




Merhaba,

Psikoloji Öğrencileri Araştırma ve Eğitim Topluluğu

(PSİART) olarak 2014 yılından beri İstanbul’da farklı

üniversitelerde lisans eğitimi alan psikoloji öğrencilerin

bulunduğu ekiple faaliyetler yürütmekteyiz. Bugüne

değin 7 Psikoloji Buluşmaları, 3 Kış Okulu, 2 Kampüs

Buluşmaları etkinliklerini gerçekleştirdik. Bu etkinlikler

kapsamında binlerce öğrenci arkadaşımızla buluşmak,

kıymetli hocalarımızı ağırlamak ve hem hocalarımızdan

hem de katılımcılarımız olan siz öğrenci

arkadaşlarımızdan yapıcı, motive edici eleştiriler

almaktan dolayı oldukça mutluyuz.

PSİART’ı takip edenlerin bileceği üzere 2016 – 2017

akademik yılında güz ve bahar dönemlerini kapsayan bir

eğitim programına başlamıştık. Kısa adı ile PEP olan bu

eğitim programı kapsamında Klinik, Sosyal, Gelişim,

Eğitim, Bilişsel psikoloji alanlarında hocalarımızdan

ilgili alanların dünü – bugünü – yarınını dinlemiştik.

Şimdi ise Eğitim Koordinatörlüğü olarak 2017 – 2018

akademik yılı bahar döneminde PEP kapsamında

Psikoloji Atölyeleri açıyoruz. Sosyal Psikoloji’de 2,

Gelişim Psikolojisi’nde 2 atölye, Klinik ve Bilişsel

Psikoloji’de ise 1’er atölye ile hocalarımızın hazırlamış

olduğu özgün müfredat eşliğinde ilgili alanlara yönelik

okumalar, araştırmalar yapıp dersler işleyeceğiz.

Psikoloji Atölyeleri çalışmamızda bugüne değin 

gerçekleşen etkinliklerimizde değişmez ilkelerimiz olan 

bilimsellik, gönüllülük ve sürdürebilirlik ışığında 

hareket etmeye devam edeceğiz. Her etkinliğimizde 

olduğu gibi eğitim programımız PEP Psikoloji Atölyeleri 

de ücretsiz olacaktır.

Hazırlık aşamalarında yaşadığımız heyecan Psikoloji 

Atölyelerini sizlerle paylaşınca daha da artarak devam 

ediyor. Bu motivasyon içerisinde başladığımız başvuru 

sürecinin hem sizin hem de bizim için güzel bir şekilde 

geçmesini diliyoruz. Atölyelerde görüşmek dileğiyle!

PSİART Eğitim Koordinatörlüğü



Seda Akbıyık

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi psikoloji
bölümünden mezun olmuştur. Doç. Dr. Fuat
Balcı ve Yrd. Doç. Dr. Tilbe Göksun’un
danışmanlığında 2016 yılından itibaren Koç
Üniversitesi’nde Bilişsel Psikoloji alanında
lisansüstü eğitimine devam etmektedir.
2026 yılından beri Koç Üniversitesi’nde
eğitim ve araştırma asistanı olarak görev
yapmaktadır.
Dil ve düşünce, semantik işlemler,
kavramların gelişimi ve bilişsel süreçlerle
etkileşimleri ( bellek, karar verme ve algı),
dilsel süreçlerin altında yatan nöral
mekanizmalar gibi konular araştırma
alanları arasında yer almaktadır.

Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Üstün Öğrenci Bursu, Boğaziçi Üniversitesi
Yüksek Onur Seviyesi ve Türk Eğitim Vakfı
Üstün Başarı Bursu gibi önemli onur ve
ödüllerin sahibidir. Lisans ve lisansüstü
eğitiminde pek çok derste, ders
asistanlıklarında bulunmuştur. İngilizce,
Almanca ve Arapça bilmektedir. Susan
Blackmore’un ‘Conversations on
consciousness’ isimli kitabını 2017 yılında
‘Bilinç Üzerine Konuşmalar’ başlığıyla
Türkçe’ye çevirmiştir.



Dil edinme ve kullanma kabiliyeti, insan zihninin en önemli becerilerinden biridir ve bu becerinin insan zihnine
has olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple insan dili ve diğer türlerin iletişim kabiliyetleri üzerine araştırmalar
yapmak bizlere insan zihninin bazı nitelikleri hakkında ışık tutabilir. Dil üzerine yürütülen çalışmalar
günümüzde oldukça hakim olan bilişsel paradigmanın ortaya çıkmasında da büyük rol oynamıştır. Bu da dil ile
düşünce arasındaki ilişkiyi anlamanın insan zihnini anlamadaki önemini vurgulamaktadır.

Dilin genel ve özel bağlamda olmak üzere iki farklı anlamından bahsedilmektedir. Genel bağlamda dil insanlar
arasındaki en gelişmiş iletişim aracını ifade eden işaretler sisteminin adıdır. Bunun yanında dünyada 6000-7000
kadar dil bulunmaktadır ve yapısal ve anlamsal açıdan birtakım farklılıklar gösteren bu diller dilin özel
bağlamına işaret etmektedir. Genel bağlamda dil kabiliyetinin yapısını ve özelliklerini incelemek için ağırlıkla
evrimsel, sinir bilimsel ve gelişimsel çalışmalardan yararlanılmaktadır. Ancak diller arasındaki anlamsal ve
yapısal farklılıkların bu dilleri konuşan insanların zihinsel süreçlerinde ne gibi etkileri olduğu da kültürlerarası
karşılaştırmalar yoluyla sıklıkla irdelenmektedir.

Biz bu atölyede, bilişsel psikoloji tarihi ve araştırma yöntemleri bağlamında dilsel çalışmaların önemini
inceleyeceğiz. Dil sistemini ve farklı dillerin insan zihni üzerindeki etkilerini irdeleyen bilimsel araştırmalar
üzerinden dil çalışmalarının insan zihnini anlamadaki rolünü tartışacağız. Dil kabiliyetimizin hafıza, renk algısı,
yer-zaman algısı gibi bilişsel melekelerimizle ilişkisini inceleyecek ve bu alandaki teorik yaklaşımları bilimsel
bulgular ışığında değerlendireceğiz.

BİLİŞSEL PSİKOLOJİ ATÖLYESİ NEDİR? 



PSİART BİLİŞSEL ATÖLYESİNE

KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyAKdTytD9Xw6Y006PCKuQKfjd1v0X2NXd5qk-PR2Fwd1HMw/viewform

