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Hazırlayan Finansal Türev Ürünler Piyasası Bölümü, Proje Yönetimi

iş Grubu
Dağıtım Üyeler ve Üyelere Yazılım Sağlayan Kuruluşlar ile Yeri

Yavın Kuruluşları
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Sn. Yetkili

ilgi: a) 18/08/2016 tarihli ve 2016170 sayılı Duyurtı
b) 29/09/2016 tarihli ve 2016178 sayılı Duyuru
b) 05/10/2016 tarihli ve 2016179 sayılı Duyuru

Bilindiği üzere, BlSTEClJ sistemi üzerinde ViOP'ta takas ve risk yönetimi diihil piyasa
işleyiş kurallarında planlanan değişiklikler, hazırlık çalışmaları ve teknolojik farklılıklar ve
canlıya geçiş takvimi ilgi a'da kayıtlı Duyurumuz ile ilan edilen ve 24/08/2016 tarihinde
gerçekleştirilen viop işleyiş Esaslarında Planlanan Değişikliklere ilişkin Bilgilendirıne
Toplantısında detaylı olarak aktanlmışt!.

Bunu müteakiben; iigi b'de kayıtlı Duyurumuz ile üyelerimizin ve veri yayın kuruluşlarının
(VYK) ViOP'un 13ISTECH sistemi üzerinde canlıya geçişi için yaptıkları hazırlıkları test
edebilmeleri amacıyla tüm paydaşlann katılımıyla yapılacak canlıya geçiş provalarına ilişkin
bilgi verilmiş ve ilgi c'de kayıtlı Duyurumuz ile provalara ilişkin bağlantı bilgilerini ve zaman
planlamalarını içeren senaryo ve teknik bilgi dokümanları paylaşılmıştı.

08/1 0/20 i6 tarihinde başlayan canlı ya geçiş provalannda halihazırda üçüncü döngü devam
etmektedir. Canlı ya geçiş provalarının gidişatı hakkında üyelerimiz. veri dağıtım kuruluşları
ve yazılım şirketlerinin katılımı ilc genel değerlendirmelerde bulunmak; işleyiş kurallarındaki
değişiklikler, hazırlık çalışmaları ve teknolojik farklılıklara ilişkin kimi önemli hususlara
açıklık getirmek ve üyelerimizin, veri yayın kuruluşlarının ve yazılım kuruluşlarının işleyiş.
provalar ve canlıya geçiş ile ilgili sorularını yanıtlamak üzere ikinci bilgilendirme
toplantısı 24/11/2016 tarihinde gerçekleştirilecektir. Piyasa ve Takas operasyonları
yöneticilerini, ilgili BT personelini ve uygulayıcıları hedeneyen toplantı. Borsa İstanbul A.Ş.
Konferans Salonu'nda saat 14:00-17:15 arasında yapılacak olup; program detayları aşağıda
yer almaktadır.

Toplantıya katıhm kaydı için miv@borsaistanbul.com elektronik posta adresine içeriğinde
katılımcıların ad, soyad ve kurum bilgisinin bulunduğu, konu kısmında Konf-24 i ı referans
kodunu içeren bir e-posta göndermeniz beklenmektedir. Toplantı öncesinde sorularını
Borsaımza iletmek isteyen katılımcılar. katılım e-postalarımn içerisine bu sorularını
ekleyebilirler.

Borsa istanbul A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi
Tuncay Artun Caddesi
Emirgan 344b7 istanbul

T: +90 212 298 21 00

F: +9021229825 DO
www.borsaistanbuL.com i
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Di'rol!ram etayı:
14:00 - 14:30 BISTECH faz II Canlı ya Geçiş Provaları Genel Değerlendirme
14:30-15:30 Faz II - vİol' İşlem Sistemi ve Emir Öncesi Risk Yönetimi
15:30 - 15:45 Ara
15:45 - 16:15 Faz II - vİoP İşlem Sonrası Takas Sistemi
16:15-16:45 faz II - viOp İşlem Sonrası Risk ve Teminat Yönetimi
16:45-17:15 Soru - Cevap

Tarih
Yer

24/11/2016
Borsa İstanbul A.Ş. Konferans Salonu
Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 İstanbul

Toplantıya katılımmız için bilgilerinizi rica ederiz.
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