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KONU: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ.
Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için
sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirleyen “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK” 24.12.2013 tarih ve 28861
sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre:
A. Destekten Yararlanacak İşyerlerinin Tespiti:
1- Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Kurum tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları
esas alınacaktır.
2- Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinin işverenleri faydalanacaktır.
3- İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.
B. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Bedellerinin Tespiti:
1- Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri
işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı
esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilecektir.
2- Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet
bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime
esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sı kadar olacaktır.
3- Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, ikinci fıkrada belirtilen yüzdelerin
aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit
edilecektir.
C. Başvuru ve Desteğin Ödenme Şekli:
1- Genel Müdürlük sözleşme yapan ve ödeme kapsamında olan işyerlerinin belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde tespit edilmesini sağlamak amacıyla Kuruma İSG-KATİP’e erişim yetkisi
sağlayacaktır.
2- Kurum, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, üçer aylık dönemler halinde
hesaplayacaktır. Dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene
ödenecektir.
3- Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde,
destek tutarları bu borca mahsup edilecektir.
4- Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için başvuru yapılacaktır. Yapılacak
başvuru ve ödeme ile ilgili uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlığın uygun görüşü
doğrultusunda Kurum tarafından belirlenecektir.
Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerinin
yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır.
Yönetmelik hükümleri 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ondan az çalışanı bulunan
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işveren ve vekillerinin söz konusu
destekten yararlanması için yönetmeliği incelemelerini önemle hatırlatırız.
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