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Bölüm 1 – Amaç ve Kapsam
1.1

Amaç

Bu doküman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanmış olan Ödeme ve
Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in 7. Maddesi
kapsamında TakasNet Takas ve Mutabakat Sistemi’ne katılım için gerekli olan asgari şartları
düzenlemektir.

1.2

Kapsam

Bu doküman Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından işletilen TakasNet Takas ve Mutabakat
Sistemi’ne katılım ile ilgili katılımcı türleri, idari ve teknik şartlar, teminat yatırılması ve sisteme
işlem gönderilmeye başlanması konularına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.
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Bölüm 2 – Sistem Katılımı
Katılımcı Türleri

2.1

Katılımcılar; Banka, Kuruluş ve Özel Statülü Kuruluş olmak üzere üçe ayrılır.

Sisteme Katılma

2.2

Sisteme katılım, katılımcı tarafından gerçekleştirilecek olan sistem katılım başvurusu sonrasında
Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan sisteme katılım uygunluk
değerlendirmesi sonucunda gerçekleşecektir. Sisteme katılım için aşağıda belirtilen idari ve
teknik gerekliliklerin sırayla yerine getirilmesi ve gerekli görüldüğü durumda aşağıda belirtilen
teminatın yatırılması gerekir.

2.2.1

İdari Şartlar

Katılımcının aşağıda belirtilen özelliklere haiz olması gerek mektedir.


Banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz banka veya kuruluş,



Banka kartı veya kredi kartı kabulünü sağlamak amacıyla işyerleriyle anlaşma yapan
banka veya kuruluş,



Banka kartı veya kredi kartı sistemi kuran ve bu sisteme göre kart ç ıkarma veya üye
işyeri anlaşması yapma yetkisi veren kuruluş.

Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından katılımcı ile ilgili değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilir.
Gerekli görülmesi halinde başvuru sahibi katılımcıdan aşağıdaki belgeler talep edilir:


Yıllık faaliyet raporları



Faaliyet Belgesi



İlgili düzenleyici kuruluş tarafından verilmiş izin/lisans belgesi
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2.2.2

Teknik Şartlar

İdari gereklilikleri yerine getiren katılımcı detayları TakasNet Sistem Altyapı Teknik
Dokümanında tanımlanmış teknik geliştirmeleri tamamlar. Bu teknik doküman imzalanacak olan
gizlilik sözleşmeleri sonrasında katılımcılarla paylaşılır.
Teknik geliştirmeler kapsamında katılımcıların öncelikle belirlenen kart ve pos uyum standartlara
uyması beklenir. Buna paralel olarak güvenli iletişim altyapılarının kurulması gereklidir.
Teknik uyumluluk kapsamında TakasNet’ e üye kuruluşların aralarındaki etkileşimin doğru ve
güvenli olabilmesi için ağ alt yapısı ve güvenlik anlamında bazı kriterleri yerine getirmelidir.
Dosya transfer protokolü olarak SFTP kullanılmalı, kurumların her biri için ayrı FTP alanı
kullanılmalıdır. SFTP sunucularında güncel işletim sistemleri kullanılmalı, anti virüs uygulamaları
bulundurulmalıdır. Üyeliğin sona ermesinin ardından bu tanımlar iptal edilmelidir.
Bu adımlar tamamlandıktan sonra katılımcılar ile test süreçleri gerçekleştirilir. Test süreçleri
sonucunda belirtilen şartları karşılayıp, sertifikasyon sürecini başarıyla geçtiği Garanti Ödeme
Sistemleri A.Ş. tarafından kabul edilen katılımcı, TakasNet’ e katılım için gerekli teknik şartları
sağlamış sayılır.

2.2.3

Teminat Yatırılması

İdari ve teknik şartları tamamlayan katılımcı, gerekli görülmesi durumunda TakasNet’ e işlem
göndermeye başlamadan önce, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ile ayrı bir teminat sözleşmesi
imzalayarak belirlenen tutardaki teminatı yatırır.
Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. başvuru değerlendirme süreci sonrasında katılımcıdan Ödeme
ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in 23. Maddesi
kapsamında uygun olarak belirlenecek teminatı talep etme hakkına sahiptir.

2.2.4

TakasNet Sistemine İşlem Gönderiminin Başlaması

İdari, Teknik ve Teminat şartlarını sağlayan katılımcı, bir yazı ile TakasNet Sistemini kullanmayı
planladığı başlangıç tarihinden en az bir hafta önce uygulamaya başlama tarihini belirten bir
yazı ile başvurmalıdır.
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Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Katılımcının Sisteme ilk kayıt gönderme tarihi ile birlikte
başvuru sırasında aldığı bilgileri diğer Katılımcılara duyurur ve sistemlerine tanımlar.
Duyuruda belirtilen geçiş tarihi itibariyle katılımcının TakasNet’ e katılımı sağlanmış olur.

Bölüm 3 – Sistemden Ayrılma
3.1 Katılımcının Kendi Talebiyle Sistemden Ayrılması

Takasnet Sisteminden ayrılmak isteyen Katılımcı, bu durumu Gösaş’ a yazılı olarak bildirir.
Gösaş kendi isteği ile sistemden ayrılmak isteyen Katılımcıya ilişkin duyuruları, tüm Katılımcılara
bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren 3 iş günü içinde yapar ve en erken, duyuruyu takip
eden 3 iş günü sonunda Katılımcıyı Yönlendirme Sisteminden çıkarır.
Katılımcının Yönlendirme Sisteminden çıkarılmasını takip eden 4. gün sonundan itibaren, ilgili
Katılımcının taraf olduğu İlk İbraz İşlemleri Takasnet Sisteminde reddedilir.
Katılımcının taraf olduğu İlk
başlanmasından

İbraz

İşlemlerinin Takasnet Sisteminde reddedilmeye

itibaren 360 gün sonunda, Katılımcının BIN (Prefix) tanımları Takasnet

Sisteminden silinerek, taraf olduğu tüm işlemler Takasnet Sisteminde reddedilir.
Söz konusu 360 gün boyunca ilgili Katılımcının Takasnet Sistemine ilişkin yükümlülükleri devam
eder.

3.2 Katılımcının Sistemden Çıkarılması

Katılımcının Takasnet Sistemine katılma şartlarını kaybetmiş olması, söz konusu şartların kısa
sürede sağlanamayacağı yönünde kanaat oluşması veya Takasnet Sistemi’nin güvenli ve
kesintisiz işlemesini tehlikeye düşürecek önemli nitelikte risklerin ortaya çıkması veya yetkili bir
kurumdan yazılı bir talimat alınması durumunda, Gösaş, Katılımcının Takasnet Sistemine ilave
risk yaratmaması için, Yönlendirme Sistemini derhal kapatarak, ilgililere duyurur ve gerekli
önlemleri alır.
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Katılımcının, Yönlendirme Sisteminden çıkarılması anından itibaren, ilgili Katılımcının taraf
olduğu İlk İbraz İşlemleri Takasnet Sisteminde reddedilir.
Katılımcının taraf olduğu İlk
başlanmasından

İbraz

İşlemlerinin Takasnet Sisteminde reddedilmeye

itibaren 360 gün sonunda, Katılımcının BIN (Prefix) tanımları Takasnet

Sisteminden silinerek, taraf olduğu tüm İşlemler Takasnet Sisteminde reddedilir.
Söz konusu 360 gün boyunca ilgili Katılımcının Takasnet Sistemine ilişkin yükümlülükleri devam
eder.
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