
            VADELİ ELEKTRİK PİYASASI 

Çeyreklik Baz Yük Elektrik Kontratı 

Sözleşme Unsuru Açıklama 

Kontrat Adı (EBQNY) E:Elektrik Kontratı, B: Yük Tipi Harf Kodu, Q: Teslimat Dönemi Harf Kodu, N: İlgili yılın 

kaçıncı çeyreği olduğunu gösteren sıra, YY: Teslimat dönemine ait Yıl (Örnek: 2021 yılı 

üçüncü Çeyrek Baz Kontratı EBQ0321) 

Dayanak Varlık Fiziksel Çeyreklik Vadeli Baz Yük Elektrik Kontratı, sözleşmenin taraflarına 1 çeyrek 

boyunca, ilgili teklif bölgesinde teslimat çeyreğinin ilk günü saat 00.00’dan teslimat 

çeyreğinin son günü 23.59’a kadar her saat eşit miktarda olacak şekilde 1 Lot (0,1 MW) 

ve katları elektrik veriş veya çekiş yükümlülüğü getirir. Yapılmak istenen ticaret 

büyüklüğüne göre piyasa katılımcısı işlem yapacağı Lot sayısını kendisi ayarlar.   

Teklif Bölgesi Türkiye 

Minimum Ticaret Miktarı 1 Lot = 0,1 MW 

Kontrat Büyüklüğü Teslimat çeyreğindeki saat sayısı x 0, 1 MW 

Teslimat çeyreğindeki saat sayısı: Teslimat çeyreğindeki gün sayısı x 24 

Kontrat büyüklüğü teslimat çeyreğindeki gün sayısına ve yaz saati/kış saati uygulamasına 

göre değişkenlik gösterir. Kış saatinden yaz saatine geçiş yapılan gün için saat sayısı 23, 

yaz saatinden kış saatine geçiş yapılan gün için ise saat sayısı 25 olarak uygulanacaktır. 

Eşleşme Fiyatı Verilen tekliflerin eşleşmesi durumunda gerçekleşen ticaretin fiyatı teklif defterine önce 

girilen teklifin fiyatına eşit olur. 

Teklif Fiyatı ve Minimum Fiyat 

Adımı 

1 MWh elektrik enerjisinin TL değeridir. Virgülden sonra iki basamak (kuruş) olarak ifade 

edilir. Minimum fiyat adımı 0,01 TL’dir. 

Günlük Gösterge Fiyatı (GGF) Seans sonunda piyasa katılımcılarının sahip oldukları pozisyonlar için bulundurmaları 

gereken teminatın hesaplanmasında ve ilgili kontratın bir sonraki gün için işlem göreceği 

açılış fiyatının tespitinde kullanılır. 

(1) GGF aşağıdaki şekilde belirlenir: 

a)Seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı “Günlük 

Gösterge Fiyatı (GGF)” olarak belirlenir.  

b) Seans içerisinde toplam eşleşme miktarının çeyreklik kontratlarda 20 lotun altında 

olması halinde,  

1) İlgili kontratlardaki eşleşme fiyatlarının miktar ağırlıklı ortalamasının %75’i, 

2) Teklif defterinde en az 900 saniye yer alan, çeyreklik kontratlarda 20 lot ve 

üstü en iyi alış ve satış tekliflerine ait fiyatların aritmetik ortalamasının % 25’i toplanarak 

GGF belirlenir. 

c) Seans içerisinde eşleşme gerçekleşmemişse, teklif defterinde en az 900 saniye yer alan 

çeyreklik kontratlarda 20 lot ve üstü en iyi alış ve satış tekliflerine ait fiyatların aritmetik 

ortalaması GGF olarak belirlenir.  

ç) (c) bendinde belirtilen teklif miktarı şartının sağlanamaması durumunda dördüncü 

fıkrada belirtilen usullerle GGF belirlenir. 

(2) Özel işlem bildirimleri, temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile 

sentetik eşleşmeler GGF hesaplamasında dikkate alınmaz.  
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(3) Hesaplanan GGF virgülden sonra iki haneli en yakın fiyat adımına yuvarlanır. 

(4) Birinci fıkrada belirtildiği şekilde GGF hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatın 

Komisyon tarafından piyasayı doğru yansıtmadığının değerlendirilmesi durumunda 

öncelikle teorik fiyat belirleme usulüne başvurulur. Teorik fiyat belirleme usulü ile 

hesaplama yapılamaması durumunda anket ve ihale usulleri ayrı ayrı ya da birlikte 

kullanılarak GGF belirlenmesine Komisyon tarafından karar verilir.  

Açılış Fiyatı ve Günlük Fiyat 

Değişim Limiti 

Açılış Fiyatı: Her bir kontratın, ilk işleme açıldığı gün veya bir kontratın işlem görmesinin 

geçici olarak durdurulması halinde yeniden işleme açılması sırasında belirlenen baz 

fiyatını, ilk işlem gününden sonraki işlem günlerinde ise ilan edilen son günlük gösterge 

fiyatıdır. 

Günlük fiyat değişim limiti, her bir kontrat için belirlenen açılış fiyatın ±%7’sidir. Bu 

yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit 

bir üst fiyat adımına, alt limit ise bir alt fiyat adımına yuvarlanır. 

Teslimat Çeyrekleri İçinde bulunulan çeyreklik dönemi takip eden en fazla 8 çeyrek. 

Son İşlem Günü Her teslimat (vade) çeyreğinin başlangıcından önceki sondan 3. iş günü. Yurt içi piyasaların 

resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda son işlem günü bir önceki iş günüdür. 

Son işlem günü işlem bitiş saatine kadar ticaret devam eder.  

İşlem Saatleri İlgili ayın kontratının işleme açılması ile son işlem günü bitimine kadar işlem yapılabilir. 

İşlem saatleri her iş günü (yarım iş günleri hariç) 13:00’da başlar 16:00’da kapanır. 

Ticaret Metodu Vadeli Elektrik Piyasası sürekli ticaret metodu yöntemine göre işleyen bir piyasadır. Vadeli 

Elektrik Piyasasına, son işlem günü saat 16:00’a kadar teklif verilebilir, verilen teklifler 

güncellenebilir, iptal edilebilir veya pasif yapılabilir. 

Uzlaşma Şekli Fiziki Teslimattır. Kontratın satış tarafı (kısa pozisyon sahibi) anlaşılan miktarda enerjiyi, 

ilgili teklif bölgesine, teslimat çeyreği boyunca her saat, kesintisiz olarak verir/teslim eder. 

Kontratın alış tarafı (uzun pozisyon sahibi) anlaşılan miktarda enerjiyi, ilgili teklif 

bölgesinde, teslimat çeyreği boyunca her saat, kesintisiz olarak çeker/teslim alır. 

Pozisyon Limiti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanıp yayınlanan Türkiye Elektrik 

Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporunda yer alan referans senaryoya göre önümüzdeki her 

yıl için öngörülen yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarının %25’i kadar açık pozisyon 

oluşturulabilecek miktar Piyasa Pozisyon limiti olarak belirler. Belirlenen Piyasa Pozisyon 

limitinin %40’u bir önceki yılın uzlaştırmaya esas çekiş miktarları dikkate alınarak teslimat 

dönemi çeyrek olan her bir kontrata yük karakteristiği oranınca pay edilir.  Katılımcı 

pozisyon limitleri; uzlaştırma verisi çıkmış son on iki aydaki değerler dikkate alınarak her 

bir katılımcı için bulanan oran ile piyasa pozisyon limitinin çarpılmasıyla bulunur. 

Ödemeler Ödemeler, aylık olarak ve teslimat dönemini takip eden ayda gerçekleşir. Teslimat/vade 

ayının her gününün her saatinde sözleşme büyüklüğü kadar elektrik veriş ve çekiş işlemi 

gerçekleştirilir. Uzun pozisyon sahibi piyasa katılımcısı, Teslimat/vade ayı içinde teslimat 

dönemindeki gün sayısı x eşleşme fiyatı x 24 x eşleşme miktarı kadar tutarı piyasa 

işletmecisine öder. Piyasa işletmecisi de uzun pozisyon sahibi piyasa katılımcısından tahsil 

ettiği tutarı kısa pozisyon sahibi piyasa katılımcısına öder. 

Teminat Esasları Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY), Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve 

Esasları ile Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi dikkate alınır. 

 


