FRANCHISE KOŞULLARI
Zümre Özel Eğitim Kuruluşu olan Antalya Güneşi 2014 yılında kurularak; modern, yenilikçi, güvenli,
kaliteli ve yüksek standartlarda okul öncesi eğitim vermektedir.
Okulumuz gelişimsel gereksinimleri karşılamayı, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini
desteklemeyi, öğrencinin tüm gelişim alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı,
çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir.
Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine
getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketim, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri edinen, çağdaş
dünyaya ayak uyduran, kültürel ve milli değerlere sahip çıkan, güzel sanatlara duyarlı bireyler
yetiştirmeniz için Antalya Güneşi kısa sürede ailenizin bir parçası olacaktır.
Programımızda yer alan kazanımlar ve gereksinimler doğrultusunda, öğrenme durumları ve öğrenme
ortamları hazırlanır. Oyun merkezli etkinliklerde, çocuğun aktif katılım ve yaparak yaşayarak öğrenme
ilkeleri temel alınır, çeşitli yöntemler geliştirilir.
Antalya Güneşi eğitimcileri olarak sorumluluğumuzun; çocuklarımızın sosyal, paylaşımcı, kendine
güvenen, gelişen ve değişen dünyamıza uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmek olduğuna inanıyoruz.
Sizlerle sadece bir tabela (isim- logo) ortaklığı değil tam bir işbirliği ve partnerlik yapıyoruz. Antalya
Güneşi markasıyla eğitim dünyasında söz sahibi olmaya devam edeceğiz. Okul öncesi eğitim alanında
alışkanlıkları ve standartları değiştirmeye devam etmeyi hedefliyoruz.
MARKA VE EĞİTİM İŞBİRLİĞİ
Antalya’ nın en başarılı okul öncesi eğitim kurumu olan Antalya Güneşi franchising ağının bir parçası
olup, bu alanda yatırım yapmayı planlayan girişimcilerle; Markamızla, mesleki bilgi ve deneyimimizle,
‘marka ve eğitim işbirliği’ yaparak her geçen gün daha fazla bölgede hizmet vermeyi hedefliyoruz.
SİZİ NASIL BİR SÜREÇ BEKLİYOR?














Ön başvuru formunun doldurulması
Doküman paylaşımı
İlk görüşme
Ön sözleşmenin imzalanması
Bina ile ilgili fizibilite
Marka ve eğitim işbirliği sözleşmesinin imzalanması
Mimari projenin çizilmesi
Bina hazırlığının başlaması
Uygulama takviminin yapılması
Tanıtım çalışmalarının başlaması
Personel seçimi Tefrişatla ilgili çalışmalar
Resmi başvuru süreci ve okul açma izninin alınması
Personelin hizmet içi eğitimi

AVANTAJLARINIZ NELER OLACAK?





Mimari projede danışmanlık
Öğretmen ve yönetici seçiminde danışmanlık
Resmi iş ve işlemlerde danışmanlık
Kurumsal kimlik çerçevesinde hazırlanmış ve her yıl güncellenen tanıtım kampanyası (katalog,
el broşürü, web sitesi, iç ve dış mekan görselleri vb.)

ALACAĞINIZ HİZMETLER








Öğretmen ve yöneticilerin eğitimlerinde destek
Okulun tanıtımı
Eğitim süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin organizasyonu ve süpervizyonu
Veli memnuniyet araştırması
Öğretmen - yönetici performans değerlendirmesi
Okulun (yönetici, öğretmen, program, kurumsal yapı vb.) güncellenmesi

TEMEL BEKLENTİLERİMİZ










Eğitim açısından markamızın eğitim anlayışı doğrultusunda eğitim verilmesi
Mali açıdan Marka giriş bedelinin ödenmesi
30 öğrenci için aylık sabit bedelin ödenmesi
30 öğrenci sonrası sabit bedele ilaveten her bir öğrenci için aylık cironun %4’ün ödenmesi
Aylık reklam bedelinin ödenmesi (hizmetler ve enflasyon oranında her yıl değişebilen)
Okul binası açısından; binanın standartlarımıza göre hazırlanması
Okul açma izniyle ilgili işlemlerin titizlikle yerine getirilmesi
Personel açısından; personele yönelik özlük işlemlerinin eksiksiz yerine getirilmesi
Kurumsal kimlik açısından; markamızın kurumsal kimliğine uymayan hiçbir materyalin
kullanılmaması

OKUL BİNASI İLE İLGİLİ STANDARTLAR
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve
İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında
Yönetmelik (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/yonetmelik.pdf )
FRANCHISE KOŞULLARI
Kurulacak şirket profili Franchise alacak kişi ya da kişilerin iyi bir ticari geçmiş ve itibara sahibi olması
gerekli bir şarttır. Başvurularda adli sicil belgesi ve 50.000 TL'lik teminat mektubu verilmesi esastır.
Anaokulunun açılabileceği lokasyonun özellikleri Anaokulunun açılacağı yerler, altyapısını
tamamlamış ve o kentte yaşayan insanlar tarafından tercih edilebilir olma özelliğini taşıması
önemsenmektedir.
Anaokulun uygulanacak eğitim programı Milli Eğitim Temel Kanunun gereklerine uygun biçimde
hazırlanan eğitim programının uygulanması esastır.

Programın yanı sıra: • Yabancı Dil Etkinliği • Orff Etkinliği • Seramik Etkinliği • Doğa ve Fen Bilimleri
Etkinliği • Drama Etkinliği • Temel Evrensel Değerler Eğitimi etkinliklerine programda yer verilmesi
önemsenmektedir.
Referanslar Ticari ve mesleki anlamda referans almak üzere başvurulabilecek 5 kaynak belirtilmesi
gerekmektedir. Referans araştırmasında olumlu sonuç elde edilen başvurular değerlendirilecektir.
FRANCHISE ÜCRETLERİ
Franchise ödemesi, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç 1 hafta içerisinde yapılır. Aylık
ödemeler ise her ayın 5. gününe kadar banka havalesi ile yapılır.
Giriş bedeli 50 bin TL +KDV’dir.
Ayrıca kayıtlı olarak eğitim verdiği 30 öğrenciye kadar aylık KDV hariç 3000 TL ve 30 öğrencinin
üzerindeki her bir öğrenci için öğrenciden alınan yıllık ücretin (Katma Değer Vergisi hariç) % 4’ünü
marka ve lisans verene her ayın 5. gününe kadar banka havalesi ile ödenir.
Aylık reklam bedeli cirodan %3 olarak ödenir.
SIKÇA SORULAN SORULAR









Sözleşme süresi nedir?
Sözleşme 5 yıllık olup yapılan değerlendirmelere göre her 5 yılda bir yenilenir.
Tefrişat ücreti giriş bedeline dahil mi?
Tefrişat ücreti giriş bedeline dahil değildir.
Bina tadilatı giriş ücretine dahil mi?
Bina tadilatı giriş ücretine dahil değildir.
Sözleşme yenilenirse tekrar ücret ödenecek mi?
Sözleşme yenilendiğinde herhangi bir ücret ödenmez.
Bulunduğum lokasyonda başka bir Antalya Güneşi açılır mı?
Sözleşeme büyük illerde semtler, küçük illerde ilçeler için yapılır.
Öğrenci ücretleri neye göre belirlenir?
Öğrenci ücretleri, genel merkezimizin onayıyla bulunulan ildeki ekonomik hayata göre
belirlenir.
Kaç personel istihdam edilmeli?
İlk yıl belirlenen kayıt hedefleri doğrultusunda belirlenir.
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