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: MKK 2010 YILI Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ GENEL TESTĠ

ĠLGĠLĠ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PĠYASALARI YÖNETĠCĠLERĠ
(ARACI KURUM, BANKA)
İş sürekliliği ve olağanüstü durum çalışmaları kapsamında, belirlenen üyelerimizle
belirli dönemlerde İş Sürekliliği Testi yapılmaktadır. Kuruluşumuz, İMKB Takas ve
Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ve üyelerimizin katılacağı iş sürekliliği testi,
08/05/2010 Cumartesi günü saat 10:00 itibariyle başlayacaktır. Test, Kuruluşumuz
yerleşkesindeki test ortamında günlük işlemlerin yapılmasıyla başlayacak, işlemler devam
ederken gün içi sorun yaşanması senaryosu çerçevesinde sistemin kapanması ve
Takasbank yerleşkesinde bulunan İş Sürekliliği Merkezinden çalışmaya devam edilmesi
şeklinde uygulanacaktır. Kesinti saati, 10:20 – 10:30 aralığında bir saat olacaktır.
Üyelerimizin

gerçekleştirecekleri

işlemlerin

bir

kısmını

kesinti

saati

öncesinde

gerçekleştirmesi testin amacına ulaşması açısından önemlidir. Kesinti sonrası saat 12:30
itibariyle İş Sürekliliği Merkezinden çalışmaya başlanacak olup saatlere ilişkin herhangi bir
değişiklik olması durumunda teste katılacak üye kullanıcı mail adreslerine, değişiklik
bilgileri mail ile bildirilecektir.
İşlemlerin gerçekleştirileceği test ortam tarihi, 10.05.2010 Pazartesi günü
gerçekleĢtirilecek iĢlemlerin yapılacak olması nedeniyle

10.05.2010 Ģeklinde

güncellenecek olup gerçek ortam verilerini içerecektir. Merkezi Kaydi Sistem (MKS)
gerçek ortamı test süresince kapalı olacaktır. İş Sürekliliği Merkezinde çalışmaya
başlanması ile birlikte üyelerimizin işlem yapmaya başlamadan önce işlem ve bakiyelerini
kontrol etmeleri önem arz etmektedir.
Günlük iş akışları çerçevesinde üyelerimizce gerçekleştirilen işlemlerin test
sürecinde uygulama bazında testinin yapılması beklenmekle birlikte tüm işlemlerin
tamamlanması amaçlanmamaktadır. Test başlangıcında üyelerimizce bakiye mutabakatı
sağlanmalıdır. Alım satım işlem onayları için kurum tercihleri baz alınarak işlemler tesis
edilecek,

işlem

onayı

vermeyen

üyelerimizce

borçlarının

kapatılması

için

rutin

işleyişlerinin gerçekleştirilmesi gerekecektir. Hesap işlemleri ile bağlantılı olarak MERNİS
ve Maliye veri tabanı bağlantıları bulunmadığından kimlik bildirilen hesaplar için sicil
numarası ile eşleşme sağlanamayacaktır. Uygulamalara ilişkin bilgilendirme Ek-1 de yer
almaktadır.

Test süresince

üye kullanıcılarına mail yoluyla bilgi aktarılacağından, teste

katılacak kullanıcı mail
kullanıcının

adreslerinin

ISTEST@mkk.com.tr

belirlenebilmesi

mail

adresine

amacıyla

teste

teste katılacak her

katılacaklarına

ilişkin

mail

göndermeleri gerekmektedir.
İş Sürekliliği Merkezi, MKS ve Takasbank bağlantı adresleri ile ilgili gerekli
bilgilendirme

Ek-2

de

yer

almaktadır.

Çalışılan

ortam

gerçek

ortam

bilgilerini

içereceğinden üye kullanıcılarımız tarafından mevcut erişim kartları ve şifreleri ile bağlantı
kurulacaktır. Gerçekleştirilecek uygulamalarda kullanıcıların mevcut işlem yetkileri tanımlı
olacağından

teste

katılan

kullanıcıların

işlem

yetkilerinin

kontrolü

ve

işlemlerin

gerçekleştirilmesi için gerekli personelin katılımının sağlanması önem taşımaktadır.
Testin saat 14:00 itibariyle bitirilmesi planlanmakta olup ayrıca test bitişine ilişkin
üye kullanıcılarına mail gönderilecektir. Testin tamamlanması sonrasında üyelerimizce
Ek-3 te yer alan test sonuç formunun hazırlanarak aşağıda belirtilen Merkezi Kayıt
Kuruluşu İş Sürekliliği Merkezi mail adresine iletilmesi gerekmektedir.
Kesinti Öncesi Merkezi Kayıt KuruluĢu EriĢim Bilgileri :
Telefon : 0212 334 74 75
Kesinti Sonrası Takasbank ġiĢli Binası’nda yer alan Merkezi Kayıt KuruluĢu ĠĢ
Sürekliliği Merkezi EriĢim Bilgileri :
Telefon: 0212 315 23 48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59
(Tüm numaralar ayrı hattır.)
Faks : 0212 315 23 60
e-mail : mkktest@takasbank.com.tr
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ.

Dr. Yakup ERGİNCAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek-1 - Uygulamalara İlişkin Bilgilendirme Notu
Ek-2 – İş Sürekliliği Merkezi Bağlantı Bilgileri
Ek-3 – Değerlendirme Formu
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