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AMAÇ 

Amaç; Psikomotor becerileri açısından  personel yeteneklerinin  değerlendirmesi,  yetenek 

ölçeklerine göre görev istihdamı sağlanması, personelin risk ölçeklerini  tespit ederek   görev 

kazalarının en aza indirilmesi amacıyla tedbirlerin alınması ile görev  KAZALARIN AZALMASINA KATKI 

sağlamak,  personelin iş gücünü ve güvenliğini yükseltmek,  üçüncü şahısların CAN VE MAL 

GÜVENLİĞİNİ artırmaktır. Ülke EKONOMİSİNE  katkı sağlamaktır. 

PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME NEDİR ? 

Personelin  temel olan ,  güvenli  ekipmanları kullanmalarını sağlayan,  Algılama – Dikkat -

Muhakame ve değerlendirme yeteneği  , Hız ve mesafe tahmini  ,  Görme algıma  ve  El-Ayak üçlü 

koordinasyon testi, seçici dikkat ve sürekli dikkat  gibi zihinsel ve Psikomotor yetenekleri düzeyinin, 

bilgisayar destekli test sistemleri  kullanılarak ölçülmesi işlemine, Psikoteknik değerlendirme denir. 

Psikoteknik değerlendirme personelin  istihdamında ki ekipmanları  kullanmak için gerekli 

olan temel bilişsel ve psikomotor özelliklerin güvenilir ve geçerli yollarda ölçülmesini amaçlar. 

PSİKO-TEKNİK  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  

Son yıllarda Türkiye’de trafik güvenliğinin artırılması , personel  verimliliğinin artırılması, iş 

güvenliğinin sağlanması için yapılan girişimlere bilimsel bakımdan destek olmak amacıyla TÜBİTAK 

ODTÜ BİLTEN’in proje desteği ile 4 yıl süren bir araştırma sonucunda, ülkemizde özgün olarak ilk ve 

tek %100  MİLLİ SİSTEM olan  Psikoteknik Sürücü Değerlendirme Sistemi geliştirilmiştir  

 Psikoteknik  Değerlendirme Sistemi  (PDS)  güvenli personel  için gerekli olan davranışsal, 

temel  bilişsel , psiko-motor beceri  ve özellikleri, bilgisayar ortamında nesnel olarak ölçen bir 

sistemdir. Sistem, bilimsel kriterler, önerilen norm değerleri  ve psikometrik değerlendirme için 

gerekli etik ilkeler dikkate alınarak, seçme ve değerlendirme ile göreve göre istihdam edilecek 

personel belirleme amacıyla kullanılmaktadır. 

Sistemin Özellikleri  

 Yazılımı TÜBİTAK ODTÜ BİLTEN tarafından desteklenmiştir. 

 Testlerin içeriği Prof.Dr.Nebi Sümer (ODTÜ), Prof.Dr.Belgin Ayvaşık (ODTÜ) ve Prof.Dr.Nurhan 

Er (Ank.Ünv.) tarafından geliştirilmiştir. 

 Türk Psikologlar Derneği’nin resmi onayı ile sistemin yasal mevzuata uygun olarak  ölçme-

değerlendirme alanında kullanılabileceği bildirilmiştir. 

 Bu alanda ülkemizde geliştirilen ilk ve tek MİLLİ SİSTEM olup tamamen MİLLİ  bir yazılım ve 

donanın ürünüdür. 

 Norm değerleri, yüzde yüz Türk insanından toplanan verilerden oluşturulmuştur. 

 Sistemde zihinsel ve psiko-motor becerileri ölçen 12 test ve güvenli personel davranışlarını, 

alışkanlıklarını ve kişilik özelliklerini ölçen bir kişilik-güvenlik bataryası bulunmktadır. 

 Testler  yaklaşık 1 saat 30 dk  sürmekte olup katılımcının hızına ve uygulanan test sayısına 

göre bu süre değişebilmektedir. 



 
 

  

 Test sonuçları hakkında ayrıntılı raporlama ve yazıcı çıktısı alınabilmektedir. 

 Dokunmatik ekran ve kalemi ile sistem kullanımı ve veri girişi kolaylaştırılmıştır. 

 Teste giren personel  Webcam ile görüntülenerek, fotoğrafı  rastgele üç bilinmeyen  zamanda 

çekilmekte , çekilen fotoğrafın  rapor nüshasına çekim zamanı ve tarihi ile basılması 

sağlanmıştır. 

 Ölçüm gücünü arttırmaya yönelik olarak bütün tepkilerin direksiyon ve pedallar aracılığıyla 

verilmesi sağlanmıştır. 

 Bilgisayar aşinalığını zorunlu kılmayan, yazılı ve sesli yönergeler ile kullanım kolaylığı 

sağlanmıştır. 

 Sistem verileri çeşitli istatistik programlarıyla uyumlu çalışacak biçime dönüştürebilmektedir. 

İstenildiğinde bilimsel araştırmalar için bu veriler kullanılabilmektedir. 

 Boyutları (Yükseklik x genişlik x derinlik) 160cmx97cmx190cm olup 120kg ağırlındadır. 

Sistem Kullanımı 

Sistem donanımı araç görünümünde tasarlanmış ve sistem ergonomisi TÜBİTAK-ODTÜ-

BİLTEN tarafından onaylanmıştır. Sistem parçaları aşağıdaki gibidir: 

Direksiyon            Dokunmatik ekran  

Pedallar                 Araç koltuğu (ayarlanabilir) 

Yan paneller         Kamera (kişi tespit güvenliği için ) 

Testlerin içeriklerine ve özelliklerine göre her testte farklı bir donanım parçası kullanılmaktadır. 

Tepkilerin araç-içi donanım ile verilmesi Sistem’in geçerliğini arttırıcı bir faktördür. 

Sistem Menüleri    

 Sistem menüleri  2 ana bölümden oluşmaktadır. İlk kısımda personele ilişkin kişilik bilgilerinin 

alındığı ve raporlamanın yapıldığı Yönetici menüsü, İkinci kısımda ise testlerin uygulandığı 

Test menüsü bulunmaktadır. Sistem menüleri sistemde kullanılan dokunmatik monitöre 

uygun olarak ve sistem işlevleri arasındaki geçişlerin kolay ve hızlı olabileceği şekilde 

tasarlanmıştır. 

 Menüler kullanıcıları her aşamada yönlendirmektedir.  

Veri Girişi  

Veri girişi sırasında donanıma entegre klavye ve /veya dokunmatik monitöre görüntülenen 

sanal klavye kullanılabilmektedir. 

 

 

 

 



 
 

  

 

TESTLERİN UYGULANMASI 

Sistemde tanımlı testlerin seçilmesiyle oluşturulan bir batarya kullanılarak testlerin tümü  bir 

seferde yada istenildiğinde ara verilerek personele uygulanır. İstendiği taktirde testler manuel olarak 

hangi testlerin alınıcağı seçilerek bataryalar kullanılmadan da verilebilir. 

Açıklamalar Bölümü : 

Her testten önce o testin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar, bilgisayar ekranında 

yazılı ve resimli olarak sunulmaktadır. Bu açıklamalar kulaklıktan da seslendirilmektedir.Böylece 

okuma-yazması zayıf olan personel  için bile kullanım kolaylığı sağlanmıştır. 

Deneme Bölümü :  

Açıklamalar tamamlandıktan sonra testin denemelerine geçilir. Bu bölüm, personelin teste 

aşinalık kazanması açısından önemlidir. Denemelerdeki performansa bağlı olarak, personelin 

açıklamaları anlamış olup olmadığından da emin olunur. 

Test Bölümü: 

Denemeler tamamlandığında personel  asıl  teste geçer. Test ile personelin gerçek 

performansı ölçülmek istendiğinden, test bölümünde personele dışarıdan hiçbir yardımda 

bulunulmaz. 

TESTLERİN PUANLANMASI  

Personel testleri alırken, verdiği tüm tepkiler eş zamanlı olarak veritabanına yazılmaktadır. 

Veritabanında tutulan bu bilgiler, Sistem’e özgü veri hesaplama sistemi kullanılarak puanlara 

dönüştürülür ve bu puanlar Sistem’e ait özgün Türkiye normları ile karşılaştırılır. 

Norm Değerleri: 

Tüm psikometrik ölçümlerde bulunması gereken norm değerleri, bir teste ilişkin 

performansın değerlendirilmesinde temel alınan kesme noktalarına işaret eder. Genel olarak norm 

değerleri o testte alınması gereken minimum puanlardır. PDS norm değerleri, eğitim düzeyi ( 

İlkokul,Ortaokul/Lise,üniversite ve üstü ) ve yaşa göre (18-25, 26-35, 36-45 ve 46 ve üstü ) 

değişmektedir. Buna göre, eğitim düzeyi ve yaş aralıklarına göre farklı norm değerleri bulunmaktadır. 

Her personelin puanı kendi eğitim grubu ve yaş aralığındaki normlarla karşılaştırılır. Normların 

üstünde performans gösteren personel, o testten yeterli kabul edilmektedir. 

 PDS norm değerleri  3 yılı aşkın bir sürede,  3000’in üzerinde Türk personelle NORM 

oluşturma testi verilmesiyle hesaplanmıştır. 

Normlar ve puanlama sistemi, Türk Psikologlar Derneği’nce yasaya uyun alarak onaylanmışve 

akredite edilmiştir. 



 
 

  

Sistemde norm değerleri ve test puanlarının karşılaştırılması, otomatik olarak yapılır ve 

raporlara dökülür. 

 

TEST RAPORLARININ OLUŞTURULMASI: 

 Testlere ilişkin ayrıntılı raporlar, programda otomatik olarak oluşturulur. 

 Sisteme bağlı printer ile bu raporlar ayrı ayrı ya da bütün olarak bastırılabilir. 

 Sisteme entegre bulunan webcam aracılığıyla, test süresince rastgele bilinmeyen üç zamanda 

çekilen resimleri, rapora tarih ve zamanlarıyla basarak sistem güvenilirliğini en üst düzeye 

çıkarır. 

Veri Güvenliği 

 Sisteme yetkili olmayan kişilerce kullanılmasını önlemek amacıyla, iki(2) kademeli yönetici 

şifresi bulunmaktadır. Yönetici şifresiyle sisteme  veri girişi yapılması ve raporların 

görüntülenmesi sağlanmaktadır.  

 Yazılımın kopyalanmasını engellemek ve norm verilerini şifreliyerek korumak amacıyla 

donanımsal yazılım kilidi kullanılmaktadır. 

Çoklu Cihaz Kullanımı 

 Birden fazla cihaz kullanan merkezlerde, isteğe bağlı olarak kullanılıcak ayrı bir bilgisayar 

sayesinde tüm bilgiler tek bir veritabanında tutulup raporlar tek bir yazıcı üzerinden alınabilir. 

 Ana bilgisayar üzerinden veri girişi yapılabilir. 

PDS’DE KULLANILAN TESTLER  

Sistemde yer alan bütün testler   ‘’ Psikoteknik Değerlendirme’’ sisteminde tanımlanan 

özellikler olmak üzere, personel  için gerekli olan psikomotor ve zihinsel (bilişsel) becerileri ölçmeyi 

amaçlmaktadır. 

Psikoteknik Değerlendirme Sistemi’nde  yetenekli  ve güvenli personel  için gerekli olan temel 

bilişsel, psiko motor ve davranışsal özellikleri ölçen 12 alt test , kişi davranışlarını, beceri 

koordinasyonları  ve bazı kişilik özelliklerini ölçmeyi amaçlayan bir sistemdir. 

Zihinsel Yetenek ve Beceri Testleri 

A. Sürekli Dikkat Testi  

B. Seçici Dikkat Testi 

C. Muhakeme Testleri  A - B 

D. Görsel Algı ve Bellek Testi 

E. Görsel Süreklilik Testi  

Psikomotor Yetenek ve Beceri Testleri 

A. Tepki Hızı Testi  

B. Üçlü Koordinasyon Testi (Görme, Algılama ve El-Ayak) 



 
 

  

C. Hız-Mesafe ve Çarpışma Zamanı Tahmin Testleri 

D. Çevresel Görüş Testi   I - II 

E. Görsel alanlara ilişkin Görüş Testi  

Kişilik ve Personel Davranışları Envanteri  

A. Demografik Bilgi Formu 

B. Personel Davranışları Ölçeği 

C. Personel Becerileri Ölçeği  

 

TESTLERİN İÇERİĞİ  

Sürekli Dikkat Testi*  

 Personel,  iş gücü ortamında,  gerekli bilişsel ve psiko-motor becerilerini sergileyebilmesi için, 

rutin ve monoton olarak süre giden bilgi akışı içinde, o an kritik olan belirli bir uyarıcıyı, hızlı 

ve doğru olarak belirleyip seçebilmesi yeteneğinin ölçülmesidir. 

 İş gücü verimsizliği büyük oranda personel dikkatsizliği veya dikkat ölçeğinin zayıf olması veya 

geliştirilmemesinden kaynaklanmaktadır.  Bu nedenle,  değişen  iş gücü koşularında sürekli 

dikkat etmeyi gerektiren monoton dikkatin ölçülmesi önemlidir. 

Seçici Dikkat Testi* 

 Personelin sürekli değişen çevresel  koşullara,  seçici olarak dikkat etme becerisinin 

ölçülmesidir. 

 Seçici dikkat, istihdam edilmiş iş gücünü kullanırken kritik olan bilgilere dikkat edip seçmesini, 

kritik olmayanlara dikkat edilmemesini sağlar. Böylece  iş gücünü kullanan personel,  sınırlı 

olan dikkat kaynaklarını işlevsel biçimde kullanmış olur. 

Muhakeme A/B Testi* 

 Test  personelin, genel muhakeme yeteneğini kültürden bağımsız olarak ve sözel olmayan 

geometrik şekiller kullanarak ölçülmektedir. 

 Muhakeme yeteneği  iş gücü kullanımında kritik bir zihinsel süreçtir. Zira personelin 

istihdamında olan materyalleri güvenli kullanabilmek veya personelin iş gücünü verimli 

kullanabilmesi  için bulunduğu  ortamı doğru algılamaları, hızlı ve doğru karar vermeleri 

gereklidir. 

Hız ve Mesafe Tahmin Testi 

 Personelin farklı hız ve uzaklıkta hareket eden bir nesnenin, hızını ve sabit bir hedefe olan 

uzaklığını, ne oranda doğru tahmin edebildiğini ölçmektedir. 

 Riskli bir durumdan kaçınmak amacıyla, personel  sürekli olarak riskli bir durumu algılamalı ve 

kendini ve sorumluluk bölgesini buna göre güvenli duruma ayarlamalıdır. 

Çarpışma Zamanı Tahmin Testi 



 
 

  

 Personel farklı hızla hareket eden iki nesnenin çarpışma yeri ve zamanını, ne oranda doğru 

tahmin edebildiğini ölçmektedir. 

 İş ortamında  en kritik süreçlerden biri olan bu beceri, araçların/nesnelerin hızını ve aradaki 

mesafeyi dikkate alarak, çarpışma veya kesişme  zamanının ve yerinin önceden kestirilmesi , 

uygun davranışın sergilenmesini sağlar. 

Çevresel Görüş 1 Testi  

 Personel  ekranda sunulan basit bir görevi yaparken, aynı anda çevresel uyarıcıları algılama ve 

bunlara tepki verme becerisini ve zamanlamasını  ölçmektedir. 

 İş ortamı esnasında  personelin yalnızca önündeki iş ortamına değil, sağ ve sol görüş alanı 

içine giren tüm uyarıcılara dikkat edebilmesi gereklidir. 

Çevresel Görüş II Testi* 

 Personelin ekranda sunulan karmaşık bir görevi yaparken, aynı anda çevresel uyarıcıları 

algılama ve bunlara tepki verme beceresini ölçmektedir. 

 İşgücü ortamı çoğu zaman birden fazla ortam paylaşıcının eşlik ettiği karmaşık bir yapıdadır 

ve çevresel görüş becerisinin bu koşul altında da işlevsel biçimde kullanılabilmesi 

gerekmektedir. 

Görsel alanlara İlişkin Görüş Testi 

 Gerçek  ortamdan alınan görüntüler kullanılarak, personelin çevresel ve trafik kurallarına 

ilişkin duyarlılığını ve algılamasını ölçmektedir. 

 Trafikte yapılmaması gerekenler konusunda yerleşik bir alışkanlığı olanların, trafikte olan  

hataları daha çabuk fark edeceği ve kurallara uyma eğiliminde olacağı düşünülmektedir. 

Görsel Algı ve Bellek Testi* 

 Personelin görsel algı ve görsel-mekansal belleğinden kaynaklanabilicek olası yetersizliklerini 

ölçmektedir. 

 Görsel algı,  trafikte veya  İşgücü ortamlarında ayrıntıları bellekte tutma ve gerektiğinde 

hatırlama açısından kritiktir. Trafikte ve işgücü uygulaması esnasında ki önemi görsel bilginin 

işlenmesi ve aktarılmasıdır. 

Görsel Süreklilik Testi 

 Personelin dikkatini, görsel olarak esnek biçimde yönlendirebilme yeteneğini ve göz 

hareketlerinin buna uygun bir şekilde eşlik edip etmediğini ölçmektedir. 

 Güvenli personel  için, kritik becerilerden biri de personelin iş gücü ortamını iyi taraması ve 

yatay/dikey göz hareketlerini iş gücü ortamını yapılandırmak için kullanılabilmesidir. 

Tepki hızı Testi 

 Personelin, bir uyarıcının sunulması ile uyarıcıya verdiği tepki arasında geçen süre olarak 

tanımlanan tepki hızını ölçmektedir. 



 
 

  

 İş gücü ortamında karşılaşılan uyanlara, tepki verilmesi sürecinde hızlı olmak,  potansiyel bir 
kazanın engellenmesi açısından önemlidir. 

 

Üçlü Koordinasyon Testi 

 Personelin, Görme ,  algılama ve   iki el – ayaklar arasındaki psikomotor koordinasyon ve 
zamanlama becerisini ölçmektedir. 

 Bu beceri, anlık risklerde beceri hakimiye�ni göstermesi açısından kri�k�r.  

Türk Personel ve Sürücü Davranışları Envanteri  
Bu envanter; güvenli  personel ve sürücülük davranışı, dalgınlık ve deneyimsizlik hataları, ihlaller, 
saldırgan ve ö� eli personel  alt boyutlarından oluşmaktadır. İş gücü ortamındaki güvenli yada riskli 
personel davranışlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Türk Personel ve Sürücü Beceri Envanteri  
Bu envanter; genel personel becerisi  ve sürücülük becerisi,  iş gücünde kullandığı ekipman veya araç 
kontrol ve hız ayarlama becerisi ,  özel durumlarda beceri alt boyutlardan oluşmaktadır. Personellerin  
becerileriyle ilgili görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 
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