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Projenin hedefi FX işlemleri için yurtdışı broker firmalarla entegre çalışacak emir yönetim
sisteminin ve işlem modüllerinin geliştirilmesidir.
Projenin başlıca özellikleri;
1. Birden fazla broker firma ile bağlantı yapılarak kotasyon alınması ve işlem
yapılması sağlanmıştır (FX Aggregation).
2. Kurum içi kullanıcıların ya da aracı kurum müşterilerinin en iyi fiyatları izlemesi ve
FX emirlerini en iyi fiyatlardan gerçekleştirmesi sağlanmaktadır. Duruma göre aynı
emir birden fazla broker firmadan parçalı olarak gerçekleştirilebilmektedir.
3. “Trading Service” uygulaması ile pasif emirlerin broker firmalara iletilmeden,
kurum sistemlerinde bekletilmesi ve fiyat koşulları sağlandığında en iyi fiyatlı
broker firma veya firmalardan gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
4. Matriks terminalleri ya da kurum tarafından geliştirilen/uygun görülen terminaller
ile entegrasyon sağlanması için API servisi oluşturulmuştur.
5. Kurumsal ya da bireysel hesaplar tanımlanması için gerekli altyapı
oluşturulmuştur.
6. Hesap, para çifti veya emir bazında piyasa yapıcılık kurallarının tanımlanması
sağlanmaktadır. Ayrıca tanımlanan zaman periyotları için piyasa yapıcılık kuralları
konulabilmektedir.
7. Hesap bazında base currency tanımlanabilmektedir. Hesaplar belirlenen base
currency lerine göre anlık olarak güncellenmektedir.
8. Hesapların teminat ve pozisyon takipleri eş zamanlı olarak yapılabilmektedir.
9. Risk takibi ve yönetimi gerçek zamanlı olarak yapılabilmektedir.
10. Hesap tanımlarına bağlı olarak, teminatları kritik seviyelerin altına düşen hesaplar
için, Margin Call ve otomatik pozisyon kapama işlemleri yapılarak, müşteriler ve
müşteri temsilcileri uyarılmaktadır.
11. Seçilen para birimleri ya da broker firmalar geçici ya da sürekli olarak işleme
kapatılabilmektedir.
12. Hesap ve enstrüman bazında, teminat oranları belirlenebilmektedir.
13. Risk Management Service, Trading Service ve Pricing Service uygulamalarında,
minimum gecikme, yüksek emir iletim hızı ve performans hedeflenmiştir. Bu
servisler tüm işlem ve hesaplamaları veritabanından bağımsız olarak bellekte
yürütmektedirler. Veri tabanına yazma işlemleri uygulamaları etkilemeyecek
şekilde arka planda yürütülmektedir.
14. Sistem ölçeklenebilir bir mimaride geliştirilmiştir. Müşteri sayısındaki artış ve
müşteri profilindeki değişiklikler sonucunda oluşacak upgrade ihtiyacı, yazılımın
güncellenmesine gerek kalmadan donanım ilavesi ile karşılanabilmektedir.
15. Raporlama modülü ile yöneticiler ve aracı kurum yetkilileri tarafından sistemin
genel durumunun, kurum risk seviyesinin, müşteri hesaplarının durumunun eş
zamanlı izlenebilmesi olanağı sağlanmaktadır.
16. Geliştirilecek mobil yazılımlar ile, iPad – iPhone – Android Tablet vb. mobil cihazlar
ile müşterilerin hesaplarını yönetebilmelerine olanak sağlanacaktır.
17. Geliştirilecek yazılımlar ile iPad – iPhone – Android tablet vb. mobil cihazlar ile
aracı kurum yöneticilerinin ve yetkililerinin sistemi eş zamanlı olarak
izleyebilmelerine olanak sağlanacaktır.
18. Sistem yöneticilerinin hesap ya da para birimi bazında emir iletim kuralları
tanımlamalarına olanak sağlanacaktır.
19. Karşı broker kurumlar ile tanımlanmış limitlerin takibi sağlanacaktır. Limitlere
yaklaşılması ya da aşılması durumunda kurum yetkililerinin uyarılması
sağlanacaktır.
Buna göre projenin ilk fazı kapsamında aşağıdaki uygulamalar geliştirilmektedir.
FX İşlem Uygulamaları;
 Trading Service
 Pricing Service
 Risk Managament Service










Reporting Service
Broker Entegrasyon Uygulamaları
Yönetim Arayüzleri
Client Uygulama Entegrasyonları için API Servisi
Matriks Trader FX İşlem Modülü
Iphone Client
Ipad Client
Android Tablet Client

Trading Service:
İşlem ve emir yönetimi fonksiyonlarını yerine getiren servistir.
Başlıca özellikleri;








İlk faz için Market, Limit, Stop, OCO ve If Done OCO tiplerinde emir yönetim alt
yapısı sağlanmıştır.
Kullanıcıların girmiş olduğu emirler bu uygulama üzerinde çalışmakta, broker firma
fiyatları çalışmakta olan emir fiyatlarının seviyesine geldiğin de ise, emirler en iyi
fiyatı sağlayan broker firmalara iletilerek gerçekleştirilmektedir.
Kotasyon ve emir büyüklüğüne göre, bir emir birden fazla broker firmadan parçalı
olarak geçekleştirilebilmektedir.
İşlem koşulları oluştuğunda, anlık fiyatlara göre teminat hesaplaması ve
kontrolleri yapılarak, işlem talepleri, broker firmalarla entegrasyon sağlayan
uygulamalara ve veritabanına iletilmektedir
Hesap, para çifti veya emir bazında tanımlanmış piyasa yapıcılık kurallarını kontrol
ederek, gereken emirleri piyasa yapıcılık kapsamında havuz hesaplarına
yönlendirmektedir.
Broker firmaların sistemlerinden gelen işlem geri dönüşleri API servisi üzerinden,
kullanıcı uygulamalarına ve diğer servislere iletilmektedir.
Emir geçerliliği GTC, day order veya belirlenecek tarih saate kadar olabilmektedir.








Emir geçerliliği ile ilgili kontrolü bu uygulama yapmakta, emir geçerlilik süresi
dolmuş emirler otomatik olarak iptal edilerek, kullanıcı uygulamalarına bu durum
bildirilmektedir.
Tüm trading mesajları, Emir ve işlemlere ait tüm akış detaylı olarak veri tabanında
arşivlenmektedir.
Veri iletişimi için özel bir paketleme yapısı kullanılmakta, paket doğrulaması için
CRC kullanılmaktadır.
Kurum tercihine göre, seçilen veya tüm kullanıcıların, sadece kendilerine tanımı IP
lerden login olabilmelerine izin verilebilecektir.
Trading Service de minimum gecikme, yüksek emir iletim hızı ve performans
hedeflenmiştir. Bu servis tüm işlem ve hesaplamaları veritabanından bağımsız
olarak bellekte yürütmektedir.
Veri tabana yazılacak veriler Message Queue atılmakta ve farklı bir uygulama
tarafından veri tabanına yazılmaktadır. Aynı şekilde veri tabanında değiştirilmiş
veriler, farklı bir uygulama tarafından okunarak Message Queue ya atılmakta ve
uygulama bu bilgileri Queue dan okumaktadır. Böylece veri tabanı işlemleri
uygulama üzerinde hiç bir gecikme yaratmamaktadır.

Pricing Service:
Brokerlarla entegrasyon sağlayan uygulamalardan gelen kotasyonları eş-anlı olarak
kendisine bağlanan uygulamalara iletmektedir.
 Çok sayıda broker firmadan anlık olarak gelen kotasyonlar aynı anda işlenerek,
fiyat seviyelerine göre sıralanmakta ve piyasa derinliği oluşturulmaktadır (FX
Aggregation).
 En iyi alış-satış ve istenilen sayıdaki derinlik kademesine ait fiyat ve miktar
bilgileri uygulamalara gönderilmektedir.
 Bir broker ile olan bağlantılar koptuğunda veya fiyat akışı durduğunda o brokera
ait fiyatlar otomatik olarak sıfırlanmaktadır.
 Minimum gecikme ve maksimum performans elde edilecek şekilde tasarlanmıştır.
Risk Management Service
Hesaplara ait pozisyon ve emirleri anlık olarak takip ederek, gerçek zamanlı teminat ve
risk yönetimi yapan servistir.
Başlıca özellikleri;
 Broker firmalardan gelen fiyatlara göre pozisyonlar, emirler, teminatlar ve hesap
bakiyeleri anlık olarak güncellenmektedir.
 Tüm hesaplamalar, hesap bazında tanımlanabilen base currency ye göre anlık
olarak yapılmaktadır.
 Teminatları, tanımlanan seviyelerin altına düşen hesaplar için müşterilere Margin
Call çağrıları ve müşteri temsilcilerine uyarılar gönderilmektedir.
 Hesap tanımlarına bağlı olarak, teminatları kritik seviyelerin altına düşen hesaplar
için, otomatik pozisyon kapama işlemleri yapılarak, müşteriler ve müşteri
temsilcileri uyarılmaktadır.
 FX piyasasında fiyatlar saniyede defalarca değişmekte, teminat ve risk
hesaplamaları oldukça ağır bir hesaplama yükü getirmektedir. Risk Management
Service yüksek performans hedeflenerek tasarlanmıştır. Sistemde tanımlanan
parametrelere göre hesaplama yükü değiştirilebilmektedir.
 Veri tabana yazılacak veriler Message Queue atılmakta ve farklı bir uygulama
tarafından veri tabanına yazılmaktadır. Aynı şekilde veri tabanında değiştirilmiş
veriler, farklı bir uygulama tarafından okunarak Message Queue ya atılmakta ve
uygulama bu bilgileri Queue dan okumaktadır. Böylece veri tabanı işlemleri
uygulama üzerinde hiç bir gecikme yaratmamaktadır.

Reporting Service:
Kullanıcı uygulamalarının veri tabanı sorgulamaları için geliştirilen ara katmandır.
Kullanıcı uygulamaları her türlü rapor ve sorgulamaları bu servis üzerinden
gerçekleştirmektedirler.
Başlıca özellikleri;
 Kullanıcı uygulamaları veri tabanından tanımları, gerçekleşen işlem bilgilerini bu
uygulama aracılığıyla çekmektedirler.
 Uygulama tanımlanan portu dinleyen bir secure server socket yaratmakta. Diğer
tüm uygulamalar bu server socket e bağlanmaktadırlar.
 Tanımlanan veri tabanına online ve sürekli bağlantı kurulmakta, bu bağlantı
üzerinden periyodik sorgulama, isteğe bağlı sorgulama ve online güncelleme
işlemlerini yürütülmektedir.
 Gün sonunda gerçekleşen işlemlerin kurum sistemlerine aktarılabilmesi için gerekli
dosyayı bu uygulama üretecektir.
 Gün sonu işlemlerini bu uygulama yaparak, swap oranlarına göre hesap
bakiyelerini güncelleyecektir.
Broker Entegrasyon Uygulamaları:
Yurtdışı Banka ve Aracı Kurumlarla FIX Protokolü veya firmaların sağladığı API ler
üzerinden, bağlantı kurarak, bu firmaların kotasyonlarını almak ve FX işlemleri yapmak
üzere geliştirilen/geliştirilecek uygulamalardır.
Başlıca özellikleri;










Bu uygulama kapsamında FX kotasyonlarını almaya ve FX işlemleri yapmaya
olanak sağlayan, FIX portokolünü destekleyen FIX Engine/Client uygulamaları
geliştirilmiştir. Broker firmaların FIX dışında sağladığı API ler olursa, özel
geliştirme yapılabilecektir.
Trading Service den ilgili Broker firmaya ait tanımlı kontrat listesi çekilerek, bu
kontratlara ait fiyat bilgileri için istekte bulunulmaktadır.
Broker firmalardan gelen kotasyonlar anlık olarak alınarak, Pricing Service e
iletilmektedir.
Trading Service den gelen işlem talepleri broker firmaya, dönen cevaplar ise
tekrar Trading Service iletilmektedir.
Uygulamanın tüm mesaj trafiği loglanmaktadır.
Uygulama tüm işlemleri TCP/IP socket bağlantıları üzerinden yürütmek ve direkt
olarak veri tabanı erişimi bulunmamaktadır.
Uygulama mimarisi ve iletişim mekanizmaları gecikmeyi minimum seviyede
tutacak şekilde tasarlanmıştır.
Deneme ortamı için Currenex, GFT ve FXCM ile bağlantı kurulmuş olup, bu
kurumlar üzerinden testlere devam edilmektedir.

Yönetim Arayüzleri:
Sistemle ilgili tanımların yapılmasına, sistemin konrol edilmesine ve yönetilmesine olanak
sağlayan uygulamadır.
Başlıca Özellikleri;



Sistemde ihtiyaç duyulan tüm tanımların (yeni kullanıcı, kullanıcı grubu, hesap,
kontak, departman, şube, para çifti v.s.) yapılmasına, değiştirilmesine ve
silinmesine olanak sağlamaktadır.
Kullanıcı veya kullanıcı grubu bazında tüm kontratlar için bid/ask spread leri,
teminat gereksinimleri ve işlem limitleri ayrı ayrı tanımlanabilmektedir.
















Hesaplara, her kontratlar için ayrı ayrı komisyon tanımlama olanağı
bulunmaktadır. Ayrıca istenilen hesaplar için aylık tek ve sabit komisyon
tanımlama olanağı da bulunacaktır.
Kullanıcı veya grup bazında yetkilendirme olanağı bulunmaktadır. Seçilecek para
çiftleri için, kolayca istenilen kullanıcı veya gruba işlem yetkisi verilebilmekte veya
kaldırılabilmektedir.
Seçilecek para çifti veya broker için işlemler durdurulabilmekte veya tekrar
başlatılabilmektedir.
Gerçekleşen işlemlerle ilgili, genel, kullanıcı grubu veya kullanıcı bazında raporlar
alınabilmektedir.
Kuruma ait işlem hacmi ve kar/zarar raporları alınabilmektedir.
Tek tek veya toplu olarak kullanıcıların hesap durumları incelenebilmekte ve
kullanıcıların ekstreleri alınabilmektedir.
Margin Call’a düşmüş kullanıcılar görüntülenebilmektedir.
Kullanıcılara ait para yatırma ve çekme gibi tüm operasyonel işlemler bu
arayüzden yapılabilmektedir.
Kullanıcı, kullanıcı grubu veya genele bilgi mesajı gönderilebilecektir.
Emir ve işlemlere ait tüm sistemlerdeki tüm izleri ve geçmişi görüntüleme imkanı
bulunacaktır
Uygulamanın dinamik ve yetkilendirmeye göre çalışan bir alt yapısı vardır.
Kullanıcı bazında yetkilendirme yapılabilmekte ve kullanıcılar sadece yetkileri olan
ekranlara ve müşterilere erişebilmektedir.
Kurum kullanıcıları bu uygulama aracılığıyla müşteri hesaplarına erişebilmekte,
işlem ve tanımlama yapabilmektedirler.
Kurumlar piyasa yapıcılık faaliyetlerini bu uygulamanın sağladığı fonksiyonlar ile
yürüteceklerdir. Hesap, para çifti veya emir bazında piyasa yapıcılık tanımları
yapılabilmekte ve tanımlanan zaman periyotları için piyasa yapıcılık kuralları
konulabilmektedir.

Client Uygulama Entegrasyonları için API Servisi
Bu API FXTrader, Mobile Client lar, Matriks Trader ve Kurum’un talep edeceği diğer
işlem platformları için entegrasyon olanağını sağlamaktadır. API ye uyumlu olarak
geliştirilecek işlem uygulamaları yapılacak tanımlamalar ile ek geliştirmeye ihtiyaç
duymadan sisteme bağlanabilecektir. MetaTrader gibi uygulamalar için ekstra
geliştirme yapmak gerekecektir.
Başlıca Özellikleri;
 Uygulamalar için login fonksiyonu sağlamaktadır. Bir kullanıcı aynı anda birden
fazla platformdan login olabilmektedir.
 Teminat durumu, hesap bakiyesi, emir ve pozisyon bilgilerini anlık olarak
sağlanmaktadır.
 Emir verme, güncelleme ve iptal fonksiyonlarını sağlanmaktadır.
 Kullanıcıların alış-satış spread tanımlarına göre düzenlenmiş, gerçek zamanlı
ve derinlikli fiyat bilgilerini sağlamaktadır.
 Emir durumlarıyla ilgili olarak gerçek zamanlı bilgi akışı vardır.
 Kullanıcıya özel veya genele gönderilen bilgi mesajlarını iletmektedir.
 Birden fazla sistemde aynı anda çalışarak, hem yedekliliği, hem de yük
dağılımı sağlayabilmektedir.

Matriks Trader FX İşlem Modülü
Matriks Veri Terminali’nin içerisinde yeralan, kullanıcıların broker firmalardan gelen
kotasyonları anlık olarak takip etmelerine ve bu kotasyonlar üzerinden tanımlanmış
spread lere göre işlem yapabilmelerine olanak sağlayan modüldür.
Başlıca özellikleri;
















Broker firmalardan gelen FX kotasyonlarının anlık olarak takip edilmesini ve FX
işlemi yapılmasını sağlamaktadır.
Market, Limit, Stop, OCO ve If Done OCO tiplerinde emir girilebilmektedir.
GTC, day order veya belirlenecek tarih-saate kadar geçerli emir verilebilmektedir.
Açık pozisyonlar, teminat durumu ve hesap bakiyesi anlık olarak takip
edilebilmektedir.
Kullanıcılar günlük veya tarihsel olarak yaptıkları işlemleri takip edebilmektedirler.
Çalışan, gerçekleşen veya iptal edilen emirler on-line olarak takip edilebilmektedir.
Broker firmalardan gelen fiyatlardan oluşturulan market derinliği takip
edilebilmektedir.
Kullanıcıların IMKB, VOB, FX ve diğer piyasaları aynı anda takip ederek tüm bu
piyasalarda tek bir platform üzerinden işlem yapabilmelerine olanak
sağlanmaktadır.
Kullanıcılar aynı anda IMKB, VOB ve FX hesaplarına erişerek, işlem yapabilmekte
ve tüm bu hesapları yönetebilmektedirler.
Sadece secure socket bağlantıları üzerinden Trading, Reporting ve Pricing Servis
uygulamalarına bağlanılarak, tüm işlemler bu üç bağlantı üzerinden
yürütülmektedir.
Üstün özelliklere sahip önyüzleri sayesinde, tek click ile hızlı işlem girişine olanak
sağlamaktadır.
Ürün hem kurum içi kullanıcılar, hem de müşteriler tarafından kullanılabilmektedir.
Türkiye’de en yaygın kullanıma sahip veri takip ve analiz platformu olan Matriks
Veri Terminali’nin kapsamlı veri içeriği ve üstün analiz olanakları, FX piyasası ile
ilgilenen kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını (Veri, Haber, Teknik analiz v.s.)
karşılayacak düzeydedir.
Dünya daki önemli ülkelere ait ekonomik indikatörler Matriks’in Alman Borsası ile
yapmış olduğu işbirliği sayesinde açıklandığı an on-line olarak alınarak
yayınlanmaktadır.

Mobile Client Uygulamaları
Projen kapsamında Iphone, Ipad ve Android Tablet lerde çalışacak 3 client uygulaması
geliştirilmektedir.
Başlıca özellikleri;
 Anlık olarak fiyat ve haber takibi olanağı bulunacaktır.
 Kullanıcılar kendi sayfalarını oluşturarak sadece istedikleri enstrümanlara ait
fiyatları takip edebileceklerdir.
 Enstrümanlara ait günlük ve gün içi grafikler görüntülenebilecektir.
 Alım-Satım, emir verme ve emri iptal etme olanakları bulunacaktır.
 Bekleyen gerçekleşen ve iptal edilen emirler ayrı ayrı takip edilebilecektir.
 Hesap bakiyesi ve pozisyon bilgileri anlık olarak takip edilebilecektir.
 Tek tuşla pozisyon kapama olanağı olacaktır.
 Gün içi işlem özeti ve istenilen tarih aralığı için ekstre alınabilecektir.
 Secure Socket bağlantısı kullanarak API servisine bağlanacak ve tüm işlemleri bu
bağlantı üzerinden yürütecektir.
 Dünya daki önemli ülkelere ait ekonomik indikatörler Matriks’in Alman Borsası ile
yapmış olduğu işbirliği sayesinde açıklandığı an on-line olarak alınarak
yayınlanacaktır.
 Tatil takvimi ve faiz oranları görüntülenebilecektir.

Teknoloji
















Yazılım geliştirme için C#, Delphi ve VB kullanılmıştır.
Veritabanı olarak SQL Server 2008 ve yeni çıkacak olan 2012 sürümü
desteklemektedir.
Sunucu katmanı Windows tabanlı işletim sistemlerinde çalışmaktadır.
Sistemin kritik uygulamalarında sorun çıkmasını önlemek için 3rd tool lar
kullanılmamıştır.
Risk Management Service, Trading Service ve Pricing Service uygulamalarında,
minimum gecikme, yüksek emir iletim hızı ve performans hedeflenmiştir. Bu
servisler tüm işlem ve hesaplamaları veritabanından bağımsız olarak bellekte
yürütmektedirler. Veri tabanına yazma işlemleri uygulamaları etkilemeyecek
şekilde arka planda yürütülmektedir.
Sistem ölçeklenebilir bir mimaride geliştirilmiştir. Müşteri sayısındaki artış ve
müşteri profilindeki değişiklikler sonucunda oluşacak upgrade ihtiyacı, yazılımın
güncellenmesine gerek kalmadan donanım ilavesi ile karşılanabilmektedir.
Multi SQL User Authentication ve Single SQL User Authentication olarak
çalışabilmektedir.
İstenilen ya da tüm DDL ve DML işlemleri loglanabilmektedir.
Raporlar için SQL Server Reporting Server kullanılarak raporlara her türlü
platformdan erişilebilmesi sağlanmıştır. Yeni eklenen raporlar için yazılım
taraflarında güncelleme yapılması gerekmemektedir.
DB tarafındaki değişiklikler CLR (Common Language Runtime) kullanılarak anlık
olarak Client lara bildirilebilmektedir.
Fiyatlar, Emirler, İşlemler vb.. kayıtlar MSMQ Teknolojisi ile DB ye paralel olarak
yazılarak yüksek hızlarda veri girişi sağlanmaktadır.
Veri iletişimi Secure Socket bağlantısı üzerinden sağlanmaktadır.
Müşteri şifreleri veritabanında şifreli olarak saklanmaktadır.
Yönetim arayüzlerinin dinamik ve yetkilendirmeye göre çalışan bir alt yapısı vardır.
Kullanıcı bazında yetkilendirme yapılabilmekte ve kullanıcılar sadece yetkileri olan
ekranlara ve müşterilere erişebilmektedir.

Sistem Gereksinimleri
Donanım
3 veya 4 adet PC tabanlı fiziksel veya sanal sunucu. Yük dağılımı ve yedeklilik açısından 3
numaralı sunucudan aktif olarak iki adet kullanılması tavsiye edilmektedir.
Sunucu Özellikleri;
 Quad Core Xenon CPU
 8 GB Ram
 50 GB HDD
Yazılım
 Windows Server 2008 R2 İşletim Sistemi
 MS SQL Server 2008 R2 veri tabanı sunucusu
 Microsoft Message Queuing
 SSL Sertifikası
 IIS
Network
 Broker bağlantıları için Radianz, VPN v.s. network bağlantıları.

Sunucu İşlevleri
1. Sunucu : Broker bağlantı (FIX, API v.s.) uygulamaları
2. Sunucu: Trading Engine, Pricing Engine, Risk Mangament Service

3. Sunucu: API Service, Reporting Service
4. Sunucu: API Service, Reporting Service
Gerçek ortamın yanısıra Yedek (farklı bir lokasyonda), test ve demo sistemlerinin
oluşturulması önerilmektedir. Yedek sistem için 3 adet sunucu yeterlidir. Test ve Demo
sistemleri için birer adet sunucu ile sistem çalıştırılabilir.

