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“Sürekli eğitim” mi almak 
istiyorsunuz? 
Sizi bu konuda 
destekliyoruz! 
 

 

Hızla değişen dünyada sürekli eğitim artık bir gereklilik haline geldi. Eğitim 

kuponu sayesinde sizi sürekli eğitime katılma konusunda destekliyoruz.   

Bu belgede aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:  

− Sürekli eğitim kuponu nedir?  

− Kimler sürekli eğitim kuponundan yararlanabilir? 

− Hangi kurslar desteklenmektedir? 

− Sürekli eğitim kuponu başvurusu nasıl yapılır? 

 

  



Sürekl i  eğ i t im kuponu nedir ? 

Sürekli eğitim kuponu 500 CHF değerindedir ve sizin sürekli eğitime 

katılımınızı destekler. Kurslar hakkında detaylı bilgiyi 

www.weiterbildungsgutschein.li adresinde bulabilirsiniz. Kupon sadece 

doğrudan kurs ücreti için kullanılabilir.  

 

Kimler  Yarar lanabi l i r?  

− Lihtenştayn’da yaşıyor olmalısınız 

− 20-65 yaş aralığında olmalısınız 

− Vergilendirilebilir yıllık geliriniz (Vergi beyan formunun 21. Maddesi) 
aşağıdaki miktarları geçmemeli. 

o Tek yaşayan/tek ebeveynler için maksimum 65'000 CHF 
o Evli / resmi birliktelik içindeki kişiler için 77'000 CHF 

 

Hangi  kurs lar  desteklenmektedir ?  Güncel  kurs  l i stes ine  
nereden  ulaş ı labi l i r ? 

On'dan fazla kurs merkezinin sunduğu 800’ün üstünde seçenekten birini 

seçebilirsiniz. Kurs çeşitliliği çok zengindir: Yeni bir dil mi öğrenmek veya 

bilgilerinizi tazelemek mi istiyorsunuz? Okuma yazma yeteneklerinizi ve 

bilgisayar kullanimina daha iyi hâkim olmayı mı amaçlıyorsunuz? 

www.weiterbildungsgutschein.li adresini ziyaret edin ve seçeneklerin size 

ilham vermesine izin verin.  

 

Hangi  kurs lar  destek  kapsamı  d ı ş ındadır ?   

Meslek okulları, üniversite ve benzeri resmi eğitim kurumlarının sundukları 

kurslar sürekli eğitim kuponunun kapsamı dışındadır. Kupon diğer destek 

programlarıyla birlikte kullanılamaz (Örneğin, APA tarafından desteklenen dil 

kursları). 

 

http://www.weiterbildungsgutschein.li/
http://www.weiterbildungsgutschein.li/


Hangi  koşul lar ın  yer ine  get i r i lmesi  gerekir ?   

- Sürekli eğitim kuponu başvurusunun kurs başlamadan önce yapılması 
gerekir. Kurs başlangıcından sonra yapılan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

- Kurs başlangıcı 2023 yılında gerçekleşmelidir.  
- Kursa en az %80 oranında katılım gösterilmelidir. Aksi takdirde, kuponun 

vakfa geri ödenmesi gerekir.  

 

Sürekl i  eğ i t im kuponu başvurusu  nas ı l  yapı l ı r ?   

1. Web sayfamızdan veya kurskitabından bir kurs seçin ve ilgili kurs 
merkezine danışarak seçtiğiniz kursun ihtiyaç ve dileklerinize uygun 
olduğundan emin olun.  

2. Başvuru için aşağıdaki belgelerde yer alan bilgilere ihtiyacınız olacak: 
a. Geçerli bir kimlik belgesi (Kimlik kartı, pasaport veya oturum izni 

kartı) 
b. En güncel vergi beyan formu 
c. Kurs merkezinin adı, seçilen kursun adı ve başlangıç tarihi 

3. Web sayfamızdaki başvuru formunu doldurun. 
www.weiterbildungsgutschein.li 

 

Sonraki  adımlar  ne ler ? 

1. Die Stiftung Erwachsenenbildung (Sürekli Eğitim Vakfı) başvurunuzu 
inceler.  

2. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulması halinde vakıf sizinle iletişime girer.  
3. Başvurunuzun olumlu kabul edilmesi halinde kişiselleştirilmiş sürekli 

eğitim kuponunuz bir kodla beraber size gönderilir.  
4. Kurs için eğitim sağlayıcısına şimdi kaydolun. Kurs başvurusu sırasında 

kuponda yer alan kodu girin.  
5. Kurs ücretinin 500 CHF’ tan yüksek olması halinde, kurs merkezi geri 

kalan tutarı fatura olarak adınıza gönderir.  
6. Hala CHF 500'dan geri bakiye kaldıysa bunu başka kurslar için kullanın. 

 

 

 

 

http://www.weiterbildungsgutschein.li/


Danış mak istedi ğiniz  b ir  konu  mu var ?  Kurs  araması  veya  

başvur u hakkında  sor u l ar ın ız  mı  var ?  

Stiftung Erwachsenenbildung, Landstrasse 92, 9494 Schaan, 

stiftung@erwachsenenbildung.li, +423 232 95 80 

 

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Postplatz 2, 9494 Schaan, 

info.abb@llv.li, +423 236 72 00 

Pazartesi’den Cuma’ya, Saat 8.00-11.30 ve 13.30-17.00 arası.  
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