M
MEER
RK
KEEZ
Zİİ K
KA
AY
YIITT K
KU
UR
RU
ULLU
UŞ
ŞU
UA
A..Ş
Ş..
G
GE
EN
NE
ELL M
ME
EK
KT
TU
UP
P
N
o
:
2
7
No: 27

Tarih
26/09/2005

Referans
\KS\Eğitim ve Tanıtım
Ortamı \27
::: EĞİTİM VE TANITIM AMACIYLA MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS)
UYGULAMASININ MKK ÜYESİ OLAN İHRAÇCILARA AÇILMASI
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Kuruluşumuzca

hazırlanan

Merkezi

Kaydi

Sistem

(MKS)

uygulaması,

MKK

üye

kullanıcılarına verilen eğitimleri takiben eğitime yardımcı olmak, uygulamayı tanıtmak ve
üretime geçiş öncesi uygulamanın test edilebilmesini sağlamak amacıyla 26.09.2005
tarihinde kullanıma açılmaktadır. Kullanıma açılacak uygulama test amaçlı bir uygulama
olmamakla birlikte, kullanıcıların sisteme yüklenmiş olan veriler üzerinden MKS’nin işleyişine
ilişkin

örnek

uygulamalarda

bulunmalarına

imkan

vermektedir.

Bu

çerçevede,

üye

kullanıcılarının www.mkk.com.tr/yayin/index.html adresinde yer alan Kullanıcı Kılavuzlarını
incelemeleri ve söz konusu kılavuzlar doğrultusunda uygulamada yer alan fonksiyonları
tanımaya yönelik işlemler yapmaları beklenmektedir.

(3)

no’lu

Genel

Mektubumuz

doğrultusunda

Ortak

Sorumluluk

Taahhütnamesi

imzalayarak kaydi sisteme ilişkin iş ve işlemlerini bir diğer MKK üyesine devreden
üyelerimizin bu ortama erişimleri söz konusu olmayacaktır.

MKS

uygulamalarına

ilk

defa

bağlanacak

olan

MKK

üyesi

ihraçcıların

adresine bağlanıp, kurulum ve erişim adımlarını tamamlamaları
1

gerekmektedir . Söz konusu kurulum ve erişim adımlarının başlatılması Kuruluşumuzca Genel
Mektup (3)’ün ekinde üyelerimize gönderilen Teknik Donanım ve Güvenlik Şartnamesinin
gereklerinin yerine getirilmesine bağlıdır.

MKS uygulamasının KAP uygulamasının kurulu olduğu bilgisayardan farklı bir bilgisayara
kurulması gerekmekte olup, KAP kapsamında alınmış olan akıllı kartların, MKS uygulamasında
da kullanılması mümkündür.

1

Aracı kurum ve bankaların söz konusu ortamı kullanmaları için
bağlanmaları yeterlidir.

adresine bağlanıp, AKTEST linkine

Prensip olarak, MKS’ye erişim aracı kurum ve bankalar için mevcut Takasbank
bağlantıları üzerinden, ihraçcılar için ise internet üzerinden sağlanmaktadır. Bu çerçevede,
ihracçılar, MKS sistemine erişmek için iki bağlantı yolunu tercih edebilirler:

a. Internet bağlantısı.
b. Kiralık hat (MKK’ya doğrudan DXX node üzerinden bağlantı). Bu bağlantı için
ihrtest@mkk.com.tr adresine hat başvurusu için istek talebi gönderilmelidir.

Bu kapsamda, ihraçcıların bağlantı hat kapasitesinin en az 256 Kbps download olması
gereklidir. Ancak şirket içindeki internetin kullanımına bağlı olarak, daha yüksek kapasite
gerekebilir, ya da ihracçı kuruluş bilgi işlem grubu tarafından servis kalitesi (QoS)
tanımlanarak MKS uygulaması kullanımında, 256 Kbps kapasitesini garantileyecek şekilde
erişilebilir.

Eğitim ve tanıtım amaçlı olarak açılacak olan AKTEST ortamında akıllı kartlar
kullanılacağından üyelerimizin yetkililerinin öncelikle akıllı kartlarının çalışırlığını temin
etmeleri ve yetkilendirme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Sistem bağlantısı üye
kullanıcılarına ait akıllı kartlar aracılığı ile sağlanacaktır. Üyelerin akıllı kartlarına ilişkin PIN
kodları girişini izleyen adımda gelen MKK ekranına bağlantıda kullanılacak MKK şifresi olarak,
tüm kullanıcılar için “A1B2C3” tanımlanmıştır. İlgili şifreler kullanıcılar tarafından şifre
değiştirme

adımından

değiştirilebilecektir.

Kullanıcıların

gerçekleştireceği

işlemler

için

kendisine gerekli yetkileri tanımlanmalıdır. MKK nezdinde yapılan uygulamalı eğitimlere
katılan üye temsilcilerinden, eğitim sırasında kendilerine yetki tanımı yapan kullanıcıların bu
yetkileri kontrol etmeleri gerekmektedir. Daha önce verilmiş yetkileri var ise tekrar yetki
vermelerine gerek bulunmamaktadır.
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Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Remzi ÖZBAY
Genel Müdür

Dr. Yakup ERGİNCAN
Genel Müdür Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgi İşleme İlişkin Sorunlarınız (Bağlantı, Erişim, Kurulum, Akıllı Kartlar,Performans vb.) İçin:
E-posta:aktest@mkk.com.tr
Tel: (212) 334 74 74

MKS Uygulama Esaslarına İlişkin Sorularınız İçin:
E-posta:aktest@mkk.com.tr
Tel: (212) 334 74 75

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Askerocağı Cad. Süzer Plaza,
No:1/15 Kat:2
34367 Elmadağ – Şişli / İSTANBUL
www.mkk.com.tr
Tel
: 0 (212) 334 57 00
Faks
: 0 (212) 334 57 57
E-posta
: kaydisistem@mkk.com.tr
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