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INTRADAY 
MARKET

Gün İçi Piyasası; Gün Öncesi Piyasası 
ve Dengeleme Güç Piyasası ile eş 
zamanlı olarak çalışan, dengesizliği 
azaltma amacı taşıyan ve fiziksel 
teslimat zorunluluğu bulunan, “Sürekli 
Ticaret”in yapıldığı organize spot 
elektrik piyasasıdır. 

Intraday Market is an organised spot 
electricity market intended to reduce 
imbalance, featuring “Continuous 
Trading” with a physical delivery 
obligation and operating simultaneously 
with the Day Ahead Market and 
Balancing Power Market. 
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INTRADAY 
MARKET
NEAR REAL-TIME, 
CONTINUOUS TRADING

Elektrik Piyasasında katılımcıların daha dengeli ve etkin bir rol üstlenmesini sağlamak amacıyla 1 Temmuz 2015 
tarihinde faaliyete geçirilen spot elektrik Gün İçi Piyasası (GİP), gerçek zamana yakın ticaret imkânı ile piyasa 
katılımcılarına kısa vadede portföylerini dengeleme fırsatı sunmaktadır. 

Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası arasında bir “köprü” niteliği taşıyan GİP; katılımcıların Gün Öncesi 
Piyasası’nda değerlendiremedikleri kapasitelerini, Gün Öncesi Piyasası kapanış zamanından sonra değerlendirme 
şansı vererek ek ticaret alanı sağlamaktadır. 

Sistem ve piyasa işletmecisi açısından GİP;
 İletim sisteminin güvenliğine katkı sağlar,
 Dengesizlik hacmini ve talimat miktarını azaltır,
 Piyasalardaki likiditeyi artırır.

Piyasa katılımcısı açısından GİP;
 İlave ticaret imkanı sağlar,
 Gün Öncesi Piyasası’nda maksimum 34 saate varan fark nedeniyle öngörülemeyen dengesizlikleri gerçek zamana

 daha yakın giderme imkânı sunar.

Put into operation on 1 July 2015 with a view to ensure that the participants assume a more balanced and effective 
role in the Electricity Market, Intraday Market (IDM) enables the market participants to balance their portfolios in the 
short term through near real-time trading opportunity. 

IDM, a “bridge” between the Day Ahead Market and the Balancing Power Market, provides an additional trading 
opportunity, giving the participants in order to use, after the closing of Day Ahead Market, their capacities that they 
could not use in the Day Ahead Market.

In terms of the system and market operator: 
 Contributes to transmission system security
 Decreases in imbalance and instruction
 Increases liquidity in the markets

In terms of market participants: 
 Additional trading platform
 Maximum 34 hours difference between Day Ahead Market
 Possibility of balancing unpredictable imbalances closer to real time


