
 

 
 

 
  
MEF Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Bilişsel Akademi Laboratuvarı’nın çalışmaları kapsamında 
yeni başlayan ve üç yıl sürmesi planlanan TÜBİTAK 1003 projemizde  çalışmak üzere ekip 
arkadaşları (1 doktora sonrası araştırmacı, 1 doktora öğrencisi, 2 yüksek lisans öğrencisi) 
aramaktayız. Bu projede, aile ile okul ortamı arasındaki etkileşimlerin çocuğun akademik-bilişsel 
ve sosyal-duygusal gelişimi üzerindeki kısa ve uzun dönemli etkileri incelenmektedir. Bu 
kapsamda, ailelerin çocuk yetiştirme ve formal eğitim ile ilgili tutumlarının ve anaokulundaki 
kalite değişkenlerinin çocuk gelişimi üzerindeki etkileri aile (örn. ailenin sosyoekonomik düzeyi, 
ev ortamının fiziksel ve psikolojik özellikleri, bakım veren kişinin fiziksel sağlık ve ruh sağlığı 
özellikleri), çocuk (örn. yaş, cinsiyet, mizaç, çocuğun fiziksel sağlık ve ruh sağlığı özellikleri) ve 
mahalle (örn. mahalle ortamının fiziksel ve psikolojik özellikleri) ile ilgili diğer faktörler göz 
önünde bulundurularak geniş bir çerçeveden incelenmektedir.  
Proje ekibi; 
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Beyza Ş. Ateş (MEF Üniversitesi/Bilişsel Akademi 
Laboratuvarı) 
Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yetiş Bayraktar (Altınbaş Üniversitesi), Prof. Dr. Aylin ilden 
Koçkar (Altınbaş Üniversitesi), Doç. Dr. Bengi İlhan Yanık (Altınbaş Üniversitesi), Prof. Dr. Aylin 
Küntay (Koç Üniversitesi), Prof. Dr. Nazlı Baydar (Koç Üniversitesi) 
Danışman: Dr. Macke Elizabeth Raymond (Stanford University/CREDO) 
 
Başvuru kriterleri aşağıda bilginize sunulmaktadır. Araştırmamıza ilgi duyan, bizimle proje 
süresince aktif olarak çalışabilecek adayların özgeçmişlerini, lisans ve/ya da yüksek lisans 
transkriptlerini proje koordinatörü Beyza Ateş ‘e, atesbe@mef.edu.tr adresine e-mail atarak 
ulaştırmalarını rica ederiz. Ayrıca, araştırmamıza  ilgi duyacağını düşündüğünüz adaylarla 
ilanımızı paylaşabilirseniz çok seviniriz.  
 
Saygılarımla, 
MEF Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Beyza Ş. Ateş 
 
 



 
Başvuru kriterleri 
- Aday bursiyerlerin; 

● psikolojinin herhangi bir alanında (tercihen gelişim ya da eğitim psikolojisi) ya da eğitim 
alanında çalışmalarına devam ediyor olması, 

● doktorasını tamamlamış, doktora öğrencisi*, ya da yüksek lisans* öğrencisi olması  
* Doktora ve yüksek lisans bursiyerleri için okulla ilişiğin kesilmemiş olması şartı 
aranmaktadır 

● mutlaka İstanbul'da ikamet ediyor olması 
● seyahat engelinin bulunmaması 

*Türkiye’nin farklı illerindeki anaokullarına ziyaretlerde bulunabilmesi, proje 
toplantılarına/eğitimlerine, bilimsel kongre ve toplantılara katılabilmesi gerekmektedir. 

● proje ekibi ile işbirliği halinde, yoğun bir şekilde çalışabilmesi 
*Projenin hazırlık, saha ve raporlama süreçlerinde aktif olarak yer alması 
beklenmektedir. 

● MEF Üniversitesi’nde yer alan araştırma laboratuvarında çalışabilmesi gerekmektedir. 
 


