FRANCHİSİNG-İŞ ORTAKLIĞI PROJESİ
*İş aramayın,işe başlayın*
TANIM:
Franchising-iş ortaklığı sistemi; özel okul alanında sağlam bir yatırım yapmak isteyen
eğitimcilere ve özellikle psikologlara yönelik hazırlanmış çok avantajlı bir yatırım
fırsatıdır.Bu sistemde ücret + yıllık kar payı (ykp)+aylık gelir payı (agp) gibi çoklu gelir
kaynakları ve ücretli olarak hemen işbaşı yapma imkanı yanında ,sermayeniz için ayrıca
teminat verilmektedir.
İŞ ORTAKLIĞIN KURULMASI ve KATILIM SERMAYESİ:
Katılım için gerekli en az sermaye ,%30 hisse karşılığı 150.000 tl dir.Yapılacak iş
ortaklığı sözleşmesinde şirketin yönetim ilkeleri , ortakların hak ve ödevleri, özlük hakları,
ortaklıktan ayrılma,şube açma şartları v.b her ayrıntı yer alır.Sözleşmenin imzalanması
sonrasında %10 oranında kaparo alınır ve resmi işlemler tamamlanınca kalanı tahsil
edilerek ortaklık kurulmuş olur.
GELİRLER :
1-Aylık gelir payı ( agp ):
İş ortağımıza eğitim dönemi boyunca okul kayıt mevcuduna göre her ay en az 1 öğrenci
aylık geliri kadar agp ödenecektir.Eğitim dönemi 1 eylül-30 haziran,10 aylık süreyi
kapsar.Temmuz-ağustos yaz döneminde agp ödenmez.
2-Yıllık kar payı ( ykp ) :
Her dönem sonunda, hisse oranına göre kar-zarar hesabı yapılarak hissedarların yıllık kar
payı (ykp) hesaplanır.Bu tutardan yıl içinde ödenen toplam agp mahsup edilerek bakiye
(varsa)ödemesi yapılır.Ödenen agp toplamının fazla olması halinde başka işlem yapılmaz.
3-Ücret:
Ortağımız, kadro ihtiyacı ve gerekli liyakat koşulları dahilinde okulumuzun eğitim veya
idari kadrosunda ücretli olarak görev alabilmesi tercih nedenidir.Örneğin okulumuzda
sınıf öğretmeni,branş öğretmeni,psikolog,yönetici yardımcısı gibi kadrolarda çalışan gelir
ortağımız,ücret +agp olarak dolgun bir aylık gelir elde edecektir.
TEMİNATLAR :
Sermaye Teminatı:
İş ortağımıza ödediği sermaye karşılığında noter satışıyla hisse devri yapılacak ve
sözleşme dahilinde sermaye tutarı kadar teminat verilecektir.
Gelir teminatı:
İş ortağımız okulun 1 öğrenci kontenjanına sahip olacak veya kayıtlı bir öğrencinin aylık
okul ücreti kadar aylık agp ödemesi alacaktır.
FRANCHİSİNG:
2 yıllık süre sonunda;
a) İş ortağımız bağımsız veya franchising (isim hakkı) ile kendisine ait bir şube/okul
açmak amacıyla hissesini devrederek ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaktır.
b) Her iki tarafın müşterek karar alması halinde ise aynen yada yeni bir sözleşme ile
ortaklık süresi uzatılacaktır.Diğer tüm ayrıntılar yüzyüze görüşmede ele alınacaktır.
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