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 10’dan (ondan) az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör 

işverenleri. 

 

 
 

Yasal Dayanak: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7. maddesi ile 24/12/2013tarihli 

ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi. 
 

10’dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve 

güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 1/1/2014 tarihinden itibaren sigortalı başına 

günlük brüt asgari ücretin tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,4’i, çok tehlikeli sınıfta yer alan 

işyerlerinde %1,6’sı işverene ödenmektedir. Finansmanı SGK (Kısa vadeli sigorta kollarından) 

tarafından karşılanmaktadır. 

 

Teşvikten yararlanma şartları: 

 Türkiye genelinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ondan az çalışanın 

bulunması, 

 Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, 

 Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması, 

 Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, 

 Kurum adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yansıtma faturası düzenlenmesi ve üniteye 

verilmesi, 

 İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 

verilmesine ilişkin hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması gerekmektedir. 

Notlar: 

Ödemeler: 

 Birinci dönem destek ödemeleri Ocak, Şubat ve Mart ayları için Mayıs ayının sonunda, 

 İkinci dönem destek ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için Ağustos ayının sonunda, 

 Üçüncü dönem destek ödemeleri Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için Kasım ayının sonunda, 

 Dördüncü dönem destek ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık ayları için izleyen yılın Şubat ayının 

sonunda gerçekleştirilir. 

Rakamlarla Teşvik Örnekleri (2023 rakamlarına göre) 

DESTEK TUTARI (Bir Sigortalı İçin 30 Günlük) 

SPEK Alt Sınır (tehlikeli işyeri) SPEK Alt Sınır (Çok Tehlikeli İşyeri) 

140,11 TL 160,13 TL 

 

 

 Ocak, Şubat ve Mart ayları için Nisan ayının, 

 Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için Temmuz ayının, 

 Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için Ekim ayının, 

 Ekim, Kasım ve Aralık ayları için izleyen yılın Ocak ayının sonuna kadar başvuru yapılır. 

 

 

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işverenler, iş sağlığı ve 

güvenliği desteğinden yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği ünitelere tebliğde 

yer alan ek-1’de belirtilen başvuru formu ile müracaat ederler. 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

1) Kimler Yararlanabilir? 
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