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POWER FUTURES 
MARKET

Elektrik Piyasası katılımcılarına fiyat 
riskinden korunma ve geleceğe yönelik 
fiyat beklentilerini görme imkânı 
sunan Vadeli Elektrik Piyasası; piyasa 
katılımcılarının fiziksel teslimatlı, vadeli 
elektrik ticareti gerçekleştirebildikleri 
organize bir piyasadır. 

Power Futures Market which provides 
market participants the opportunity 
of protection against price risks and 
seeing future price expectations is 
an organised market where market 
participants can perform forward 
electricity transactions with physical 
delivery.
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POWER 
FUTURES 
MARKET
TURNING POINT 
IN ENERGY TRADE

Türkiye’nin enerji sektöründe “bölgesel ticaret merkezi” olma hedefi doğrultusunda büyük bir adım olan 
Vadeli Elektrik Piyasası (VEP), EPİAŞ tarafından 1 Haziran 2021 tarihinde hizmete sunulmuştur.

Piyasa katılımcılarının fiziksel teslimatlı, vadeli elektrik ticareti gerçekleştirebildikleri organize bir piyasa olan VEP, 
gelecekte oluşacak fiyat değişimlerine karşı alış veya satış fiyatlarını sabitleyerek piyasa katılımcılarına fiyat riskinden 
korunma ve geleceğe yönelik fiyat beklentilerini görme imkânı sunmaktadır. 

EPİAŞ’ın yüklendiği “merkezî karşı taraf” rolü ile VEP’te yapılan elektrik ticareti ödemeleri ve fiziksel teslimat garanti 
altına alınarak piyasa katılımcıları karşı taraf riskinden korunmaktadır. 

Her seans sonunda yayımlanan Günlük Gösterge Fiyatı (GGF), piyasa katılımcılarına ve yatırımcılara fiyat sinyali 
oluşturmakta, oluşan fiyat sinyali yatırımcılara öngörülebilirlik sağlamaktadır. 

Power Futures Market (PFM), a big step forward towards Turkey’s goal of becoming a “regional energy trade center”, 
was brought into service by EXIST on the 1st June 2021.

PFM, an organised market where market participants can perform forward electricity transactions with physical 
delivery, provides market participants the opportunity of protection against price risks by fixing the buying or selling 
prices against future price changes and seeing future price expectations. 

Acting as a “central counterparty”, EXIST guarantees the payments of trades performed on PFM and physical delivery, 
thus protecting market participants from counterparty risks. 

Daily Index Price (DIP) announced in the end of each session creates a price signal for the market participants and 
investors, which price signal provides predictability for the investors.  


