
 



 



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 
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Beliz Canlı 2015 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi 

Psikoloji Bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Bakırköy 

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastenesi’nde psikoloji stajını 

tamamladı. Lisans öğrenimi sırasında Çocuk Koruma 

Merkezlerini Destekleme Derneği ve İsveç 

Konsolosluğu’nun desteğiyle çocuk istismarı ve ihmali 

üzerine eğitim seminerlerine katıldı ve bu konuda sunumlar 

yaptı. 2015 yılında Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı 

Gelişim Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans programına 

başladı. 2018 yılından itibaren 

 

 

 

Boğaziçi Üniversitesinde doktora çalışmalarını 

sürdürmektedir. İlgi alanları olan çocuk istismarı, ihmali ve 

gelişimsel dönemlere etkileri, erken çocukluk dönemi, 

ebeveyn tutumları gibi konular üzerinde çalışmaktadır. Şu 

anda İstanbul Medeniyet Üniversitesinde araştırma görevlisi 

olarak çalışmaktadır. 
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Gelişim Atölyemizde, bir makalenin nasıl okunması 

gerektiği konusunu ele alacağız. Gelişim Psikolojisi 

kapsamında yeni bir akademik makale oluşturulurken bir 

belgeselin ve bir makalenin nasıl ele alınması gerektiği 

incelenecektir. Belirlenen konu üzerine katılımcılarla bir 

makale çalışması yapılacaktır. 

Atölyelerdeki eğitimlerimiz dersin işlenişine göre bazen 

İngilizce makaleler bazen de Türkçe makaleler üzerinden 

ilerleyecektir. 



 
 

 

PSİART GELİŞİM ATÖLYESİNE 

KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecfz2rg4bG84Abmjx_HF8ZepcogkW227ovbJo-OvveFWDExA/viewform

