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Batuhan Aydagül: Fuarın ikinci gününde Türkiye Ya-
yıncılar Birli¤i tarafından düzenlenen bu panele ho geldi-
niz. Bugün burada üç tane de¤erli konu¤umuz var. Bu üç 
ülke de özellikle e¤itimi yakından izleyenlerinize çok tanıdık 
gelecektir çünkü ço¤unlukla e¤itimin yıldızları olarak karımıza 
çıkıyorlar: Finlandiya, Estonya ve Singapur. Bu üç ülkenin 
e¤itim yayıncılı¤ını OECD tarafından düzenlenen ve 15 yaındaki 
ö¤rencilerin matematik, fen ve okumada yeterlilik düzeylerini 

de¤erlendiren, dünya üzerinde yaklaık 70’e yakın ülkede her üç yılda bir yapılan 
PISA sınavı sonuçlarındaki baarısı ıı¤ında konuklarımızla konuaca¤ız. 2015 yılında 
yapılan de¤erlendirmede bu üç ülkenin ortalamalarını aldı¤ınız zaman, Singapur’un 
birinci, Estonya’nın üçüncü, Finlandiya’nın da beinci oldu¤unu göreceksiniz. Bu üç 
ülkeden gelen yayıncılarla, özellikle ders kitabı ve e¤itim materyali yayıncılı¤ı konu-
sunda zengin ve derin bir tartıma yapaca¤ız. 

Fei Chen Lee ile balamak istiyorum. Kendisi Singapur’dan geldi, Marshall Caven-
dish Yayın Grubu’nun bakanı ve aynı zamanda Grubun yayın operasyonlarının for-
müle edilmesi, gelitirilmesi ve uygulamasından sorumlu. 20 yıldan uzun bir süredir 
Times Yayın Grubu ile birlikte çalııyor ve yayıncılık alanında Singapur, Hong Kong, 
Malezya ve Tayland’da çalımıtır. Aynı zamanda Times Yayın Grubu’nun elektronik 
yayıncılık faaliyetlerinin oluturulması çalımalarını yürütmü, Singapur’da E¤itim 
Bakanlı¤ı’nda çalımı, Hong Kong’da lektör olarak ders vermitir. Fei Chen Lee, Sin-
gapur Hükümeti’nden aldı¤ı burs ile Harvard Üniversitesi’nde e¤itim alanında yüksek 
lisansını tamamlamıtır. 
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Teuvo Sankila, daha önce matematik ve bilgi teknolojileri ö¤retmenli¤i yapmıtır 
ve Finlandiya’da e¤itim alanında 20 yıldır çalımaktadır. Otava Yayıncılık’ta e¤itimde 
bilgi ve iletiim teknolojileri (ICT) alanındaki ilk aamaların gelitirilmesinde, Pre-
Press Studio için yayıncılıkta dijital i akılarının oluturulmasında ve Microsoft adına 
Finlandiya’daki okullarda bilgi ve iletiim teknolojilerinin yaygınlatırılmasında 
çalıtı. Son 6 yıldır Otava Yayıncılık’ta Yayın Direktörü olarak çalımaktadır. E¤itim 
yayıncılı¤ının tamamından ve basılıdan dijitale do¤ru gerçekleen dönüümü yönet-
mekten sorumludur. Kendisi 5 yıldan bu yana Avrupa E¤itim Yayıncıları Grubu’nun 
Yönetim Kurulu Bakanıdır. Aynı zamanda Finlandiya Yayıncılar Birli¤i E¤itim Yayın-
cıları Çalıma Grubunun Bakanıdır ve Otava Yayıncılık’ın Yönetim Kurulu’nda yer al-
maktadır. E¤itim imkânlarını artırmak ve kalitesini yükseltmek için araçlar gelitirmek 
en büyük tutkuları arasındadır.

Son olarak da Estonya’dan Antti Rammo aramızda. Kendisi 2003 yılından bu yana 
ülkenin önde gelen e¤itim yayıncılarından Avita Yayıncılık ile birlikte çalııyor. Tallinn 
Üniversitesi’nde kültür teorileri okumu, Tartu Üniversitesi’nde ilahiyat üzerine yüksek 
lisans yapmıtır. Estonya’daki okullar için profesyonel e¤itim içerikleri oluturmanın 
yanı sıra, e¤itim yayıncılı¤ındaki esas çalıma alanlarından biri dijital yayıncılık çö-
zümleri gelitirmek olmutur. Antti aynı zamanda Estonya’daki en popüler dijital ders 
kitabını gelitiren e¤itim teknolojileri firması Star Cloud’un da kurucusu ve CEO’sudur. 

Gördü¤ünüz gibi birbirinden çok farklı ve çok de¤erli konumacılarımız var. Sözü 
ilk olarak Singapur’dan gelen konumacımız Sayın Fei Chen Lee’ye vermek istiyorum. 
Singapur’un bu kadar baarılı olmasının arkasında yatan nedenler sizce nelerdir ve 
ders kitapları yayıncılı¤ı ve dijital yayıncılık bu baarıda nasıl bir rol oynamaktadır? 

Fei Chen Lee: Herkese merhaba. Biraz genel bilgi vermek is-
tiyorum. Benim ülkem çok küçük bir ülke. Singapur’un nüfusu 
sadece be-altı milyon ve bunun yaklaık be yüz bini ö¤renci. 
‹ngiliz hükümetinden ba¤ımsızlı¤ımızı 1960’larda kazandık. 
Ba¤ımsız oldu¤umuzda ülkedeki okuryazarlık oranı %45 civa-
rındaydı. Günümüzde Singapur’daki okuryazarlık oranı %98 ci-
varında. Bu baarı ço¤unlukla, e¤itim sistemimizin son derece 
sistematik olmasından kaynaklanıyor. ‹lk baladı¤ımızda Sin-

gapur hükümeti e¤itimin çok önemli oldu¤unu biliyordu, ancak e¤itim fakültesi me-
zunu veya uzman ö¤retmen sayısı çok azdı. O dönemki ö¤retmenlerin ço¤u en fazla 9. 
sınıfa kadar e¤itim görmütü. Bu nedenle hükümet, en iyi ö¤rencileri bir araya getirip, 
onlara burs verip üniversitelerde e¤itim görmelerini sa¤layarak ö¤retmen olmalarını 
destekledi. Aynı zamanda ders kitaplarının nasıl gelitirilece¤ini de planlamaya 
baladılar. 1960’lar ve 70’lerde E¤itim Bakanlı¤ı’nda üç ayrı bölüm vardı; bunlardan 
ilki müfredatı yazan Müfredat Gelitirme adlı bölümdü. ‹kincisi, ders kitaplarını yazan 
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Müfredat Gelitirme Enstitüsü’ydü. Ve üçüncüsü de Sınavlar Bölümü’ydü. Bu üç bölüm 
birbirinden ba¤ımsızdı, kimse kimseyi etkileyemiyordu. Müfredat yazarları müfredatı 
ders kitaplarını yazan bölüme veriyordu. Tüm bunların ardından Sınavlar bölümü sı-
navları oluturuyordu. Bu birimler birbirinden ba¤ımsız oldu¤u için ders kitaplarının 
kalitesi korunuyordu. 

Hükümet önceleri her eyi kendilerinin yapabilece¤ini düünüyor ve yayıncı-
ları yüklenici olarak, dizgiyi, boyamayı, illüstrasyonları, tasarımı ve baskıyı yapıp 
da¤ıtım lojisti¤ini yürütecek kiiler olarak görüyordu. Fakat bir süre sonra süreci bu 
ekilde yürütemeyeceklerini fark ettiler, çünkü ö¤retmenler için hazırladıkları kitaplar 
sıkıcıydı, çok akademikti. Ö¤retmenler tarafından ö¤retmenlere yönelik olarak ha-
zırlandıkları için ö¤rencilere hitap etmiyordu. Bu nedenle hükümet, özel yayıncılar-
la birlikte çalımalarını öngören bir sistem oluturdu. Müfredat hazırladıktan sonra 
bir ihale açıyorlar ve yayıncılar bu ihaleye katılıyordu. Dolayısıyla ders kitabı üreti-
minde ortaklaa bir çalıma balamıtı. Bu projelerin bazıları, baarılı olmakla birlik-
te, yayıncılar için çok zorlu oldu. Çünkü bir yandan E¤itim Bakanlı¤ı’yla çalımanız 
gerekiyordu ve onun birtakım politikaları ve kendi müfredatı vardı. Di¤er yandan 
ö¤retmenlerle birlikte çalımanız lazımdı, onlar alanda çalıtıkları için tam olarak ne 
istediklerini ve karılatıkları sorunları biliyorlardı. Ayrıca kitapların ö¤rencilere de 
cazip gelmesi gerekiyordu zira ö¤renciler kitapları kullanmaz ve sınavlarda baarılı 
olmazlarsa yayıncı olarak size kimse inanmazdı. 

öyle yaptık; kitapları gelitirirken E¤itim Bakanlı¤ı’yla çok yakın çalıtık. Kitaplar 
belli bir standarda geldi¤inde Bakanlık tarafından onaylanıp okullara da¤ıtılıyordu. 
Bu 20 yıl boyunca devam etti. 1980’li yıllara gelindi¤inde hükümet, Singapur’daki 
e¤itim yayıncılı¤ı endüstrisinin tüm yayıncıların ba¤ımsız çalıabilecekleri derecede 
olgunlatı¤ına ve standartlarının yeterince iyi oldu¤una karar verdi. Bu noktada ders 
kitabı yazma bölümünü kapatıp, e¤itim yayıncılı¤ı pazarının tohumlarını attılar ve 
tüm ders kitaplarının yazımını özel yayıncılara açtılar. E¤itim Bakanlı¤ı müfredatı 
hazırlayıp, uygulanmaya balanaca¤ı tarihten 12 ila 18 ay öncesinde ilan ediyordu. 
Dolayısıyla kitaplarınızı hazırlamak için yaklaık 1,5 yıllık bir süreniz oluyordu. 

Ancak günümüzde yayıncılar için verilen bu süre giderek kısaltılıyor çünkü teknolo-
jinin gelimesi sayesinde artık bu kadar uzun bir süreye ihtiyaç olmadı¤ı düünülüyor. 
Oysa arka taraftaki tartıma hâlâ devam ediyor. Biz artık müfredatı aldı¤ımız zaman 
bir bölümü hazırlıyoruz, Bakanlı¤a gösteriyoruz, Bakanlık bunu de¤erlendiriyor. Ba-
zen altı ayrı yayıncı tek bir konunun ihalesine katılabiliyor. Bakanlık incelemelerini 
yaptıktan sonra ihaleyi, genelde fiyata dayalı olarak veriyor. Ancak içeri¤in kalitesi 
çok önemli, hatta ihalenin en düük fiyatı veren yayıncıya verilmedi¤i bir iki örnek 
de oldu. Örne¤in fen bilimleri alanında çok tanınan bir irket oldu¤unda fen bilimleri 
alanının tamamı ona verilebiliyor. Benim çalımakta oldu¤um Marshall Cavendish Ya-
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yıncılık Grubu 9 müfredat konusunun tamamının ihalesine giriyor ama biz esas olarak 
matematik konusunda çok bilinen bir irketiz. Bir yıl, matematik müfredatı sadece 
bize ve ikinci bir irkete verilmiti, bu durumda iki yayın grubu da kitabı basıyor 
ve piyasada rekabete giriyor. Ancak kalitenin sürekli gözetilmesi ve kontrol edil-
mesinden dolayı Singapur’da e¤itim yayıncılı¤ının kalitesinin gerçekten iyileti¤ini 
düünüyorum. Ben tabii ki e¤itim yayıncılı¤ı sektöründen geldi¤im için biraz taraflı 
bakıyor olabilirim ama çalıtı¤ım, ders verdi¤im ve yayıncılık yaptı¤ım tüm ülkelerde 
unu gözlemledim: ‹yi ders kitaplarınız yoksa, bu ö¤rencilerin alaca¤ı sonuçlara ve 
e¤itimin kalitesine do¤rudan do¤ruya yansıyor. Onun için ders kitaplarının kaliteli ve 
iyi olmasının önemine gerçekten inanıyorum. 

Batuhan Aydagül: Konumanızın ilk bölümünü çok önemli bir noktaya de¤inerek 
bitirdiniz. Ders kitapları, e¤itimin kalitesi için çok büyük bir önem taıyor. imdi 
Finlandiya deneyimine geçelim. 

Teuvo Sankila: Teekkürler. Önce biraz arkaplan bilgisi ve-
reyim. Nüfusumuz aa¤ı yukarı Singapur kadar yani yaklaık 5,5 
milyon ve her yıl 60 bin yeni ö¤renci okula balıyor. Finlandiya’da 
okula balama yaı 7 fakat 6 yaından itibaren zorunlu okul ön-
cesi e¤itime balanıyor. Finlandiya’da 1 ila 9. sınıf ö¤rencisi sa-
yısı yarım milyonun biraz üzerinde. Ortaö¤retimde 100 bin ka-
dar ö¤renci var. Mesleki okullarda okuyan ö¤renci sayısı ise 140 
bin civarında. E¤itimle ilgili rakamlar aa¤ı yukarı bu ekilde. 

Finlandiya’da son yıllarda ne oldu diye bakacak olursak, bu yıl ba¤ımsızlı¤ımızın 
100. yılını kutluyoruz. 1970’lerin balarında okullarda ve e¤itimde önemli bir de¤iim 
oldu, büyük bir reform baladı. Önce bütün okulları yeniledik, bunu yaparken de 
herkesin bilgiye ve e¤itim materyallerine eit eriimine fırsat vermeye dikkat ettik. O 
dönemde ders kitapları piyasası olumutu ve ders kitaplarıyla ilgili bir onay süreci 
vardı. 1980’lere geldi¤imizde bu onay süreci kaldırıldı çünkü Talim Terbiye Kurulu ve 
hükümet ders kitaplarının kalitesinin çok yüksek oldu¤una ve dolayısıyla artık bir onay 
sürecine ihtiyaç olmadı¤ına karar verdi. Böylelikle yetkiler ile yayıncılar arasında epey 
yakın bir ibirli¤i tesis edilmi oldu. Bugünse Yayıncılar Birli¤i’nin temsilcisi (ki geçen 
yıl bu kii bendim), Milli E¤itim Bakanlı¤ı ve Talim Terbiye Kurulu’nun yeni müfredatı 
konutu¤u ve içeri¤i tartıtı¤ı kurulda yer alıyor. Yetkililer müfredatın de¤imesi du-
rumunda ders kitaplarının hazırlanmasını ve okullara gereken zamanda ulamasını 
bu ekilde sa¤lıyorlar. Bu birliktelik ve ibirli¤i sayesinde müfredatta bir de¤iiklik söz 
konusu oldu¤unda hızlı harekete geçilebiliyor. Bu ilk turda son olarak ö¤retmenlerden 
bahsetmek istiyorum. Finlandiya’da üniversitede ö¤retmenlik branını seçmek iste-
yen çok sayıda ö¤renci oldu¤unu söyleyebilirim. Yani tüm ö¤retmenlerimiz üniversite 
mezunu. 
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Batuhan Aydagül: Teekkürler. Kısa giri konumanızın anahtar kavramı ortaklık-
tı. E¤itim araçlarının gelitirilmesinde farklı paydaların devreye sokulması oldukça 
yararlı olmu görünüyor. Belki benzer bir durum Estonya için de söz konusu olmutur. 
imdi Estonya’ya dönelim. Son PISA sonuçlarında en önemli iyilemeyi sa¤layan ülke 
durumdasınız, süreçten bahseder misiniz? 

Antti Rammo: Estonya’nın PISA sonuçlarında elde etti¤i 
bu baarı bizi de aırttı do¤rusu çünkü bu kadar baarılı 
olaca¤ımızı düünmemitik. imdi herkes bize neyi iyi 
yaptı¤ımızı, sistemimizin nasıl oldu¤unu sorar oldu. Bizim için 
yeni olan bu sorunun cevabını bulmaya çalııyoruz. Ben de yine 
öncelikle Estonya’yla ilgili genel bilgiler vereyim. Singapur-
lu ve Finlandiyalı meslektalarım ülkelerinin küçük oldu¤unu 
belirtmilerdi. Sadece 1.3 milyon olan Estonya nüfusunun yüzde 
75’ini Estonca konuanlar, geri kalan yüzde 25’iniyse Rusça 

konuanlar oluturuyor. Estonya’da ilkö¤retim seviyesinde 130 bin kadar ö¤renci var 
yani e¤itim yayıncılı¤ı sektörümüzün hacmi aa¤ı yukarı bu kadar. Yaklaık 500 kadar 
da okulumuz var. 

Nasıl baladı¤ımıza gelirsek, Sovyetler Birli¤i’nden ba¤ımsızlı¤ımızı 30 yıl ka-
dar önce kazandık. O dönemde Milli E¤itim Bakanlı¤ı’yla ö¤retmenler ve yayıncılar 
arasında harika bir ibirli¤i vardı, zira kimse do¤ru yöntemin ne oldu¤unu aslında 
bilmiyordu ve herkesin eit söz hakkı vardı. u anki sistemin temellerinin 29 yıl önce 
atıldı¤ını söyleyebiliriz. E¤itim yayıncılı¤ında serbest piyasa koulları hâkimdi. Ya-
yıncılar kitaplarını okullara satabilmek için rekabet ediyordu ve ö¤retmenler kulla-
nacakları ya da kullanmamayı tercih ettikleri materyalleri seçme özgürlü¤üne sahipti. 
Genel olarak unu da söyleyebilirim: Estonya’da e¤itime çok de¤er veriliyor, her birey 
için e¤itim demek baarı demek aynı zamanda. ‹nsanlar iyi e¤itim görmenin, örne¤in 
matematikte baarılı olmanın vs. kendileri için, aileleri için, ülkeleri için bir hazine 
oldu¤una inanıyor. O anlamda kamu nezdinde e¤itim önemli bir konu. Genel bir re-
sim çizmek adına söyleyeceklerim bunlar. Daha somut politikaları, e¤itim sistemimizi 
güçlü kılan faktörleri ikinci turda daha detaylı konuabiliriz.

Batuhan Aydagül: Teekkür ederiz. Üçünüz de önemli etmenler olarak ö¤retmen-
lerden ve kamuoyunun e¤itime duydu¤u saygıdan bahsettiniz. Teuvo, sizin en bü-
yük tutkularınız arasında, ki buradaki herkes herhalde bunu paylaıyordur, e¤itim 
imkânlarını artırmak ve kalitesini yükseltmek için araçlar gelitirmek geliyor. Ama ta-
bii ki ideal bir dünyada yaamıyoruz. Size unu sorayım: Dıarıdan bakınca çok güzel 
görünüyor her ey ama eminim Finlandiya’da bile birtakım zorluklar yaıyorsunuzdur 
ya da yaamısınızdır. Biraz e¤itim yayıncılı¤ının sahne arkasından bahsedersek, 
mevcut gerilimler nelerdir? 
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Teuvo Sankila: Teekkürler. Tabii bazı hikâyeler ve tabii o hikâyelerin arkasın-
da yatan bazı gerçeklikler var. Finlandiya’da da elbette okullar arasında farklılıklar 
mevcut ve okul seviyesinde ne olup bitti¤ini bilmek önemli. Mesela günümüz okul-
larına bakarken, dijital içeri¤in, dijital ders kitaplarının okul gününün bir parçası 
haline geldi¤inden bahsediyoruz. Dijital içerikten bahsederken, internet a¤larının 
ö¤rencilere hizmet verebilmek için yeterince iyi ve güçlü olup olmadı¤ı sorusu so-
rulmalı elbette çünkü iyi bir internet a¤ınız yoksa o araçlara da ihtiyacınız kalmaz. 
Dijital araçların ö¤renme deneyimini sa¤laması için bilgisayarların a¤a ba¤lı olması 
gerekiyor. Bir de çocuklar için nasıl yazmalıyız sorusu var. ‹çeri¤i erikinlere yönelik 
yazmıyoruz, 5 ya da 8 yaında bir çocuk için biyolojiye giri dersi yazıyorsanız on-
ların anlayaca¤ı ekilde yazmanız lazım. O yüzden de yazarlara ihtiyaçlarımız var. 
Ders kitaplarının içeri¤ini üretenler genellikle ö¤retmenler. Bu ders kitaplarının do¤ru 
dili, do¤ru bilgi seviyesini tutturması, ö¤rencilerin ne tür bilgileri hangi yollarla 
ö¤renmeye hazır olduklarınının iyi de¤erlendirilmi olması gerekiyor. Bir de interneti 
kullanımı konusu var. Malum internette insan her eyi bulabiliyor ama do¤ruyu söyle-
mek gerekirse küçük çocuklar okuduklarını eletirel bir süzgeçten geçiremiyorlar. Yani 
okudukları eylerin hangisinin aratırmalara dayanan gerçekler oldu¤unun ve hangi-
sinin bir fikirden ibaret oldu¤unun ayrımını yapamıyorlar. Onun için ö¤retmenlerin 
bu iin bir parçası olması gerekiyor. Okullara sistemi kurduk ve iimiz bitti diyeme-
yiz. Okulların iyi yanlarından biri bir yapısının, bir sisteminin olması. Mesela tıpkı bu 
elimdeki kitap gibi dijital içerik de belli birimlere ayrılıyor. Bu dakikalar ya da saatler 
bazında olabilir, asıl önemli olan bu bölümlerin iyi yapılandırılmı olması. O dersteki 
amacınızın ne oldu¤unu, her bir ders bölümünün hangi amaca hizmet edece¤ini, bu 
amaçlara hangi yollarla ulaaca¤ınızı ve küçük yataki ö¤rencilerin aktardı¤ınız bil-
giyi ö¤rendi¤inden nasıl emin olaca¤ınızı düünmeniz lazım. Finlandiya’da çok fazla 
sınav yapmıyoruz, ö¤rencinin bilgiyi ö¤renip ö¤renmedi¤ini daha ziyade ö¤retmenin 
sınıf içinde etkileimi ve iletiimi sayesinde de¤erlendiriyoruz. 

Batuhan Aydagül: Birkaç zorluktan bahsettiniz ve ö¤retmenlere yatırım yap-
manın öneminin altını çizerek bize bir nevi sihirli bir araç vermi oldunuz. Sınıfta-
ki ö¤retmen ders yapısını de¤erlendirerek hangi araçları kullanaca¤ını ve ne zaman 
kullanaca¤ını belirleyebilir. Bir baka zorluk olarak dijital ders içeri¤inden ve küçük 
yataki ö¤rencilerin do¤ru bilgiyi seçebilecek eletirel süzgece sahip olmamalarından 
bahsettiniz. Bu zorluklarla nasıl baa çıktı¤ınıza dair bir örnek verebilir misiniz? Hepsi 
için de¤il belki ama dijitallemeyle ilgili bir örnek olabilir. 

Teuvo Sankila: Bence dijitalleme ve belli meselelere dijital olarak yaklamakla 
ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli ey çok fazla alıtırma yapmak. Çünkü bece-
rilerinizi ancak o ekilde uygulamaya geçirebiliyorsunuz. Mesela 10 yaında bir çocuk 
düünelim, ö¤renme sürecinde becerilerini uygulamaya geçirmesi ve geri bildirim 
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alması çok önemli. ‹nternet bu anlamda geri bildirim alabilece¤iniz pek çok araç su-
nuyor. Ö¤renciler hem ö¤retmenle birlikte hem de tek balarına alıtırma yapabiliyor-
lar. Yani ö¤renciler dijital alıtırmaları yapıp dijital çalıma kitaplarını kullandı¤ında 
daha fazla geri bildirim alıyor, ö¤renme sürecine daha fazla zaman ayırabiliyor ve bu 
da ö¤renmeyi genel anlamda iyiletiriyor. 

Batuhan Aydagül: Dijitallemeden bahsediyoruz ve Türkiye’den bakınca Asya, 
Uzakdo¤u ülkeleri, bilhassa Tayvan, Singapur, Kore gibi ülkeler dijital kültürü çok 
benimsemi gibi görünür. Chen, sizinle Türkiye’nin teknolojik alt yapı gelitirme pro-
jesi olan Fatih Projesi’ni de konutuk. Sizden devam edelim, Singapur’la sınırlamadan 
Uzakdo¤u ülkeleri, Asya ülkeleriyle ilgili genel bir eyler de söylerseniz bizim için çok 
de¤erli olacaktır.

Lee Fei Chen: Sanırım ço¤unuz Asyalıların, özellikle Singapurluların, Hong Konglu-
ların ve Japonların teknolojiye saplantı derecesinde ba¤lı oldu¤unu biliyorsunuzdur. 
Apple, iPhone gibi markaların ürünlerinin Amerika dıındaki ilk lansmanı her zaman 
Japonya’da yapılır, arkasından Singapur, Hong Kong lansmanları gelir. Çünkü bu ül-
kelerde herkes teknolojiyle çok ilgilidir. Ama saplantı olarak adlandırdı¤ım bu ilgiden 
dolayı insanların bazı eyleri yanlı sebeplerle yaptı¤ını da görebiliyoruz. Belki iyi 
niyetle, do¤ru bir ey yapmaya çalııyorlar fakat sonuçları iyi olmuyor. Singapur’a 
komu bazı ülkelerde gerçeklemi bir iki örnekten bahsedece¤im. Ülkelerin isimleri-
ni vermeyece¤im ama anlataca¤ım hikâyeler yaanmı olaylar. Mesela bu ülkelerden 
birinde görevine yeni atanan bir Milli E¤itim Bakanı ülkesini teknoloji ça¤ına taımak 
istedi¤ini açıkladı. Bu çok güzel bir istek ve biz de çok heyecanlandık. Milli E¤itim 
Bakanı her ö¤renciye bir dizüstü bilgisayar verece¤ini söyledi. Bu çok heyecan verici 
bir karardı, özellikle de donanım irketleri için. Hepsi büyük bir heyecanla ihalele-
re girdiler vs. Ama bu komu ülke çok çok büyük bir ülkeydi ve E¤itim Bakanı fikri 
gelitirirken sadece büyük ehirleri göz önüne almıtı. Oysa ülkenin geri kalanı a¤ırlıklı 
olarak kırsal kesimde yaıyordu; sadece nehirden ulaılabilen köylerde, vahi orman-
ların içinde ve internete eriimi olmayan da¤larda dahi yaayanlar vardı. ‹nternet a¤ı 
sadece birkaç büyük ehirde vardı. artlar böyleyken, bazı bölgelerdeki ö¤rencilere 
bilgisayarları teslim etmeyi dahi baaramadılar çünkü lojistik, da¤ıtım ve di¤er ileri 
planlamayı unutmulardı. Milli E¤itim Bakanı’nın unuttu¤u di¤er bir ey de ortaklara 
ihtiyacı oldu¤uydu. Teknoloji ça¤ına geçmek için çocu¤a bilgisayar vermek yeterli 
de¤ildir. Yani otoban yokken bir çocu¤a araba vermenin bir anlamı yoktur. Çocuklara 
içinde hiçbir ey olmayan bilgisayarlar vermek biraz buna benziyor. Söz konusu 
bakan dijital ders içerikleri satın almayıp ö¤rencilerin internetten ve Google’dan 
istediklerini ö¤renebileceklerini söyledi ama ülkenin pek çok yerinde internet eriimi 
yoktu. Ayrıca çocukların bilgisayarlarında oyun oynamalarına izin verilmiyordu çünkü 
bilgisayarların e¤itsel amaçlı kullanılmasını istiyorlardı. Oyun denen ey e¤lenceli ve 
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keyifli oldu¤u için buna izin verilmiyordu. Dolayısıyla ö¤rencilerin açılı ekranında 
e¤itim sistemi vs. yazan ve mavi bir ıık yaymaktan baka bir ie yaramayan bir 
bilgisayarları olmu oldu. Sonrasında Milli E¤itim Bakanı çok zarif bir ekilde dikkatle-
rin baka bir yöne çekilmesini sa¤ladı, proje sona erdi, bilgisayarlar yava yava orta-
dan kayboldu ve kimse bir daha bu olaydan bahsetmedi. Ama ben yalıyım, 30 yıldır 
e¤itim yayıncılı¤ı sektöründeyim ve bu yüzden bu hikâyeleri hatırlıyorum. Bir di¤er ül-
kenin ismini verece¤im çünkü onlar bu olayı hep anlatıyor. Hong Kong’da gerçekleen 
bir olaydan bahsedece¤im. Hong Kong, Britanya tarafından Çin’e geri verdi¤inde Çin 
hükümeti ilk zamanlar herkesin mutlu olmasını istedi. Komünist rejime geri verilen 
Hong Kong halkı kendini güvende hissetmiyordu. Çin hükümeti onları mutlu edecek 
bir adım atmaya karar verdi. “Çocuklarınıza teknoloji verece¤iz!” dediler. Aynı du-
yuruyu yaptılar ve pek çok da para harcandı bu konuda, ben rakamları gördü¤ümde 
a¤ladım, öyle diyeyim size. Çünkü bütün para multimedya laboratuvarlarına yatı-
rıldı. Bir sınıfta 40 tane bilgisayar oldu¤unu düünün. Ö¤renciler, çocuklar o sınıfa 
girince a¤a eriim sa¤layabiliyorlardı. CD’lere, CD Room’lara ve USB’lere, bilgisayar-
lara kopyalanmı içerik sayesinde de bir eyler ö¤renebiliyorlardı. Ben de çok heye-
can duymutum o dönemde çünkü dijital içerikle ilgili öncü ekibin bir parçasıydım. 
Fakat sonra Hong Kong’daki okullara gitti¤imizde, okul yöneticilerinin çok fazla para 
yatırılan bu ekipmanların bozulmasından korktu¤unu ve laboratuvarların kapısını 
kilitlediklerini ö¤rendik. Gitti¤imiz pek çok okul gelece¤imizden habersiz oluyordu, 
dolayısıyla aniden bir ziyaretçiyle karılatıkları zaman, “Multimedya sınıfımız var, 
durun orayı gösterelim size. Hay aksi! Anahtarı nereye koymutuk? Kimdeydi anah-
tarlar?” diyorlardı. Böyle sahneler yaanıyordu. Bunu ö¤rendi¤imde hakikatten içim 
cız etmiti çünkü o para harcanmıtı ve çocuklar bilgisayarlardan faydalanamıyordu, 
tek bir yazılıma bile eriememilerdi. 

Batuhan Aydagül: Sizi dinlerken salondan bazı katılımcılarımızın, “Bizde de 
öyle” dediklerini fark ettim. Bizim laboratuvarlarımız da ço¤unlukla kilit altında olur. 
Daha önce konuurken, son tableti da¤ıttı¤ınızda ilk tabletin modelinin artık eskimi 
oldu¤unu söylemitiniz. imdi Estonya’ya dönelim. Konuyla ilgili kamu politikalarını 
anlamamıza yardımcı olur musunuz? 

Antti Rammo: Genel olarak dijitalleme Estonya’da da çok önemli bir konu. Uy-
gulanan çok fazla dijital çözüm var, kimlik kartlarımız ve hatta cep telefonlarımızla 
elektronik olarak oy verebiliyoruz vs. E¤itime yakından baktı¤ımızda hâlâ çok gele-
neksel oldu¤unu görüyoruz, ders kitapları hâlâ e¤itimin merkezinde ve elde etti¤imiz 
baarıda büyük bir pay sahibi. Dijital çözümlerse henüz tutarlı bir ekilde uygulan-
mıyor. Bir taraftan yayıncılar e¤itime farklı bir teknolojiyle nasıl katkıda bulunabile-
cekleri üzerine düünüyor. Bakanlık da yine çeitli çözümlerin arayıında. Ama bence 
buradaki en büyük sorun, bu farklı aktörlerin çözüm arayıları arasında bir senkroni-
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zasyon olmaması. Yine de gidip 130 bin tablet satın almadı¤ımız için mutluyum. Bizim 
politikamız daha ziyade ö¤rencinin kendi tabletini, kendi aracını getirmesi yönün-
de. Bunu yapacak mali gücü yoksa ö¤rencilere bu e¤itim araçlarını sa¤lamak okulun 
görevi. Dijital e¤itim için ço¤u yerde uygulanacak tek bir do¤ru politika yok bence. 
Danimarka bunun istisnası olabilir, onların yaptıklarını daha yakından inceleyebili-
riz. Hem yayıncıların sürece kataca¤ı de¤eri hem de devletin sisteme kataca¤ı gücü 
çok iyi de¤erlendirdiklerini düünüyorum. Bir e¤itim yayıncısının kendisine sorması 
gereken ilk soru okula ve e¤itime kataca¤ı de¤erin ne oldu¤u ve bunu dijital tek-
nolojiye nasıl dönütürebilece¤i olmalı. Tabii ki verilecek cevaplardan ilki sistem ve 
materyalin kalitesi olur. Sonraki iimizse okura, yani ö¤renciler ile ö¤retmenlere nasıl 
ulaabilece¤imizi tasarlamak.

Teuvo Sankila: Çok teekkürler. Ben de kısa bir katkı yapmak istiyorum. Biz 
de bu teknolojiye sahip oldu¤umuzda teknolojinin kendi baına hiçbir ey ifade 
etmedi¤ini, asıl önemli olanın onu nasıl kullanaca¤ımız oldu¤unu biliyorduk. Bu yüz-
den tekrar okullara ve ö¤retmenlere odaklandık çünkü ö¤retmenlerin performansı-
nı iyiletirmenin, onları do¤ru bilgi ve araçlarla donatmanın çok önemli oldu¤unu 
düünüyorduk. Dijital teknolojinin dersleri ne ekilde iyiletirebilece¤ini ve bu tekno-
lojiyi nasıl ö¤retmenlerin hayatlarının bir parçası haline getirebilece¤imizi soruyor-
duk kendimize. Bu çok önemli bir soru çünkü ö¤retmenlerin okul dıında iki aylık bir 
e¤itime katılarak bunları ö¤renmeleri mümkün de¤il. O nedenle yayıncıların yaptı¤ı 
bir ey de ö¤retmenlerin dijitalleme sürecine katılmasına yardımcı olmaktır. 

Lee Fei Chen: Ben de bir eyler eklemek istiyorum. ‹çeriklerin dijitalletirilmesi sü-
recine geçildi¤inde Singapur E¤itim Bakanlı¤ı da dijitalleme olgusunun okullara ya-
yılması gerekti¤ine inanıyordu ve bunu tek balarına gerçekletirmeye çalııyorlardı. 
Niyetim kimseyi eletirmek de¤il ancak Bakanlı¤ın tek baına yapmaya çalıtı¤ı bu 
projelerin ço¤u baarısız oldu.

Antti Rammo: Biz de benzer pek çok örnek yaadık.

Lee Fei Chen: Singapur’un E¤itim Bakanlı¤ı yetkilileri bence bunun farkına vardı 
ve ö¤retmenlerden oluan bir ekip kurmaya çalıtı. Eski günlerdeki gibi ö¤retmenlerin 
ders kitaplarını yazmasının ve yayıncıların üstlerine düen görevi yapmasının ardın-
dan kitapları da¤ıtabileceklerini düünüyorlardı ama unuttukları bir ey vardı. Ders 
kitaplarını yazması planlanan ö¤retmenler teknolojik olarak bu dönüüme henüz 
uyum sa¤lamamılardı. Ayrıca bir insan çok iyi bir ö¤retmen olsa dahi çok kötü bir 
yazar ve çok kötü bir editör olabiliyordu. ‹çerik üzerine çalımaya baladıklarında en 
iyi ö¤retmenlerin internet hakkında ö¤rencilerinden daha az ey bildi¤i ortaya çıktı. 
‹nternette oyun oynayan, internetle çoktan tanımı olan ö¤renciler ö¤retmenlerinin 
çok daha ilerisindeydi. Bu aradaki mesafeyi kapatmak gerekiyordu. Bu noktada biz 
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yayıncılar yine arayı bulma, iki tarafı birletirme görevini üstlendik. Yayıncıları yeni-
den sürece dahil etmekten baka ansları yoktu. Bakanlıkla, tek balarına üstesinden 
gelemeyecekleri pek çok projede birlikte çalıtık.  

Batuhan Aydagül: Bu harika. ‹çerik konusunu tartımaya devam edelim çünkü sa-
nırım herkes ö¤rencilerin ilgisini çekenin esas olarak içerik oldu¤u konusunda hemfi-
kir. ‹çerik ö¤rencinin dikkatini çekmez, ilgisini uyandırmazsa ö¤renme zorlaıyor. ‹çe-
rik üretme esnasında farklı aktörler arasındaki ibirli¤inin öneminden bahsetmitiniz 
az önce. Size unu sormak istiyorum, tüm zorluklarına ra¤men iyi içeri¤i nasıl 
oluturuyorsunuz ve ö¤retmenleri bu sürece nasıl katıyorsunuz? Bir yayıncı iyi içerik 
üretebilmek için nasıl bir ekosisteme ihtiyaç duyar? 

Antti Rammo: Öyle bir soru sordunuz ki, bir yayıncı olarak iki gün boyunca 
konuabilirim bu konu üzerine. Ama bu konuya nasıl yaklatı¤ım konusunda çok kısa 
bir özet vermeye çalıayım: Buradaki temel ö¤e hâlâ müfredat. Yayıncılar müfredatı 
ö¤retmen ve ö¤renciler için canlı kılmaya çalııyor. Estonya’daki müfredatlar anah-
tar sözcüklere dayalıdır. Çok genel oldukları için e¤itim sisteminin dıındaki birisi 
müfredata baktı¤ı zaman bir ey anlamaz. Dolayısıyla yayıncılar bir terzi gibi çalıır, 
gelitirdikleri araçlarla müfredat konularına ekil verirler. Bunları sa¤layabilmek için 
grafik tasarımcılar, yazılımcılar, editörler ve yazarlarla birlikte çalıırlar. Tek bir kitap 
ya da konu üzerinde bazen birden çok yazar ya da editör çalıır. ‹çerik üretme süre-
ci, teknik bilgi ile gelene¤in ve elbette bu içerikle aktarmayı amaçladı¤ınız bilgiyi 
ö¤retmen ve ö¤rencilere anlatabilme becerisinin birlemesiyle meydana gelen çok 
karmaık bir süreçtir. 

Batuhan Aydagül: Peki içerik üretme sürecinde ö¤retmenler tam olarak nasıl bir 
rol oynuyor?

Antti Rammo: Ö¤retmenler ders materyallerinin gelitirilmesi sürecinin her zaman 
önemli bir parçası. Bazıları içeri¤i yazıyor, bazıları baka yazarlarca yazılan içerikle-
ri denetliyor, bazılarıysa derste kullandı¤ı içeri¤e yönelik geribildirimlerde buluna-
rak yazarların materyali iyiletirmesine yardımcı oluyor. Yani katkı sa¤ladıkları alan 
de¤ise de ö¤retmenler iyi e¤itim içeri¤inin üretilmesinde her zaman kritik bir rol oy-
nuyor. 

Teuvo Sankila: Bir iki nokta ekleyebilirim. Çalıtı¤ım yayınevinin e¤itim kitapları 
bölümünde 70 kii çalııyor ve kitaplarımızdan telif ödemesi alan yaklaık 700 
yazarımız var. Gruplar halinde çalııp içerik üretiyor ve ö¤renmeyi kolaylatırmak için 
materyalleri gelitirmeye çalııyorlar. Yayıncıların her zaman bir eyler ö¤renmeye ve 
kendisini gelitirmeye devam etmesi gerekiyor. Esneklik günümüz teknoloji dünyası 
için çok önemli bir kavram. Yeni bir materyal gelitirdi¤inizde bunu müterilerinize 
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denetmeniz, aldı¤ınız geribildirimlerle ürününüzü gelitirmeniz, tekrar denetmeniz 
ve tekrar gelitirmeniz gerekiyor. Biz de artık bu yöntemi benimsedik ve içeriklerimizin 
ilk sürümlerini ö¤retmen ve ö¤rencilerle daha fazla paylamaya ve onlara fikirlerini 
daha çok sormaya baladık. Bu yaklaım çok iyi geliyor bize. 

Batuhan Aydagül: Ürün gelitirme sürecinizin zorunlu olarak müfredata ba¤lı 
olmadı¤ını mı söylüyorsunuz?

Teuvo Sankila: Hem ba¤lı hem de de¤il. Ba¤lı olmasının sebebi, müfredatın bir 
kılavuz görevi görmesi. Talim Terbiye Kurulu’nun yeni müfredatı oluturma sürecine 
katılmamızı istemesinin sebebi de bu. Müfredata yeni bir konu eklendi¤inde biz ya-
yıncılar ö¤retmenlerin bu yeni konuyu nasıl ö¤reteceklerini belirleyerek bir içerik üre-
tiyoruz ve sınıfta test etmelerini istiyoruz. ‹çeri¤in yarattı¤ı etkiyi, ö¤rencilerin ilgisini 
çekip çekemedi¤ini ve konuyu ö¤renmelerini sa¤layıp sa¤layamadı¤ını ö¤renmeye 
çalııyoruz. Bu geribildirim bizim için çok önemli.

Batuhan Aydagül: Siz müfredat e¤itimin omurgası, ruhu diyorsunuz, de¤il mi? 
Ama bu omurgayı giyilebilen bir elbiseye dönütürecek bir terziye de ihtiyaç var. 

Antti Rammo: Evet, aynen öyle çünkü müfredat aslında okullarda ne ö¤retilmesi 
gerekti¤ine dair toplum olarak birlikte vardı¤ımız bir mutabakat. Sonrasında yayıncı 
bunu hayata geçiriyor ve okullara, ö¤retmenlere içerik sa¤lamakla kalmıyor, müfre-
datın okullar için, toplum için elle tutulur bir ey haline gelmesinde de hayati bir rol 
oynuyor. 

Batuhan Aydagül: Sankila esnekli¤in, sürekli de¤iime uyum sa¤lamanın 
gereklili¤ini dile getirdi. Yayıncıların e¤itim içeri¤i üretimine daha müfredatın tasar-
lanma aamasında dahil oldu¤unu da söyledi. Sayın Chen, siz içeri¤in gelitirilmesi 
için 18 ay gibi bir süreniz oldu¤undan bahsetmitiniz, bu esneklik ça¤ında da bu süre 
geçerli mi? Bu dinamikler nasıl çalııyor Singapur’da? Yayıncı olarak yo¤un baskı-
lar altındasınız, hatta bunun izofrenik bir durum oldu¤unu söylemitiniz. Tüm bu 
baskıları nasıl yönetiyorsunuz? Belki anlattıklarınızla biraz da yayıncıların dünyasıyla 
empati kurabiliriz. 

Lee Fei Chen: ‹yi içeri¤in nasıl üretilebilece¤ini ve alanınızdaki gelimelerden na-
sıl her zaman haberdar olabilece¤inizi sormutunuz. Ben her zaman e¤itim hakkında 
kafa yoruyorum ve sanıyorum bütün yayıncılar aynı eyi yapıyor. Ben ve ekibim otu-
rup müfredatın bize gelmesini beklemiyoruz. Birçok konferansa katılıyor, üniversi-
telerdeki akademisyenlerle fikir alıverii yapıyoruz.  Çünkü belli dersler ya da genel 
olarak e¤itim ve dijital konusuyla ilgili trendleri yakından takip etmek istiyoruz. Bir 
de pazar aratırması yapıyor ve ö¤rencilerden geribildirimler topluyoruz. Genç staj-
yerlerle de sürekli çalııyoruz çünkü ders kitaplarının hangi bölümlerini sevip han-
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gi bölümlerini sevmediklerini gençlerden ö¤renmek istiyoruz. Hatalarımızı tekrar 
etmemeye çalııyoruz. “Bugün okula gidiyor olsan ve derste bir konuyu tam olarak 
anlayamamı olsan, nasıl bir yöntem eve gidip bir programla ya da Marshal Caven-
dish Yayıncılık’ın gelitirdi¤i bir animasyonla konuyu ö¤renebilece¤ini düünmeni 
sa¤lardı?” Bu sorunun cevabını arıyoruz onlarda. ‹imizin bence en önemli belirle-
yenlerinden biri de iletiim. Ancak kurdu¤um iletiime dair size lineer bir harita ve-
remiyorum, biraz izofrenik oldu¤umuzdan bahsederken bunu demek istiyordum as-
lında. Yayıncı olarak farklı aktörlerle iletiime girerken farklı kiilikler kuanıyoruz. 
E¤itim Bakanlı¤ı’yla, ö¤rencilere ve okullara üretti¤imiz içeri¤in uygun olması 
gereken ilkeleri konuuyoruz. Bu ilkelerin bir kısmına birebir uymak ders kitaplarının 
çok sıkıcı olmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla bunun dengesini bulmamız gereki-
yor. Ö¤retmenlerle konutu¤umuzda, 40 canavara matematik dersi vermek için sa-
dece yarım saatleri oldu¤unu söyleyerek bizden yardım istiyorlar. Bu iste¤i de yerine 
getirmemiz gerekiyor. Ö¤rencilerse ö¤retmenlerinin sıkıcı oldu¤undan, sürekli aynı 
eyleri tekrar ettirdi¤inden dert yanıyor ve elbette bu konuyla da ilgili bir ey yap-
mamız gerekiyor. Bu nedenle de yayıncıların sürekli bir sürü eyi birden idare etme-
ye çalıması gerekiyor. Trendleri takip etmeleri, daha sonra bir elbiseye dönüecek 
olan o omurgayı ve bir de kabul görecek ve görmeyecek ö¤eleri bilmeleri gerekiyor. O 
yüzden de Singapur’daki meslektalarım yayıncıların rolünün azalaca¤ından endie 
etti¤inde gülüyorum. Endienin nedeni E¤itim Bakanı’nın, “Yayıncıların yaptı¤ı ii biz 
de yapabiliriz,” deyip durması. “Çok da kolay bir i. 120 sayfalık ders kitabını hazır-
lamanın nesi zor olabilir ki?” Buna gülmemin sebebi yayıncılı¤ın bitmeyecek olması. 
Bize ihtiyaçları var çünkü bizim büründü¤ümüz tüm o farklı kiiliklere bürünemezler. 

Batuhan Aydagül: Çok yaa Yayıncılık.

Lee Fei Chen: Evet. Çok yaa Yayıncılık.

Batuhan Aydagül: Epeyce konutuk ve ders içeri¤i üretme iinin ne kadar zor 
ve karmaık bir süreç oldu¤undan, ders kitapları piyasasından ve hangi kitabın 
seçilece¤ini belirleyen etmenler olarak kaliteden, baskıdan, tedarik koullarından 
bahsettik. ‹in ekonomik boyutunu ve eitlikçilik konusunu biraz açalım. Türkiye’de 10 
yıldan fazla bir süredir Milli E¤itim Bakanlı¤ı ders kitaplarını ücretsiz olarak da¤ıtıyor. 
Bize ülkenizde hangi ders kitabının kullanaca¤ını kimin seçti¤inden, ücretini kimin 
ödedi¤inden bahseder misiniz? Bu süreçler nasıl belirleniyor? Biraz tedarik lojisti¤i 
açısından de¤erlendirebilir misiniz? 

Anitt Rammo: Estonya’daki süreci anlatabilirim. Devlet, okul materyalleri için her 
yıl yerel belediyelere ö¤renci baına 57 Avro veriyor ve o paranın nasıl kullanılaca¤ına 
okul ya da ö¤retmen karar veriyor. Gerekenler alındıktan sonra para kalırsa 
ö¤retmenlerin maalarına eklenebiliyor ya da çıkılacak tatiller için kullanılabiliyor. 
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Bence bu sistem ö¤renciler arasındaki eitli¤i sa¤lamak için oldukça iyi bir yol. 

Batuhan Aydagül: Yani her okul hangi ders kitaplarını alaca¤ını kendisi mi belir-
liyor?

Antti Rammo: Aslında her ö¤retmen kendisi de belirleyebiliyor, okuldan okula 
de¤iiyor. Kimi zaman müdür fiyat listesine bakıp tüm dersler için en ucuz olan kitabı 
seçebiliyor ama bu nadiren oluyor. Genelde ö¤retmenlerin gayet net kararları ve bunu 
uygulamaya geçirecek güçleri oluyor. Biz yayıncılar olarak, fiyatlara ve Estonya’nın 
her yıl azalan nüfusuyla paralel olarak daralan piyasaya bakınca, devletin verdi¤i bu 
ders materyali ödene¤inin artırılmasını istiyoruz çünkü daralan bir pazardayız ve bu-
nun kitapların kalitesini olumsuz yönde etkilemesini istemiyoruz. Ama sistemin genel 
olarak gayet iyi çalıtı¤ını düünüyorum. 

Batuhan Aydagül: Netletirmek için tekrar soruyorum, diyelim ki bir okulda iki 
tane birinci sınıf var. Bu iki sınıfın ö¤retmenlerinin farklı seçimleri olabilir mi? Bir ta-
nesi diyelim ki Planet’ın matematik kitabını, öbürü ise baka bir yayıncının matematik 
kitabını seçebilir mi? 

Antti Rammo: Evet, bazen bakıyoruz bir sınıfta bizim matematik kitabımız, yan 
sınıfta rakibimiz olan baka yayınevinin matematik kitabı okutuluyor ve üçüncü bir 
sınıftaysa hiç kitap kullanılmıyor. Ancak Estonya’da derslerde ço¤unlukla kitap kulla-
nılır, sistemimiz kitaplara dayanıyor ço¤unlukla.

Batuhan Aydagül: Demek ki ö¤retmenlere ve okullara ciddi bir güven duyuluyor.

Antti Rammo: Evet, okullara ve ö¤retmenlere kendi pedagojik kararlarını verme 
özgürlü¤ü verilmesi bence çok iyi bir ey. 

Batuhan Aydagül: Peki ebeveynler de iin içine giriyor mu?

Antti Rammo: Tabii ki. Sonuçta her dersle ilgili ebeveynlerle bir toplantı yapılı-
yor ve bazen bu toplantılarda ö¤retmenle ders materyallerini de tartııyorlar. Bazen 
ebeveynler, çocuklarına yardımı olaca¤ını düünürlerse derste okutulan kitaba ek 
kitaplar da alabiliyorlar kendi bütçelerinden. Ama normalde e¤itim materyallerinin 
ücretini yerel belediyeler ödüyor. 

Batuhan Aydagül: Yani kitabının parasını devlet ödemi oluyor ve kullanıcı da 
kendisi seçiyor, de¤il mi?

Antti Rammo: Evet ve biz yayıncılar da kendi sundu¤umuz içeri¤in daha iyi 
oldu¤unu kanıtlamak için piyasada rekabet ediyoruz.

Teuvo Sankila: Finlandiya’nın sistemi de bazı farklılıkları olmakla birlikte Eston-
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ya’nınkine benziyor. 1-9. sınıfların hangi materyali kullanaca¤ına okullar karar ve-
riyor ve para da yine hükümetten geliyor. Devlet tarafından bütün ö¤renim araçları 
için ö¤renci baına tahsis edilen yıllık miktar 100 Avro. Genellikle bu parayla han-
gi materyalin satın alınaca¤ına okullar karar veriyor ve e¤itim araçlarına harcanan 
bu para, ö¤rencinin toplam e¤itim maliyetinin yüzde 1.3’ünü tekil ediyor, yani 
çok küçük bir bölümü aslında. Antti’nin Estonya için söyledi¤ine benzer bir ekilde, 
Finlandiya’da da hangi materyalin kullanılaca¤ına yahut herhangi bir materyal kulla-
nılıp kullanılmayaca¤ına ö¤retmenler karar veriyor. Ö¤retmenlerin yüzde 98’i bir ma-
teryal kullanmayı tercih ediyor çünkü ilerini kolaylatırdı¤ını ve böylece ö¤rencilerle 
etkileime girmek için daha çok zaman elde ettiklerini düünüyorlar. Ama genel olarak 
aynı okulda aynı materyallerin kullanıldı¤ını görüyoruz, böylece bir ö¤renci baka 
bir sınıfa geçerse zorluk çekmiyor. Ortaö¤retim ö¤rencilerinin, yani 17 ya ve üstü 
ö¤rencilerin e¤itim araçlarının masrafını ebeveynleri karılıyor, hükümet bu aamada 
e¤itim materyalinin ücretini karılamıyor. Bu sistem de çok iyi iliyor çünkü okulda 
yenilen yemeklerin ve di¤er her eyin ücretini okul karıladı¤ı için aileler zorlanmıyor, 
sadece ders materyalini kendileri alıyorlar. Okullarımızın baarısının arkasında-
ki faktörlerden biri de her okulda ö¤len yeme¤i verilmesi. Bütün okullarda bütün 
ö¤rencilere sıcak yemek veriliyor, bu sayede ö¤renciler iyi besleniyor ve dolayısıyla 
daha iyi ö¤reniyorlar. 

Batuhan Aydagül: Peki devlet özel okullara giden ö¤rencilerin ders kitaplarının 
parasını ödüyor mu?

Antti Rammo: Estonya’da çok az sayıda özel okul var ama evet, oradaki ö¤rencilerin 
ders materyallerini de devlet ödüyor.

Teuvo Sankila: Bizde de öyle, Finlandiya’da da çok az özel okul var ve yine devlet 
buradaki ö¤rencilere de katkıda bulunuyor.

Lee Fei Chen: Singapur’daki sistem farklı. Milli E¤itim Bakanlı¤ı müfredatı hazırlar-
ken yeni bir ‹ngilizce ya da matematik ders kitabı hazırlanmasına karar verirse yayın-
cılar olarak önce yeni müfredat programını inceliyoruz. Sonra yeni ders kitabının nasıl 
olması gerekti¤ine dair fikirlerimizi barındıran bir örnek hazırlayıp de¤erlendirmeleri 
için bir bölümünü E¤itim Bakanlı¤ı’na gönderiyor ve kitabın fiyatını bildiriyoruz. 
Okullarda hangi yayıncının kitabının kullanılaca¤ına hükümet karar veriyor. Kitabın 
fiyatı belirlenmi oluyor ve ücretini ders kitabını okuldan satın alan veliler ödüyor. 
Genellikle Bakanlık üç yayıncının kitabını seçiyor ve A yayıncısının belirledi¤i 5 Do-
lar en düük teklifse, daha yüksek fiyat belirlemi di¤er iki yayıncı en düük fiyatı 
belirlemi olan yayıncının verdi¤i fiyatı kabul etmek durumunda kalıyor. Herkes bu 
en düük fiyata üretebilece¤i en iyi ders kitabını hazırlamak için bir rekabet içine giri-
yor çünkü yayıncılar kitaplarını hazırladıktan sonra okullara gidip sunuyorlar. Seçimi 
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okullar yapıyor ve bir okulun tamamı için her konuda tek bir kitap seçiliyor. Farklı sı-
nıflar farklı yayıncıların kitaplarını kullanamıyor. Okul tüm sınıflarda okutulacak olan 
ders kitabını seçti¤inde ebeveynler de ücretini ödüyorlar. Yani kitaplar devlet tarafın-
dan ödenmiyor ancak fiyatları sabitleniyor. Biz de o fiyatın içinde kalacak ekilde en 
iyi kitabı üretmeye çalııyoruz. 

Batuhan Aydagül: Yani fiyat belirlenip sabitlendikten sonra kalite ve çekicilik re-
kabeti balıyor. Yayıncılar okullara giderek kitaplarının tercih edilmesini sa¤lamaya 
çalııyor ve parayı da ebeveynler veriyor.

Lee Fei Chen: Evet ebeveynler veriyor. 

Batuhan Aydagül: Salona dönmeden önce sizlere son sorumu sormak istiyorum: 
Yayıncılı¤ın ideolojisinden bahsedelim biraz. Estonya’dan bahsederken anlatmak 
istedi¤iniz bir hikâye oldu¤unu söylemitiniz, sizce kimin hikâyesinin anlatılaca¤ı na-
sıl belirleniyor? Yayıncılar burada nasıl bir rol oynuyor sizce? E¤itimin önemli amaç-
larından bir tanesi de yurttalık anlayıı tesis etmek. Müfredat bu anlamda önemli 
olsa da, ders kitapları içerdikleri örnekler, deliller, hikâyeler, isimler ve co¤rafya se-
bebiyle çok daha somut bir rol oynuyor. Zor bir soru belki ama bu konuya kısa da olsa 
de¤inmeliyiz diye düünüyorum. 

Lee Fei Chen: Kendi kiisel hikâyemi anlatabilirim. Ben bir ö¤retmendim, daha 
sonra Milli E¤itim Bakanlı¤ı’nda müfetti olarak çalıtım ve ‹ngilizce derslerinin 
müfredatının hazırlanması çalımalarında yer aldım. Sonrasında unu fark ettim; me-
sai arkadalarım ve ekibimle beraber bir vizyon, bir hayal tasarlıyorduk ancak birileri 
bunu ö¤retmenlerin kullanaca¤ı somut bir eye dönütürmezse bu hayal Bakanlı¤ın 
duvarları arasında kalacaktı. Ö¤retmenlerle görüüyordum ve Singapur nispeten yeni 
bir ülke oldu¤u için ço¤unun alanlarında uzman olmadı¤ını gördüm. Okul müdü-
rü ‹ngilizce ö¤retmenli¤i mezunu birinden baka branlarda da ders vermesini iste-
yebiliyordu örne¤in. Fen ö¤retmenine ihtiyaç varsa müdürler, “Hadi, bu dönem fen 
dersini siz verin,” diyebiliyordu. “Ama ben Shakespeare okudum”, “Hayır, siz bu yıl 
fen dersine gireceksiniz”. Böyle bir durum vardı. ‹ngilizce ö¤retmenlerimin ço¤unun 
‹ngilizce ö¤retmeni olmadıklarını, alanda yeterince uzman bulunmadı¤ı için bolu¤u 
doldurmaya çalıtıklarını fark ettim. Onlara yardımcı olabilmemin tek yolu, kullana-
bilecekleri iyi materyaller, iyi kitaplar vermekti. Sınıfa girdiklerinde kendilerine gü-
venmelerini ve rahatlıkla, “Bugün u konuyu iliyoruz,” diyebilmelerini sa¤layacak 
kitaplar. Ö¤retmen de aslında ö¤rencileriyle birlikte ö¤renecekti ama ellerindeki 
kitaptan aldı¤ı destek sayesinde özgüvenli olacak ve korkmayacaktı. Yarattı¤ımız 
vizyonun ancak bu sayede uygulamaya konabilece¤ini fark ettim. Kimse E¤itim 
Bakanlı¤ı’nda belirledi¤imiz ilkeleri, yönetmelikleri anlamıyordu, çalımalarımız 
fildii kulemizde konuup durmaktan öteye geçmiyordu. Kim devletten gelen 160 say-
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falık bir yönetmeli¤i okur ki? Ö¤retmenlerin bundan ziyade, “‹im baımdan akın, iki 
dakikan var,” diyeceklerini düünüyorum. ‹te o zaman yayıncılar olarak bir ey yap-
mamız gerekti¤ini anladım. Ö¤retmenlere ve ö¤rencilere yardım etmenin, Bakanlı¤ın 
tasarladı¤ı ilkeleri çok somut, herkesin kullanabilece¤i bir eye tercüme etmenin tek 
yolu buydu. Bunun kimlik ve ulus ina etmenizi sa¤layan eylerden biri oldu¤unu 
düünüyorum.

Antti Rammo: Çok önemli bir ey söylediniz. Üniversitede ö¤retmenlik ya da 
pedagoji e¤itimi alırken her zaman hatırlatılan bir altın kural vardı: “Okulda bir 
eyin yapılmasını ya da bir fikrin benimsenmesini istiyorsanız bunu ders kitabının 
içine koymanız lazım”. Ders kitaplarının çok sistemli yapıları olan teknolojik araçlar 
oldu¤unu düünüyorum. Ayrıca her kitap belli bir uzlaı sonucu oluuyor. Çünkü her 
biri farklı bir beceri seviyesine ve farklı bir ö¤renciye hitap ediyor. Bir toplum için de 
çok güçlü araçlar. 

Batuhan Aydagül: Piyasadan ve rekabetten epey bahsettik. Peki de¤erlerle ilgili re-
kabet konusunda ne diyebiliriz? Yani farklı yayıncılar farklı de¤erlerin bayraktarlı¤ını 
yapıyor mu yoksa tüm yayıncılar Finlandiya’nın de¤erlerine dair homojen bir anlayıa 
mı sahip? 

Teuvo Sankila: Zor bir soru sordunuz. Temel prensipler söz konusu oldu¤unda 
farklı de¤erlerimizin oldu¤unu düünmüyorum çünkü sonuçta bir derse dair içerik 
hazırlarken bütün yayıncılar olarak hedefimiz aslında ö¤retmenlerin performanslarını 
gelitirmelerine yardımcı olabilmek. Ö¤retmen iini iyi yaparsa daha çok saygı görür 
ve ö¤retmenli¤e devam ederek daha iyi yurttalar yetimesini sa¤lar. Ö¤renciler temel 
konuları ö¤renir ve gelece¤e daha hazır hale gelirler. Bu önemli çünkü yarınları onlar 
kuracak. Bugünün ö¤rencileri yarın devlet bakanı olacaklar. Öte yandan yayıncılık 
dünyasına daha yakından baktı¤ımızda bazı farklılıklar sayabiliriz elbette. Örne¤in 
ço¤u müterimiz çalıtı¤ım firmanın daha dostane, ö¤retmenlerin yanında ve bir-
likte çözüm üreten bir yayınevi oldu¤unu düündüklerini ifade ediyor. Dolayısıyla 
ö¤retmenlerle ilikileriniz çok önemli. Bir i yapıyorsunuz elbette ancak e¤itim konusu 
sadece i olarak algılanmamalı. 

Batuhan Aydagül: Konumacıları dinlerken sayfalarca not aldım ve gerçekten 
de bir ö¤retim programı, müfredat gelitirme sürecinin, ders materyali gelitirme ve 
seçme sürecinin nasıl olabilece¤ine dair verdikleri örneklerden çok yararlandım. Bu 
noktada salona dönece¤im, sizin sorularınızla tartımanın çok daha zenginleece¤ini 
düünüyorum. 

‹zleyici: Merhabalar. Genetik mühendisiyim ama 22 yıldır fen ve biyoloji ö¤retmeni 
olarak görev yapıyorum ve bu süre zarfında en az 6-7 defa müfredat de¤iikli¤ine ta-
nık oldum. Birkaç soru sormak istiyorum. Ülkenizde müfredat ne sıklıkla de¤iiyor? u 
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an kullandı¤ınız müfredatı kaç senedir kullanıyorsunuz ve bir müfredat de¤iikli¤inin 
ardından kitapların hazırlanması sürecinde bir eylerin yerine oturabilmesi, netleip 
olgunlaması için ne kadar süre geçmesi gerekti¤ini öngörüyorsunuz? 

‹zleyici: Benim sorularımdan biri: Ülkelerinizdeki bölgesel eitsizlikleri nasıl orta-
dan kaldırdınız? Tahmin ediyorum ki Finlandiya’da da Helsinki ile uzak bir ehir ara-
sında fark vardır. Antti Rammo Estonya’da Rusça konuanlar da oldu¤unu söyledi. Çift 
dilli kitaplarınız var mı? Ana dille ilgili meseleyi nasıl ele aldınız? Ve Lee Fei Chen, size 
unu sormak istiyorum: Hiç daha büyük nüfusu olan ülkelerle çalıtınız mı, böyle bir 
deneyiminiz oldu mu? Türkiye’nin nüfusu 70 milyonun üzerinde, o yüzden sizin sis-
teminizin burada uygulanması zor gibi görünüyor. Sonuç olarak e¤itim sisteminizin 
farklı eitsizlikleri nasıl giderdi¤ini ö¤renmek istiyorum. 

‹zleyici: Emekli felsefe ö¤retmeniyim, yaklaık 44 yıl felsefe ö¤retmenli¤i yaptım. 
Siz e¤itimin iki önemli elemanını ele aldınız; biri ö¤retmenler, ikincisi de yayıncılıktı. 
Biz ö¤retmenler bu ülkede birçok eyin yasak oldu¤u dönemlerde de sınıfa girdik ama o 
yasaklardan sıyrılmasını biliyorduk. Size sorum: Bugün bu dünyada e¤itimin en önem-
li amacı ne olmalıdır? Ö¤retimin de¤il, e¤itimin. Benim yanıtım: E¤itimin temel amacı 
bilgili de¤il bilge insan yaratmak olmalıdır. Çünkü bilgili insan Hiroima’da insanları 
bombayla öldürebilir ama bilge insan o ii yapmaz çünkü bilgelik düzeyindedir. Sizin 
yanıtlarınızı merak ediyorum.

‹zleyici: Üstün zekâlarının e¤itim gördü¤ü Bilim Sanat Merkezi’nde Türk Dili ve 
Edebiyatı ö¤retmeniyim. De¤erli konuklarımızın ülkelerinde üstün zekâlılarla ilgili ne 
tür e¤itim faaliyetleri yapılıyor ve bu ö¤rencilerin yayın ve ö¤retim bakımından örgün 
e¤itime katılmaları nasıl sa¤lanıyor, bunu merak ediyorum.

‹zleyici: 25 yıllık e¤itimciyim. Anladı¤ım kadarıyla bu ülkelerde okullar kendi ma-
teryallerini, okutulacak kitapları kendileri seçiyorlar ve omurga olarak da bir müf-
redat var. Okulların bu dersleri ilerken izledikleri yıllık planlama var mı? Birlikteli¤i 
sa¤lamak açısından ders konuları belli sürelerde mi ileniyor? 

Lee Fei Chen: Soruların hepsini bir arada yanıtlamaya çalıaca¤ım. Müfredatımızın 
hangi sıklıkla de¤iti¤i soruldu. Biz 5 ile 10 yılda bir de¤itiriyoruz. Mesela matema-
tik müfredatımızı belirledikten 10 yıl sonra onu güncelledik. E¤itimde yeni trendler 
oldu¤unu gördük ve E¤itim Bakanlı¤ı da müfredatı tamamen de¤itirmese de yeni-
liklere uygun olarak gelitirdi. Eitsizliklerle nasıl baa çıktı¤ımız sorusuna gelirsek, 
Singapur’da 4 ile 5 ayrı ırk var: Çinliler, Hintliler, Malezyalılar ve Avrasyalılar gibi ve 
bunların her birinin farklı anadilleri var. Singapur hükümeti bu nedenlerle e¤itim 
dilini ‹ngilizce olarak belirlemitir. Dolayısıyla tüm dersler ‹ngilizce olarak ileniyor. 
Bence Singapur ve di¤er pek çok ülke için e¤itimin en önemli hedeflerinden bir tane-
si eitsizlikleri olabildi¤ince eitlemek olmalıdır. Singapur’da toplumsal sınıflar arası 
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hareketlilik oldukça fazladır, ebeveynlerin e¤itime destek olmaya gönüllü olmalarının 
nedeni de bu bence. Köyden, kırsal kesimden gelen ve hiçbir eyi olmayan insanlar 
bir iki nesil içinde çocuklarının çeitli mesleklerde uzmanlatıklarını gördüler, bunu 
sa¤layan ey aldıkları iyi e¤itimdi. 

Singapur’dan daha büyük bir ülkede çalıtım mı sorusunun yanıtı evet. Birleik Kral-
lık’taki Oxford Yayıncılık ile ABD’deki Houghton Mifflin Harcourt Yayıncılık aracılı¤ıyla 
Singapur’da gelitirdi¤imiz matematik kitapları bu ülkelerin okurlarına ulatı, Bru-
nei ve ili gibi ülkelerin hükümetleriyle de çalıtım. Bunların hepsi büyük ülkelerdi. 
Gitti¤im birçok ülkede sadece ders kitabını hazırlayıp vermenin yeterli olmadı¤ını 
gördüm. Çünkü kitapları verdi¤iniz ö¤retmenlerin bazıları pedagojik yaklaımdan ya 
da ders konularının arkasında olması gereken ideolojik yapıdan haberdar de¤ildi. O 
nedenle mesleki geliim ve ö¤retmenlerin e¤itimi çok önemli bir konu. Bir insana balık 
verirseniz karnını bir gün için doyurursunuz ama o kiiye balık tutmayı ö¤retirseniz 
hayatı boyunca doyar. Ö¤retmenlere sadece ders kitabı vermek yerine ders kitapları-
nın ardındaki mantı¤ı kavramalarını sa¤larsak bu bilgiyi ö¤rencilerine aktarabilirler. 

E¤itimin en önemli amacının ne oldu¤una gelirsek, ö¤rencilerin kendi fikirlerini 
oluturmalarını sa¤lamaktır bence. Bunu yapabilirsem baarılı bir yayıncı oldu¤umu 
düünürüm. Singapur’da üstün zekâlılara yönelik özel sınıflarımız var çünkü zorlan-
maya ihtiyaçları oldu¤unu fark ettik.  Tüm ö¤renciler aynı okul kitabını kullanıyor olsa 
da teknoloji sayesinde üstün zekâlı ö¤renciler için ilave içerikler koyabiliyoruz. Ders 
kitaplarını nasıl seçiyoruz, yıllık plan yapıyor muyuz sorusuna gelirsek, evet birçok 
okulda ö¤retmenlerin de katıldı¤ı çok yo¤un geçen yıllık planlama çalımaları yapılı-
yor. Biliyorsunuz ö¤retmenler hariç herkes tatil yapar. 

Teuvo Sankila: Finlandiya’da tüm derslerin müfredatı aynı anda olmak üzere her 
10 ila 12 yılda bir de¤itiriliyor. Müfredatımız son olarak 2016 yılında de¤iti ve ülke 
genelinde 1-9. sınıflar ile liseleri kapsadı. Daha önceki yıllara göre dört kat daha fazla 
içerik hazırlamamız gerekti¤i için biraz hızlı çalımamız gerekti. Yayıncılar açısından 
biraz zorlayıcı olsa da sonunda baardık. Ve evet, ülkenin tüm farklı bölgelerinde eit 
e¤itim imkânı var. Ö¤retmenlerimizin tümü çok iyi e¤itim görmü durumda ve ülke-
nin her yerinde aynı e¤itim araçları kullanılıyor. ‹nsanların do¤dukları yerde kalıp 
yine de iyi bir e¤itim alabilece¤ini bilmesi önemli. 

Bizde de ‹sveççe konuan ve nüfusun yüzde 6’sını oluturan bir azınlık nüfusu var 
ve onlara yönelik ders materyalleri üretiyoruz. Finlandiya dıında faaliyet yürütüp 
yürütmedi¤imize gelirsek, içerik satan bir yayıneviyiz. Örne¤in u an ‹skandinav ülke-
lerinde ilkokul matematik kitaplarının ana yayıncısıyız. Yerel yayıncılarla çalııyoruz, 
Fin e¤itim yöntemini kendi ülkelerine adapte ediyorlar. Dolayısıyla ithal etmekten zi-
yade yerelletiriyorlar. Di¤er yayıncılarla sürekli bir iletiim halinde bulunmamız ve 
örne¤in u an burada olmamız da kendi ülkemizin dıında kurdu¤umuz etkileimlere 
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örnek olabilir. E¤itim alanında çalıan tüm yayıncılarla fikir alıverii yapmak önem-
li, bu sayede farklı problemlerden haberdar olup daha hızlı çözümler gelitirmeyi 
ö¤renebiliyorsunuz. 

Üstün yetenekli ö¤rencilerle ilgili bir soruya dönersek, Finlandiya’da üstün yete-
nekliler genellikle di¤er ö¤rencilerle aynı okullara gidiyorlar ancak sadece çok ileri se-
viyedeki üstün yetenekli ö¤rencilerin gidebildi¤i matematik e¤itimi veren iki okul var. 

Ve evet, takip edilen yıllık bir ders planı var ve ona uygun kitapları seçiyoruz. 
Ancak okullar dijital içeriklerin lisanslarını satın almaya baladı¤ından beri bu biraz 
de¤imeye baladı çünkü içerik lisansları üç yıllı¤ına satın alınıyor. E¤itimin en önemli 
hedefi, 1-9. sınıfları ele alırsak, bence ö¤rencilerin okulu bitirdiklerinde kendi bece-
rilerine, olumlu bir tavır takınırlarsa hayatta kalabileceklerine ve karılatıkları zor-
lukların üstesinden gelebileceklerine inanıyor olmalarıdır. E¤er bunu sa¤layabilirsek 
baarılı olduk demektir. Çünkü ö¤rencilerin olumlu duygulara ve baarabileceklerine 
inanması çok önemli.

Antti Rammo: Ben de toparlayabildi¤im kadar yanıtlamaya çalıaca¤ım. 
Estonya’da müfredat de¤iikli¤i sisteminden çok da memnun de¤iliz. Genelde 5-6 
yılda bir büyük bir de¤iim yapılıyor ancak yeni ders kitaplarının hazırlanması ya 
da içerikte düzenleme yapmak için çok az zamanımız oluyor. Yayıncılar olarak yeni 
kitapları hazırlamak için 1- 1.5 yıllık bir süreye ihtiyacımız oluyor ama büyük bir müf-
redat de¤iikli¤i oldu¤u zaman o süre bazı konuları yetitirmek için yeterli olmuyor. 
Son de¤iiklik 2012 yılında yapıldı. Genellikle aamalar halinde yapılıyor müfredat 
de¤iikli¤i, önce 1., 3. ve 6. sınıfların müfredatları de¤iiyor, sonra 2. sınıflara ve di¤er 
sınıflara geçiliyor. Yani her sene belli sınıfların müfredatları üzerine çalııyoruz ama 
genellikle zaman darlı¤ı sıkıntısı yaıyoruz. Finlandiya’daki meslektalarımız gibi bu 
sürecin planlama aamasında da yer almak ve de¤iiklikleri hayata geçirmek için ma-
kul bir süreye sahip olmayı istiyoruz. 

Eitlikle ilgili soruya gelirsek, e¤itim eitli¤inin temellerini daha ö¤renciler okula 
balamadan atıyoruz. Estonya’daki ö¤rencilerin yüzde 90’ı okula belli okuryazarlık 
becerileri kazanmı olarak balıyor. Okumayı ve temel matematik becerilerini kast edi-
yorum. Eit sonuçlar almanın alt yapısının bu oldu¤unu düünüyorum. Ö¤retmenlerin 
e¤itimi de bu noktada önem taıyor.

Rusça konuan Estonyalılarla ilgili soruyu, tüm müfredatı birinci sınıftan itiba-
ren hem Rusça hem Estonca hazırladı¤ımızı söyleyerek yanıtlayabilirim. Dolayısıyla 
ö¤renciler anadillerinde e¤itim alabiliyor. Anadili Rusça olan ö¤rencilerin sonuçlarının 
di¤er ö¤rencilere kıyasla biraz daha düük oldu¤unu gözlemliyoruz. Bu entegrasyon 
meselesiyle ilgili daha büyük bir tartımanın konusu olsa da aradaki farkı kapatmaya 
baladıklarını ve daha fazla Estonca ders kitabı satın aldıklarını da söyleyebilirim.
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E¤itim sisteminin en önemli hedefi nedir diye bir soru yöneltildi. Bu konuda ben-
den daha bilgili kiilerin söylediklerine katılmak istiyorum. Amaç kendi kararlarını 
verebilen, kendi fikirlerini oluturabilen ve makul olan ile olmayan arasında ayrım ya-
pabilen ö¤renciler yetitirmektir. Ama genel olarak müfredatı belirleyen ve e¤itimin 
amacını belirleyen toplum olarak bizleriz. Estonya’da da daha üstün zekâlı ö¤renciler 
di¤er ö¤rencilerle aynı sınıfta ders görüyorlar, onlar için ayrı bir okulumuz yok. Do-
layısıyla ö¤retmenler üstün zekâlılara çok fazla ek zaman ayıramıyor. Daha iyi so-
nuçlar almamız için onlarla daha fazla ilgilenmeliyiz ama e¤itim sistemimizin henüz 
çözmedi¤i bir sorun bu. 

Batuhan Aydagül: Konuk konumacılarımıza, izleyicilere, Türkiye Yayıncılar 
Birli¤i ve Tüyap’a teekkür etmek istiyorum, gerçekten çok keyifli bir paneldi. Önemi 
ülkemizde yeterince kavranamayan bir konuyu, ders kitapları yayıncılı¤ını tartıtık. 
Bu altından kalkılabilecek bir i ama gereken ilgiyi ve alakayı göstermek gerekiyor. 
‹yi fuarlar. 

Panelin altyazılı videosunu aa¤ıdaki ba¤lantıdan izleyebilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=oRxKoPQkMMw
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Bandrol Uygulamasına ‹likin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5. Maddesinin 2. Fıkrası çerçevesinde bandrol taıması zorunlu de¤ildir.


