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Borsa İstanbul A.Ş. ile NASDAQ OMX Group
stratejik işbirliği anlaşması hk.
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Genel Mektup No: l..j133
BT Kaynak Planlama Bölümü
Pay Piyasası Bölümü

Sayın Üyemiz.

Borsa İstanbul A.Ş. ile NASDAQ OMX Group arasında 20 Ocak 2014 tarihinde imzalanan
stratcjik işbirliği anlaşması çerçevesinde
130rsa İstanbul bünyesindeki
mevcut piyasa
uygulamalarının vc teknolojik altyapımn büyük oranda yenilenmesi planlanmaktadır.
İki aşamalı olarak planlanan teknolojik dönüşüm programı mn ilk aşamasında Pay Piyasası
İşlem Sistemi. Veri Yayın Sistemi. Gözetim Sistemi, Endeks Hesaplama Sistemi, Takas ve
Saklama Sistemi ile Operasyonel Veri Tabanıarı ve Raporlama Altyapısı yenilenecektir.
İkinci aşamada ise diğer tüm piyasa sistemlerinin yenileıınıesi planlanmaktadır.
Üye sistemleri ve uygulamaları
da söz konusu değişim sürecinden etkilenecektir.
Yeni
sisteme geçişin üyelerimiz açısından da sorunsuz gerçekleştirilmesi
amacıyla. Borsamız
bünyesinde hazırlık ve planlama çalışmaları devam etmekte olup, üzerinde mutabık kalınan
geçiş takvimi konusunda. piyasa katılımcılarımn
zamanında ve doğru bilgilendirilmesi
bu
değişimin hızlı ve sorunsuz gerçekleştirilmesini
sağlayacaktır. Bu amaçla. öngörülen takvim
ve üyelerimizi
etkileyebilecek
değişiklikler
aşağıda
maddeler
halinde
bilgilerinize
sunuhııak tadı r.

Borsa istanbul

•

Emir iletimi için mevcut sistemde olduğu gibi FIX Protokolü taban lı bir emir iletim
altyapısı kullamlacaktır.
İşlem Sistemi tarafındaki değişim ve olası işlem kuralı
değişiklikleri nedeniyle mesaj lormat ve içeriklerinde değişiklikler olacaktır.

•

Yeni sistemde kullamlacak FIX emir iletim protokolü tammlamaları
kılavuzunun
(Rules of Engagement) taslak halinin 20 i4 Ağustos. nihai halinin ise 20 i4 Kasım ayı
içerisinde yayımlanması planlanmaktadır.

•

Pay Piyasası veri yayın altyapısında kullamlmakta olan ve Borsa İstanbul'a özelolan
protokol terkedilecek ve NASDAQ OMX veri yayın sistemlerinde kullanılmakta olan
TIP protokolüne geçiş yapılacaktır. Söz konusu protokolle ilgili taslak kılavuzun 20 i4
Ağustos
ayında.
nihai kılavuzun
ise 20 i4 Kasım
ayında
yayımlanması
planlanmaktadır.
Veri dağıtım kunıluşlarımızın
söz konusu plan çerçevesinde
çalışmalarını planlamaları önerilmektedir.
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•

Borsa İstanbul tarafından Pay Piyasası ile bağlantılı olarak yayımlanmakta olan
raporların içerik ve formatlarında da değişiklikler yapılacaktır. Söz konusu raporların
üyelerimiz tarafından kullanım yöntemleriyle ile ilgili 2014 Mal1 ayı içinde bir anket
yapılması planlanmaktadır.

•

Üyelerin ve Veri Dağıtım Kuruluşlarının yayımlanan kılavuzlar çerçevesinde
sistemleri üzerinde yapacakları değişiklikleri test edebilecekleri ortamların
20 iYte ilgili kunımların erişimine açılması planlanmaktadır.

•

Üye. veri yayın ve üye sistemlerine destek veren yazılım kuruluşları tarafından
geliştirilen
uygulamaların
sertifikasyonu
çalışmalarına
Nisan 2015 itibarıyla
başlanması planlanmaktadır.

•

Üyelerimiz tarafıııdan seans salonları ve uzaktan erişiıııde kullanılmakta olan temsilci
terminalleri bu dönüşünı programı çerçevesinde değiştirilecektir.
Söz konusu
kullanıcı arayüzlerine yönelik eğitimlere Nisan 20 ıYten itibaren başlanması
planlanmaktad ır.

•

Birinci aşamanııı 20 i5 yılı ortasına kadar devreye alınması hedeflenmektedir.

•

Üyeleriıniz mevcut sistemlerden yeni sistemlere aktarılacak veriler ve devreye alım
sırasıııda yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak ayrıca bilgilendirilecektir.

kendi
Ocak

Üyelerimizin Genel Mektup veya ''http://borsaistanbul.com/nasdaqdestek''
adresi yoluyla
yapılacak duyurularımızı takip etmeleri ve gerektiği takdirde yazılım ve altyapı değişiklerini
zamaııında yapmaları büyük önem arz etmektedir.
Ayrıca '"nasdaqdestek@borsaistanbul.com"
soruların iletilmesi mümkün olacaktır.

elektronik

posta adresine

de konuyla

ilgili

Gereği için bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.

Dr. M. İbrahim TURHAN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
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