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KONU: MKK ALT YAPI VE MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ ÜYE TESTLERİ

İLGİLİLER: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ (YATIRIM
KURULUŞLARI, İHRAÇÇI ŞİRKETLER, EKK ÜYELERİ)

uygulamasının

Merkezi Kaydi Sistem (MKS)

ve

kullanılan

harici kütüphanelerin Java 1.8
ilişkin altyapı

versiyonu ile uyumlu hale getirilmesi ve Oracle Weblogic sürüm yükseltimine
geliştirmeleri

ve bu kapsamda planlanan üye testlerimize
yapılmış

genel mektubumuz ile ön bilgilendirme
değişiklik yapılması

tarihlerimizde

Bu kapsamda, MKS
amacıyla

söz konusu

uygulamalarında yapılan

ilişkin

02.02.2021 tarihinde 917

olup, görülen lüzum üzerine duyurulan test

olmuştur.
tarafından

düzenlemelerin üyelerimiz

planlanan serbest üye testlerinin yeni takvimi bir hafta daha

2021 tarihleri

testinde

1-

MKS

Test

uzatılarak

08-19 Mart

aşağıda

preprod

ortamına

yer alan hususlar önem arz etmektedir.
ortamında

preprod

gerçekleştirilecek

olup,

httos://www,mkk.com.tr/tr-tr/Saklama-Hizmetleri/MKS-E_risim- Bilqileri adresinden
ihraççı

test edilmesi

aralığında belirlenmiştir.

Uygulamaların

ve

sayılı

kurum

erişim

sayfalarında

bilgileri

yer alan

bağlantı

bilgileri

aracı

kurum

doğrultusunda erişim

sağlanabilecektir.

2-

Testte üyelerimizin

gerekmekte olup,

kullandıkları

online entegrasyon servislerinin testinin de

yapılması

üyelerimiz httos: //www.mkk.com. tr/tr-tr/Saklama-Hizmetleri/MKS-Erisi m -

Bilqileri/Sayfalar/Online-Enteg rasyon-Erisim-Bilgileri .asox: adresindeki bilgiler ile test

ortamına

entegre olabileceklerdir.
3-

Test

ortamına

tarihteki gerçek ortam
ortamında

Şubat

26

şifre

gün sonu gerçek ortam bilgileri

bilgileri ile test

4-

Test

5-

Takasbank ile entegre olan

işlemleri, şartlı

ortamına giriş

sistem tarihi olarak güncel tarih

virman

işlemleri

Takasbank ile entegre

iş

süreçleri ( takas

kullanıcılar

olup,

bu

yapabileceklerdir.

yaşanacaktır.
işlemleri,

) 08-12 Mart 2021 tarihleri

olmayan

aktarılacak

TEFAS

işlemleri,

arasında

uygulamalar 08-19 Mart 2021

ödünç

piyasası

test edilebilecek olup,

tarihleri

süresince test

edilebilecektir.
6-

Reşitpaşa

Elektronik Menkul

Kıymet

Transfer Sistemi (EMKT)

Mahallesi Borsa lstanbul Caddesi No:4 34467

Sarıyer-lstanbul

uygulamaları

teste konu

olmayacaktır.

T 0212 334 57 00 F 0212 334 57 57 www.mkk.com.tr

7-

katılımı

Teste tüm üyelerimizin

beklenmekte olup, test

senaryoları

ve sonuç bildirim

formu ekte yer almaktadır. İşlemlerini tamamlayan üyelerimizin test sonuç formunu mksdestek@mkk.com.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.
Testte MKS

8-

uygulamalarına ilişkin yaşanan

destek@mkk.com.tr,

bağlantı

ve teknik konulara

online entegrasyon servislerine

ilişkin

sorun ve veya

ilişkin

diğer

talep bildirimleri mks-

bildirimler upqmks-destek@mkk.com.tr,

bildirimler ise mks-entegrasyon@mkk.com.tr

e-posta

adresine iletilmelidir.
9-

test ortamlarına

Takasbank

ilişkin

bağlantı

bilgileri

Takasbank

tarafından

ayrıca

duyurulacaktır.

Yapılan

10-

üzerinde ekran

geliştirmeler

kullanımı

kapsamında,

sorun

yaşanmaması

için 1024x768

çözünürlüğü

ile 64 bit değerinde elektronik imza kart sürücüsü

kullanımı

gerekmektedir.

Diğer

yandan MKS

yapılacağı

bir günün

uygulamalarında yaşanan yoğunluğun

testi

amacıyla

20 Mart 2021 tarihinde

duyurulan tam gün testi 03 Nisan 2021 (Cumartesi) tarihinde yapılacak olup, testte
yaşanması şeklinde uygulamaların

testi beklenmektedir. Teste

ilişkin

bilgilendirme

ayrıca yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Özkan İl y KIZILTOPRAK
Piyasa Operasyonları
Genel Müdür Yardımcısı

/

Gehel Müdü r
netim Kuru lu Üyesi

Ek: MKK Üye Genel Test Senaryoları ve Değerlendi rme Formları

Reşitpaşa

Mahallesi Borsa Istanbul

Caddesı

No:4 34467

Sarıyer-lstanbul

T 0212 334 57 00 F 0212 334 57 57 www.mkk.com.tr

