
ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARINA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİNE İLİŞKİN REHBER 

 

 

RUHSATLANDIRMA ADIMLARI 

SÜREÇ AÇIKLAMA 

1. Elektrikli araç şarj istasyonu inşa edilirken istasyonda yapı tanımı kapsamına giren 

unsurların bulunması halinde “YAPI RUHSATI” ve “YAPI KULLANMA İZİN 

BELGESİ” alınız. 

- Bir inşai faaliyet kapsamında olmadan, 

yerinde yapı gerektirmeden, sadece montaj 

ve elektrik bağlantısı niteliğinde olanlar yapı 

tanımı kapsamına girmeyeceğinden yapı 

ruhsatı ve yapı kullanma iznine gerek 

olmayacaktır. 

2. Elektrikli araç şarj istasyonu kurulum aşamasında ilgili elektrik dağıtım şirketinin 

olumlu görüşünü alınız. 

 

3. Elektrikli araç şarj istasyonlarını otoparklarda, alışveriş merkezlerinin otopark 

alanı olarak ayrılmış yerlerinde ve akaryakıt/LPG istasyonları dâhil bütün 

gayrisıhhi müesseselerde tali faaliyet olarak ruhsata ekletebilirsiniz.  

- Belirtilen bu yerlerde üçüncü kişiler 

tarafından işletilecek elektrikli araç şarj 

istasyonlarına müstakil ruhsat 

düzenlenmektedir. 

- Belirtilen yerler dışında yetkili idarelerce 

uygun görülen ve imar planında bu amaca 

ayrılmış olan diğer yerlerde de müstakil 

olarak açılabilmektedir.  

4. İşyeri ruhsatı başvurusu yapılmadan önce iş yerinin İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe uygun hale getiriniz. 

5. İş yerini tanzim ederken; 

a. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmış olmasına, 

b. Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin 

alınmış olmasına, 

c. Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda gerekli 

izinlerin alınmış olmasına, 

d. İnsan sağlığına zarar verilmemesi ile ilgili düzenlemelere uyulmuş olmasına, 

e. Doğanın korunması ve çevre kirliliğine yol açılmaması ile ilgili 

düzenlemelere uyulmuş olmasına, 

 



f. Yangın ve patlama ile ilgili düzenlemelere uyulmuş olmasına, 

g. Genel güvenlik ile ilgili düzenlemelere uyulmuş olmasına, 

h. Trafik ve karayolları ile ilgili düzenlemelere uyulmuş olmasına, 

i. İmar ve kat mülkiyeti ile ilgili düzenlemelere uyulmuş olmasına, 

Dikkat ediniz.  

6. İşyeri ruhsatı başvurusunda Yönetmelik ekinde yer alan ÖRNEK 2 GAYRİSIHHÎ 

MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU’nu doldurunuz. 

- Başvurunuzu, iş yerinin bulunduğu yerdeki 

belediyeye (büyükşehirlerde büyükşehir ilçe 

belediyeleri) yapabilirsiniz.  

7. Formun 3. Maddesinde yer alan faaliyet konusunu “ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ 

İSTASYONU” olarak belirtiniz. 

- Faaliyet konusunun Yönetmelik’te 

belirtildiği şekilde girilmesi gerekmektedir.  

8. Formun 14. Maddesinde yer alan “ÜÇÜNCÜ SINIF” seçeneğini işaretleyiniz.  - İstasyonlar, Yönetmeliğe göre 3. Sınıf 

gayrisıhhi müessesedir. 

9. Elektrikli araç şarj istasyonları Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

kapsamında olmadığı için Formun 16. Maddesindeki seçenekleri boş bırakabilirsiniz. 

 

10. İş yerinin karayolu trafik güvenliği gerektiren bir yerde olması durumunda “GEÇİŞ 

YOLU İZİN BELGESİ” aranmaktadır. Bu belge varsa Formun 17. maddesindeki 

“VAR” seçeneğini işaretleyiniz.  

- Belgeli işletmeler içinde açılacak şarj 

istasyonları için mevcut tesisin belgesi 

kullanılabilmektedir. 

- Geçiş yolu izin belgesi, şehir içi veya şehir 

dışı ayrımı yapılmadan tüm karayollarında 

aranan bir belge olup belediye ve mücavir 

alan sınırları içinde tüm yollar bakımından 

belediyelerden (büyükşehirlerde büyükşehir 

belediyeleri), diğer yerlerdeki yollarda ise 

yolu yapan ve bakım altında tutan kuruluştan 

alınması gerekmektedir.  

11. Şarj istasyonları için Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

kapsamında yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması yeterli olup Formun 

18. Maddesindeki seçenekleri boş bırakabilirsiniz.  

- Otuz kişiden fazla çalışanı olacak şarj 

istasyonlarında itfaiye raporu alınması 

zorunlu olduğu için formun buna uygun 

doldurulması gerekmektedir.  

12. Elektrikli araç şarj istasyonları tehlikeli atıklarla ve atık yönetimi ile ilgili özel bir 

düzenlemeye tabi olmadığı için Formun 20. Maddesindeki seçenekleri boş 

bırakabilirsiniz. 

- Bununla beraber 2872 sayılı Çevre Kanunu 

ve bu Kanun kapsamında çıkarılan tali 



mevzuat hükümlerine uyulması 

gerekmektedir.  

13. Doldurduğunuz formu ekleriyle birlikte belediyeye teslim ediniz ve işyeri açma izni 

harcını ödeyerek ruhsatınızı teslim alınız.  

- Harcın hesabında iş yeri faaliyet alanı, araç 

şarj istasyonu faaliyet alanı ile araç şarj 

üniteleri nedeniyle faydalanılan alanlar 

toplamı olacak şekilde hesaplanmaktadır. 

14. Ruhsatı düzenleyecek olan belediyenin başvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde 

yapacağı ruhsatı kesinleştirici nitelikteki denetiminde tespit edilecek mevzuata 

aykırılıkları ve eksiklikleri gideriniz. 

- Yapılacak denetimde mevzuata uygun 

olmayan unsurların veya noksanlıkların 

tespit edilmemesi halinde ruhsatınız 

kesinleşmiş olacaktır.  

15. Faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamı dışındaki mevzuat hükümlerine 

uygunluğunun işletmeci sorumluluğunda olduğunu unutmayınız. 

 

 


