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Kuruluşumuzun yıllık olağanüstü durum testi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Borsa İstanbul 

Grubunun ortak testi olarak planlanmış olup, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) ve İstanbul 

Takas ve Saklama Bankası A.Ş . (Takas İstanbul)'nin olağanüstü durum testleri 5 Aralık 2020 

tarihinde gerçekleştirilecektir. 

Kuruluşumuz testi; 

1. Bağlantı testi: Teste katılmak isteyen üyelerimizce Olağanüstü Durum Veri Merkezi 

(ODVM) bağlantı adresine bağlantının sağlanması, 

2. Uygulamaların testi: Teste katılmak isteyen üyelerimizce uygulamaların 

gerçekleştirilebildiğine ilişkin kontrollerin sağlanması , 

kapsamında iki aşamalı olarak planlanmıştır. 

Bu doğrultuda yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır: 

Bağlantı testi: 

• 26 Kasım 2020 tarihinde teste katılacak üyelerimizce, Kuruluşumuzun Ankara'da bulunan 

ODVM bağlantı adresine bağlantı sağlanabildiği kontrol edilecektir. Ayrıca uygulama 

testine katılacak üyelerimizin bağ l antı testini, 4 Aralık 2020 tarihinde tekrarlamaları 

uygulama testinde yaşanabilecek olası sorunları engelleyecektir. Olağanüstü durum testi 

ortam bağlantı bilgileri Ek'te yer almaktadır. 

• Bağlantı testi başlangıç ve bitiş saatleri ilgili tarihte ayrıca duyurulacaktır. 

Uygulama testi: 

• 5 Aral ı k 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek uygulama testimiz, temelde tüm Merkezi 

Kaydi Sistem (MKS) uygulama l arını kapsamakta olup, teste katılım talebi ileten 

üyelerimizle gerçekleştiri lecektir. Test katıl ım ta lebinin, üyelerimizce en geç 16 Kas ım 

2020 tarihi mesai bitimine kadar teste katılacak kul lanıcı ad, soyad, telefon ve e-posta 
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bilgisini içerecek şekilde ISTEST2020@mkk.com .tr adresine e-posta olarak iletilmesi 

gerekmektedir. Gerek görülmesi halinde, Kuruluşumuz tarafından davet edilen 

üyelerimizle testin gerçekleştirilmesi de söz konusu olabilecektir. 

• Uygulama Testi kapsamında MKK yerleşkesinde ve İstanbul'daki veri merkezinde sorun 

yaşanması senaryosu çerçevesinde sistemin kapanmasından dolayı işlemler günbaşı 

itibarıyla sistem olarak Ankara 'da bulunan ODVM'den sürdürülecektir. 

• Operasyon Birimlerinin test destek çalışmaları Covid 19 pandemisi nedeniyle 

Yenibosna'daki Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası yerleşkesinde değil 

uzaktan bağlantı yoluyla sağlanacaktır. Teste katılacak üyelerimizin de bu senaryo 

kapsamında testlere uzaktan bağlantı yoluyla katılım süreçlerini test etmeleri 

önerilmektedir. 

• İşlemlerin gerçekleştirileceği test ortam tarihi, 7 Aralık 2020 olarak güncellenecek olup, 7 

Aralık 2020 Pazartesi günü gerçekleştirilecek işlemlerin testi yapılacaktır. MKS gerçek 

ortamı, test süresince üyelerimize kapalı olacaktır. 

• ODVM MKS bağlantı adresleri ile ilgili gerekli bilgilendirme Ek'te yer almakta olup, test 

günü bağlantı sorunu yaşanmamas ı için üyelerimizin teknik birimlerinin test günü 

öncesinde konu hakkında bilgilendirilmeleri önemlidir. 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. 

• Olağanüstü durum testleri kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) test BİY 

uygulaması kullanılarak bildirim gönderimi, gönderilen bildirimlerin iş sürekliliği 

kapsamında oluşturulmuş KAP yayın sitesinde yayınlanması ve veri yayın kuruluşlarına 

(VYK) gönderimi testi de yapılacaktır. KAP uygulama testi, sınırlı sayıda KAP üyesi ve VYK 

ile gerçekleştirilecek olup, teste katılacak üyelerimiz daha sonra belirlenecek ve test 

detayları kendileri ile ayrıca paylaşılacaktır. 

• e-VEDO Platformu'na ilişkin olağanüstü durum testlerinin sınırlı sayıda e-VEDO üyesi ile 

gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, teste katılacak olan üyelerin belirlenmesi, test 

kapsamındaki eylem tipleri ve diğer hususlara ilişkin detaylar, e-VEDO iletişim listesine 
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kayıtlı üye temsilcileri ile ayrıca paylaşılacaktır. 

• EKK üyelerinin on-line entegrasyon yöntemi ile işlem gerçekleştirebildikleri servisler de 

test kapsamında yer almaktadır. Test senaryolarına ilişkin bilgi ayrıca iletilecektir. 

• Test kapsamında kontrolleri gerçekleştirilecek sistemlerimiz ile test edilecek uygulamalar, 

senaryo detayları, testin başlangıç, bitiş saatleri ve test sonuçlarının katılımcılarımız 

tarafından ne şekilde değerlendirileceği test katılımcılarımıza ayrıca duyurulacaktır. 

Bilgilerinizi rica ederiz. 

Saygılarımızla, 

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 

Ek : Olağanüstü Durum Veri Merkezi Bağlantı Bilgileri 
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