
8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü Mesajı 

  

       Birleşmiş Milletler UNESCO teşkilatının eğitim alanındaki önemli 
konu başlıklarından biri olan yetişkin eğitimi okuma yazma konusuna 
dikkat çekmek için her yıl 8 Eylül tarihini Dünya Okuma Yazma Günü olarak 
kutlamaktadır.2015 yılında 8-9 Eylül tarihlerinde iki günlük bir program 
çerçevesinde kutlanacak olan yetişkin okuma yazma çalışmalarında 
Konfüçyüs ve Kral Sejong ödülleri verilecektir. 

  Bugün Dünyada halen 800 milyona yakın okuma yazma bilmeyen 
insan bulunmaktadır. Bilinenin aksine, okumaz yazmazlık sadece az 
gelişmiş ülkelerin problemi değil; aynı zamanda gelişmiş ülkelerin de 
problemi durumundadır. Okuma yazma bilmeyenlerin üçte ikisini maalesef 
kadınlar oluşturmaktadır. 

TÜİK verilerine göre 2014 yılında ülkemizde yaşayan 14 yaş üstü 
58,384.240 kişinin 2.622.084 kişisi (% 4,49) henüz okuma yazma 
bilmemektedir. Erkeklerde okuma yazma bilmeme oranı % 1,48 olarak 
gerçekleşirken kadınlarda bu oran % 7,48 oranında gerçekleşmiştir. 
Okumaz yazmazların 2.155.745 kişisi (% 82,21) şehirlerde hemen yanı 
başımızda yaşamaktadır. Okumaz yazmazların yarısı ise İstanbul, Şanlıurfa, 
Diyarbakır, Ankara, Adana, Bursa, Van, Gaziantep, İzmir, Mardin, 
Kahramanmaraş, Konya, Ordu ve Malatya illerinde yaşamaktadır. 

Genel Müdürlüğümüz yaşam boyu öğrenme için farkındalık yaratma, 
daha önce öğrenilmiş kişisel öğrenmelerin ve yeteneklerin 
belgelendirilmesi, dezavantajlı yetişkinlerin ve ülkemize son yıllarda 
çevresinden göç dalgasıyla gelen göçmenler ve yaşlılar için halk eğitimi 
merkezleri vasıtasıyla hayat boyu öğrenme imkânlarına ulaşmasına imkan 
sağlamaktadır. 

21. yüzyılda daha nitelikli iş gücüne sahip olabilmek ve bu hususta 
karşılaşılan zorlukları yenebilmek amacıyla Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü OECD’nin yürütmekte olduğu ve ülkemizin de ikinci tur 
uygulamasına dâhil olduğu Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi 
(PIAAC) çalışmasında yetişkinlerin mesleki becerilerin ölçülmesinin 
yanında temel okuma yazma becerileri ile e-posta ve internet teknolojilerini 
kullanabilme (teknolojik okuma yazma) becerileri ölçülecektir.  



2016 yılında yayınlanacak rapor sonrasında ise ülkemizin kendini 
rekabetçi bir dünya ekonomisine hazırlayabilmesi için yetişkinlerin 
aldıkları eğitim ve öğretim düzeyleri ortaya çıkacak ve gelecek için 
yetişkinlere yönelik öğretim programlarının güncellemesinde ve ileriye 
dönük iyileştirmeler yapılmasında yol gösterici olacaktır. 

Okuma yazma probleminin halledilebilmesi ve okuryazarlık 
oranlarının % 100’e ulaştırılabilmesi için eğitimin kalitesin artırılması ve 
her birey için kaliteli bir eğitim başlangıcı sağlanması gerekmektedir. 
Bunun yanında, öncelikli olarak, eğitim imkânlarından hiç yararlanamamış 
ve eğitimini terk etmiş düşük becerili insanların eğitim için hayat boyu 
öğrenme imkânlarının sunulması kaçınılmaz bir zorunluluktur.   

Günümüzde yetişkin okuryazarlığı kavramı, temel okuma yazma 
becerileri yanında; bilgi teknolojilerini kullanma becerisi, iş yeri 
okuryazarlığı, çevre bilinci kazanma ve sağlık okuryazarlığını da 
kapsamaktadır.  

Anayasa’da yer alan eğitim hakkı ve bilhassa yetişkin okuma yazma 
eğitimi hayat boyu öğrenmenin temelini oluşturmaktadır. Eğitim ve öğretim 
hakkından yararlanamayan ve temel okuma yazma eğitimini 
tamamlayamayan kişilerin, yasaların kendilerine verdiği diğer hak ve 
özgürlüklerden de yeterince yararlanamadıkları görülmektedir.  

Ülkemizde yetişkin okuma yazma çalışmalarına konunun öneminin 
anlaşılması Tanzimat Döneminde başlanmış, Cumhuriyetin ilk kuruluş 
günlerinden itibaren konuya önem verilmiştir. Bilhassa, 1928 yılında 
gerçekleştirilen harf inkılabından itibaren Başöğretmen Atatürk’ün “Yeni 
Türk harflerini her vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz.” 
talimatıyla hız verilmiştir. Bu alanda birçok ülkeye örnek olacak çalışmalar 
yürütülmüştür.  

Bakanlığımızın kuruluşundan günümüze kadar Millet Mektepleri 
Okuma Yazma Seferberliğinden, Ana Kız Okuldayız Kampanyasına kadar 
konu ile ilgili birçok kampanya ve etkinlikler düzenlenmiştir. Ayrıca, diğer 
bakanlıklar, kamu kurumları (Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve 
Yerel Yönetimler… vb.) ve sivil toplum kuruluşları da  Bakanlığımızla iş 
birliği yaparak okuma yazma çalışmalarını desteklemektedirler.  

Genel Müdürlüğümüz yetişkin okuma yazma faaliyetleri ile 
ilgili http://okuma-yazma.meb.gov.tr/ adlı bir internet sayfası açmıştır. Bu 
sayfada yetişkin okuma yazma faaliyetlerine katılan yetişkinler, 
öğretmenler ve yöneticiler ile bu alanda akademik çalışma yapan 

http://okuma-yazma.meb.gov.tr/


araştırmacılar için dokümanlar, kitaplar, fotoğraflar ve haberler 
yayınlanmaktadır.  

Karşılaşılan sorunlarla ilgili sorulara cevap verilmektedir. Ayrıca, 8 
Eylül 2015 tarihi itibarıyla halk eğitim merkezlerine 2015-2016 öğretim 
yılında Yetişkin Okuma Yazma Kurslarında kullanılacak kitapların basımı 
tamamlanmış, dağıtımına başlanmıştır. 

 8 Eylül 2014 Dünya Okuma Yazma günü vesilesi ile yıl boyunca 
yetişkin okuma yazma kurslarına katılan tüm kursiyerleri cesaretlerinden 
dolayı tebrik eder, alanda çalışacak olan halk eğitim merkezi öğretmen ve 
yöneticileri ile bu alanda Genel Müdürlüğümüzle işbirliği içinde çalışan tüm 
kamu ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederken, UNESCO Genel 
Direktörü Irina Bokova’nın “Gelecek alfabe ile başlar.” Sözünü de 
hatırlatarak saygılarımı sunarım. 
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