
 

 

EJERCongress 2022’de Neler Yaptık?  

 

Değerli EJERCongress ailesi,  

Öncelikle EJERCongress 2022’ye katılarak destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. 2022 yılı kongre-

mizi başarıyla tamamladık. Bu yıl kongre temasını “Bölgesel Sorunların Yol Açtığı Göçler, Mülteciler ve 

Dezavantajlı Grupların Eğitimi” olarak belirlemiştik. Kongrede bu tema çerçevesinde göç paneli düzen-

ledik, eğitimde sosyal adalet, çocuk işçiliği ve eğitim hakkı, Türkiye’deki göçmenlerin sorunlarının tartı-

şıldığı çalıştaylar yaptık. Bu tema çerçevesinde çok değerli bildiriler sunuldu. Dört farklı üniversite rek-

törünün katılım sağladığı Rektörler Paneli ve dört eğitim fakültesi dekanının katılımıyla Dekanlar Paneli 

düzenlendi. 

EJERCongress ilk defa bu yıl hibrit olarak gerçekleştirildi. Bu kapsamda kongrenin bir günü yüz yüze, üç 

günü online olmak üzere dört gün boyunca toplam on üç oturumda 760 bildiri sunuldu. Kongremize 

toplam 2099 kişi kayıt yaptırarak katılım sağladı.  Kongremizde; 5'i Amerika'dan ve 1'i Türkiye’den ol-

mak üzere, toplam 6 davetli konuşmacımız keynote sundu. Bunların arasında dünyaca ünlü Prof. Dr. 

Philip Zimbardo ve Prof. Dr. Elliot Aronson yer aldı. Ayrıca, kendi alanlarına katkıları büyük olan ve aka-

demik başarılarıyla tanınan Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, Penn State Harrisburg Eğitim ve Davranış Bi-

limleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mark Kiselica ve Texas State Üniversitesi'nden Prof. Dr. Khalid Arar ve 

Prof. Dr. Miguel Guajardo da davetli konuşmacılarımız arasında yer aldılar. 

Her gün bir eğitim çınarı olmak üzere kongre süresince toplamda 4 eğitim çınarıyla söyleşi gerçekleş-

tirdik.  

 Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU, 22 Haziran Çarşamba 

 Prof. Dr. Niyazi KARASAR, 23 Haziran Perşembe 

 Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE, 24 Haziran Cuma 

 Prof. Dr. Battal ASLAN, 25 Haziran Cumartesi 

  

 



 

 

Kongre boyunca farklı konuların tartışıldığı toplam 11 çalıştaya yer verildi. 

 Doç. Dr. Sedat GÜMÜŞ - 22 Haziran Çarşamba  

 Dr. Vahap YORĞUN - 22 Haziran Çarşamba 

 Doç. Dr. Sevilay KİLMEN - 22 Haziran Çarşamba 

 Dr. Öğr. Üyesi Gülşah TAŞÇI - 23 Haziran Perşembe 

 Prof. Dr. Özkan YILDIZ - 23 Haziran Perşembe 

 Prof. Dr. Ekber TOMUL / Prof. Dr. Ümit ŞAHBAZ - 24 Haziran Cuma 

 Doç. Dr. Deha DOĞAN - 24 Haziran Cuma 

 Prof. Dr. Gökhan ÇETİNKAYA - 25 Haziran Cumartesi 

 Prof. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN - 25 Haziran Cumartesi 

 Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ - 25 Haziran Cumartesi 

 Doç. Dr. Selim GÜNÜÇ - 25 Haziran Cumartesi 

 

EJERCongress 2022’de Ortaya Çıkanlar  

Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle Türkiye’nin ciddi bir göç sorunuyla karşı karşıya olduğu, ülkede 

ciddi bir göçmen nüfusu bulunduğu önemli bir sorundur. Göçmen nüfusun yaklaşık 1,5 milyonu eğitim 

çağındadır. Göçmenler barınma, dil, eğitim, güvenlik ve topluma uyum konularında ciddi sorunlar ya-

şamaktadırlar. Bu sorunların çözümü konusunda acil önlemlerin alınmasına, etkili ve sistematik çözüm-

lerin üretilmesine, öncelikli politikaların geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu süreçte 

her ne kadar politik ve sosyal düzenlemelere ihtiyaç olsa da bireysel olarak da yapabileceklerimiz var. 

Bunun için farklılıklara saygı duymak, onları anlamaya çalışmak, önyargılarımızın farkında olmak, küçük 

dokunuşlarla insanların hayatını kolaylaştırmak küçük ama önemli ve etkili adımlardır.  

Zorluklarla baş etmenin ve direnç göstermenin önemi: Keynote sunan Prof. Dr. Elliot Aronson ve sunulan 

birçok araştırma bildirisi bize, bir bireyin önüne çıkan engellerle baş etme kapasitesinin ve direnç gös-

termesinin, o bireyin başarısına ve psikolojik sağlamlığına yol açacağını gösterdi.  

İnsanlara sevgiyle ve empatiyle yaklaşmak: Davetli konuşmacılarımızdan Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, 

Prof. Dr. Mark Kiselica ve yine pozitif psikolojiyle ilgili birçok bildiri sunumu bizlere,  



 

 

çevremizdeki insanlara, özellikle de bizden farklı olanlara, sevgiyle ve empatiyle yaklaşmanın önemini 

vurguladı.  

İnsanlara küçük çapta da olsa, o günkü konumumuzu, mevkimizi vs. kullanarak iyilik yapmak, onları ko-

rumak ve hayatlarını kolaylaştırmak. Davetli başka bir konuşmacımız Prof. Dr. Philip Zimbardo, her gün 

yerine getirebileceğimiz küçük davranışlarla, diğer insanların hayatlarını nasıl kolaylaştırabileceğimizi 

ve onları koruyabileceğimizi gösterdi.  

 

Hepinizi EJERCongress 2023’te aramızda görmek dileğiyle. 

 

Prof. Dr. Şenel Poyrazlı 

Penn State Harrisburg 

EJERCongress Eş-Baskanı 

 


