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8 EYLÜL  
DÜNYA OKURYAZARLIK GÜNÜ 

 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yapılan tanıma göre 1 
okuryazarlık; değişik türdeki yazılı kaynakları, kayıtları kullanarak tanımlama, anlama, yorumlama, 
bir araya getirme, iletişim kurma ve hesap yapma yeteneğidir. Toplumun geniş bir kitlesine hitap 
edebilmek, bilgisini ve gücünü geliştirerek hedeflerine ulaşması için bireye olanak veren olgudur. 
Yine UNESCO tarafından yapılan bildirime göre; okuryazarlık çarpan etkisiyle, yoksulluğun ortadan 
kaldırılmasına, çocuk ölümlerinin azalmasına, nüfus büyümesinin kontrol altına alınmasına; 
cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kalkınma, barış ve demokrasinin sağlanmasına yardımcı olur.  
 
Dünya Okuryazarlık Günü, tüm dünyada 1967 yılından beri her yıl 8 Eylül günü çeşitli 
faaliyetlerle gündeme taşınmaktadır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, 2014 
yılında kadınların eğitim konusunda hala çok gerilerde olduğunu vurgulamaktadır ve yapılan 
araştırmalarda dünyada 771 milyon okuma yazma bilmeyen yetişkin olduğunu ve bunların %64’ünü 
de kadın nüfusun oluşturduğunu göstermektedir. 
 
Dünya üzerinde okuryazarlık oranının en düşük olduğu bölgeler Güney Asya, Arap ülkeleri ve 
Afrika’nın iç kesimlerindeki ülkelerdir. Bu bölgelerde okuryazar olmayan nüfus %40-50'lere kadar 
varmaktadır. Okuryazarlığın yakın zamana kadar çok düşük olduğu Çin, Vietnam gibi ülkelerde 
bugün okuryazarlık oranları hala düşükken, Brezilya, Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelerde bu 
hızla artış göstermektedir. Okuryazarlık oranının en yüksek olduğu ülkeler Avrupa ülkeleridir. 
Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus gibi devletlerde de okuma yazma oranlarının yüksek 
olduğu görülmektedir.  
 
Türkiye’de, günümüzde halen üç milyon kişi okuma yazma bilmemektedir. Okuma yazma bilen üç 
milyon kişi de herhangi bir okul bitirmiş değildir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Nisan 2013 eğitim 
konulu istatistiklerine göre Türkiye’de 15 yaş ve üzeri yaşta okuma yazma bilmeyenlerin payı 
%5,08’dir (erkeklerin payı %1,74 ve kadınların payı %8,40). İstihdam paylarının okuma yazma 
bilmeyen kadınlarda %17,erkeklerde %29,8 ile oldukça düşük olduğu ve öğrenim durumu 
yükseldikçe istihdam payının arttığı görülmektedir.2 
 
Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre 2011 yılında, 15 ve daha yukarı yaşta ve en az bir 
evlilik yapmış okuryazar olmayan kadınların %74,9’u 4 ve daha fazla çocuk doğurmuş iken lise 
veya dengi okul mezunu kadınların %4,8’i 4 ve daha fazla çocuk doğurmuştur. Yükseköğretim 
mezunlarının %22,9’u hiç doğum yapmazken %1,9’u 4 ve daha fazla çocuk doğurmuştur. Öğrenim 
düzeyi düşük olan kadınların doğum sayısı fazladır. Araştırma sonuçlarına göre 2011 yılında, 
işgücündeki kadınların %35,6’sı, işgücünde olmayan kadınların %52,8’i 3 ve daha fazla çocuk 
doğurmuştur.3  
 
Okuma yazma bilmemenin kadınlar üzerinde ekonomik ve toplumsal etkileri de vardır. İstihdama 
yeterince katılamamak kadınları ekonomik olarak bağımlı hale getirmekle birlikte, aile planlaması 
ve kadın sağlığı konusundaki hizmetleri kullanamamak, koruyucu sağlık hizmetlerinden 
yararlanamamak, planladığından fazla sayıda çocuk doğurmak gibi olumsuz etkileri beraberinde 
getirir. Sonuç olarak, 2014 yılında Türkiye’de ve dünyada okuma yazma oranı istenilenin 
gerisindedir. Evrensel düzeyde bu konuda HIZLI ADIMLARA gereksinim vardır. 

                                                           
1 http://unesco.org.tr/dokumanlar/egitim/okuryazarlik.pdf 
2 Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanı kullanarak 2013 yılı hesaplanlıştır. www.tuik.gov.tr/ 
3 Türkiye İstatistik Kurumu, Nüfus ve Konut Araştırması. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15843. 08.09.2014 
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