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Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), uluslararası olarak, 1-4 Kasım 2017 tarihlerinde
Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün ev
sahipliğinde Isparta’da düzenlendi. 2000’li yılların başından itibaren kamu yönetimi
alanında akademisyenlerin, uzmanların, öğrencilerin, uygulayıcıların, atanmış ve seçilmiş
yetkililerin bir araya geldiği, bu alandaki gelişmeleri değerlendirildiği, günümüzde kamu
yönetimi alanının en önde gelen toplantılarından biri olma konumunda. Süleyman Demirel
Üniversitesi Rektörlüğünün ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının da oluru ve
tam desteğiyle, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olarak, kamu yönetimi alanının
en prestijli akademik etkinliği olan KAYFOR’un 15.sini düzenlemek ve katılımcıları
Süleyman Demirel Üniversitesi’nde ve Isparta’da ağırlamak için üzerimize düşenin en
iyisini yapmaya çalıştık.
KAYFOR 15’in temel amacı geleceğimizi hızla biçimlendiren dijital devrimin, çağın kamu
ve kent yönetimleri ile kamu ve kent politikalarına etkilerini, yarattığı fırsatları ve bunları
ne kadar iyi değerlendirebildiğimizi ele almak ve tartışmaktı. Bu nedenle de KAYFOR
15’in teması “Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları” olarak belirlenmişti. Bu
çerçevede KAYFOR 15’de kamu yönetimi ve politikası disiplinlerinin ve çalışmalarının
ilgi alanına girmemiş ya da yeni yeni giren konuları, yenilikçi ve daha disiplinler arası bir
bakışla ele alındı. Ulusal ve uluslararası kamusal, özel ve sivil sektör temsilcilerinin
katılımıyla, temaya ilişkin yeni bilgi üretilmesi desteklendi, duyarlılık yaratılmasına katkı
yapıldı ve bilginin paylaşılarak yayılması teşvik edildi. Farklı alanlardan ve disiplinlerden
katılımcılar verimli bir şekilde etkileşim ve paylaşımda bulundular.
KAYFOR 15 hazırlık süreci oldukça yoğun ve özverili geçti. Bu bakımdan çalışma
ekibimiz müthiş bir performans gösterdi. Tabii alana yeni bir bakış açısı getirmek, yeni
konu ve kavramları bu alana kazandırmak, akademik faaliyetin verimliliği ile
üniversitemizin ve ilimizin tanıtımı için katılımcıları iyi ağırlamak önemliydi. KAYFOR
15, katılımcı çeşitliliği bakımından kaliteli bir toplantı oldu. ABD, Hollanda, İngiltere,
Rusya, Azerbaycan, Makedonya gibi ülkelerden katılımcılar kongreye uluslararası bir boyut
kattılar. Türkiye’de 79 devlet üniversitesinde bulunan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile
Kamu Yönetimi bölümlerinin 76’sından ve ayrıca vakıf üniversitelerinden temsilciler
KAYFOR 15’te yer aldılar. Lisans ve lisansüstü öğrencilerinden yoğun katılımın yanında,
Kamu ve özel sektörden, yerel yönetimlerden, sivil toplumdan 400 kişilik katılımcısıyla bu
organizasyon Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta için de iyi bir tanıtım olanağını
ortaya çıkardı.
KAYFOR 15’in ilk üç günü Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta kent merkezinde
geçti. Katılımcılar gerek batı gerekse de doğu yerleşkelerinde düzenlenen oturumlara
katıldılar. Birinci gün anlık çeviri hizmetinin de sunulduğu oturumlarda, TÜRKSAT Genel
Müdürü Sayın Cenk ŞEN ile dijitalleşme, kamu ve kent politikaları konularında önde gelen
bilim insanları olan Prof. Dr. Robin Lewis, Prof. Dr. Eric Strauss, Prof. Dr. Robert C.

Kloosterman, Prof. Dr. Edith Barrett, Prof. Dr. Mete Yıldız, Prof. Dr. Türksel Kaya
Bensghir ve Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin dijitalleşme ve kamu yönetimi konusunda çığır
açıcı konuşmalar yaptılar. İlk günün önemli anlarından biri de bilişim uzmanı Gökhan
Yücel’in dijitalleşmenin kapsamını ve önemini vurguladığı konuşması oldu. Bu
konuşmaların tamamı, video kaydına alınırken aynı zamanda da sosyal medyadan canlı
olarak yayınlandı, bu kanaldan gelen yorum, soru ve katkılar da anlık olarak programa
yansıtıldı. Böylece etkinliğin mekânsal sınırlılığı da ortadan kalmış oldu.
1 Kasım gününe rastgelen doğum günü sebebiyle de, KAYFOR 15’te ilk günün son
oturumuna “Süleyman Demirel Özel Oturumu” adı verildi ve üniversiteleri yakından
takip eden, köşe yazarı ve tv program yapımcısı Abbas Güçlü ile Kamu Yönetimi alanının
duayen hocalarından Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir’in konuşmacı olduğu ilgi çekici bir panel
düzenlendi.

İkinci ve üçüncü gün düzenlenen oturumlarda katılımcıların bildirilerini sunduğu, alandaki
gelişmelerin ve yeniliklerin tartışıldığı oturumlar düzenlendi. Hepimizin kişisel
hayatlarında ve kamusal yaşamımızda artarak yer alan dijitalleşmenin yönetim olgusuna,
siyaset etme biçimine, kent yaşamına ve yönetimine, ekonomiye, güvenliğe, kişisel
özgürlüklere vb. etkileri, sunulan bildirilerde ele alındı, tartışma ve değerlendirme konusu
yapıldı. Ayrıca, KAYFOR15’in son günü olan 3 Kasım 2017, Cuma günü, özellikle
lisansüstü öğrenciler için “Dijital Çağda Araştırma Semineri: Yenilikçi Açılımlar” konulu
bir seminer düzenlendi. SDÜ Uzaktan Eğitim MYO akıllı sınıfında düzenlenen bu
seminerde 50 katılımcı kişisel olarak yer alırken, 100 kişi de sanal sınıf ortamından katılım
gösterdi. Dört oturumdan oluşan seminerde, Prof. Dr. Mete Yıldız ““Dijital Devlette
Araştırma ve Gelecekte Araştırma Soruları”, Prof. Dr. Hüseyin Özgür “Dijital Kaynak
Taraması”; Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin “Etkili ve Yenilikçi Sunum Teknikleri”; ve Yrd.
Doç. Dr. Mehmet Albayrak “Büyük Veri ve Veri Madenciliği” konulu sunumlar yaptı.
KAYFOR15’de yer alan oturumlardan bir kısmı da Isparta’ya gelemeyen yaklaşık on kadar
katılımcıya sanal olarak bağlanılarak yapılan sunumlardan oluştu. Yine Isparta’ya
gelemeyen ancak KAYFOR 15’i izlemek isteyenler için sosyal medya üzerinden canlı
yayınlar sürekli olarak yapıldı. KAYFOR 15 ve Isparta, TRT başta olmak üzere pek çok tv
ve radyo haber ve programına da konu ve konuk oldu.

KAYFOR 15’in son gününde iki farklı sosyal program düzenlendi. Katılımcıların bir kısmı
Prof. Dr. Hüseyin Gül ve Doç. Dr. Nilüfer Negiz rehberliğinde Yalvaç’a Pisidia Antiocheia
antik kentine giderlerken; bir kısmı da Doç. Dr. Hakan Mehmet Kiriş ve Öğr. Gör. Tuna
Emre Köklü rehberliğinde İslamköy Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’ni
ziyaret ettiler. Programın sonunda her iki grup da Eğirdir’de buluşarak burada kent ve ada
turu yaptılar. Böylece sosyal programıyla da oldukça renkli bir faaliyet düzenlenmiş oldu.
Katılımcılar, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin akademik kalitesini, Isparta kentinin
yaşanabilirlik değerini, Demirel ve İslamköy’ü, yöredeki antik dönem yerleşimlerinin tarihi
önemini, yavaş şehirler Yalvaç ve Eğirdir’i deneyimlediler. Sosyal program esnasında
Isparta ve çevresi hakkında bilgilendirici ve akademik değerlendirmelerde bulunuldu. Tabii
unutulmaması gereken anlardan biri de, Elele Derneği’nin Gül Köşkü’nde katılımcılara
verdiği akşam yemeğiydi. (Tüm ayrıntılar için bkz. www.kayfor.org)
Sonuç olarak, bu deneyim ve üniversitemizde düzenlenen pek çok akademik faaliyetin
bizlere kazandırdığı izlenim ve bakış açısı; kaliteyi hedefleyen kurumların aynı zamanda
yenilikçiliği de hedeflemesinin bir gereklilik olduğuydu. Kalite ve yenilikçilik, geleceğin
dünyasında önemli olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bir de kurumu ve çevresini,
diğer bir deyişle kendimizi tanımak ve tanıtmak her daim bir fazla katkı ortaya çıkarmak

için de önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca akademik faaliyetlerin sadece akademik faaliyet
olarak dar bir alanda kalması yerine, gerek bilim ve uygulama gerekse de coğrafi ve sosyal
çevresine yayılması yararlı sonuçlar ortaya çıkarıyor.
SDÜ İİBF Dergisi’nin 2017 KAYFOR15 Özel Sayısı, “Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve
Politikaları” temalı KAYFOR15’de bildirilerini sunan katılımcılardan, yazılarını bu özel
sayıda yayınlamak isteyenlerin yazılarından oluşmaktadır.
Zevkle okumanız ve yararlanmanız dileğiyle…

