Cité des métiers
et de la formation

(Meslekler ve Eğitim Kenti)
6, rue Prévost-Martin
Birinci kat
Posta kutusu 192
1211 Cenevre 4
Telefon: 022 388 44 00
Faks: 022 388 44 70
www.citedesmetiers.ch/geneve
Halka açık çalışma saatleri:
Pazartesi: 13.00 - 17.00
Salı-Cuma: 10.00 - 17.00
Perşembe: 10.00 - 19.00

OFPC (Oryantasyon, meslekî
ve sürekli eğitim ofisi) Meyrin
merkezi
2bis, rue de la Prulay
1217 Meyrin
Telefon: 022 388 47 01
Faks: 022 388 47 00
Pazartesi-Cuma: 13.30 - 17.30
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Bilgi edinmek ve kaydolmak için:

Yetişkinler için meslekî
eğitim kursunu takip etmek
istiyorum...
Senelik eğitim çekinden
nasıl faydalanabilirim?

OFPC Onex merkezi

Devamlı değişen dünyamızda, vasıflı olmak,
yeteneklerini güncelleştirmek ve daha da geliştirmek
bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bir Ocak 2001 tarihli Sürekli Eğitim Hakkında
Kanun, yetişkinlerin meslekî gelişmelerinine
destek olmaktadır. Kanun, kriterlere uyan herkes
için, en fazla birbirini takip eden üç seneye mahsus
olmak üzere, senelik 750.00 İsviçre franklık bir çek
tahsis edilmesini öngörmektedir. Bu çek meslekî
açıdan gerekli olan eğitim kurslarını finanslamaya
yaramaktadır.
Bu belge çekten faydalanmak için size her türlü
gerekli bilgiyi vermektedir.
Eğitiminize hoş geldiniz!

2, rue des Evaux
1213 Onex
Telefon: 022 388 46 81
Faks: 022 388 46 80
Pazartesi-Cuma: 13.30 - 17.30
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Kamu Egitimi, Kültür ve Spor Bakanlıgı
Oryantasyon, mesleki ve sürekli egitim ofisi (OFPC)
6, rue Prévost-Martin 1205 Cenevre
Telefon: +41 22 388 44 00 • ofpc@etat.ge.ch • www.ge.ch

CENEVRE
CUMHURİYETİ
VE KANTONU

Kullanma talimatı

Başvurunuzu nasıl yapacaksınız?

Senelik eğitim çeki (CAF) nedir?

1. Kurs tarihinin, içeriğinin ve bedelinin
isteğinize uygun olduğunu belirlemek için
eğitim kuruluşuyla temasa geçiniz.
2. Eğitim kuruluşu nezdinde devam etmek
istediğiniz kursa kayıdınızı yaptırınız ve size
yazılı olarak aşağıdaki bilgilerin verilmesini
talep ediniz:
●● Senelik eğitim çeki (CAF) tahsis edilmesine hak kazandıran tasdikli kursun
referans numarası
●● Buna ait kuruluşun numarası
3. Aşağıdaki verileri temin ediniz:
●● Vergi mükellefi numaranız (Vergi formunuzda belirtilmiştir)
●● Cenevre’ye geliş tarihiniz veya, sınır
yakınında yaşayanlar için, iş mukavelesi tarihi

Azami 750 İsviçre Frangı değerinde senelik bir çektir. Takip etmek istediğiniz derslerin çeşidine göre,
size üç sene üst üste veya bir kereye mahsus olmak üzere verilebilir. Takip etmek istediğiniz dersi
seçerken, bir kereye mahsus olan ödeme miktarını İnternet sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Seçilen
kursun süresi asgari 40 saat olacaktır.

Kimler faydalanabilir?
AA Talep edilen eğitimin başlama tarihinde kantonumuzda asgari bir seneden beri ikameti olan yetişkin
vergi mükellefleri.
BB Talep edilen eğitimin başlama tarihinde asgari bir seneden beri sınır yakınında yaşayanlara mahsus
çalışma iznine sahip yetişkin şahislar.
CC Sınır bölgesinde oturumlu ve talep edilen eğitimin başlama tarihinde kantonumuzda asgari bir
seneden beri çalışmakta olan konfedereler (Cenevre dışında diğer kantonlardan olan İsviçre’liler)

Tahsis baremi

Ayrı yaşayan veya
boşanmış bekârlar

Evliler (Eşlerin
müşterek geliri)

88’340.- Frank

132’510.- Frank

95’800.- Frank (bir çocuklu)

139’970.- Frank (bir çocuklu)

103’260.- Frank (iki çocuklu)

147’430.- Frank (iki çocuklu)

110’720.- Frank (üç çocuklu)

154’890.- (üç çocuklu)

Hangi kurslarlara sübvansyon verilmektedir?
Kursların listesini nereden görebiliriz?
Senelik eğitim çeki, yaklaşık 70 kadar Cenevre eğitim kuruluşu tarafından verilmektedir ve tasdik edilmiş
olan 800’den fazla kurs için tahsis edilmiştir. Bu kurslar değişik alanları kapsamaktadır: lisanlar, bilişim,
idare ve yönetim, teknik ve zanaat, turizm, otelcilik ve lokantacılık, sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler,
sanatsal hizmetler, vs. Sadece listede belirtilmiş olan kurslar Senelik eğitim çekine hak kazandırırlar.
Bu listeye Internet’ten ulaşabilirsiniz:
CAF web sitesi: www.ge.ch/caf
OFPC web sitesi: www.ge.ch/ofpc/trouver/financier_formation.asp
SBPE web sitesi: www.ge.ch/bourses/formation/
Cité des métiers et de la formation web sitesi: www.citedesmetiers/geneve
Kursların listesine ulaşmak için ilaveten Meslekler ve Eğitim Kenti’nde veya Cenevre Kantonu üç OFPC
adreslerinden birine de danışabilirisiniz (Bak: Sayfa 4). Tasdik edilmiş olan kursları veren kuruluşlar da
Senelik eğitim çekini almaya hak kazandıran kurslarının listesini kullanımıza sunarlar.

●● Senelik eğitim çeki (CAF) tahsis edilmesine hak kazandıran tasdikli kursun
referans numarası
●● Kuruluşun numarası
●● Kursların başlama tarihi.
4. www.ge.ch/caf tan çek talebinizi yapınız. En
kolay ve çabuk yöntem budur!
Internet hakkında bilgili değil iseniz, Meslekler
ve Eğitim Kenti’nde veya Cenevre’de bulunan
OFPC’nin üç adresinden birine başvurunuz
(Bak: Sayfa 4).
Dikkat: Talebiniz sadece kursun başlama tarihinden önce yapıldığı takdirde dikkate alınacaktır.

Talebiniz ne şekilde değerlendirilecektir?
Talebiniz kaydedildikten sonra, SBPE (Burs ve Eğitim Kredisi Servisi) tarafından şu şekilde
değerlendirilecektir:
●● Karar size mektupla bildirilecektir.
●● Sizden ek bilgiler istenebilir (bu durumda, istenilenleri lütfen SBPE’ya ulaşmasına dikkat ediniz.
Bu Servis açıkça talepte bulunmamış ise birşey yollamayınız).
●● Karar olumlu ise, çek size yollanacaktır. Siz de çeki eğitim kuruluşuna takdim edeceksiniz.
●● Sadece SBPE talebinizle ilgili muameleler ve işlemler hakkında sizi bilgilendirebilir.
●● CAF talebiyle ilgili tüm belgeler sadece SBPE/CAF, case postale 192, 1211 Genève 4 adresine
gönderilecektir.
Senelik eğitim çeki, SBPE tarafından aynı kurs için tahsis edilen başka bir yardımla birleştirilemez.

İş ve işçi bulma kurumuna kayıtlı kişilere önemle hatırlatırız ki, Kantonal İş Kurumu (OCE) kararı
gereğince takip edilen eğitimler için yapılan malî yardım, genel olarak işsizlik sigortası tarafından
karşılanmaktadır. Senelik eğitim çekinin yardımıyla takip edilen eğitimler, iş arama veya çalışmaya
yönelik zamana engel olmamalıdır. Tereddüt halinde veya olası zorlukları önlemek için OCE’nin
personelden sorumu yetkilisinin görüşünü almak zorunludur.

