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ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET VEREN
ENERJİ PİYASALARI

ENERGY MARKETS
PROVIDING SERVICES IN LINE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

Gün Öncesi Piyasası, ikili anlaşmaları 
tamamlayıcı bir piyasa olup, elektriğin 
teslimat gününden bir gün öncesinde 
elektrik ticareti ve dengeleme 
faaliyetleri için kullanılan, elektrik
enerjisi referans fiyatlarının (Piyasa 
Takas Fiyatı - PTF) oluştuğu organize 
spot elektrik piyasasıdır.

Day-Ahead Market is complementary 
market for bilateral contacts and is 
the market which reference price of 
electricity (Market Clearing Price - MCP) 
is formed and used for electricity
trading one day before delivery day 
and balancing activities.



DAY-AHEAD 
MARKET
REFLECTS TURKEY’S 
POWER & DYNAMISM

Tasarımı, yazılımı ve işletimiyle, ülkemizin enerji piyasalarının gelişiminde “öncü” ve “rehber” konumunda olan 
organize spot elektrik Gün Öncesi Piyasası (GÖP); şeffaf, rekabetçi ve uluslararası piyasalara entegre bir elektrik 
piyasası hedefiyle, 1 Aralık 2011 tarihinde kuruldu.

2015 yılında faaliyetleri EPİAŞ’a devrolan Gün Öncesi Piyasası, 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren yeni yazılımıyla 
hizmet vermeye başladı. EPİAŞ’ın tamamen kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiği bu yazılım, ülkemizin enerji 
piyasalarının gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır.

Gün Öncesi Piyasası’nda;

Gün Öncesi Piyasası’na katılan piyasa katılımcıları saatlik, blok veya esnek teklif sunabilirler.

With its design, software and operation, the organized spot power Day Ahead Market
(DAM), which is the “pioneer” and “guide” in the development of our country’s energy
markets, was established on 1 December 2011.

DAM’s operations were transferred to EXIST in 2015, started to provide service with the new
software developed by EXIST entirely from its own resources as of 1 June 2016.

Day Ahead Market;

Day Ahead Market participants can submit hourly, block or flexible offers.

Piyasa katılımcılarının sunduğu teklifler ayrım gözetmeksizin değerlendirilir.

Faaliyetler şeffaflık ve sorumluluk ilkelerine uygun şekilde yürütülür.

Sistem işletmecisine dengelenmiş bir sistem bırakılır.

Sistem işletmecisine kısıt yönetimi yapabilme imkânı sağlanır.

Evaluation of offers submitted by market participants non-discriminately.

Conducting activities according to transparency and liability principles.

Ensuring a balanced system for system operator.

Allowing congestion management for system operator.


