




Merhaba,

Psikoloji Öğrencileri Araştırma ve Eğitim

Topluluğu(PSİART) olarak 2014 yılından beri

İstanbul’da farklı üniversitelerde lisans eğitimi alan

psikoloji öğrencilerinin 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 (Psiart Eğitim

Programı) 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



Arş. Gör. Sümeyye KOŞKULU

2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji 

bölümünden mezun olduktan sonra Koç 

Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi üzerine Yüksek 

Lisans Programına başlamıştır ve halen devam 

etmektedir.

2016-2017 yıllarında Koç Üniversitesi, Dil ve 

İletişim Gelişim - Çocuk ve Aile Çalışmaları 

Laboratuvarlarında ve Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel 

- Gelişim Psikolojisi - Bebek ve Çocuk Gelişim 

Laboratuvarında Araştırma Asistanı olarak yer 

almıştır. Maya Vakfı, Sulukule Gönüllüleri Derneği 

ve Hayata Renk Ver’de gönüllü olarak faaliyet 

göstermiştir.



BİLİŞSEL GELİŞİM ATÖLYESİ

Bebekler dünyaya belli bilgiler ve yeteneklerle mi 

gelir yoksa öğrendikleri her şey çevrenin katkısıyla mı 

gelişir? Yıllardır felsefenin ve psikolojinin temel 

sorularından biri olan bu soruya gelişim 

psikolojisindeki bakış açıları nedir? Gelişim 

psikolojisi alanında yapılan çalışmalar “nature vs 

nurture” sorusuna hangi bulgularla nasıl cevap 

veriyor?

3 hafta sürecek olan ‘Bilişsel Gelişim 

Atölyesi’nin ilk haftasında, bu soruların cevabını son 

yıllarda yapılan çalışmalar ışında birlikte arayacağız. 

Yapacağımız okumalarda gelişim psikolojisindeki üç 

farklı bakış açısını öğreneceğiz ve bir araya 

geldiğimizde de bu bakış açılarının artı ve eksilerini 

birlikte tartışacağız. 

İkinci haftada, son yılların oldukça tartışmalı bir 

konusu olan çocuklarda dil gelişimi konusunu da yine 

bu perspektiften inceleyeceğiz. Oldukça kompleks bir 

domain olan dil’i bebeklerin erken yaşlarda 

öğrenebilmesinin nedeni belli zihinsel ve biyolojik 

yatkınlıklar mı yoksa aile ve çevrenin çocuğa sunduğu 

yoğun bilgi mi? İkinci haftada yapacağımız okumalar 

dil gelişimi perspektifine farklı açılardan yaklaşan 

makaleler olacak ve bir araya geldiğimizde bu 

perspektifleri birlikte karşılaştırma imkânımız olacak. 

Atölyenin son haftasında ise iki dillilik 

(bilingualism) ve iki dilliliğin zihinsel süreçlere nasıl 

bir etkisi olduğunu konuşacağız. Yeni yeni 

araştırılmaya başlanan ve oldukça revaçta olan iki 

dillilik konusunda birkaç araştırma makalesi 

okuyacağız ve bulguları birlikte tartışacağız. 



PSİART BİLİŞSEL GELİŞİM ATÖLYESİNE

KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

https://goo.gl/forms/yzCXJy6GaS13dbAh2

