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Takasbank Sistemleri ile İletişim için Teknik Gereksinimler 
 

Makine Özellikleri 
 

İşletim Sistemi Kurumsal desteği devam eden Windows 
İşletim Sistemleri 

Bellek En az 4 GB 

İşlemci En az 2 Ghz 

Sabit Disk En az 20 GB 

Monitör En az 1920 * 1080 

 

Daha performanslı bir kullanım için İşletim Sistemleri Makine Özelliklerinde  “En Az” özelliğin 

yerine kullanılan İşletim Sistemi için  “Tavsiye Edilen” özelliklerin kullanılması önerilir. 

Makine üzerinde yapılması gereken ayarlamalar 
Borsa İstanbul üzerinden Takasbank Web uygulamalarına erişen üyelerimizin çalıştığı makine 

üzerindeki host dosyası aşağıda verilen satırları içermelidir. 

(Host dosyası: c:\Windows\Sytem32\drivers\etc) 

- 172.30.171.110 tbsweb.takasdom.takasbank.com.tr  

Kullanılan istemcinin çıkış yapacağı network ortamındaki firewall altyapısının söz konusu adreslere yönelik 

443 portuna erişimlere trafik yapılmasına izin vermelidir. 

 

PROD/CANLI  için 
WEB LAN / INTRANET :  

https://tbsweb.takasdom.takasbank.com.tr/tac/uyemenu/bff/index.html# 

 

SABIT IP INTERNET:  

https://tbssec.takasbank.web.tr/tac/uyeintmenu/bff/index.html# 

 

INTERNET 

https://tbsweb.takasbank.web.tr/tac/uyeintmenu/bff/index.html# 

 

ÇEK TAKAS:  

https://cektakas.takasbank.com.tr/index.html 

 

BISTECH CO 

https://webco.takasbank.com.tr/login.html 

ODVM / Olağanüsütü Durum için 
LAN / INTRANET :  

https://otbsweb.takasdom.takasbank.com.tr/tac/uyemenu/bff/index.html# 

https://tbsweb.takasdom.takasbank.com.tr/tac/uyemenu/bff/index.html
https://tbssec.takasbank.web.tr/tac/uyeintmenu/bff/index.html
https://tbsweb.takasbank.web.tr/tac/uyeintmenu/bff/index.html
https://cektakas.takasbank.com.tr/index.html
https://webco.takasbank.com.tr/login.html
https://otbsweb.takasdom.takasbank.com.tr/tac/uyemenu/bff/index.html
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SABIT IP INTERNET:  

https://otbssec.takasbank.web.tr/tac/uyeintmenu/bff/index.html# 

 

INTERNET 

https://otbsweb.takasbank.web.tr/tac/uyeintmenu/bff/index.html# 

 

ÇEK TAKAS:  

https://cektakasdr.takasbank.com.tr/index.html 

 

BISTECH CO 

https://webco.takasbank.com.tr/login.html 

https://odtwebco.takasbank.com.tr/index.html 

 

 

 

Kurulması gereken programlar 
a. Web uygulamaları kısa yolları 

b. İnternet Tarayıcı 

Web uygulamaları geliştirme ve test aşamalarında internet tarayıcı olarak Internet Explorer 

kullanılmaktadır. Web uygulamaları kullanırken Chrome, Edge güncel versiyonlar 

kullanılmalıdır.  

c. Adobe Acrobat Reader 

Web uygulamaları üzerinden alınan raporlarda ekran seçeneği seçildiğinde rapor pdf 

formatında üretildiğinden makine üzerinde Adobe Acrobat Reader programının kurulu olması 

ve en az 9.3 versiyonu yüklü olması gerekmektedir. İlgili programın son versiyonun 

www.adobe.com adresinden edinilmesi gerekmektedir.  

Kurulacak Programlar üzerinde yapılacak ayarlar 
d. Adobe Acrobat Reader 

Kurulum dışında ek bir konfigürasyon beklenmemektedir. 

e. Chrome veya EDGE Tarayıcısı (güncel versiyonlar) 

i. Sertifikaların Tanıtılması 

ii. Önbellek kullanım ayarları 

iii. Güvenlik yamalarının güncel olmasının sağlanması 

iv. Diğer kontroller 

Güvenlik Önlemleri, Önerileri 

Takasbank uygulamalarına bağlanılacak ortamın ISO 27001 ve BDDK mevzuatlarını karşılayacak sektörde 

kabul görmüş etkin güvenlik altyapısına sahip olması beklenmektedir. Bu kapsamda; 

https://otbssec.takasbank.web.tr/tac/uyeintmenu/bff/index.html
https://otbsweb.takasbank.web.tr/tac/uyeintmenu/bff/index.html
https://cektakasdr.takasbank.com.tr/index.html
https://webco.takasbank.com.tr/login.html
https://odtwebco.takasbank.com.tr/index.html
http://www.adobe.com/
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- İstemci üzerinde güncel ve aktif Antivirüs programı kurulu olması, 

- Kullanılan işletim sisteminin desteği bitmemiş ve güncel versiyon olması 

- Web tarayıcısının internet Explorer en güncel versiyon olması 

- İlgili bilgisayarı kullanmak için şifresiz login özelliğinin kapalı olması 

- Ekran koruyucusunun aktif olması 

 

Daha detay bilgi için Üye İşleri ile iletişime geçebilirsiniz. 

 


