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Yürüyüþ ve Hareket

Analizi Laboratuarý: Bir
Orta Doðu Teknik Üniversitesi
Makina Mühendisliði Bölümü
Türkiye'nin ilk yürüyüþ ve hareket
analizi laboratuarýný (Kiss) 1
barýndýrmaktadýr. Bu laboratuar,
ticari bileþenlerin yerli olanaklarla
bir araya getirildiði, tüm yazýlýmlarýn
ülkemizde hazýrlandýðý, yürüyüþ ve
hareket analizi sistemleri konusunda
araþtýrmalarýn yapýldýðý Türkiye'deki
tek laboratuar olma özelliðini bugün
de korumaktadýr.
Yürüyüþ analizi, bir yandan
hekimlere taný koyma, tedavi seçme,
tedavi ve cerrahi sonuçlarýný
deðerlendirme konusunda objektif
ve sayýsal veriler sunmakta diðer
yandan çok çeþitli patolojilerin neden
olduðu yürüyüþ ve hareket bozukluklarýný incelemelerine olanak
saðlamaktadýr.
Yürüme deneylerinde, deneðin
anatomik referans noktalarýna
yapýþtýrýlan yansýtýcý iþaretleyici
noktalarý, kamera çevresinde
bulunan kýzýlötesi ýþýk kaynaklarýyla
aydýnlatýlmakta, iþaretleyici
tarafýndan yansýtýlan ýþýk, kamera

tarafýndan görülmekte ve deneðin
laboratuar içindeki hareketleri bu
þekilde algýlanmaktadýr. Ayrýca,
deneðin yürüyeceði yola yerleþtirilmiþ
olan iki kuvvet platformu aracýlýðýyla,
deneðin yer tepki kuvvetleri
ölçülmektedir. Yapýlan ölçümler
aracýlýðýyla ve bilgisayar modelleri
kullanýlarak deneðin alt ekstremite
(bacak) eklemlerindeki tüm anatomik
açýlar ve eklem kuvvet ve momentleri hesaplanabilmektedir. Bu
yolla, patoloji sonucu bireyin
yürüyüþündeki normalden sapma
veya tedavi öncesi ve sonrasý yürüme bozukluklarý sayýsal olarak

Yansýtýcý Ýþaretleyicilerle bir denek

Ýlk

belirlenebilmektedir. Ayrýca kas
aktivitelerinin izlenmesine olanak
saðlayan elektromiyografi cihazý da
yürüme bozukluklarýnýn nedenine
yönelik ipuçlarý vermektedir.

Yürüyüþ ve Hareket Analizi Laboratuarýnýn
Genel Görünüþü. Hareket algýlamada
kullanýlan kameralardan iki tanesi arkada,
kuvvet platformlarý ise koyu renk yürüyüþ
yolunda görülmektedir. Kalibrasyon
çubuklarýndaki parlayan yansýtýcýlar ve
arkada parlayan doðrusallaþtýrma matrisi
de fotoðrafta yer almýþtýr.

1Kiss Türkçe Kas-Ýskelet Sistemi veya Ýngilizce Kinematic Support System sözcüklerinin baþ harflerinden kýsaltýlmýþtýr. Laboratuarýn internet
sayfasýna http://www.me.metu.edu.tr/biomechanics adresinden eriþilebilir.

Laboratuar, yürüyüþ ve hareket analizi
konularýnda yüksek lisans ve doktora
yapan Makina Mühendisliði bölümü
lisansüstü öðrencileri tarafýndan
araþtýrma amaçlý kullanýlmakta, farklý
hareket analizleri de yapýlmakta

(tekerlekli sandalye ile hareket,
voleybolcularýn zýplamalarý, omuz
hareketleri, okçulukta reaksiyon
zamaný gibi) ve çeþitli hastanelerdeki
hekimlerin gönderdiði hastalarýn
yürüyüþ analizleri yapýlmaktadýr.

Laboratuardan edinilen bilgi
birikiminin sanayiye aktarýlmasý ve
yerli bir yürüyüþ ve hareket analizi
sisteminin üretilmesi için ODTÜ
Teknokentinde bulunan bir firma ile
anlaþma imzalanmýþtýr.

Sürücülük ve Araç Kullanma
Becerilerinin Deðerlendirilmesinde Yeni Bir Sistem:

Trafikent Psikoteknik Sürücü
Deðerlendirme Sistemi
Ps i k o t e k n i k d e ð e r l e n d i r m e ;
sürücülerin algý, dikkat, muhakeme
yeteneði, hýz-mesafe tahmini gibi
zihinsel yeteneklerinin ve tepki hýzý
ve el-ayak-göz koordinasyonu gibi
psikomotor becerilerinin, bilgisayar
tabanlý testler kullanýlarak ölçülmesidir. Bu amaçla, TÜBÝTAK-ODTÜBÝLTEN'in proje desteði ile üç yýllýk
bir Ar-Ge çalýþmasý sonucunda,
Üniversitemiz Psikoloji Bölümünden
Prof. Dr. Nebi Sümer ve Doç. Dr.
Belgin Ayvaþýk ve Ankara Üniversitesi
Psikoloji Bölümünden Doç. Dr.
Nurhan Er tarafýndan, bilgisayar
tabanlý bir sürücü deðerlendirme
sistemi geliþtirilmiþtir. Meteksan Þirketi
tarafýndan TÜBÝTAK'tan satýn alýnan
ve donanýmý geliþtirilerek "Trafikent
Psikoteknik Deðerlendirme Sistemi"
adýyla kullanýma sunulan sistem,
halen çok sayýda resmi ve özel
kuruluþta kullanýlmaktadýr. ODTÜ

Teknokent'te Meteksan desteði ve
TÝDEB projesi kapsamýnda sistemin revizyonu yapýlmakta, yazýlým
ve kullaným bakýmýndan mükemmelleþtirme çalýþmalarý sürdürülmektedir. Psikoloji Bölümünde de
bir adet bulunan resimdeki sistem
sürücü davranýþlarýnda biliþsel ve
psikomotor süreçleri incelemek
amacýyla da kullanýlmaktadýr.
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Sistem Neden Geliþtirildi ?
Bu sistemin geliþtirilmesinin iki temel
nedeni vardýr. Birincisi, 1997 yýlýnda
deðiþtirilen 2918 Sayýlý Karayollarý
Trafik Yasasý 100 Ceza Puaný, hýz ve
alkollü araç kullanýmý nedeniyle
sürücü belgeleri ellerinden alýnan
sürücülerin, belgelerini iade kararý
verilmeden önce bilgisayar tabanlý
"psikoteknik deðerlendirmeden"
geçmeleri koþulunun getirilmiþ
olmasýdýr. Ülkemizde geliþtirilmiþ ve
Türk sürücülerinin özelliklerini dikkate
alan özgün bir test bulunmadýðýndan
yabancý sistemler uyarlanarak
kullanýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bu temel
ihtiyacý karþýlamak amacýyla yeni bir
sistemin geliþtirilmesi hedeflenmiþtir.
Ýkinci neden ise trafik güvenliðini
artýrma ve trafik kazalarýný azaltma
konusundaki giriþimlere bilimsel ve
uygulamalý bir destek vermektir.
Ülkemizde trafik kazalarý, özellikle

genç erkekler için, baþta gelen ölüm
nedenleri arasýndadýr. Yýlda gidilen
yol ya da araç sayýsý dikkate
alýndýðýnda, Türkiye'de trafik kazalarýndan ölüm oraný Avrupa Birliði
ortalamasýndan yaklaþýk 13 ile 15
kat daha fazladýr. Araþtýrmalar
kazalarda insan faktörünün % 90'lara
varan oranlarda baþat rol oynadýðýný
göstermektedir. Bu nedenle özellikle
yüksek risk taþýyan sürücülerin (aðýr
vasýta, otobüs, patlayýcý-yanýcý madde
taþýyan araç sürücüleri vb) seçiminde, sürücülük için gerekli temel
psikomotor ve biliþsel beceriler
bakýmýndan bir taramanýn yapýlmasý
trafik güvenliðinin artýrýlmasý ve kaza
maliyetlerinin azaltýlmasý için çok
büyük önem taþýmaktadýr.
Trafikent Psikoteknik
Deðerlendirme Sisteminde
Yer Alan Testler
Sistem, 13 adet biliþsel ve psikomotor
becerileri ölçen test ve sürücü
davranýþlarýný (ihlal, ihmal ve hata
eðilimi gibi) ve sürücülük becerilerini
ve güvenli araç kullanmayla iliþkili
olabilecek temel kiþilik ve ruh saðlýðý
özelliklerini (örneðin heyecan/uyaran
arama ve depresyon yatkýnlýðý)
taramaya yönelik bir "Kiþilik-Güvenlik
bataryasýndan" oluþmaktadýr. Yaklaþýk
1,5 saatte uygulanan testler, sistem
kullanýmý ve testlerin içeriði hakkýnda eðitim almýþ psikologlarýn gözetiminde, tamamen bilgisayar
ortamýnda, dokunmatik ekran üzerinde cevaplanmakta ya da yapýlmaktadýr. Sistem ile ölçülen zihinsel
ve psikomotor beceriler þunlardýr:
Sürekli dikkat, seçici dikkat, muhakeme ve anlama yeteneði, hýz-mesafe
tahmini, çarpýþma zamaný tahmini,
çevresel görüþ becerisi, gerçek trafik
ortamýnda hata ve ihlalleri tanýma,
görsel algý/bellek, görsel süreklilik,

benzetime (simülasyona) dayalý trafik
ortamýnda tepki hýzý ve koordinasyon
becerisi. Sistemde ayrýca genel ve
trafikte heyecan arama ve risk alma,
depresyon, anksiyete ve paranoid
düþünme yatkýnlýðý gibi kiþilik

özelliklerini ölçen bir Kiþilik- Güvenlik
Test Bataryasý ve sürücünün yaþý,
cinsiyeti, kaç yýldýr araç kullandýðý,
kaza sayýsý ve son üç yýlda aldýðý trafik
ceza sayýsý gibi demografik özellikleri
ölçen bir bilgi formu bulunmaktadýr.

ÇÝMENTO
MÜHENDÝSLÝÐÝ
YÜKSEK LÝSANS
PROGRAMI BAÞLIYOR
Üniversitemizde Fen Bilimleri Enstitüsü
bünyesinde açýlan Çimento
Mühendisliði tezli - tezsiz Yüksek Lisans
Programý'nda eðitime, 2006-2007
akademik yýlýnda baþlanacak.
Kapasite ve yýllýk üretim miktarlarý
yönünden Avrupa'da ilk üç ve
dünyada ilk sekiz arasýnda yer alan
Türk Çimento Endüstrisi'nde halen
görev yapmakta olan mühendislerin
çoðunlukla kimya ve makine
mühendisi yaný sýra maden, jeoloji,
endüstri, inþaat, elektrik ve çevre
mühendisliði gibi bilim dallarýyla da
iliþkili,disiplerarasý bir faaliyet olmasý
gibi nedenler göz önüne alýnarak
açýlan program, çimento endüstrisinin
ihtiyacý olan çimento mühendislerini
yetiþtirecek.
Programa destek veren Türkiye
Çimento Müstahsilleri Birliði (TÇMB),
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çimento mühendisini, "çimento
endüstrisinde, hammadde temininden
uygulama aþamasýna kadar geçen
süreçlerde asgari teknik ve yönetsel
bilgilere sahip kiþi" olarak tanýmlýyor.
"Çimento Mühendisliði Yüksek Lisans
Programý", endüstri tarafýndan
desteklenen ve endüstrinin ihtiyacý
olan elemanlarý yetiþtirecek
disiplinlerarasý bir program olarak;
endüstri - üniversite - ar-ge iþbirliði
faaliyetlerini de olumlu yönde
etkileyecek.
Mühendislik bölümleri mezunlarýna
açýk olan program, baþta çimento,
beton, seramik ve toprak endüstrilerine
baðlý kuruluþlarda olmak üzere,
mühendislere daha geniþ iþ bulma
olanaklarý saðlayacak; ayrýca halen
bu endüstrilerde çalýþan mühendislere
de bilgilerini geliþtirme ve yenileme
olanaðý verecek.

Tezli ve tezsiz seçenekleri bulunan
programda, ODTÜ öðretim üyelerine
ek olarak çimento endüstrisinden
uzmanlar da görev yapacak. Uygun
koþullara sahip öðrenciler TÇMB

burslarýndan da yararlanabilecekler.
2006 Sonbahar döneminde (2006 2007 ders yýlý baþýnda) kayýt olmak
için son baþvuru tarihinin 28 Nisan
2006 olduðu programa baþvuru

için gerekli koþul ve belgeler
hakkýnda bilgi almak için
http:/www.oidb.metu.edu.tr/english
/application/grapro.htm adresinden
yararlanýlabilir.

KALBÝYE-OÐUZ TANSEL KÝTAPLARI
ODTÜ TÜRK DÝLÝ BÖLÜMÜ'NDE
AKBULUT'un bir konuþma yaptýðý
Kalbiye-Oðuz TANSEL Kitaplýðý açýlýþ
töreninde; ODTÜ Rektör Yardýmcýsý
Prof. Dr. Ahmet ACAR, ODTÜ Türk
Dili Bölümü Baþkaný Güneþ
MÜFTÜOÐLU, Ankara Üniversitesi
Türk Dili Bölümü Baþkaný Dr. Kemal
ATEÞ, Ankara Üniversitesi Türk Dili
Bölümü Öðretim Üyesi Dr. Erdoðan
KUL yer aldýlar.

Orta Doðu Teknik Üniversitesi Türk
Dili Bölümü, þair-öðretmen Oðuz
TANSEL ve eþi edebiyat öðretmeni
Kalbiye TANSEL'in kitaplarýndan
oluþan bir kitaplýða ev sahipliði
yapacak. 15 Mart 2006 tarihinde
yapýlan bir açýlýþla hizmete giren
kitaplýk; ODTÜ'de ilk kez Türkçe ve
Türk edebiyatý konulu bir koleksiyon

olma özelliðini taþýmanýn yaný sýra;
Türk edebiyatý ve dünya edebiyatýndan çeviriler, çeþitli sözlük ve ansiklopedilerle edebiyat tarihimizin tanýklýðýný yapan çeþitli dergilerin
koleksiyonunu içeren, yaklaþýk üç bin
eserden oluþmakta.
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural
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Araþtýrmacýlar, öðretim üyeleri, öðrenci
ve tüm Türk edebiyatý meraklýlarý için
önemli bir kaynak olacak kitaplýk;
Kalbiye-Oðuz TANSEL çiftinin, kýzlarý;
Çiðdem, Ülküm ve ODTÜ Ýktisat
Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr.
Aysýt TANSEL tarafýndan, Türk halk
bilimiyle ilgili kitaplar, Divan-ý Lugatit-Türk, derleme ve tarama sözlükleri
gibi çeþitli sözlük ve ansiklopediler,
Türkiyat Mecmuasý, Yeditepe, Türkdili,
Yeni Ufuklar, Varlýk gibi edebiyat
dergilerinden oluþan, koleksiyonlarýnýn
baðýþlanmasýyla oluþtu.

