




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



Arş. Gör. Yasemin CAMCI

2008 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü’nden mezun olduktan kısa bir süre sonra 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze 
Müdürlüğü’nde görev yapmaya başlamıştır. Darülaceze 
Müdürlüğü’nde özellikle demans hastalarının 
bulunduğu klinikte görev yapmış, “Demanslı Yıllara 
Değer Katan Aktiviteler” ve “Yaşlıya Psikolojik Destek 
El Kitabı” çalışmalarında aktif olarak görev almıştır. Bu 
süre içerisinde çeşitli AB projelerinde eğitmen ve 
araştırmacı olarak görev almıştır. 
2013 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji 

Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya 
başlamıştır. Aynı sene içerisinde Uludağ 
Üniversitesi’nde görevlendirilmiş ve “Sosyal Psikoloji” 
alanında lisansüstü öğrenimine başlamıştır. 2015 
yılında “Başörtülü ve Başörtüsüz Öğrencilerde Dış Grup 
Tarafgirliği Fenomeni: Açık ve Örtük Tutumların 
Gruplar Arası İlişkiler Kuramları Üzerinden 
İncelenmesi” başlıklı tezi ile yüksek lisansını 
tamamlamıştır. Halen doktora eğitimine devam 
etmektedir ve çalışma alanları sosyal biliş, sosyal 
temsiller, kimlik ve grup süreçleri konularını 
kapsamaktadır. 



EDEBİYATTA SOSYAL PSİKOLOJİ OLGULARINI OKUMA ATÖLYESİ  

Atölye kapsamında aşağıda belirlenen sosyal psikoloji olgularının belirlenen edebiyat 

eserlerinde nasıl ele alındığı tartışılacaktır. Katılımcılar her bir oturumdan önce belirlenen 

sosyal psikoloji konuları hakkında temel bilgilerini güncellemeli ve bu eserlerde bu konuların 

nasıl ele alındığını düşünerek kitap okumalarını yapmalıdır.  

1. Oturum 

Dönüşüm – Franz KAFKA  

Birey – grup/ toplum ilişkileri  

2. Oturum  

Hayvan Çiftliği – George ORWELL 

Hiyerarşik toplum yapısı 

3. Oturum 

Bülbülü Öldürmek – Harper LEE 

Önyargı – Stereotipler  

Gereklilikler 

 Kitapların oturumlardan önce mutlaka okunması gerekmektedir. Bu nedenle yoğun 

bir okuma programına uyabilecek adaylar seçilmelidir.  

 Sosyal psikoloji dersini almış 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin katılımına uygundur.  

 Her oturumdan sonra katılımcıların 2 sayfalık rapor yazması beklenmektedir.  

 10 kişilik kontenjan uygundur.  



PSİART KLİNİK ATÖLYESİNE

KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHyTfvc_nCT8SCra6QgmcEMCjJmSGimaxghqk6qv9cXv2vHQ/viewform

