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NATURAL GAS 
FUTURES MARKET

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

The Natural Gas Futures Market which 
provides market participants with the 
opportunity to hedge against price risks 
and to see future price expectations 
is an organised market where market 
participants can trade forward natural 
gas transactions with physical delivery. 
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NATURAL GAS 
FUTURES 
MARKET
TURNING POINT IN 
NATURAL GAS TRADE 

Enerji ticaretinin söz konusu olduğu her alanda rekabetçi, şeffaf, güvenilir, öngörülebilir ve sürdürülebilir 
piyasalara yönelik ürün ve hizmetler geliştirme hedefini birbiri ardına gerçekleştiren EPİAŞ; 
1 Ekim 2021 tarihinde canlı işlemlere açılan Vadeli Doğal Gaz Piyasası  (VGP) ile uluslararası standartlarda 
hizmet veren enerji piyasalarına bir yenisini daha eklemiştir. 

VGP’de aylık, çeyreklik ve yıllık ürünler için işlem yapabilen piyasa katılımcıları, 
doğal gazın gelecekteki fiyatını öngörme ve fiyat riskinden korunma imkânına sahip olmaktadır. 
Tezgâh Üstü Piyasalarda bulunmayan “merkezî karşı taraf garantisi” ve “regülasyona tabi olma” avantajları, 
yeni yatırımlar için güven ortamı oluşturmaktadır. 

EPİAŞ tarafından, yerli ve millî kaynaklar kullanılarak tasarlanan ve geliştirilen VGP, 
bölgemizdeki uluslararası doğal gaz ticaretinin seyrini değiştirecek, 
Türkiye’yi “lider” ülke haline getirebilecek nitelikte önemli bir adım…

Achieving, one after another, its respective goals intended to develop products and services for competitive, 
transparent, reliable, predictable and sustainable markets in all areas of energy trade, EXIST has most recently 
introduced Natural Gas Futures Market (GFM), opened for live transactions on 1 October 2021, as a new addition to 
the energy markets that provide service in accordance with international standards. 

Market participants who can perform transactions for monthly, quarterly and annual products in GFM have the 
opportunity to predict the future natural gas prices and hedge against price risks. The advantages of “central 
counterparty guarantee” and “being subject to regulation” that are not available in the Over-the-Counter Markets 
create an environment of trust for new investments. 

Designed and developed by EXIST using domestic and national resources, GFM is an important step that can possibly 
change the course of international natural gas trade in our region, and turn Turkey into a “Leader” country…


