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Bu sertifika, 7346 Sayılı Kanun’un 33’üncü maddesiyle 6446 Sayılı Kanun’a eklenen EK MADDE 5 ve 02.04.2022 tarihli ve 31797 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereğince tanzim edilmiştir. 



ŞARJ İSTASYONU KURULUM VE 
İŞLETME SERTİFİKASI 

 

 

 Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
 

 

A) Şarj Ağı İşletmeci Lisansı Sahibi’nin Hak ve Yükümlülükleri 

 

a) Sertifika Sahibi’ne ait istasyonda şarj hizmetini Yönetmeliğin 23’üncü maddesinde sayılan haller hariç 

olmak üzere sürekli, kaliteli ve kesintisiz olarak sunma, 

b) Şarj hizmetini, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin sağlamak, 

c) Şarj hizmeti fiyatını ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek, ilan etmek ve uygulamak, 

ç) Şarj hizmeti karşılığında kullanıcılardan şarj hizmeti fiyatı esas alınarak hesaplanan bedel dışında her ne 

ad altında olursa olsun ayrı bedel talep etmemek, 

d) Şarj hizmeti sunumundan kaynaklanabilecek cana ve mala karşı maddi zarar ve ziyanı tazmin etmek, için 

gerekli mali sorumluluk sigortalarını yaptırmak, 

e) Mevcut mevzuat ve EPDK tarafından bundan sonra da ihdas edilecek ikincil mevzuat kapsamında oluşacak 

yükümlülüklere uymak 

ile yükümlüdür. 

 

 
B) Sertifika Sahibi’nin Hak ve Yükümlülükleri 

 
a) Şarj Ağı işletmecisinin kendi şarj ağına bağlı olarak çalışmak, 
b) Şarj Ağı’na bağlı şarj istasyonlarında şarj ünitesiyle uyumlu soket yapısına sahip her türlü elektrikli araca 
şarj hizmeti kesintisiz sağlamak ve gerekli ekipmanı, donanımı bulundurmak, 

c) Şarj hizmeti karşılığında kullanıcılardan şarj hizmeti fiyatı esas alınarak hesaplanan ve Şarj Ağı 

İşletmecisine ödenen bedel dışında her ne ad altında olursa olsun ayrı bedel talep etmemek, 

ç) Şarj hizmeti sunumundan kaynaklanabilecek cana ve mala karşı maddi zarar ve ziyanı tazmin etmek için 

gerekli mali sorumluluk sigortalarını yapmak, 

d) Şarj istasyonunun/istasyonlarının Şarj Ağı İşletmeci Lisansı Sahibi’nin Şarj Ağı’yla ve elektrikli araçlarla 

iletişiminde kullanılan haberleşme protokollerinin birbirleriyle uyumlu olmasını sağlamak, 

e) İstasyon alanı veya alan içerisindeki unsurlara ilişkin olarak Şarj Ağı işletmecisinin markasına ait giydirmeyi 

yapmasına ve görsel ve yönlendirme işaretlerini kullanmasına vs. muvafakat etmek 

ile yükümlüdür. 

AKSA MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ 
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