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Giriş 

Yetişkin eğitimi istatistiklerinin üretilmesindeki amaç, 18 yaş üstü nüfusun örgün eğitim, yaygın eğitim 

ve gayrı-resmi öğrenmeye katılımını, demografik bileşenler ayrıntısında ortaya koymak ve eğitime 

katılmama nedenlerini, bireylerin katıldıkları eğitimlerin nitelik bileşenlerini sunmaktır. Böylece bu 

alanda ülke geneli için ulusal ve uluslararası tanım ve standartlara dayalı göstergelerin hesaplanması, 

konu ile ilgili politika yapıcılar için karşılaştırılabilir ve tutarlı verilerin üretilmesi sağlanmış olacaktır. 

Yetişkin Eğitimi Araştırması Avrupa Birliği’nin istatistik kurumu olan Eurostat tarafından metodolojisi 

oluşturulmuş olan ve Avrupa genelinde bu çerçevede uygulaması gerçekleştirilen bir çalışmadır. 

Türkiye’de de bu çerçevede Eurostat metodolojisi ve soru formuna uyumlu olarak 2007, 2012 ve 2016 

yıllarında alan uygulaması gerçekleştirilmiştir. Veriler; 18 yaş ve üstü fertlerle doğrudan (bilgi 

başkasından alınmaksızın) yapılan yüz yüze görüşmeler yoluyla derlenmektedir.  

 Yetişkin Eğitimi Araştırması sonuçları ilk defa 2007 referans yıllı olarak yayınlanmış olup sonrasında 

ise 2012 yılında gerçekleştirilen çalışma 2013 yılı itibariyle yayınlanmıştır. 2016 yılında gerçekleştirilen 

çalışmada Eurostat metodolojisinde ortaya çıkan değişiklikler ve geriye dönük analizlerde tespit edilen 

sıkıntılar nedeniyle 2016 yılında 2012 yılı değerlerine ilişkin revizyon ihtiyacı doğmuştur.   

Ana Revizyon Nedenleri 

Yetişkin Eğitimi Araştırması sonuçlarına ilişkin olarak 2016 yılında yapılan revizyona ilişkin kapsam ve 

metodoloji değişiklikleri ve düzeltmeler aşağıda özetlenmiştir: 

 Yetişkin Eğitimi Araştırmasında ferdin katıldığı yaygın eğitim faaliyetlerinin sayısı alınmakta ve 

sayısı alınan yaygın eğitim faaliyetlerinin listesi oluşturulduktan sonra, bu faaliyetlerden ikisi tamamen 

rastlantısal olarak program tarafından seçilmektedir. Seçilen yaygın eğitim faaliyetlerinin nitelikleri 

konusunda daha ayrıntılı sorgulama yapılmaktadır; yaygın eğitime katılım bileşeni olan tablolardaki 

değerler de seçilen bu iki faaliyet üzerinden derlenen verilerden hesaplanarak oluşturulmaktadır. 2007 

ve 2012 çalışmalarında yaygın eğitime katılım bileşeni olan tablolarda kullanılacak değerler, fert 

faktörü kullanılarak genişletilmekteydi. 2016 yılı çalışması sonrasında Eurostat tarafından –sadece 



yaygın eğitim faaliyetlerine ilişkin tablolarda kullanılmak üzere, bir yaygın eğitim faktörünün 

oluşturularak kullanılması istenmiştir. Bu değişiklikteki amaç yaygın eğitim faaliyetlerine ilişkin 

genişletme katsayılarının kullanılması yoluyla erişilen toplam rakamın, ülkedeki fertlerin referans 

dönem içerisinde katıldıkları toplam yaygın eğitim faaliyetine erişmesini sağlamaktır (fert faktörünün 

kullanımı yoluyla ise 18 yaş ve üstü toplam fert sayısına erişilmekteydi; bu durumun ise birden fazla 

faaliyete katılanların etkisini azaltarak göstergelerde yanlılık oluşturduğu düşünülmesi nedeniyle 

Eurostat böyle bir değişiklik yapma ihtiyacı hissetmiştir). Söz konusu yaygın eğitim faktörü, fert faktörü 

kullanılarak oluşturulmaktadır. Oluşturulan yaygın eğitim faktörünün göstergeler üzerinde etkisi olduğu 

görüldüğü ve 2016 yılında hesaplanan göstergeler bu çerçevede oluşturulduğu için, 

karşılaştırılabilirliğin korunması ve seride kırılma yaşanmaması açısından 2012 değerleri yeniden 

hesaplanmıştır. 

 Yetişkin Eğitim Araştırması soru formu Eurostat tarafından oluşturulmuş bir soru formudur ve 

her dönem bazı değişiklikler yapılmaktadır. 2012 uygulamasında kullanılan soru formunda yapılan 

değişiklikler sonucu, bazı sorulardaki bir kısım seçenekler kaldırılmış ve yerlerine yeni seçenekler 

konulmuştur. Ayrıca 2012 yılında kullanılan sınıflamanın daha güncel versiyonunun 2016 

çalışmasında kullanılması nedeniyle meslek gruplarına göre eğitim ve öğretime katılım tablosundaki 

gruplamalarda da değişiklikler olmuştur (ISCO 88’den ISCO 08’e geçilmesi nedeniyle). En son duruma 

göre karşılaştırılabilirliğin korunması için veri gruplamalarında değişikliğe gidilmesi gerekmiştir. 

 Önceki çalışmayı kapsayan analizlerde “Medeni durum” kırılımının yer aldığı tablolarda “Eşi 

Öldü” ve “Boşandı” başlıklarında veri etiketlerinin yer değiştirmiş olduğu tespit edilmiştir. İlgili 

tablolarda bu konuda düzeltme yapılmıştır. 

 2012 çalışmasında yer alan anne ve babanın eğitim durumu tablolarında lise altı düzeylere 

ilişkin olarak yanlış hesaplama yapıldığı tespit edilmiş ve bunların düzeltilen değerler koyulmuştur. 

Ana Revizyonun Uzunluğu   

Revizyon işlemi, Yetişkin Eğitimi Araştırması 2012 yılı çalışması sonuçları için yapılmıştır.  

Ana Revizyonun Derinliği 

Yaygın eğitime katılıma ilişkin tabloların tamamı 2012 yılı için revize edilmiştir. Ayrıca medeni durum 

bileşeninin olduğu tablolarda eşi öldü-boşandı veri etiketleri düzeltilmiştir. Meslek ve neden 

gruplamalarının bulunduğu tablolarda sınıflama ve seçenek değişikliklerine göre revize yapılmıştır. 

Anne baba eğitim durumu tablosundaki yanlış hesaplama da düzeltilerek revize edilmiştir.  

Ana Revizyonun Etkileri 

Yetişkin Eğitimi Araştırması kapsamında yapılan revizyonun etkilerini gösteren tablolar aşağıda 

sunulmuştur. 

 



 
 
 



 
 
 
 
 



 

 



 

 


