tarihi sabahı takas ve
görüntü dağıtım işlemleri saat 06:01 itibarıyla yeni sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.
Gerçek ortamda herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşılmaması adına üyelerimizin bu
konuda gerekli tedbirleri alması, takas ve görüntü paketlerini belirlenen saate kadar mevcut
sisteme göndermeleri önem arzetmektedir.
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10 Şubat 2019 Pazar günü 11:00-13:00 saatleri arasında, üyelerimizin yeni sisteme bağlı
olduklarını kontrol ederek tarafımıza teyit etmeleri gerekmektedir. Bağlandıklarına ilişkin
teyitlerin, 10 Şubat 2019 tarihi sözkonusu saat aralığında bağlantı kontrollerinden sonra ilgili
e-posta adreslerine gönderilecek anket linki üzerinden tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.
2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Takasbank Çek Takas Sistemi ile birlikte mutabakat
işlemlerine ilişkin net-borç alacak bilgileri; Takasbank Çek Takas İşlemleri Menüsünde
bulunan “Mutabakat İzleme” ekranı aracılığıyla takas günü iade kapanışı akabinde
izlenebilmektedir. Bu sebeple mutabakat günü sabah saat 07:00 itibari ile e-posta aracılığıyla
gönderilen icmal dosyası 11 Şubat 2019 tarihinden itibaren gönderilmeyecektir.
09 Şubat 2019 tarihi itibari ile BTOM’dan devir alınan İstanbul ve Ankara Çek Takas
Operasyon Merkezleri kapatılacak olup, işlemlerimiz Bankamız Genel Müdürlüğü’nden
devam edecektir. Çek Takas İşlemleri Ekibi’ne ait yeni iletişim numaraları Ek’te yer
almaktadır.
Daha önce de duyurulduğu üzere mesai saatleri (09:00-iade kapanış) dışında ve hafta sonları
personel çalıştırılmayacak olup, mesai saatleri dışında çözülemeyen bir sorun oluşması ve acil
durumlarda Ek’te yer alan acil durum telefonlarından destek verilecektir.
Sisteme Erişim Bilgileri:






BetsBanka kullanan üyelerimiz, 11 Şubat 2019 tarihi sabah saat 06:00 olan takas dağıtım
saatini müteakiben takas dağıtım paketlerini ve kendilerine gelen görüntüleri testlerde
kullandıkları ve geçiş sonrası üretim sunucuları olacak olan sunucular üzerinden alacaklardır.
BetsBanka test sunucularını üretim olarak değiştirecek olan üyelerimizin kendi sistemleri
üzerinde yapacakları değişiklikleri, yukarıda belirtildiği gibi 10 Şubat 2019 tarihinde 11:0013:00 saatleri arasında gerçekleştirerek bağlantı kontrollerini yapmaları beklenmektedir.
Üretim ortamı için daha önce bildirdiklerinden farklı IP adresleri ile gelecek olan
üyelerimizin bağlantı sorunu yaşamamaları için IP bildirimlerini 08 Şubat 2019 saat 17:00’ye
kadar cekdestek@takasbank.com.tr e-posta adresine iletmeleri gerekecektir.
11 Şubat 2019 tarihinden itibaren üyelerimizin https://cektakas.takasbank.com.tr linki
üzerinden gerçek ortama erişmeleri gerekmektedir.
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