
 

GENEL MEKTUP: 10 8 Ekim 1996 

TÜM ÜYELERİMİZE, 

Yazılım çalışmaları sürdürülen ve tasarımında spot piyasa ile birlikte vadeli 
piyasalara ilişkin modüllerin de yer aldığı "Elektronik Borsa Sistemi (EBS) " 
projesinin test edilip, karşılaşılan sorunların çözümüne ve performans 
ölçümüne gidilebilmesi amacıyla Kasım avından itibaren tüm üyelerimizin 
katılacağı gerçek test ortamı hazırlanmaktadır. 

Bu çalışmaya üyelerimiz, odalarından ve kendilerine ait işlem terminalleri ile 
katılacaklardır. 

İşlem sırasında, özellikle vadeli işlemlerde çok önemli olan üyeler arası fırsat 
eşitliğinin sağlanması amacıyla, işlem terminali olarak kullanılacak sistemlere 
ilişkin ortak özellikler ekte verilmiştir. 

Borsamızda, bu projenin uygulama aşamasında kesinlikle belirtilen özelliklere 
aynen uygun sistemlerin kullanımına izin verilecektir. Bu sistemler, Borsamız 
Otomasyon ve Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından belirli periyodlarda test 
edilecek ve bu konfigürasyonun dışına çıkılmasına izin verilmeyecektir. 

Hazırlıkları sürdürülen vadeli işlemler piyasasının işlemlere başlamasının 
geciktirilmemesi amacıyla yapılan planlamaya göre en geç 1 Kasım 1996 
tarihine kadar sözkonusu sistemlerin temin edilip, üye odalarına 
kuruluşlarının tamamlanması gerekmektedir. Gerçek ortam testlerine tüm 
üyelerimizin katılımı, projenin sağlıklı ve planlı yürütülmesi açısından önem 
taşımaktadır. 

Üyelerimizin Borsa'nın gelecekteki önemli işlevleri için test çalışmalarına 
katılımlarının sağlanması rica olunur. 
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Elektronik Borsa Sistemi (EBS) projesinde işlem terminali olarak kullanılmak 
üzere üyelerimiz tarafından temin edilecek sistemlere ilişkin ortak özellikler; 

1) Intel pentium 100 Mhz işlemci 
2) 32 Mb simm 72 pin parity hafıza 
3) 10/100 Mbit Auto-switch 32 bit PCI bus (UTP) ethernet kartı 
4) MSNT4.0 Workstation full (32 bitsupport) işletim sistemi 
5) IBM uyumluluk (standart birimlerin ilavesinde sorun yaratmamalı) 
6) En az 540 Mb disk 
7) En az 4 hızlı CD-ROM sürücü 
8) En az 3 adet boş slot 
9) En az 1 adet 1.44 Mb 3.5" disket sürücü 

 
10) SVGA Color ekran 
11) Klavye 
12) Mouse 

Not: 

İlk 5 maddede belirtilen özelliklere aynen uygun sistemler kabul edileceklerdir. Ayrıca, sistem temininde Compaq, 
IBM, Siemens-Nbcdorf HP, Unisys markalar gerek mevcut gerekse de önerilen sistemimizle bütünlük sağlaması 
açısından tercih sebebidir. 
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