position and it was during that period of time that I became aware that Turkey had a vision
problem. In 2011 I changed my position in Education. I formed the education investments
a company which effected consultancy on investments in education and schools. It was
during this period of time that the Vizyon College concept came into being. Afterwards
together with partners we brought the project to life. The partners are all people with
roots in the education system and together we have effected some excellent work. If I had
not had their strength and their support behind me this project would never have come
into being. After almost 3 years of R&D studies, in 2014 we opened the Beylikdüzü Campus
and in 2015 the Bahçeşehir central campus.
During the preparation time we worked very closely with the biggest Turkish education
and knowledge technology enterprise SEBİT they have vast experience both home and
abroad and this was a great help to us. It was at that point that the Sebit Proje School
concept came into being.

VİZYON KOLEJİ BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ
ANADOLU’YA TAŞIYOR
VİZYON COLLEGE IS NOW CARRYING ITS
SUCCESSES INTO ANATOLIA

Microsoft ve Sebit’in Proje Okulu olan Vizyon Koleji, teknoloji destekli eğitimin lider markası olarak
2023’e kadar Türkiye çapında 50 kampüs açmayı hedefliyor. Yenilikçi eğitim yaklaşımlarıyla eğitim
sektöründe büyük fark yaratan Vizyon Koleji CEO’su Cem Arıtuluk sorularımızı yanıtladı.
Vizyon College, project school of Microsoft and Sebit and leading brand name in
technologically aided education has a goal of opening 50 campus in Turkey by the year
2023. Vizyon College with this modern approach to education, has effected a great
difference in the education system. The Chief Executive Officer of the college,Cem
Arıtuluk, answered our questions.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1975 doğumluyum. Aslen Burdurluyum ama çocukluk yıllarımı Çanakkale’de, gençlik yıllarımı ise Ankara’da geçirdim. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi bölümü mezunuyum. 90’lı
yıllardan itibaren ailem hep eğitim üzerine çalıştı. Doğal olarak ben de kariyerimi hep eğitim
sektöründe geliştirdim. İlk öğretmenlik ve yöneticilik deneyimlerimi aile şirketimiz olan Ankara’daki English Club dil okulunda yaşadım. Sonrasında ELT Yurtdışı Eğitim Hizmetleri’ni
kurdum. Merkezini İstanbul’a taşımamın ardından ELT bu alanda Türkiye’deki en güçlü markalardan biri haline geldi. Halen de öyle. Sonrasında eğitim sektöründe kulvar değiştirme ihtiyacı
hissettim ve bugünlere ulaştık. Evliyim, 3 çocuğum var. Eşim çocuk gelişim uzmanı. O da eğitimci yani. Benimle birlikte Vizyon Kolejinin başarısı için çalışıyor.
Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
ELT Yurtdışı Eğitim’de geçirdiğim yıllarda uluslararası eğitim ortamlarını çok yakinen tanıma
ve gözlemleme şansım oldu. Sürekli kıyaslama ortamında Türkiye’de eğitim sektöründe bir
vizyon sorunu olduğunu bu sürede hissettim. 2011’de eğitim sektöründe kulvar değiştirdim.
Eğitim ve okul yatırımları danışmanlığı üzerine faaliyet göstermek üzere Edutema Eğitim
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Will you please brıefly ıntroduce yourself?
I was born in 1975, actually I am from Burdur but my childhood was spent in Çanakkale
then my youth in Ankara. I am a graduate of the Hacettepe University English Language
Division. Since the nineties my family has constantly worked in education so of course it
is natural that I also developed my career in this sector. I gained my experience in primary
teaching and management within the family company, the Ankara English Club Language
school. Then I formed the ELT International Education help system. When its head quarters
were moved to Istanbul ELT became the foremost brand name of the sector. It still remains
so. Then I felt the need to change my position within the educational system and here I am.
I am married and have 3 children. My wife is a child development specialist, in other words
she also is an educator. She works together with me for the success of Vizyon College.
May we have details of the foundıng and developing of your company?
I have been lucky in that during my years with the ELT International Education I have
been able to observe closely foreign educational systems. I was in a constant comparison

Yatırımları AŞ’yi kurdum. Vizyon Koleji konsept projesi bu süreçte oluştu. Sonrasında ortaklarımla birlikte Vizyon Koleji projesini hayata geçirdik. Bu arada ortaklarım da eğitim
kökenli kişiler ve birlikte çok iyi iş çıkarttık. Onların gücü ve desteği arkamda olmasa bu
proje gerçekleşemezdi. Yaklaşık 3 yıllık Ar-Ge çalışması sonrasında 2014 yılında Beylikdüzü Kampüsünü, 2015’te ise Bahçeşehir merkez kampüsünü açtık. Hazırlık sürecinde
Türkiye’nin en büyük eğitim ve bilgi teknolojileri kurumu olan SEBİT ile çok yakın temasla
çalıştık. Onların bu alanda hem ulusal hem de uluslararası çapta büyük deneyimleri var ve
bunlardan çok yararlandık. Sebit Proje Okulu konsepti de bu aşamada oluştu zaten.
Kaç şubeniz ve çalışanınız var? Büyüme ile ilgili vizyonunuz nedir?
Kuruluşta belirlemiş olduğumuz bir stratejik büyüme takvimi var ve o takvime göre hareket ediyoruz. Buna göre ilk kampüsü 2014, ikinci kampüsü 2015’de açtıktan sonra 2 sezon
yeni kampüs açılışı yapmadık. Bu sürede organizasyonel olgunluk ve büyümeye hazırlık
için çalışmaları tamamladık. 2018-2019 sezonunda biri Ankara diğeri İstanbul olmak üzere
2 kampüs daha açıyoruz. 2019-2020 sezonunda ise 10 yeni kampüs açılışı yapacağız. Hedefimiz 2023 sonuna kadar Türkiye çapında 50 kampüslük büyüklüğe ulaşmak.
Girişimciler neden eğitim alanında franchisee almalıdırlar?
Eğitim aynı gıda, giyim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlardan biri. Türkiye’nin artan bir genç
nüfusu ve yükselen bir refah düzeyi var. Devletin sağladığı eğitim olanakları ise hem nicelik hem de nitelik olarak bu ihtiyacı karşılayamıyor. Bu nedenle özel okullar son yıllarda
artan bir hızla talep görmeye başladı. Milli eğitim Bakanlığı öğrencilerin en az %15’inin
özel okullarda eğitim görmesini hedefliyor. Son yıllarda açılan onca özel okula rağmen,
artan nüfus nedeniyle bu oran şu anda %7’ler seviyesinde. Yani sektörde %100’lük bir
büyüme potansiyeli hala var. Potansiyel fırsatı ve yatırımın dönüş hızı düşünüldüğünde
eğitim yatırımları en mantıklı kazançlı yatırımlar arasındadır.

How many branches do you have and how many personnel?
What are your views on enlargement?
We enlarge according to a strategic growth calendar plan which we had decided on when
we first established ourselves. According to that the first campus was opened in 2014 then
the second in 2015 then two seasons we did not effect another opening. During this period
we have completed our work on securing our organizational skills and our preparations for
further development. In 2018-2019 we shall open 2 new campus one to be in Ankara one to
be in Istanbul. In the 2019-2020 season we shall open 10 new campus. Our goal is to have,
by the end of 2023, a toal of 50 campus spread throughout Turkey.
Why should entrepreneurs take out franchises
in the education sector?
Education is a basic necessity just as food, clothing and medical care are.Turkey has a
rapidly increasing young population and improving standards of wellfare. The education
which the Government is able to supply is not enough quantity wise nor quality wise to
meet the needs. It is for this reason that over the past years private schools are seeing a
large increase in enterance requests.
The Ministry of Education has the goal of having at least 15% of students studying in
private schools. Despite so many private schools being opened over the last years because
of the birth rate increases, presently that figure is at only 7%. In other words there is still
a potential growth rate of 100% in the education sector, when that fact is added to swift
return on investment education can be seen as one of the most logical investments.

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Seth Godin “Mor İnek” adlı kitabıyla pazarlamaya yepyeni bir bakış açısı kazandırırken
başarının anahtarının göze çarpmak için farklı bir yol bulmak olduğunu söylüyor, “tek renk
ineklerin arasında mor bir inek olmak gerekir” diyordu. İşte Vizyon Kolejini tercih etmek
için en önemli neden budur. Vizyon Koleji eğitim sektörünün “mor ineğidir”. Microsoft ve
Sebitin Türkiye’deki ilk ve tek proje okulu olan Vizyon Koleji “Türkiye’de örgün eğitimi dijital ortama tam anlamıyla entegre etmeyi başaran tek okuldur”. Aslına bakarsanız Vizyon
koleji bu alanda dünyanın da ilk okullarından biridir. Bu başarısından dolayı Vizyon Koleji
Microsoft tarafından “Showcase School” akreditasyonuyla tüm dünyaya örnek 21. yüzyıl
okulu olarak lanse edilmiştir. Bu nedenle Vizyon koleji açıldığı her şehirde diğer okullardan çok farklı olduğunu kısa sürede gösterebilecek, ilgi odağı olabilecek potansiyele
sahiptir. Ayrıca Vizyon Koleji kurumsallaşmasını tamamlamış, hizmet ve eğitim altyapısını
mükemmelleştirmiş, Türkiye’nin en güçlü ar-ge altyapısına sahip okulu olarak girişimcilerine yüksek kalitede destek sunmayı vaat etmektedir.
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Why do you believe entrepreneurs should prefer your company?
When Seth Godin brought out his book “Mor İnek” he brought to marketing a totally new
outlook. He maintained that as the key to success and attention attracting, a totally
different approach should be taken, he said “Amongst all the same colour cows it is
essential to be a mauve cow. This is one of the reasons for preferring Vizyon College.
For the sector our college is the “mauve cow”. Vizyon College is the first and only
project school for Microsoft and Sebitin in Turkey as “it is the only Turkish school that
has been able to successfully totally integrate structured digital education.” If one
really evaluates Vizyon College is one of the first world wide. Because of its success
Microsoft has accredited it as “Showcase School” and introduces it as being an
example of what all schools should take as a pattern for the 21st century.
It is for these reasons that in each city that Vizyon College opens in, the great
difference between it and other schools can swiftly be realized, it has the potential
to be the attraction. Additionally Vizyon College is a totally corporated enterprise,
the bases of the founding of its service and education have been perfected and as the
owner of the strongest Turkish R&D founded school it is able to promise high quality
support to its entrepreneurs.
Which are the standards that you search for in the people to whom you
have gıven, or will give franchises?
We at Vizyon College first look to see if the candidate is the correct kind of person to
manage an educational enterprise and also if they have the necessary qualifications.
Education is not something to be effected when love is lacking. Additionally the
candidates must have the ability to finance the enterprise of a Vizyon College Campus
which is suitable as a location and architectually to the concept of this brand. The
required standards are explained to the entrepreneur prior to action.
Franchisee verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir?
Vizyon Koleji franchise etmek isteyen adaylarda öncelikle bir eğitim kurumu işletmeye uygun
kişilik ve referanslara sahip olup olmadığına bakıyoruz. Eğitim sevgisiz yapılacak bir iş değil.
Uygun adayların bir Vizyon Koleji kampüsü kurup işletebilecek finansal güce de sahip olması
gerekiyor. Girişimci, Vizyon Koleji markasına ve farkına uygun lokasyon ve mimaride bir kampüs yatırımı yapabilmelidir. Bunla ilgili standartlar tanımlıdır ve girişimcilere sürecin başında
verilmektedir.
Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
Vizyon Koleji yatırımı yapmak isteyen girişimcilere bu amaçlarına başarıyla ulaşabilmeleri
için çok kapsamlı bir destek sunuyoruz. Vizyon koleji kalitesinin tüm kampüslerimizde yaşanması için güçlü bir altyapı oluşturduk. Kurulum aşamasında lokasyon seçimi, mimari
tasarım, tefrişat, donanım, teknik altyapı kurulumu; sonrasında ise tanıtım ve pazarlama, insan kaynakları, akademik birimlerin kurulması gibi organizasyonel gelişim alanlarında güçlü
destek sunuyoruz. Okul akademik hayata başladığı andan itibaren ise okulun akademik yöneticileri ile genel merkezimizde bulunan akademik direktörler arasında eşgüdüm sağlanıyor.
Bu çalışmalar nitelikli bir denetleme ve geribildirim sistemiyle de güçlendiriliyor.
Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bence eğitim sektörü hala gelişmekte olan bir sektör ve daha alacağı çok yol var. Son on yılda
çok ciddi gelişmeler yaşandı. Eskiden çocuğunu özel okula göndermek, aynı uçağa binmek,
yurtdışına tatile gitmek gibi sadece üst gelir gurubunun yapabildiği şeylerdi. Artık öyle değil. Bu ve benzeri birçok şey artık orta gelir gurubuna ait kişilerin de menüsünde. Dolayısıyla
eğitim sektörü için çok büyük ve dinamik bir pazar var ülkemizde. Ancak, günümüzde özel
okulların çoğu fiziksel ihtiyacı karşılamaya yönelik politikalarla çalışıyor ve büyüyor. Biz Vizyon
Koleji olarak burada ayrışıyoruz. Vizyon Koleji eğitim alanında yenilikçi, kaliteli ve nitelikli bir
seçenek olarak büyüyor.
Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir?
Vizyon Koleji her şeyiyle farklı bir eğitim alternatifi. Bu nedenle açıldığı her lokasyonda ilgi
topluyor. Girişimcilerin Vizyon Kolejinin vizyonunu ve eğitim felsefesini sahiplenmesi, çok iyi
anlaması ve anlatabilmesi gerekiyor. Çünkü Vizyon Koleji kaliteli ve nitelikli eğitim için tercih
edilen bir marka.
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What type of support do you offer to your franchisees?
For the entrepreneurs who wish to invest in Vizyon College we offer an extremely wide
range of support so that they are able to be successful. We have put into action the
foundations necessary so that Vizyon College is able to offer the high standards of the
brand on each and every campus.
We support during setup, choice of location, the architectual design, refurbishment,
equipment and the setup of the technical system; later we help with advertising
and marketing, human resources, the formation of academic units, organization
development on all of these subjects we give strong support. From the moment that
a school goes into academic action, the academic directors there are in constant
contact with the central academic directors. This manner of working is strengthened
even more by the existing control and feed back systems in place.
How do you evaluate the position that this sector has now come to?
I believe that the education sector is one which is still in development and that it still
has a long way to go. The last 10 years have shown a serious improvement. Previously
sending a child to a private school was the same as taking a plane to go abroad on
holiday-something only the top income people could do. It is no longer so. These
and many other things now appear on the menus of the middle class, because of
this the educational sector has space to make rapid growth in our country. However
the private schools of today are mainly working and enlarging under the policy of
supplying physical needs. This is the point at which Vizyon College differs. Vizyon
College is enlarging in the educational sector as a totally different option by offering
extremely new, qualified systems.
What must the entrepreneurs who take franchises from specıally be
careful of in order to succeed?
Vizyon College in every way is a different, alternative system it is for this reason that it
attracts so much attention where ever it opens. It is essential that our entrepreneurs
enter into the Vizyon College philosophy, understand it well and are able to explain it
very clearly, because Vizyon College is a highly qualified preferential name.
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