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Bilindiği

üyelerimizin

üzere,
IP

halihazırda

adreslerine

Kamuyu

Aydınlatma

ilişkin

herhangi

Platformu'na (KAP) bildirim gönderiminde
bir

kontrol

bu l unmamaktadır .

Ancak,

Kuruluşumuzun iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik süreçleri kapsamında, sadece olağanüstü

durumlarda

kullanılmak

üzere üyelerimizin IP adres bilgileri KAP sisteminde

kayıt altında

tutulmaktadır.

Bu çerçevede, daha önce üyelerimiz tarafından KAP-BİY uygulamasına girişi yapılmış IP
adreslerinin sistem

erişimlerinin

test edilebi lmesini temi nen, 21

Aralık

- 25

Aralık

2020 tarihleri

arasında, "KAP Olağanüstü Durum Merkezi'ne Bağlantı Testi" yapılacaktır.

KAP üyelerimizin testi ekte yer alan hususlar çerçevesinde yerine getirmeleri ve sonucunu
en geç

25

Aralık

2020 Cuma günü mesasi bitimine kadar kapdestek@mkk.com.tr adresine

bildirmeleri önem arz etmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Özkan İ l kat
Genel M .. ür Yardımcısı

EK: KAP Olağanüstü Durum Veri Merkezi'ne Bağlantı Testi İle İlgili Açıklamalar

EK: KAP Olağanüstü Durum Veri Merkezi'ne Bağlantı Testi İle İlgili Açıklamalar

Aralı k

• Testler 21

- 25

Aralık

• Testin her üyemizden bir

arasında yapılacaktır.

2020 tarihleri

kullanıcı tarafından yapılması

yeterlidir.

• Fon kurucu/temsilcisi üyelerimiz için ise testin her bir fon için
olmayıp,

•

fon kurucusu/temsilcisi üyemizden bir

Şirketinizine

ait

kullanıcının

güvenlik ürünleri üzerinde

erişim

ayrı ayrı yapılmasına

test

izni

yapması

gerek

yeterlidir.

tanımlanmas ı

gerekmesi

durumunda, bildirim2.mkk.com.tr URL'ine ve 85.111.7 .231 IP'sine, 80 ve 443

portları

üzerinden izin verilmesi gerekmektedi r.
• Test

için

ilgili

bilgisayarda

uygulaması Olağanüstü
bağlantının

• Ekranda
başarılı

Durum Veri Merkezi'ne

başarılı olduğuna

tıklanarak

KAP

4.0

bağlanılacaktır .

dair "KAP

Olağanüstü

Durum Veri Merkezine

olarak bağlandınız. Lütfen "kapdestek@mkk.com.tr" adresine test son ucunuzu
mesajının

bildiriniz."
olduğu

https://bildirim2.mkk.com.tr linki

ve testin

üyelerimizin 25

başarılı
Aralık

adresine "iP Test
sonuç larını

kurallarında tanımlı

görülmesi, MKK güvenlik
bir

şekilde tamamlandığı anlamına

iP bilgisinin güncel

gelmektedir. Bu

mesajı

alan

2020 Cuma günü mesai bitimine kadar kapdestek@mkk.com .tr

Başarılı"

konusu ile

tam

Şirket

unvanını

da içerecek

şeki lde

test

bildirmeleri gerekmektedir.

• Bağlantı problemi yaşayan üyelerimizin ise, öncelikle BİY programında "Üyelik İşlemleri"
menüsü

altında

olduğundan

yer alan

Şirket/Fon

iP

Tanıml ama Ekranı kullanılarak

iP bilgisinin

girilmiş

emin olması, eğer giriş yapılmadıysa giriş yaparak kapdestek@mkk.com.tr

adresine bilgi vermesi ve ertesi gün bağlantı işlemini tekrar denemesi gerekmektedir.
• iP

girişleri

XXX .XXX.XXX .XXX
255

tarafınd a n yapılabilmekte

sadece Sertifika Yöneticileri
formatında yapılmalı,

değerinde olmalıdır.

iP

Bloğu girişi

butonuna

girişleri

her 4 oktet maksimum 3 hane ve maksimum

XXX .XXX .XXX.XXX/XX

4 oktet maksimum 3 hane ve maksimum 255
hane ve maksimum 32

olup tekli iP

değerinde ,

formatında yapılmalı

, her

network oktedi maksimum 2

değerinde olmalıdır. Giriş i ş lemle ri tam am landıktan

sonra "Kaydet"

basılarak işlem tamamlanmalıdır.

• Şirket/Fon iP Tanımlama Ekranı kullanarak giriş yaptığı halde bağlantı sağ lay amayan
üyelerimizin ise, ilgili iP

ekranının

ve

alınan

kapdestek@mkk.com .tr adresine "iP Test
içerecek bir e- posta göndermesi ve
gerekmektedir.

hatanın

Başarısız"

yapılacak

ekran görüntüsü ile birlikte

konusu ile

Şirket

tam

unvanını

da

yönlendirmeye göre teste devam etmesi

