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Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2012 Yetişkin 

Eğitimi istatistiklerini 
yayımladı. İlk defa 
2007 yılında, 18 ve 
daha yukarı yaştaki 

tüm fertlerle yüz yüze görüşme yöntemi ile 
gerçekleştirilen Yetişkin Eğitimi Araştırması, 
2012 yılında da yapılarak ulusal düzeyde 
ihtiyaç duyulan ve uluslararası düzeyde 
karşılaştırılabilir verilerin elde edilmesi 
sağlandı. Araştırmada; bireylerin yaş grubu, 
cinsiyet, eğitim ve işgücü durumuna göre 
eğitime katılım oranlarının yanı sıra, bilgiye 
erişim kaynakları, nedenlerine göre eğitime 
katılım ve eğitim sağlayıcılar gibi göstergeler 
hesaplandı. 
TÜİK’in 18 yaş ve üstü nüfusu kapsayan 
“Yetişkin Eğitimi” araştırmasına göre, bilgiye 
erişim kaynağı olarak 2007’de yüzde 41,8 ile 
en çok aile üyesi, komşu, okul ve iş arkadaşına 
başvurulurken, 2012’de bu oran yüzde 26,8’e 
geriledi. “Eşe dosta” sormayı bırakanlar, 
bilgiye erişim kaynağı olarak İnternet’i 
kullanmaya başladı. 2007’de yüzde 38,1 olan 
İnternet’e başvuranların oranı, 2012’de yüzde 
54,7’yi buldu.
İnternet’e başvurma oranı, söz konusu 
dönemde bir okul bitirmeyenlerde yüzde 
2,2’den 13,3’e, ilkokul mezunlarında yüzde 
11,9’dan 20,2’ye, ilköğretim ve ortaokul 
mezunlarında yüzde 23,3’ten 41,2’ye, genel lise 
mezunlarında yüzde 42,9’dan 56,4’e, mesleki 
ve teknik lise mezunlarında yüzde 37,5’ten 
56,8’e, yükseköğretim mezunlarında da yüzde 
61,4’ten 71’e yükseldi.
Aile üyesi, komşu ve iş arkadaşı gibi 
çevresinde bulunanlara bilgi için 
başvuranların, en büyük kesimini eğitim düzeyi 
düşük olanların oluşturduğu görüldü. Bir okul 
bitirmeyenlerde çevresindekilere başvurma 

oranı, 2007’de yüzde 74,3 iken, 2012’de yüzde 
35,6’ya düştü.
Çevresindekilere başvurma oranı, ilkokul 
mezunlarında yüzde 54’ten yüzde 38,5’e, 
ilköğretim ve ortaokul mezunlarında 
yüzde 47,2’den 30,3’e, mesleki ve teknik 
lise mezunlarında yüzde 42,7’den 27,4’e, 
lise mezunlarında yüzde 40,8’den 27,2’ye, 
yükseköğretim mezunlarında yüzde 28,9’dan 
20,9’a geriledi.
Televizyon, radyo, gazete, dergi ve afiş gibi 
kitle iletişim araçlarının bilgi erişiminde 
kullanılması oranı da söz konusu dönemde 
yüzde 9,2’den 5,8’e düştü. Geleneksel bilgiye 
erişim aracı kitaplara olan ilgi azaldı. 2007’de 
kaynak olarak kitaplara  başvuranların oranı 
yüzde 6,3 iken, bu oran 2012’de yüzde 5,7’ye 
indi.

Kırsal bölgelerde katılım düşük
Türkiye genelinde 18 ve daha yukarı yaştaki 
nüfusta örgün veya yaygın eğitim faaliyetlerine 
katılanların oranı 2012’de yüzde 20.4 oldu. 
Erkeklerin yüzde 23.7’si ve kadınların yüzde 
17.2’si örgün veya yaygın eğitime katıldı.
Sadece yaygın eğitime katılım yüzde 15.4 
olarak gerçekleşirken, kentsel yerlerde bu 
oran yüzde 17,8, kırsal yerlerde ise yüzde 
10.1 olarak gerçekleşti. Örgün veya yaygın 
eğitim faaliyetlerine en aktif katılım; eğitim 
durumuna göre bakıldığında yüzde 48.4 ile 
yükseköğretim mezunlarında, yaş grupları 
itibariyle bakıldığında ise yüzde 46.6 ile 18-24 
yaş grubunda bulunuyor. 

Bir işte çalışanlarda katılım oranı yüzde 26 
olurken iş arayanlarda bu oran yüzde 26.6 
düzeyinde belirlendi. Türkiye genelinde, 
yaygın eğitim faaliyetlerine en aktif katılım, 
yüzde 40 ile yükseköğretim mezunlarında ve 
yüzde 26.7 ile 18-24 yaş grubunda yer aldı. 

Bilgiye erişimde İnternet, 

“eş-dost”un yerini aldı

Türkiye’de en çok 
kullanılan bilgiye 

erişim kaynağı olan “eş 
dost”, yerini geçen yıl 

İnternet’e bıraktı. Bilgiye 
ulaşmak için İnternet’e 

başvuranların oranı, 
yüzde 54,7’ye yükseldi.
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