
14. GELENEKSEL ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 
(KAYSEM14) ÇAĞRI METNİ

Değerli bilim insanları, uzmanlar, araştırmacılar ve 
öğrenciler;

2007 yılından bugüne gelenekselleşmiş bir şekilde ülkemizin 
farklı üniversiteleri tarafından düzenlenmekte olan Kamu 
Yönetimi Sempozyumunun 14.sü Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirilecektir. Daha önce 
sempozyum bilim kurulu tarafından 2020 yılında 
gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonun, tüm dünyada olumsuz 
etkileri hala hissedilmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle 
19-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında gelenekselleştiği üzere yüz 
yüze gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

“İklim Değişikliği, Afet ve Kamu Yönetimi” ana teması 
çerçevesinde gerçekleştirilecek olan 14. KAYSEM toplantısına 
kamu yönetimi ve afet yönetimi alanları başta olmak üzere tüm 
siyasal, beşerî, iktisadi ve idari bilimler alanlarından 
akademisyenler, lisansüstü öğrenciler, yerel ve merkezi 
yönetimlerde görevli uzmanlar, özel sektör temsilcileri ve 
alanla ilgilenen vatandaşlar davetlidir. 

Son dönemlerde dünya siyasetinin en öncelikli konularından 
biri haline gelen iklim değişikliği meselesi kamu yönetimi alanı 
açısından da önemli sorunları beraberinde getirmiştir. İklim 
krizi ile mücadele, henüz geçtiğimiz günlerde Glasgow’da 
düzenlenen İklim Zirvesi gibi birçok toplantı ile son zamanlarda 
devletler, uluslararası kuruluşlar ve şirketler tarafından da 
sürekli gündemde tutulan ve tartışılan bir konu haline 
gelmiştir. İklim değişikliği ve beraberinde getirdiği farklı 
afet türleri ile mücadelede kamu yönetimlerinin alması gereken 
sorumluluk da gün geçtikçe artmaktadır. Bu kapsamda kamu 
yönetimi alanının iklim değişikliği ile ve afetlerle mücadelede 
uygulanması gereken politikaların tasarlanması, planlanması ve 
uygulanmasında ciddi bir rolü olduğu açıktır. Bu role binaen 
KAYSEM14 toplantılarının ana teması İklim Değişimi, Afet ve Kamu 
Yönetimi olarak belirlenmiştir. Sempozyum, ana teması 
çerçevesinde başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada sosyal, 
siyasal, idari, kültürel ve iktisadi açıdan tüm boyutları ile 
meseleye yaklaşan; bunların kamu yönetimine ve kamu 
politikalarına doğrudan ve dolaylı etkilerini inceleyen; bu 
kapsamda kamu yönetiminde ortaya çıkan yeni sorunları, 
yaklaşımları, yöntemleri ve etkileri tartışan; meselenin 
sebepleri, bugünkü ve gelecekteki etkileri, (muhtemel) 
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sonuçları, çözüm yolları ve kapsamı hakkında disipliner yahut 
disiplinlerarası incelemeler üretmeyi hedefleyen çalışmalar ile 
kamu yönetimi alanına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Başta sempozyumun ana teması olmak üzere, hala etkilerini 
hissetmeye devam ettiğimiz COVID-19 krizi de dahil tüm kriz ve 
afetler, kamu yönetimi alanında aşağıda sıralanan başlıklar, alt 
başlıklar ve ilgili güncel diğer konulara ilişkin olarak 
hazırlayacağınız Türkçe veya İngilizce bildiri özetlerinizi 25 
Mart 2022 tarihine kadar memnuniyetle bekliyoruz. 

Mayısta Konya’da esenlikle görüşmek dileğiyle...

KAYSEM14 KONU BAŞLIKLARI

 İklim Değişikliği
o İklim krizinin sebepleri ve sonuçları
o İklim krizi ile mücadelede kamu yönetiminin rolü ve önemi
o İklim değişikliğinin kamu yönetimini dönüştürme potansiyeli 

ve örgütlenmeye yansıması
o Türkiye’de iklim değişikliğine ilişkin (merkezi ve yerel 

düzeyde) politikalar
o Ulusal ve uluslararası iklim eylem planlarının 

değerlendirilmesi/analizi
o Türk kamu yönetiminin iklim krizi karşısındaki durumu ve 

analizi
o Türkiye’de iklim değişikliği kaynaklı afetler
o İklim değişikliği ve göç
o İklim değişikliği ve teknoloji
o Yenilenebilir enerji politikaları
o Sürdürülebilir Kalkınma
o Çevresel güvenlik sorunları (gıda, su, iklim güvenliği vb.)
o Çevresel Yönetişim
o İklim Değişikliği ve Çevre Politikası
o İklim değişikliğinin küresel, bölgesel ve yerel boyutları
o İklim değişikliği ve kentler
o İklim Değişikliği ve Yoksulluk
o İklim değişikliği ve siyaset
o İklim değişikliği ve Sivil Toplum
o İklim değişikliği ve yerel yönetimler
o İklim değişikliği ve yerel yönetim birlikleri
o İklim değişikliği ve uluslararası kuruluşlar (AB, AK, BM 

vd.)

 Afet ve Kriz Yönetimi
o Afet ve kriz yönetiminin kavramsal ve hukuki boyutları
o Afet sosyolojisi
o Afet ve çevre
o Afet ve kent
o Afet ve siyaset
o Afet ve kültür
o Afet ve ekonomi
o Afet ve göç
o Afet ve teknoloji
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o Afet ve katılım
o Afet ve yönetişim
o Afet ve Kent Konseyleri
o Afet ve kurumsal kapasite
o Dirençli kentler
o Kentsel dönüşüm
o Afet yönetimi politikalarında proaktif yaklaşımlar
o Afetlerde risk yönetimi
o Türkiye’de afet yönetimi ve sorunları
o Türk kamu yönetiminde afet
o Dünya’da ve Türkiye’de örnek uygulamalar
o Afet ve dezavantajlı kesimler
o Afet ve yoksulluk
o Kamu yönetiminde kriz ve kriz yönetimi
o Kriz yönetimi aşamaları
o Kriz yönetiminde liderlik
o Kriz yönetimi ve politikalar
o Kriz yönetimi ve karar verme
o Dünya’da ve Türkiye'de örnek kriz vakaları
o Afet ve Sivil Toplum
o Afet ve dijitalleşme

 COVID-19 ve sonrası
o Bir afet olarak COVID-19 süreci
o İklim değişikliği ve COVID-19
o COVID-19’un kamu yönetiminde yarattığı kriz ve yönetimi
o COVID-19 sonrası politikalar ve kamu yönetimi
o COVID-19’un idari, toplumsal, siyasal, kültürel, iktisadi 

ve beşeri yansımaları
o Türkiye’nin COVID-19 krizi ile mücadelesi ve kamu 

yönetimlerinin rolü
o COVID-19 sürecinde uluslararası düzeyde uygulanan 

politikalar ve analizi
o COVID-19 sürecinde merkezi düzeyde uygulanan politikalar 

ve analizi
o COVID-19 sürecinde yerel düzeyde uygulanan politikalar ve 

analizi
o Biyoterörizm karşısında kamu yönetimi
o COVID-19 ve dezavantajlı kesimler
o COVID-19 ve yoksulluk
o COVID-19 ve küreselleşme
o COVID-19 ve ekonomi
o COVID-19 ve siyaset
o COVID-19 ve kent
o COVID-19 ve çevre
o COVID-19 ve katılım
o COVID-19 ve eğitim
o COVID-19, sağlık yönetimi ve politikaları
o COVID-19 ve toplumsal yapılar
o COVID-19 ve dijitalleşme
o COVID-19 ve Davranışsal kamu politikaları
o COVID-19 ve sosyal politikalar
o COVID-19 ve Sivil Toplum
o Vefa Sosyal Destek Projesi ve benzer uygulamalar
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