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*BENN35D75*

Genel Mektup : İstanbul, 

PROJE ve PROGRAM YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Konu   BISTECH Platformu Yeni Sürüm Devreye Alım ve Üye Testi Bilgilendirme                                            
İlgili Aracı Kurumlar

Bankalar
KMP Üyeleri                                            

Sayın Üyemiz,

2 Temmuz 2018 itibariyle canlıya alınan ve Pay, Vadeli İşlem ve Opsiyon, Borçlanma Araçları ve 
Kıymetli Madenler Piyasalarının birlikte çalıştığı BISTECH Platformu, Service Release 2.6 (SR2.6) 
olarak adlandırdığımız yeni sürüm ile güncellenecektir.

SR2.6 sürümü 2 Temmuz BISTECH Faz2+ geçişi sonrasına bırakılan iyileştirmeleri ve düzeltmeleri 
içermektedir. 

SR 2.6 sürümünün 12 Kasım 2018 tarihi itibariyle canlı ortamda (production) devreye alınması 
planlanmış olup devreye alım öncesinde yeni sürümün tarafınızdan da Üye Serbest Test Ortamında 
test ve kontrol edilmesi beklenmektedir.
Bu çerçevede;
i. BISTECH Üye Serbest Test Ortamı (pre_prod test ortamı) SR 2.6 sürümü ile güncellenmiştir.

ii. SR2.6 sürümü üye testleri 23 Ekim – 2 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup test 
süresince ortam güncel tarihe eşit olacaktır.

iii. Testler ilgili günlerde saat 10:00 – 18:00 aralığında yapılacak, piyasaların işlem saatleri gerçek 
ortam işlem saatleri ile aynı olacaktır.

iv. Üyelerimizin gerçek ortamda yaptıkları günlük operasyonel işlerini test sırasında Üye Serbest 
Test ortamında da yapmaları beklenmektedir.
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v. Menülere gerçek ortam kullanıcı ve şifreleri ile girilebilecek olup yapılan şifre değişiklikleri 
gerçek ortama yansıyacaktır. Yanlış şifre girişlerinde gerçek ortam erişimleri de kilitlenecek olup, bu 
konuya hassasiyet gösterilmelidir. Üyelerimizin, Hizmet aldıkları piyasalar dahilinde aşağıda 
listelenen uygulama kısa yollarını kullanarak testlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir: 

TakasWeb uygulamasına extranet üzerinden gelen (BIST Network Altyapısını Kullanan) Üyelerimiz 
için bağlantı linki;
https://webextsrv06.takasdom.takasbank.com.tr:1443/com.takasbank.login.uyeweb

Takasbank üye web ekranlarının kullanılacağı makinanın   C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 
dosyasına aşağıda verilen satırlar eklenmelidir.
172.30.98.31     webextsrv06.takasdom.takasbank.com.tr

Kullanılan bir güvenlik cihazı  var ise  webextsrv06.takasdom.takasbank.com.tr  adresi için erişim 
izni verilmelidir.

Uygulamalara erişirken problem yaşanırsa aşağıda verilen komutlar çalıştırılarak siyah boş bir ekran 
geldiği görülmeli ve network bağlantısının olduğundan emin olunulmalıdır.

https://webextsrv06.takasdom.takasbank.com.tr/com.takasbank.login.uyeweb  linkine bağlanırken 
problem yaşanırsa;
telnet webextsrv06.takasdom.takasbank.com.tr 

İnternet Üzerinden Bağlanan KMTP Üyelerimiz için bağlantı linki;
https://tppexatest.takasbank.com.tr/com.takasbank.login.uyewebint/flex/main.html

BISTECH Intranet Takas Terminali bağlantı linki;
http://b3cw2e3/downloads/default.html CW2_ENV38 bağlantısı

BISTECH TAKAS TERMİNALİ uygulamasının kullanılacağı makinanın 
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts dosyasına aşağıda verilen satır eklenmiş olmalıdır.
10.57.3.99     b3cw2e3

Kullanılan bir güvenlik cihazı  var ise b3cw2e3:443  adresi için erişim izni verilmelidir.

BISTECH  TT uygulamasına erişirken problem yaşanırsa aşağıda verilen komut çalıştırılarak siyah 
boş bir ekran geldiği görülmeli ve network bağlantısının olduğundan emin olunmalıdır.

telnet b3cw2e3 443
 
Uygulamaya  erişebilmek için, uygulamanın linkinde  gösterine sertifikanın kullanıcıların 
makinalarında sertifika depolarında ayrı iki lokasyonada (Kişisel , Güvenli) aşağıdaki gibi 
yüklemeleri gerekmektedir. 
Serifikanın üzerine tıklanıp sertifikayı göster dedikten sonra sertifika yükleme adımları aşağıdaki 
gibi takip edilmelidir. (Bu adımların 2 ayrı lokasyona sertifka yüklemesi yapılacağı için 2 kez 
tekrarlanması gerekmektedir, ilk yüklemede Aşağıdaki örnekteki gibi personel/ kişisel  klasörü altına 
, ikinci adımda ise Trusted Root / Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri  klasörü altına yüklenmelidir) 

BISTECH Internet Takas Terminali bağlantı linki;
https://p2pcwdmz19.borsa.local/default.html CW2_ENV38 bağlantısı

Takasbank Entegrasyon Webservis linki;
https://webextsrv06.takasdom.takasbank.com.tr/com.takasbank.nomx.banking.uyews/nomxUYEWS
?wsdl
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MKK Production ortamı şifresi ile erişilecek MKS bağlantısı:
https://mks2test3.mkk.com.tr

Testler sırasında karşılaşılacak sorunları ube@takasbank.com.tr eposta adresini ve 0212 315 23 23 
numaralı telefonu kullanarak iletmeniz önem arz etmektedir. 

MKK erişim sorunları ile ilgili olarak ise 0212 334 7474 numaralı MKK Teknik Destek Hattı 
aranabilecektir.
Gereği için bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

NİYAZİ BURAK AKAN
MÜDÜR

MAHMUT KAYACIK
GENEL MÜDÜR VE

YÖNETİM KURULU ÜYESİ


