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PIAAC – Yetişkinlerin Günlük Yaşam Becerileri Hakkında Uluslararası
Araştırma
PIAAC nedir?
Açılımı Programme for the International Assessment of Adult Competencies (Yetişkinlerin
Becerilerinin Uluslararası Olarak Ölçülmesi Programı) olan PIAAC, OECD (Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü) tarafından yürütülen, 30’u aşkın ülkedeki yetişkinlerin günlük becerilerini
ülkeler arasında karşılaştırmalı olarak incelemeyi hedefleyen bir araştırma çalışmasıdır.

PIAAC araştırmasının amaçları nelerdir?
Süpermarkete, doktora veya işe gitme gibi günlük işlerde günbegün farklı görevler yerine
getirirken, bazen farkında bile olmadan temel becerilerden yararlanıyorsunuz. PIAAC
araştırmasının amacı, yetişkinlerin bu becerilerini gerek Almanya için gerekse de ülkeler arasında
karşılaştırmalı olarak araştırıp bu konu hakkında bilgi toplamaktır. Araştırmada elde edilecek
sonuçlar ise, Almanya’daki eğitim olanaklarını ve işgücü piyasasındaki fırsatları iyileştirmek gibi
amaçlarla önemli siyasi kararlar için dayanak oluşturacaktır.

PIAAC araştırmasını Almanya’da kim yürütüyor?
Kamu yararına bir araştırma olan PIAAC, Almanya’da Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF)
tarafından finanse edilmekte olup GESIS – Leibniz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından
yönetilmektedir. PIAAC kapsamında seçilen kişilerle yapılacak anket, Kantar adlı anket ve
araştırma şirketinin profesyonel eğitime sahip anketörleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Anket kimlerle yapılacak?
PIAAC kapsamında Almanya’da yaşayan 16-65 yaş arası kişilerle anket yapılacaktır.

PIAAC için nasıl seçildiniz?
PIAAC araştırmasına katılmak üzere Almanya’da yaşayan 16-65 yaş arası yaklaşık 54 milyon insan
arasından birkaç bin kişi seçildi. Siz de bunlardan birisiniz! Tüm seçilmiş kişiler rastgele
yöntemiyle nüfus dairelerinin kayıtlarından alınmıştır.

Almancam pek iyi olmasa da katılabilir miyim?
Evet. PIAAC araştırması için seçilen herkes ankete katılabilir ve katılması büyük öneme de sahiptir!
PIAAC araştırmasında Almanya’da yaşayan tüm insanların, etnik kökenlerine ve Almanca bilgi
seviyelerine bakılmaksızın eşit oranda dikkate alınmaları öngörülmüştür. Almancanız pek iyi
değilse, anketin bazı kısımları başkası tarafından size tercüme edebilir. Tercüme yapacak kişi
aileniz veya arkadaş çevrenizden biri olabilir. Sizinle görüşecek olan anketörün uygun birini
tercüman olarak ayarlaması da mümkündür.

Anket ne şekilde gerçekleşecek?
Anketör, yaklaşık iki saat sürecek olan anketin yapılması için sizden randevu alacaktır. Bu anket
randevusunda ilk önce eğitiminiz, işiniz veya şimdiki yaşam durumunuz gibi konularda genel
kişisel sorular sorulacak. Bunun üzerine, günlük yaşamınızda karşılaşabileceğiz durumlarla ilgili
bazı görevleri bir tablet bilgisayar ile çözmeye çalışacaksınız. Bu görevlere örnek vermek
gerekirse: (1) bir ilaca ait prospektüsten ilacın en fazla ne kadar süreyle kullanılabileceğini
öğrenmek; (2) birtakım kampanyalı ürünler arasında en uygun olanı bulmak; (3) internetten
sipariş ettiğiniz bir ürünü değiştirmek.

PIAAC araştırmasına katılmanız neden faydalıdır?
PIAAC araştırmasına katılım tabii ki gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ancak, anket sonuçlarının
Almanya’daki gerçek durumu göstermeleri için toplum içerisindeki çeşitliliği de yansıtmaları
gerekir. Dolayısıyla, ankete mümkün olduğunca çeşitli ve farklı kişilerin katılması
hedeflenmektedir. Yani sizin de katılmanız önemlidir!
Birçok katılımcının bize bildirdiği gibi, anketin aynı zamanda oldukça ilginç ve eğlenceli bir
deneyim de olduğunu söyleyebiliriz. Ankete katılım için harcayacağınız zaman için küçük bir
teşekkür olarak 50 Euro alacaksınız.

Kişisel verilerimin gizliliği nasıl korunacak?
PIAAC araştırması, yürürlükteki veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülecek olup tüm
kişisel bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.
Bununla ilgili daha fazla bilgiyi, çeşitli dillerde hazırlanmış olan PIAAC Veri Koruma Föyünde
bulabilirsiniz (www.gesis.org/info/piaac/datenschutz). Bu konuda anketörünüze de danışmaktan
lütfen çekinmeyiniz.

Sağlığınıza nasıl dikkat ediyoruz?
Sağlığınıza önem verdiğimiz için, tabii ki PIAAC anketinin bütün aşamalarında tüm gerekli
koronavirüs güvenlik kurallarına da uyulacaktır.
Bu konuda daha fazla bilgiyi, PIAAC katılımcıları için hazırladığımız web sayfamızda bulabilirsiniz
(www.gesis.org/info/piaac/gesundheit).

Başka sorularınız mı var?
GESIS enstitüsünün PIAAC katılımcı web sayfasında araştırma ile ilgili tüm
konularda kapsamlı bilgiler bulabilirsiniz (www.gesis.org/info/piaac). Ayrıca,
Kantar anket ve araştırma şirketi 0800/100 1425 numaralı ücretsiz bir
danışma hattı kurmuştur. Kantar firmasının PIAAC ekibi, Pazartesi-Cuma
arası saat 9.00’dan 17.00’ye kadar sorularınıza cevaplamaktan memnuniyet
duyacaktır.

