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EJERCongress 2020 Katılımcı Görüşleri
10-13 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenen EJERCongress2020 ile ilgili (kayıt, kongre öncesi
ön test sunumu, Zoom Webinar oturumları, keynote konuşmaları, çalıştaylar, paneller, eğitim
çınarları ile söyleşi vb.) görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşır mısınız, lütfen.

Son Yanıtlanma
Tarihi

NOT: Aşağıdaki görüşler EJERCongress katılımcılarının, www.anketuygula.com
üzerinden 11-15 Eylül tarihleri arasında uygulanan anket ile toplanmıştır.

Katılımcı: 1 Herşey tek kelimeyle mükemmel. Emeğinize sağlık...

2020-09-12
11:12:44

Katılımcı: 2 Gayet etkili ve güzeldi.

2020-09-12
11:13:23

Katılımcı: 3

Öncelikle çok teşekkür ederim teknik destek ekibinize. Maillerimize hemen dönüt
vermelerine. Sunum esnasında çok yardımcı olmalarına. Sunumlarımızı sorunsuz
gerçekleştirdik sayelerinde. Bu kalabalık oturumların bu kadar sorunsuz ve güzel
geçmesinden ötürü tebrik ediyorum. Yüz yüze olacak kongrelerimizi de özlemle
bekliyoruz.

Katılımcı: 4 Ses düzeni daha iyi olabilirdi. Güzel bir kongre oldu
Katılımcı: 5

Her aşamada neredeyse kusursuz bir süreç yaşadım. Ev sahibi Anadolu Üniversitesine
ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum.

Katılımcı: 6 Başarılı bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler.
Program son derece profesyonel bir şekilde hazırlanmıştı.özellikle salonlara ve

Katılımcı: 7 oturumlara bağlanma çok pratikti ve verimliydi..moderatör hocalar son derece anlayışlı
ve yapıcıydılar..emeği geçen herkese teşekkürler..

2020-09-12
11:13:31

2020-09-12
11:14:11
2020-09-12
11:14:13
2020-09-12
11:14:32
2020-09-12
11:14:58

Katılımcı: 8

Her şey çok kaliteliydi. Çok verimli bir kongre oldu be oluyor. Her sene katılmak isterim.
İyi çalışmalar diliyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum.

2020-09-12
11:16:50

Katılımcı: 9

Değerli düzenleme kurulu, kayıttan başlayarak tüm süreçlerde sistematik ilerleyiş için çok
iyi planlama yapmışsınız. Özellikle test sunumları ve hazırlanan kılavuzlar ile sunum
yapacak kişilerin kolaylıkla süreci yönetmesine olanak sağlamışsınız. Her şeyi gerçekten
çok beğendim. Emeklerinize sağlık.

2020-09-12
11:17:47

Katılımcı: 10 Düzenlediğiniz online kongre oldukça başarılıydı, görevliler her şekilde destek oldular.

2020-09-12
11:18:03

Katılımcı: 11 Gayet başarılı... Teşekkürler...

2020-09-12
11:21:18

Katılımcı: 12 Gayet başarılı bir kongre oldu. Teşekkürler... İleriki yıllarda tekrar görüşmek üzere...

2020-09-12
11:22:43

Yayın sırasında hiçbir sorun yaşamadik. Sms ile ve mail ile yapılan bilgilendirmeler

Katılımcı: 13 yeterliydi. Tek eleştirim Twitter hesabı daha aktif kullanılsa ve tüm sunumlar ile ilgili
paylaşımlar yapılsa daha iyi olurdu.

2020-09-12
11:27:44
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EJER CONGRESS Organizasyonları eğitime yön verecek, güncelin ve geleceğin
problemlerine seslenebilecek pratikleri paylaşıyor. Şu an niteliksel konumunu ve kalite
Katılımcı: 14 anlayışını bozmayan ender bir kurumsunuz. Tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim.
Panel ve çalıştay videolarını sosyal medya araçlarınızda paylaşmanız yaygın etki
anlamında ayrıca takdire şayan.

Katılımcı: 15

Herşeyiyle mükemmeldi. Bugüne kadar katıldığım en planlı, en organize, dolayısıyla en
sorunsuz organizasyon diyebilirim. Emeği geçen herkesi tebrik ederim.

2020-09-12
11:36:21

2020-09-12
11:44:16

Öncelikle iyi günler dilerim. Hic bir sorun yaşamadan bildirimizi sunma imkani buldum.
Katildigimiz baska kongrelerde bildiriyi sisteme yuklerken sorun yasadigimiz olurdu. Sizde
de açıkçası boyle bir sorun yasayacakmiyiz diye endise etmistim. Ama sorunsuz bir sekilde
bildirimizi sisteme yukledim. Ayrica mail attigimiz da kisa surede dönüş oldu. Sunum
Katılımcı: 16
formatini gondermeniz, zoom u bile nasil indirecegimizi ayrintili bir sekilde tarif etmeniz
ne kadar ilgili ve ozverili oldugunuzu gosterdi. Ozellikle teknik ekipteki arkadaşın
kibarligina hayran kaldim. Gercekten isin ehli insanlarmissiniz. Ben kendi adima cok
memnun kaldim. �

2020-09-12
11:49:30

Genel olarak beklediğimden iyiydi diyebilirim. Ancak Oturumları yöneten hocalar (oturum
başkanları) daha çok teknik sorun yaşadı, onlarla deneme yapılmadı mı?

2020-09-12
11:58:38

Katılımcı: 17

Katılımcı: 18 Gayet başarılı ve profesyonel hazırlanmış bir kongreydi.
İyi bir kongre deneyimi yaşadığımı belirtmek istiyorum. Özellikle eğitim çınarları ile söyleşi
kısmının eklenmesi çok güzel olmuş. Hem söyleşiler keyifliydi, hem de Mustafa Gündüz
hocamızın moderatörlüğü çok güzeldi. Çalıştaylar ve keynote konuşmalar çok
iyiydi.Sadece paralel oturumlarda teknik sorunlar yaşayan bildiri sahipleri oldu. Onlara
Katılımcı: 19 teknik destek sağlayacak kişilere ihtiyaç duyulmuş olabilir. Bir de web sitenizde ilk kayıt
olduğumda, ayrıca bir "sign in" kısmına rastlamadım. Özet gönder kısmından giriş yaptım
uzun süre. Belki bu değişebilir (Belki benim dikkatsizliğimden de olabilir). Genel olarak
beklentimin çok üstünde bir kongre deneyimi yaşadım. Emeği geçen herkese çok teşekkür
ederim :) Sağlıklı günler dilerim.
EJERCongress 2020 ye Katılım sağladığım için çok memnunum. Bu koşullarda oldukça
Katılımcı: 20 profesyonel şekilde gerçekleştirilen bir kongre olduğu için emeklerinizden ötürü teşekkür
ederim.
Profesyonel bir sistem üzerine oturtulmuş bir süreçti. Herhangi bir aksaklık yaşamadım.
Katılımcı: 21 Deneme oturumlarının da oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum. Her şey için teşekkür
ederim

2020-09-12
12:01:27

2020-09-12
12:18:11

2020-09-12
12:18:53
2020-09-12
12:27:19

Katılımcı: 22 Her şey gayet güzeldi. Ciddiyetiniz ve iyi niyetli çalışmalarınız için kutluyorum

2020-09-12
12:33:51

Katılımcı: 23 Her şey çok iyi organize edilmişti.

2020-09-12
13:00:58

Her şey ilk olmasına karşılık oldukça başarılı. teşekkürler ve başarılarınızın devmı
Katılımcı: 24 dileklerimle..bildirilerde kaliteli..Kongre de...Anı yayıncılığı kutluyorum. Özer hocam sizleri
ve emeği geçen tüm herkesi en içten dileklerimle kutluyorum..
Herhangi bir teknik sorun yaşanmadı. Mesajlarla oturum söyleşi bilgilerinin paylaşılması
Katılımcı: 25 programı takip etmede kolaylaştırıcıydı. Yüzyüze konferansın yerini alabilecek kalitede bir
programdı. Teşekkürler.

2020-09-12
13:03:55
2020-09-12
13:25:41
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Katılımcı: 26

Gayet iyi planlanmış bir kongre düzenlenmiş. Emeğiniz için teşekkür ederim. Süreçte
herhangi bir sorun yaşamadım.

2020-09-12
13:32:19

Katılımcı: 27

Böyle önemli ve büyük bir organizasyon için öncelikle çok teşekkür derim. çok beğendim
ve yararlandım.

2020-09-12
14:03:45

İlk olmasına rağmen oldukça profesyonel. Bazı hocaların teknik anlamda yaşadığı sıkıntılar
Katılımcı: 28 öncesinde çözülse daha sağlıklı olurdu. Ayrıca bildiri sunum süresinin 15 dk olması ve soru
cevap için daha kısa süre verilmesi daha sağlıklı olurdu.
Kongreye emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok başarılı ve iyi hazırlanmış bir
kongre olduğunu düşünüyorum. Kongre ile ilgili sorulara hızlı geri dönüş yapıldı ve her
adımda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Zoom programını denemek için bir oturum
Katılımcı: 29
yapılmasının da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Teknik açıdan oturumlar sırasında
herhangi bir sorun yaşanmadı. Bildiriler, davetli konuşmacıalar ve çalıştay konuları özenle
seçilmiş. Nitelikli bir kongre olduğunu düşünüyorum. Başarınız için tebrik ederim.
kayıt ve kongre öncesi ön test sunumu, ZOOM programıyla ilgili ve diğer konularda
oturuma hazırlanmamız konusunda gönderdiğiniz yönergeler ve ilginiz için teşekkür
Katılımcı: 30 ederim, profesyonel olmanız ve titiz çalışmanız süreci rahat bir şekilde tamamlamamızı
sağlamıştır. Bu kongreye katılmaktan dolayı onur duydum. Sonraki kongrelerde
GÖRÜŞEBİLMEK UMUDUYLA, TEŞEKKÜRLER.

2020-09-12
14:10:43

2020-09-12
14:25:13

2020-09-12
14:28:36

Katılımcı: 31 Harikaydı. Teşekkürler

2020-09-12
14:33:57

Merhabalar, Öncelikle tüm EJER ekibine teşekkür ediyorum. Katıldığım ilk online
kongreydi. Bence kayıt öncesi, kongre sunum ve çalıştaylara katılım dahil tüm süreci
Katılımcı: 32
oldukça sistematik bir şekilde tasarlanmıştı ve mükemmel bir akış içinde ilerledi. Ben
gayet memenun kaldım. Emeğinize sağlık. Saygılarımla İyi Çalışmalar

2020-09-12
14:39:30

Katılımcı: 33

Bildiri sunumlarım güzel geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. En kısa sürede yüz
yüze kongrelerde bir arada olmak dileğiyle...

Katılımcı: 34 Online olmasına rağmen harika bir konferanstı
Ejer ekibi olarak çok iyi hazırlanmasını,. Kongre sürecinde hiçbir sorunla karşılaşmadım.
Oturum boyunca sürekli bir görevli arkadaşın hazır bulunması, sürekli mesaj emilir
Katılımcı: 35
bilgilendirme yapılması, on test sunumu gibi çalışmalar Ejer in kalitesini ortaya
koymaktadır
Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülüp planlanmıştı. Çok güzel bir organizasyon
Katılımcı: 36 oldu. Gelecek yıllarda da yüz yüze kongrelerin yanında online kongre sisteminin devam
etmesini çok faydalı olacaktır. Teşekkürler, saygılar.

2020-09-12
14:59:14
2020-09-12
15:04:35
2020-09-12
15:07:38
2020-09-12
15:38:43

Katılımcı: 37 Etkin bir kongre oldu, ben bir soruna rastlamadım, teşekkür ederim

2020-09-12
15:49:27

Katılımcı: 38 Tüm kongre aşamaları mükemmel planlanmış çok teşekkür ederim

2020-09-12
16:06:58

Katılımcı: 39

Çok profesyonel buldum.En ince detayına kadar düşünülmüş herşey.Çok teşekkür
ederiz.Umarım kongrelerinizin devamı gelir.

2020-09-12
16:29:40

Katılımcı: 40

Kongre bütünsel açıdan çok iyi planlanmış. Hiç aksaklık yaşamadan hem kendi sunumumu
gerçekleştirdim hem de istediğim sunumlara katılım sağlayabildim. Teşekkür ederim.

2020-09-12
19:09:55
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Katılımcı: 41 oldukça başarılı

2020-09-12
19:23:16

Hem içerik hem de teknik altyapı bakımından verimli ve başarılı olduğunu düşünüyorum.
Katılımcı: 42 Herhangi bir sorun ile karşılaşmadım. Özellikle test sunumlarının olası aksaklıkları
gidermesi açısından önemliydi. Başarılar ve kolaylıklar diliyorum.

2020-09-12
19:23:45

Katılımcı: 43 Kongrenin oldukça güzel planlandığını düşünüyorum.

2020-09-12
19:40:28

Ben daha önce Akdeniz Üniversitesindeki EJER kongresine de katılmış ve sözlü bildiri
sunmuştum. EJER organizasyonunu orada da çok beğenmiştim. 2020 Online kongre de
onu aratmadı diyebilirim. Gerçekten çok iyi organize edilmiş emeği geçen herkesi tebrik
ederim. Sadece bir önerim var. Yüzyüze yapılan kongrelerdeki gibi katılım belgesi, küçük
Katılımcı: 44
hediyeler, kongre kimlik kartı vs. bunlar posta ile gönderilebilirdi. Birde Anı Yayıncılık
kitap standı kuruyordu kongrelerde ve indirimli kitaplar alabiliyorduk. Bu yıl da aslında
katılımcılara bir indirim hakkı tanınsa online alışverişlerde çok daha iyi olacağını
düşünüyorum.

2020-09-12
20:41:44

Katılımcı: 45 Bence gayet verimli bir kongreydi. Emeğin geçen herkese teşekkürler...

2020-09-12
22:13:35

Değerli EJER Düzenleme Kurulu, programı büyük bir keyifle takip ediyorum.
Organizasyon, zamanlama, içerik ve yönetim açısından mükemmel. Özellikle çınarlarla
Katılımcı: 46 söyleşilerden büyük memnuniyet duyuyorum, diğer çalışmaları da dinlemek büyük katkı
sağlıyor, böyle büyük bir organizasyonda teknik aksaklıların olmaması harika.. Emeği
geçen herkese çok teşekkür ederim. Saygılarımla.. Dr. Serap ÇİMŞİR

2020-09-12
23:13:37

Katılımcı: 47

Teknolojik altyapı, kongre düzeni ve işleyişi açısından başarılı bir kongre hazırlanmış.
Tebrik ediyorum.
Çok güzel bir kongreydi. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum bu şekilde bildiri ve

Katılımcı: 48 çalıştay gibi organizasyonları pandemi olmasa bile 2 senede bir en azından ONLİNE olsa
faydalı olacaktır.
Tüm süreç gayet keyifli, verimli ve kontrolluydu. Yabanci hocalarımızı dinlerken altyazı,
çeviri, tercüman vb bir çalışma olsa çok daha fazla verim alinabilirdi, diye düşünüyorum.
Katılımcı: 49 Yüz yüze yapılan çalışmaların yanında izin vb konularda bizleri zor durumda bırakmadan
faydalanabilecegimiz online çalışmaların olması çok islevseldi. Bu tarz online
çalışmalarınızın sürekliliğini dilerim. Teşekkür ederim.
Sayın EJERCongress2020 ile ilgili tüm Webinar oturumları, keynote konuşmaları,
Katılımcı: 50 çalıştaylar, paneller, eğitim çınarları ile söyleşi benim için çok verimli, keyifli ve
bilgilendirici bir süreç oldu. Saygılarımla..
Kongreye dair her şey en ince detayına kadar çok güzel bir şekilde planlanmış ve
Katılımcı: 51 açıklanmıştı. İlk online deneyimimiz oldu başlangıçta tedirgindim açıkçası fakat emeğinize
sağlık, sunumlarla ilgili hiçbir aksaklık yaşamadık, emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Katılımcı: 52

Kongreyi çok başarılı buldum.Gerek içerik açısından gerekse teknik açıdan hiç bir sorunla karşılaşmadan süreç
tamamlandı. Eğitim alanında yeni yaklaşımları, yeni uygulamaları kapsamaları açısından konuklar ve sunumlar
çok başarılıydı. Sunumları paylaşmanızı bekliyorum. İyi çalışmalar...

2020-09-12
23:50:09
2020-09-13
00:36:30

2020-09-13
02:28:39

2020-09-13
08:44:13
2020-09-13
13:31:26
2020-09-13
14:08:03

Katılımcı: 53 Gerçekten de alanından uzmanların yer aldığı bir kongreydi. Teşek kür ediyorum.

2020-09-13
15:53:41

Katılımcı: 54 Gayet profesyonlce hazirlanmis bir konferansti. Cok memnun kaldim. Tesekkur ederim.

2020-09-13
15:54:03
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Katılımcı: 55

Teknik ekip hem sunum öncesi hem sunum esnasında çok yardımcı oldu.program
boyunca ve öncesinde bilgilendirme mesajları da çok yararlı oldu.teşekkürler

2020-09-13
15:54:28

Katılımcı: 56 Katılımcılar çok gereksiz sorular soruyor. Bunun için bir önlem alınabilir.

2020-09-13
15:54:52

Katılımcı: 57 Kesinlikle her sey mükemmeldi.. Emeğinize saglik.Tesekkurler

2020-09-13
15:54:53

Sürecin baştan sona harika yönetildiğini düşünüyorum. Herhangi bir sorunla
Katılımcı: 58 karşılaşmadım aksine oldukça güvenli ve rahat bir sunum gerçekleştirdim. Teşekkür
ederim.

2020-09-13
15:55:34

Katılımcı: 59 Herşey çok güzeldi. Teşekkür ederiz

2020-09-13
15:56:06

Katılımcı: 60

Profesyonel bir şekilde her şey düzenli olarak sunuldu. Çok memnun kaldım. Ekibinize
teşekkürler; çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim..

Emeklerinize sağlık, uğraş ve zaman ayırıldıydı belli, planlı bir kongreydi. Sadece
sunumların 10 dk olması dolayısıyla sıkıntı yaşandı. Bir de sizden kaynaklanmayan ama
Katılımcı: 61 yüzyüze olan atmosferi online sempozyumda sağlayamamamdan dolayı rahatsız
hissettim kendimi. her şey için teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Bir dahaki kongrelerde
görüşmek dileğiyle...

Katılımcı: 62
Katılımcı: 63

Katılımcı: 64

Katılımcı: 65

Katılımcı: 66

Ben bir katılımcı olarak çok başarılı buldum. Başarılı bir online organizasyondu.
Teşekkürler
Oldukça verimli bir kongre oldu. Aksaklık neredeyse hiç yaşanmadı. Sadece Ali Koç
hocanın workshop videosu sosyal medyada yayınlandı. Diğer workshopların video
kayıtlarını sosyal medyada ya da kongre web sitesinde paylaşabilirseniz çok iyi olur.
Kayıt aşamasında karşılaştığım sorun için iletişime geçtiğinde çok kolay bir şekilde
halledildi. Sonrasında deneme bağlantısı da sorunsuzdu. Kongre süreci boyunca
gönderilen yönlendirici mailler ve kongre sürecindeki SMS ile bilgilendirme oldukça
güzeldi. İzleme fırsatı bulduğum keynote ve paneller oldukça verimliydi. Sadece bildiri
sunumlari için verilen 10 dklik sürenin kısa olduğunu düşünüyorum. Çünkü çalışmanın
önemli noktalarından bahsedebilmek için çok hızlı konuşmak gerekti ve bu durum
dinlerken dikkatin dagilmasina ve bazen konunun anlaşılmasına neden oldu. Ancak genel
itibariyle oldukça güzel bir kongreydi. Emeğiniz için teşekkürler :)
Kayit Sureci: Odemenin hesaba gec gecmesi disinda cok basariliydi. On-kontrol ve Zoom:
Basarili Calistaylar: Basarili. Paneller: Basarili Planlama ve her sey icin elinize emeginize
saglik.
Oldukça memnun kaldım, daha öncede online katılımlarım olmuştu. Karşılaştırdığımda
ince düşünülen konular olması çok hoşuma gitti. Maillere hızlı cevap verilmesi, iletişim
konusunda beklentilerimi karşıladı. Bilgilendirme mesajları, kendi adıma katılımımın
artmasını sağladı. Workshoplar güzeldi, bilgilendirici idi. Zevkle katıldım. Emeği geçen
herkese teşekkürler

Katılımcı: 67 Kongre her yönüyle çok başarılıydı, tebrik ediyorum.
Katılımcı: 68

Özellikle bilgilendirmeler çok yerindeydi. Eğitim çınarları ile söyleşi çok iyi düşünülmüş.
Sorunsuz bir kongreydi. Emekleriniz için teşekkürler.

2020-09-13
15:56:09

2020-09-13
15:57:09

2020-09-13
15:59:05
2020-09-13
15:59:43

2020-09-13
16:00:53

2020-09-13
16:03:50

2020-09-13
16:04:24

2020-09-13
16:07:17
2020-09-13
16:07:41

VIIth International Eurasian
Educational Research Congress
10-13 Eylül 2020
Hersey cok yerli yerinde idi. Ufak tefek durumlar bu guzelligi bozmaya yetmez. Kongre
bildiri surelerinin kisa olusundan bir cok katilimcininda dem vuracagini dusunuyorum. Bu
bariz durun haricinde kongredeki bir workshop da "insanlar duygusal ve duygulariyla
ogrenirler, eslestirirler" ifadesine katilacak isek bu durumda kongreleri kongre yapan bez
torbalar icerisinde kucuk anilar ve yaka kartlarinin eksik olmamasi gerekir. Tabii ki yaka
Katılımcı: 69
kartlarini ani olmasi adina mail olarak gonderdiniz. Fakat tum brosur, yaka karti, kalem vs
katilimci adreslerine postalanmasi daha akilda kalici ve hos bir iz birakacaktir. Buna ek
olarak kongrelerde hediye urunlerin verilmesinin; hediyenin reklamda, ogrenmede ve
akilda kaliciligina artisi bir cok deneysel calismalarlada gosterilmistir. Emeklerinize
tesekkurler.

2020-09-13
16:08:14

Katılımcı: 70 Bu şartlar altinda olabilecek en iyisiydi. Emek verilmiş. Her şey için teşekkürler.

2020-09-13
16:08:20

Değerli organize komitesi, online bir kongre deneyimi olması açısından beklediğimin
ötesinde verimli bir kongre geçirdiğimi söyleyebilirim. Arkasındaki emeği tahmin
edebiliyor, emeği geçen herkesi içtenlikle kutluyorum. Bu deneyimi bizlere yaşattığınız
Katılımcı: 71 için ayrıca teşekkür ediyorum. Kongreye ilişkin tek önerim programlamaya dair olabilir,
bazı katılmak istediğim çalıştay ve panel konuşmalarıyla paralel oturum konuşmalarının
bazı zamanlarda üst üste gelmesi seçim yapmayı zorlaştırdı açıkcası, belki bir sonraki yıl
bu öneriyi değerlendirmek istersiniz. Saygılarımla.
Kesinlikle iyi hazırlanmış, emek verilmiş bir kongreydi. Pandemi dönemi için oldukça
verimli geçtiğini de söyleyebiliriz. Online olduğu için giderler, yol için harcanan
masraflardan da tasarruf edilmiş oldu. Yılda birden fazla yapılabileceğini
Katılımcı: 72 değerlendiriyorum, pandemi dönemi için güzel bir etkinlik olur. Keynote konuşmaları da
bilmediğim birçok konuyu öğrenmem sağladı, eksiklerimi farkettim. eğitim çınarlarıyla
söyleşilerden cok sey kazandığımızı da söyleyebilirim. Kongreyi düzenlerken emeği gecen
tüm bireylere ayrı ayrı teşekkür ederim.

2020-09-13
16:08:38

2020-09-13
16:09:02

Katılımcı: 73 Her şey çok çok güzeldi. Emeğü geçenlerr teşekkür ederim

2020-09-13
16:12:12

Bilimsel çalışmaların online olarak 10 dakikada anlatılması calısmanın cok kısaltılması
Katılımcı: 74 anlamına geliyor. Sunumlar 15 er dakika olursa cok hızlı gecmek zorunda kalınmaz.
Saygılar

2020-09-13
16:12:32

Katılımcı: 75

Değerli Kongre Düzenleme Kurulu, takip ettiğim kadarıyla her şey çok güzel gidiyor. Gayet
verimli ve profesyonel bir kongre. Herkese teşekkür ederim.

2020-09-13
16:14:53

Katılımcı: 76 Çok iyi hazırlanılmıştı

2020-09-13
16:15:10

Katılımcı: 77 Herşey duzenliydi. Oturumlar iyi ayarlanmıştı. Emeklerinize teşekkür ederim.

2020-09-13
16:20:58

Katılımcı: 78

Her şey muhteşemdi arada ses sıkıntısı oldu ama o da alt yapı kaynaklı yapacak bir şey
yok

2020-09-13
16:21:31

Katılımcı: 79 Güzel bir kongreydi. Emeği geçenlere teşekkür ederim 👍

2020-09-13
16:22:30

Hiç sıkıntı yaşamadık. Mail yoluyla sorunlarımız hemen çözüldü. Kongre de çok güzel
geçti, teknik sıkıntı olmadı... salonda görevli de vardı, teknik olarak sürekli destek verdi...
Katılımcı: 80
çok teşekkürler... yüz yüze kongrelerde görüşmek dileği ile... (not: yaka kartı da
göndermişsiniz, güzel bir jest oldu, en ufak bir ayrıntıyı bile atlamamışsınız)

2020-09-13
16:26:15
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Her sey cok yolunda ilerledi. Ellerinize sağlık hem program hem de sürec cok kaliteli ve
Katılımcı: 81 saglıklı yönetildi. Özellikle sunum günü aranıp sorun var mı diye sormanız oldukca
memnuniyet vericiydi. Tesekkur ederız

2020-09-13
16:36:48

Çok profesyonel ve başarılı bir kongreydi. Online olmasına rağmen hiç bir aksaklık olmadı.
Teknik ekip çok iyiydi. Oturumlar, çalıştaylar ve paneller için teşekkür ederim.

2020-09-13
16:42:54

Herseyin cok kontrollü olduğu bir kongre oldu. Bildiri sunum saatleri ilgilenen arkadaslara
tesekkur ederiz. Tüm herkesle ve sorunlarla cok ilgilendiler. Panelleri ve keynote
Katılımcı: 83
konuşmacıları cok iyiydi. Özveri ile hazirlanilmisti. Bütün emek veren katkı koyan herkese
teşekkür ederim.

2020-09-13
16:46:09

Katılımcı: 82

Katılımcı: 84

Güzel organize edilmiş. İçerik bakımından yeterli bir kongreydi. Anı yayıncılığa ve emeği
geçen herkese teşekkürler.

Her şey güzeldi tabi ki normal kongre havası olmuyor. Sadece benim sunumumun olduğu
sırada başka bir Hocanın sunumu vardı onu kaçırdığıma üzüldüm. Sunumlar kaydediliyor
Katılımcı: 85
bunlar katılımcılara daha sonra erişilebilecek şekilde açık hale getirilse çok mutlu olurum.
Her şey için teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyorum.

Katılımcı: 86

Herşey çok planlı, programlı ve bilgilendiriciydi. Mesajla oturumlardan haberdar etmek
ayrı bir incelikti.

Bütün süreç kesintisiz olarak ilerledi, organizasyonlar çok iyi planlamamıştı. Program
oldukça verimliydi, aralarda verilen mola süreleri, oturumlar arası çeşitli konuşmacılarlar
yapılan paneller vb. günlük akış içinde oldukça dengeli dağıtılmıştı. Kongre öncesi gerekli
Katılımcı: 87
bilgiler oldukça açıklayıcı ve net bir biçimde verildiği için, kongre sırasında herhangi bir
sıkıntı yaşamadım. Kongrenin oldukça büyük bir emekle hazırlanıldığı belliydi, bütün ekibe
çok teşekkürler.
EJER 2020 Kongresi benim için çok tatmin edici bir deneyimdi. İlk defa online bir kongreye
katıldım, açıkçası bu kadar profesyonel bir çalışma beklemiyordum, çeşitli aksaklıklarla
karşılaşacağımı düşünüyordum. EJER sistemine bağlanmada, paneller ve çalıştaylara
katılmakta hiçbir zorluk yaşamadım, sunum yapacağım salonda bir teknik görevlinin
Katılımcı: 88 olması ve sunum yapacak katılımcılara ve moderatöre her an yardımcı olmaya hazır
olması büyük bir rahatlıktı. EJER Kongreleri her zaman harikadır ancak bu online deneyim
kongreyi düzenleyen ve katkı sunan herkesin bu işi ne kadar ciddiye aldığını bir kere daha
gösterdi. Kendi adıma teşekkür ederim. Bundan sonraki kongrelerin en azından hibrid
olması çok güzel olur.

2020-09-13
16:47:01
2020-09-13
16:58:59
2020-09-13
17:12:42

2020-09-13
17:13:09

2020-09-13
17:13:18

Katılımcı: 89

Değerli EJERCongress Düzenleme Kurulu, Çok teşekkür ederek başlamak istiyorum bu harika online kongre
için. Sanırım Türkiye'nin ilk online kongresi diye söz edilmişti açılış konuşmasında ve benim de ilk online
sunum yapmış olduğum bir EJER Kongresi. Ne zaman bir soru sorduysam veya bir sorunla karşılaştıysam
hemen yardımcı olundu. Sizden bir ricam olacaktı: keynote ve çalıştaylarının kayıtlarına ulaşabilir miyiz? Dun
ve bugun OSYM sınav gorevi sebebiyle katılamadıklarım oldu maalesef. Ayrıca tam metin olarak ne zaman
elektronik formatta yayınlanacak sunumlar? Bir de bildirimizi makale olarak yayınlatma imkanlarından
faydalanmayı arzu etmekteyiz. Sonuç olarak, gerek teknik altyapı (bazı ufak tefek problemler dışında) gerekse
bilimsel kalite açısından oldukça doyurucu bir konferanstı. Hepinizin emeğine sağlık. Bir sonraki
EJERCongress'ta görüşmek üzere, Saygılar

2020-09-13
17:17:31

Katılımcı: 90

Her şey çok iyi bir şekilde yürütüldü ve bir aksaklık yaşanmadı hassasiyetiniz için teşekkür
ederiz.

2020-09-13
17:18:58

Katılımcı: 91

Paneller iyi yöneltildi, webinarlar etkiliydi, test sunumuna katilamadim. Bence iyi bir online kongre sureciydi. Emegi geçen herkese tesekkur ederim.

2020-09-13
17:21:16
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Merhabalar, öncelikle bu kongrede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.
Organizasyon çok iyiydi, kongrenin en başından sonuna kadar bir sorun olduğunda
hemen çözüm bulundu, maillerimiz hiç karşılıksız kalmadı. Oturumlar çok güzel yönetildi.
Ben özellikle çalıştaylardan çok faydalandım. Her bir hocamızın sunumu özenliydi ve
hocalarımız sorularımıza cevap verdiler. Nitel araştırma türleri ile ilgili sunumlarda ve
karma araştırma sunumunda notlar aldım. Kongrenin online olması ilk başta olumsuz
görünen bir durum olsa da online kongre benim için daha faydalı oldu diyebilirim. Çünkü
5 günün tüm oturum ve saatlerinden faydalanabilme imkanım oldu. Online olmasaydı
belki iş yerimden izin almada, 5 günün tamamını Eskişehir'de geçirmekte
zorlanabilirdim.Ayrıca online olmasının daha çok kişinin kongreye katılmasını ve
Katılımcı: 92
eğitimlerden faydalanmasını sağladığını düşünüyorum. Kendi sunumumda oturum
başkanı hocamızın dönütleri çok faydalı oldu. Kendi oturumumda ve katıldığım diğer
oturumlarda oturum başkanı hocalarımız sunumları dikkatle dinleyip öneriler sundular.
Bu öneriler de çok faydalıydı ve online kongreyi etkileşimli hale getirdi. Oturumlarda
alanlara göre sınıflandırma yapılmıştı. Bu sebeple dinlemek istediğim oturumlarda
çakışma olmadı. Bu durumu olumlu görüyorum. Bir sonraki kongrede de araştırma
alanlarına ilişkin çalıştayların devamının olmasını isterim. Yine alanında uzman
hocalarımızdan eğitim almak isterim. Öneri olarak farklı ülkelerin eğitim sistemlerini
anlatan yurt dışı eğitimcilerden sunum dinlemek isterim. Konu olarak karşılaştırmalı
eğitim alanında çalıştaylar verilebilir. Tekrardan teşekkür ederek sözlerimi bitiriyorum.

2020-09-13
17:27:13

Katılımcı: 93 Sistemli, düzenli ve başarılı bir kongre idi. Tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.

2020-09-13
17:45:57

Everything is fine the major issue is language - I could not participate much because
Katılımcı: 94 almost all sessions were in Turkish. I think workshops and should have been in English or
at least translated in English.
Merhaba, öncelikle kongre sürecinin başından sonuna kadar titizlikle yürüttüğünüz bu
çalışma için tüm EJER ekibini ayrı ayrı tebrik ediyor ve kendi adıma teşekkür ediyorum.
Kongre sayfasının ziyaretçileri yormayan dizaynı, Kayıt sırasındaki serilik, hızlı ve ilgili
cevaplar, hakem raporlarının tarafımıza gönderilmiş olması, asıl kongreden önce test
bağlantısı yapılması, her aşamanın telefonlarımıza hatırlatıcı mesajlarla bildirilmesi, zoom
webinar oturumlarında oturum başkanı dışında teknik destek ekibinin işbaşında
bulunması harika işler çıkardığınız kanıtlar nitelikle. Hele davet edilen eğitim çınarları ki
en çok onları dinlemekten mutlu oldum kim düşündüyse fikrine yüreğine sağlık. Ayrıca
Katılımcı: 95
oturum başkanlarının her biri birbirinden ilgili, nazik ve konular hakkında öncül bilgi
edinmişler tekrar teşekkür ederim. Psikolog gibiydiler. Süreçteki tek önerim sunum
sürelerine dair olacak. Sunum sürelerinin 15-20 dakika olması daha verimli hale
getirebilirdi. Bir başka önerim de kongre sayfasına sunum, chat alanı kullanma, dosya
paylaşımının ve paylaşımı durdurmanın nasıl yapacağını gösteren 4 dakikalık bir video
paylaşılabilirdi. Bunlar da nazar boncuğu olsun:)) Süreçte çok faydalı bilgiler edindim,
sosyalleşmemiz için de güzel bir yol oldu. Keyifli bir süreçti. Emeği geçen herkese teşekkür
ederim.
Tüm süreçler çok planlı ilerledi. İçerik olarak nitelikli ve alana katkısı olan öncü çalıştaylar,
panel vb. gerçekleştirildi. Hepsine büyük heyecanla katılım sağladım. Dinleme, izleme,
soru sorma vb. dijital alt yapı ile ilgili Süreçte hiç sorun yaşamadım. Anlık Bilgilendirici
Katılımcı: 96
mesajlarınız ve web sayfanızın hergün güncellenmesi bizi yönlendirdi ve rehber oldu.
Planlama ve uygulamada Her zamanki gibi farkınız ön planda. Emeği geçen herkese
teşekkür ederim. Dr. Kadriye Bayram (NEVU)

2020-09-13
17:48:28

2020-09-13
17:56:44

2020-09-13
18:03:39
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Katılımcı: 97 Başarılıydı. Teşekkür ederiz.
Ejer kongresi, her sene katılmaya çalıştığım, son derece verimli geçen ve katkı sağlayan
bir kongre benim için. Aynı kaliteyi online olarak da deneyimleme şansı buldum. Tüm
Katılımcı: 98
kongre. ekibine özverili çalışmalarından dolayı ve bu pandemi döneminde biz eğitimcileri
bir araya getirebildiği için teşekkür ederim.
Sadece sunum yaptiğim oturuma katılabildim. Online olarak daha önceki eğitim
Katılımcı: 99 yaşantilarimla karşılaştığimdan daha iyi seviye planlama, yürütme ve destek hizmeti
sunulduğunu samimiyetle belirtmek isterim. Emeği geçenleri tebrik ederim.
Her aşamanın sorunsuz bir şekilde ilerlemesini, farklı çalışmalardan ve tecrübelerden
Katılımcı:
yararlanılmasını sağlayarak güzel deneyimler ile bakış açılarında farklılık kazandıran
100
özveriyle hazırlanılmış bu süreç için teşekkür ederim. Herkesin emeğine sağlık.

2020-09-13
18:15:39
2020-09-13
18:42:40
2020-09-13
18:44:54
2020-09-13
18:46:56

Katılımcı:
101

test sunumu çok güzeldi.Konge öncesi ses ayarı kamera vb ayarladık.teşekkür ederz.
suumlar çalıştayla harikaydı.

2020-09-13
18:47:16

Katılımcı:
102

Herşey çok güzeldi emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

2020-09-13
19:10:09

Katılımcı:
103

Merhabalar, kongreyi teknolojik açıdan çok güzel yönettiniz teşekkürler. Değerli
hocalarımızın konuşmalarının bir kısmını kaçırdık, tekrar izleme şansımız olacak mı? Diğer
bir eleştirim doktora yapan öğrenciler ile doktorasını bitirmiş kişiler farklı oturumlarda
olsa daha güzel olabilirdi. Böylelikle aynı seviyeden akademik gelişimler birbirleriyle
temasta olur ve tartışma ortamı daha verimli olabilirdi. Bir başka konu bugün (son gün)
14.30-16.00 paralel oturumunda bir intihal mevzusu oldu, bunun kongre konseyinin
üzerinde durması gerekir. Oturum başkanının süreci iyi yönetemediğini düşünüyorum,
intihal yapan kişi sunum yaptı ve dinleyicilerden birisi kendinden alıntılan yeri görüp
durumu bildirdi. Oturum başkanı kendi aranızda halledin dedi. Lütfen bu konunun
üzerinde durunuz ve intihal durumunu inceleyiniz. Her şey için teşekkür ederim. Ellerinize
emeğinize sağlık.

2020-09-13
19:14:33

Katılımcı:
104

Başarılı bir kongre oldu. Bu kadar sayıda bildiri, keynote, söyleşiler vb. başarıla
düzenlemek profesyonel bir ekip işidir. Tebrik edrim.

2020-09-13
19:15:09

Katılımcı:
105

Çok memnun kaldım. Teknik olarak da muhtelemdi. Yalnızca izlediğim birkaç sunum
bilimsel veri toplama ve analiz süreçkerine uymuyordu. Hakemlik ve sonucunda seçilen
çalışmalar konusunda daha hassas davranılabilir. Genel olarak çok faydalandım. Çok
teşekkürler

2020-09-13
19:18:04

Katılımcı:
106

Ben genel olarak memnun kaldım. Bazı çalıştaylarda bağlantı kesildi ancak bunun karşı
tarafın bağlantısı ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Arka planda çalışan ekibi tebrik ederim.

2020-09-13
19:20:05

Katılımcı:
107

Dinleyicilerin sadece yazılı olarak görüş ve sorularını iletebilmesi biraz kısıtlayıcıydı.
Çalıştaylar için de geçerli bir durumda. Bunun dışında emeğinize sağlık, çok teşekkürler...

2020-09-13
19:25:45

Katılımcı:
108

Geçirdiğimiz bu zorlu süreçte evlerimize misafir olarak bilimin ve ilimin tadına varmamıza
katkıda bulunmanızdan dolayı teşekkür ederiz.

2020-09-13
19:36:48

Katılımcı:
109

Sunumlar çok faydalıydı teşekkür ederiz.

2020-09-13
20:07:11

Katılımcı:
110

ilk defa katıldım, tekrar katıldım. Çok güzel iş yapıyorsunuz. Lütfen kalitenizi hiç ama hiç
bozmayın! selamlar.

2020-09-13
20:07:28
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Katılımcı:
111

Her anlamda başarılı ve verimli bir kongre süreciydi. Tüm ilginize ve uğraşlarınıza teşekkür
ederim.

2020-09-13
20:36:35

Katılımcı:
112

Yoğun, aynı zamanda başarılı bir kongre oldu. Her bir hall'un takibi de gayet başarılıydı.
Ciddi bir organizasyon olduğu bütün aşamalarda hissedildi. Çok teşekkür ederim. Sadece
ücret konusunda, her bir tebliği kaç kişi sunacaksa sunsun, tek bir ücretin ödenmesi daha
yerinde olurdu. Bu gibi organizasyonları, özellikle doktora öğrencilerimizi yetiştirmek için
bir motivasyon unsuru olarak kullanmaktayız. Hoca olarak ben ücretimi ödedim, fakat
öğrencimin de ücret ödeme durumunda kalması, Biz hocalar için çok şık olmuyor. En
azından sunumu yapan sorumlu kişinin ödemesi de yeterli olabilir. bu kapsamda bizim iki
tebliğ için ödediğimiz toplam 4 (dört) kalem ücretin ikisinin geri ödenmesini talep
ediyorum. Çalışmalarınızda kolaylık ve başarılar dilerim.. Saygılarımla...

2020-09-13
20:50:13

Katılımcı:
113

Gerçekten profesyonel bir kongre oldu. Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu bu
salgın döneminde bu fedakar emeklerinizden dolayı tebrik eder, teşekkürlerimi sunarım.

2020-09-13
20:54:55

Katılımcı:
114

Kongre oldukça güzel ve verimli geçti. Daha önce de Ejer kongrelerine katılmıştım ama bu
kongrenin online olması bana daha fazla oturum ve panellere katılma imkanı sağladı.
Bundan sonra da online kongrelerinizin devam etmesini dilerim. Emeği geçen herkese çok
teşekkürler.

2020-09-13
20:58:04

Katılımcı:
115

Çok başarılı bir kongre olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür eder,
saygılar sunarım.

2020-09-13
21:04:51

Katılımcı:
116

Verimli ve planlı bir kongreydi.Benim görüşlerim olumlu. Emek veren herkese teşekkür
ederim.

2020-09-13
21:22:15

Katılımcı:
117

Tüm süreç başarı ile yönetildi. Panellerin süresi biraz daha uzun olabilir. Teşekkür ederim

2020-09-13
22:20:21

Katılımcı:
118

Muhteşem bir kongreydi tek kelimeyle. Risk Yönetimine Hazır mıyız? başlıklı çalışmamı
sunma fırsatı bulamadığım için üzgünüm. Demek ki risk yönetimine hazır değilmişim. Çok
uzun bir yolculuk neticesinde sarsılan bilgisayarımın hard diski yandı. Yedeklere aldıklarım
da yeterli olmadı. Aksiliklere rağmen cep telefonumdan ve 10 aylık kızımın uyku
sürelerine dek getirerek izlediğim kadarıyla harika katılımcılar, şahane sunumlar,
mesajlarla sürekli gelen oturum bilgileri gerçekten çok kıymetliydi. Emeği geçen herkese
teşekkür ederim.

2020-09-13
23:20:34

Katılımcı:
119

Çok sayıda salonda aynı anda gerçekleştirdiğiniz kusursuz oturumlar için teşekkür ederiz.
Ayrıca diğer bütün etkinlikler çok faydalıydı. Emeklerinize sağlık.

2020-09-14
00:14:35

Katılımcı:
120

Her şey çok güzeldi bu zorlu şartlar altında yapılabilecek en iyi kongreydi. Emeği geçen
herkese çok teşekkür ederim 🙏🏻

2020-09-14
08:03:09

Katılımcı:
121

Katılımcı:
122

Merhaba, cuma günü cuma namazının denk geldiği saatlere etkinlik koymamanız
gerektiği kanaatindeyim. Bundan sonra organize edilecek etkinliklerde katılımcıların
inançlarını da göz önünde bulundurarak etkinlik saatlerini buna göre planlamanız güzel
bir davranış olacaktır. Saygılarımla
Bence kongre çok başarılı geçti. Teknik altyapı olarak güzel haızırlanılmış. Tebrik ederim.
Gerek panel bağlantıları, gerek çalıştay ve gerekse sosyal medyadan bağlanma imkanı
sağlanması sorunsuz oldu benim açıdan. Özellikle çalıştaydaki konuları ve sunumları
bilgilendirici buldum. Kendi sunumum da rahat geçti her açıdan. Bilimsel açıdan da
kongreden faydalandığımı düşünüyorum. Teşekkürler.

2020-09-14
09:55:14

2020-09-14
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VIIth International Eurasian
Educational Research Congress
10-13 Eylül 2020
Katılımcı:
123

Gerçekten çok iyi hazırlanılmış bir konferanstı. Çok teşekkür ediyorum.

2020-09-14
10:16:29

Katılımcı:
124

Çok yararlı bir kongre oldu. Eğitim camiasıyla iletişim kurmamı sağladı. Teknik olarak
hiçbir aksaklık yaşamadım. Oldukça veriml geçti. i

2020-09-14
12:01:34

Katılımcı:
125

Herşey oldukça özenli ve güzeldi. Teşekkürler. Emeğinize ve özverinize sağlık.

2020-09-14
13:40:44

Katılımcı:
126

Katılımcı:
127
Katılımcı:
128

Katılımcı:
129

Katılımcı:
130
Katılımcı:
131

Merhaba, arka planda emek veren birçok kişi var eminim. Herkese çok teşekkürler. Bir
EJER daha harika bir şekilde tamamlandı sayenizde. Şahsen ben EJER online olmasaydı
katılamayacaktım, küçük çocuğum olduğu için. Online olunca seyahat sorunum ortadan
kalktı ve evimden katılmış oldum. Teknik bir sorun yaşamadık, süreç başarıyla ilerledi.
Benim yaşadığım sorun kongrenin hafta sonuna denk gelen günlerinde bakıcımız izinli
olduğu için istediğim gibi takip edemedim. Oysa çok fazla izlemek istediğim isim vardı. İş
günü olsa daha iyi olurdu diye düşündüm ama tabii başka kişiler için de tam tersi söz
konusu olmuş olabilir. Tekrar emeği geçen herkese çok teşekkürler. Sevgiler.
Her konuda işleyiş ve programlamadan çok memnun kaldım. Zoom Webinar oturumları
yüzyüze yapılan çoğu kongreden çok daha sistematik ilerledi, çalıştaylar, paneller ve
eğitim çınarları ile söyleşileri kaçırmadan takip ettim. Bu imkanı bizlere sağlayan ve emeği
geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.
Değerli Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri, sunumum olduğu gün ve ilerleyen günlerde
sağlık sorunlarım nedeniyle sunuyu yapamadım. Sizlere yazdım. Pazar günü olur mu diye
ama bana dönmediniz.Yanıt vermediniz. Saygılarımla....
Öncelikle böyle bir kongrede bildiri sunumu yapmak beni çok heyecanlandırdı ve mutlu
etti, bunu paylaşmak isterim. Teknik aksaklık olmadan hangi oturumu dinlemek
istediysem dinledim. İlgi ve desteğiniz için teşekkür ederim. Oturumları, çalıştayları haber
vermek hatırlatmak için düşünülen mesaj sistemi de çok iyiydi, sadece bazen vaktinden
sonra geldi mesajlar. Bu da operatör ile ilgilidir diye düşünüyorum. Çok güzel bir
deneyimdi. Her aşamada başvuru, sunum formatı, ön test, gibi işlemlerde de hiç sorun
yaşamadım. Değerli Hocalarımızın konuşmaları katkı sağladı. Tekrar teşekkür ederim.
Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kongrenin organizasyonu çok
güzeldi. Bağlantılarda hiç bir problem yaşanmadı ve sunular çok güzel bir şekilde
gerçekleştirildi. Telefonumuza oturumlarla ilgili bilgilendirme mesajlarının gönderilmesi
oturum takiplerinin daha rahat yapılmasını sağladı.
herşey iyi planlanmıştı teşekkürler
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