
ELEKTRİK PİYASASI KANUNU’NA, ELEKTRİKLİ ARAÇ VE 
ŞARJ İSTASYONLARINA İLİŞKİN YENİ HÜKÜMLER 

EKLENDİ

25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 7346 sayılı Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 6446 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu’na “Şarj Hizmeti” başlığı altında 
elektrikli araç ve şarj istasyonlarına ilişkin yeni bir madde 
eklenmiştir. 

Ek madde ile şarj hizmeti; şarj ağı işletmeci lisansı 
kapsamında, daha ayrıntılı düzenlemelerin yer alacağı 
yönetmelikler uyarınca yürütülecektir. Şarj ağı işletmeci lisansı 
sahibi, şarj istasyonu kurdurulması veya işlettirilmesi ve 
elektrikli araç kullanıcıları ile sadakat sözleşmesi yapabilme 
hak ve yetkisine sahip olacaktır.

Şarj hizmetinin sağlanmasında asli sorumluluk şarj ağı 
işletmeci lisansı sahibinin olacaktır. Şarj ağına dahil olacak 
münferit şarj istasyonu işletmecileri, Elektrik Piyasası 
Düzenleme Kurumunun belirlediği usul ve esaslar 
çerçevesinde şarj ağı işletmecisi tarafından verilecek yetki 
belgesi ile faaliyet göstereceklerdir. 

Şarj hizmetinin, sertifikalı şarj istasyonu işletmecisince 
sağlanması, şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin mevzuattan 
kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını ortadan 
kaldırmayacaktır.

Şarj hizmeti fiyatı, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından hazırlanan usul ve esaslar dahilinde serbestçe 
belirlenecektir.

Şarj hizmetine ilişkin daha ayrıntılı düzenlemelerin yer alacağı 
yönetmelik ve düzenlemeler 25 Mart 2022 tarihine kadar 
yürürlüğe konacaktır. Halihazırda şarj hizmeti faaliyeti gösteren 
kişiler, çıkarılacak bu yönetmelik ve düzenlemelerin yürürlüğe 
girişinden itibaren dört ay içerisinde durumlarını yeni mevzuata 
uygun hale getirmekle yükümlü olacaklardır. 

NEW PROVISIONS REGARDING ELECTRIC VEHICLES 
AND CHARGING STATIONS HAVE BEEN ADDED TO THE 

ELECTRICITY MARKET LAW 

A new article titled “Charging Service” regarding electric 
vehicles and charging stations has been added to the 
Electricity Market Law No. 6446, with the Law Amending 
Certain Laws No. 7346, published in the Official Gazette dated 
25 December 2021 and numbered 31700.

The newly added article requires charging services to be 
carried out under a charging network operator license and in 
accordance with secondary regulations to be introduced to 
regulate this area in further detail. A charging network operator 
license holder will have the right and authority to procure 
establishment or operation of charging stations and conclude 
loyalty agreements with electric vehicle users. 

The primary responsibility for the provision of the charging 
service will be on the charging network operator license holder. 
Individual charging station operators are to be authorized by a 
certificate to be issued by the charging network operator 
pursuant to the terms and conditions to be determined by the 
Energy Market Regulatory Authority.

The fact that charging services may be provided by a certified 
charging station operator will not relieve charging network 
operator license holders from their obligations and liability 
arising from applicable laws and regulations.

Charging fees may be determined freely within the framework 
of the procedures and principles prepared by the Electricity 
Market Regulatory Authority.

The secondary regulations, which will include more detail 
regarding the charging service, will enter into force until 25 
March 2022. Persons currently engaged in charging service 
activities will be obliged to comply with the new legislation 
within four months from the date of entry into force of these 
secondary regulations to be issued.
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