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Kurulu~umuz

bagil

bile~enler,

i~ l etilen

tarafmdan

Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Oretim ortaml ve buna

o l u~turularak,

yeni bir alt yapl

DE POLAR,

MKK bOnyesinde bu lunan veri merkezinden

Borsa istanbu l A.;'. yerle~kesinde bu lunan yeni veri merkezine (BVM) ta~macaktlr. Bu
sayede MKS'nin daha

geli~mi~

teknoloji kullanlmlyla daha yOksek performans seviyesinde

hizmet verebilmesine imka n sag l anml~ olacaktlr.
Bu aityapi degi~ikl i ginin 7 Mart 2015 (Cumartesi) tarihinde ger~ek ortamda devreye
almmasl ve

ge~ i ~

tincesinde 16- 20 ;,ubat 2015 tarihle ri arasmda tOm Oyelerimizin katl il ml ile

genel testier yapllmasl planlanmaktadl r.
Ye ni ortamm
ger~ek

eri~im

bilgileri, test dtineminin ardmdan 7 Mart 2015 gOnOnden itibaren

ortam baglantilan olarak

Merkezi'ne

ge~i~

sonrasl

ge~erli

olacaktlr. 7 Mart 2015 (Cumartesi ) gOnO Borsa Veri

Oyelerimizin

baglantl

( Pa zartes i) gOnOne ait Merkezi Kaydi Sistem

kontrollerini

sOre~lerini

yapmalan,

9

verine getirebilmeleri

Mart

2015

i~ in

tinem

ta~lmaktad l r .

Bu kapsamda, 12-20 ;,ubat 2015 tarihleri aras mda yapllacak MKS BVM Ta~mma Uye
Genel Test ortaml MKS ekranl anna ge~ici olarak baglantl sag lanmasl i~in Ekl-a veya / Eklb'de bulunan Teknik Baglantl ProsedOrleri kullanl lacak olup; 20 ;,ubat 2015 (Cuma) gOnO
eri~i l emeyecektir.

21:00'dan sonra test ortamma
ger~ek

ortam veri lerini

i~erecek

Test ortaml 10 Ocak 2015 tarih i gOn

ba~1

ve test ortam mdaki sistem tarihi hergOn gOncel tarih bilgisi

il e aynl olacaktlr. Kullanlcllar MKS

test ortamlna mevcut eri~im kartlan ve 123456 ~ ifre

bilgi leri ile baglanabilecek ve

i~lemleri

arasmda

test

Oyelerimiz tarafmdan saat

08:45 ile 21: 00

ger~ek le~t i r i leb i lecekt ir.

BVM

ta ~ mma

sOreci

~er~evesinde,

MKS

ekran

bag lantlslna

Entegrasyo n baglantlsl bulunan Oye lerimizin yukanda bel irti len test ve

ek

olarak

g e r~ek

Online

ortam

ge~i~

takvimine paralel olarak a~agldaki IP degi~ik l ikliklerini de yapmasl ve gereken eri~im
izinlerini tanlm lamasl gerekmektedir.
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Uyelerin MKK'ya Geli~
HedefIP

MKK'mn Uyelere Eri~im
Saglayacagl Kaynak IP

Mevcut IP

10.72.0.96

10.72.0.97

Yeni BVM IP

10.74.0.96

10.74.0.97

Uyelerimizin, MKS BVM Ta~mma Uye Genel Test sOrecinde, Ek2 'deki Test Yordaml
dogrultusunda testleri uygulamasl ve testleri tamamlanmasmm ardmdan Ek3'te yer alan Test
Degerlendirme

Formu 'nun

gondermesi, sagllkll bir

doldurularak

ge<;i~in

e-posta

akoperasyon @mkk.com .tr

adresine

yapdabilmesi i<;in onem arzetmektedir.

Bilgi edinilmesini ve geregini rica ede riz .
Saygllanmlzla,
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Ahmet HGsamettin Korkun<;
Genel MOdOr Ya rdimci sl

Genel MOdOr Y

Ekl-a : Teknik Baglantl ProsedOrO (Yatlnm

Kurulu~u)

Ekl-b : Teknik Baglantl ProsedOrO (i hra<;<;1 Kuru lu~ )
Ek2 : Test Yordaml
Ek3 : Test Degerlendirme Formu
Teknik Bilgi i<;in: 0 (212) 3347474
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