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PIAAC – Yetişkinlerin Günlük Yaşam Becerileri Hakkında Uluslararası Araştırma
Sayın Nachname,
Bu yazımızla sizi PIAAC araştırmasına katılmaya davet ediyoruz. Araştırmanın amacı, yetişkinlerin
hayatlarında hangi temel becerileri edindiklerini gerek Almanya için gerekse de ülkeler arasında
karşılaştırmalı olarak araştırıp bu konu hakkında bilgi toplamaktır. Elde edilecek sonuçlar ise, siyasi
kararlar ve toplumsal değişimler için önemli bir dayanak oluşturacaktır. Almanya’da PIAAC
araştırması, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından görevlendirilen GESIS – Leibniz Sosyal
Bilimler Enstitüsünün bilimsel yönetimi altında yürütülmektedir.
Siz nasıl seçildiniz?
PIAAC araştırması kapsamında 16-65 yaş arası birkaç bin kişi ile anket yapılacaktır. Yetişkin
nüfusun tümüyle anket yapılamayacağı için, rastgele yöntemiyle nüfus kayıtlarından bazı kişiler
seçilmiştir. Ankete katılım tabii ki gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ancak, anket sonuçlarının
gerçek durumu yansıtmaları için seçilen tüm kişilerin katılımı çok önemlidir. Bu nedenle sizin de
katılımınız büyük öneme sahiptir.
Kişisel verilerin korunması hakkında veya anketle ilgili sorularınız mı var?
PIAAC araştırmasıyla ilgili tüm taraflar veri koruma kurallarına uymayı taahhüt etmiştir. Daha
ayrıntılı bilgileri ekteki Veri Koruma Açıklamasında bulabilirsiniz.
PIAAC araştırmasına ilişkin daha fazla bilgileri ilişikteki broşürde veya internette
www.gesis.org/info/piaac adresinde bulabilirsiniz. Araştırmamızla ilgili bu yazılı bilgileri incelemek
üzere harcayacağınız zaman için küçük bir teşekkür olarak size 5 € gönderdik.
Bundan sonraki adımlar nelerdir?
Anket, Kantar (eskiden Infratest) adlı anket ve araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilecektir.
Önümüzdeki haftalarda Kantar firmasından Bayan ABC, anket için sizden randevu almak üzere
sizinle irtibata geçerek size anketör kimliğini gösterecek ve sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet
duyacaktır.
Anket tamamlandığında ise minnettarlığımızın bir göstergesi olarak ayrıca 50 € nakit para
alacaksınız. Bu önemli ankete katılırsanız çok memnun olacağız. Değerli destek ve katkılarınız için
size şimdiden teşekkür ederiz.
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