
STAJ ÜCRETLERİNE DEVLET KATKISI  
ÖĞRENCİ VE İŞVEREN BİLGİ FORMU 

 
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre işletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin bir kısmının işsizlik 

sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamında staj yapan ve ücret alan öğrencilerin işyerlerine 

“işletmede yirmiden az personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının % 30’unun üçte ikisi, yirmi ve üzeri personel 

çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının % 30’unun üçte biri”  devlet katkısı olarak yatırılacaktır. Yatırılan ücret net asgari 

ücretin %30’undan az olamaz. 

AÇIKLAMALAR:  
- Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet teşviki yapılmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrenciler 

için bu formun doldurulmasına gerek yoktur. 
- Öğrenci işletmeden ücret almıyorsa bu formun doldurulmasına gerek yoktur. 

 

ÖĞRENCİYE AİT BİLGİLER   

 ADI SOYADI :  YIL:                               AY: 

T.C. KİMLİK NO : 
 ÜCRET ve TEŞVİK BİLGİSİ 

(Bu kısım okul tarafından 
doldurulacaktır) 

DOĞUM TARİHİ :  Yatırılması Gereken Ücret : 

ÖĞRENCİ NO :  Yatırılan Ücret: 

BÖLÜM / PROGRAM :  2/3 Teşvik Miktarı: 

TELEFON :  1/3 Teşvik Miktarı: 

 

İŞLETMEYE AİT BİLGİLER 

İŞLETMENİN /FİRMANIN ADI : 
 
 

VERGİ KİMLİK NO / T.C.NO : 

ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI : 

TELEFON : 

ADRES 
 
 

: 
 
 

BANKA IBAN NO 
(TR00 0000 0000 0000 0000 0000 00 gibi okunaklı 
aralarda boşluk bırakarak yazınız.) 

TR  

IBAN SAHİBİNİN ADI SOYADI 
(IBAN No ile hesap sahibinin ismi aynı kişiye ait 
değilse ödeme yapılmamaktadır.)  

: 

ÖĞRENCİYE KAÇ GÜN ÜZERİNDEN ÜCRET ÖDENDİ: 
(Raporlu, İzinli, gelmediği günler için ücret 
ödenmediyse lütfen belirtiniz) 30 gün çalışması 
durumunda 30 yazmanız yeterlidir. 

: 

 
LÜTFEN DİKKAT: IBAN no ile IBAN sahibi bilgileri tutarlılık göstermediğinden eksik ve hatalı bilgi nedeniyle firmalara teşvik 

tutarı yatırılamamaktadır. Örneğin IBAN no sahibi bankada YATIRIMCI ANONİM ŞİRKETİ olarak kayıtlıysa bu şekilde yazınız. 
YATIRIMCI AŞ yazmanız durumunda bankada isim uyuşmadığından teşvik parası yatırılamamaktadır. Şahıs hesap isimlerinde 
kısaltma kullanmayınız. 

 
NOT: İşyerine devlet katkısının ödenebilmesi için Öğrenciye ücret ödendiğine dair banka dekontunun 
veya ödeme belgesinin her ayın 4’üne kadar bu belge ile okulumuza ulaştırılması gerekmektedir. 
Dekont göndermeyen işyerlerine ödeme yapılmayacaktır.  
 

e-Posta: kaynarcamyo@subu.edu.tr  


