
KIRKLARELİ
ÜNİVERSİTESİ

Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinler ar-
ası projeler geliştirmek ve yapılacak çalışmaları 
özendirmek,

Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan elde edilen bilgil-
erin analiz ve değerlendirmesini yapmak, üretilen 
bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve 
yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak,

İstekte bulunan resmi veya özel sektör kurum ve 
kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,

Ulusal ve uluslararası nitelikte seminer, konferans, 
açık oturum, panel ve benzeri etkinlikler düzenle-
mek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak,

Üniversitenin eğitim ve staj faaliyetlerine katkıda 
bulunmak, sertifika programları düzenlemek,

Oluşturulacak birimler vasıtasıyla araştırma, proje 
ve etüt çalışmaları yapmak,

Rektörlüğün belirleyeceği konularda çalışmalar 
yapmak,

Kamu diplomasisi ile ilgili bir internet sitesi 
oluşturularak akademik yayın yapmak, kitaplık ve 
arşiv oluşturmak,

Kırklareli Üniversitesi Kamu Diplomasisi adıyla ilmi 
bir dergi çıkarmak,

Kamu diplomasisi faaliyetlerinde bulunarak 
kültürel etkinlikler düzenlemek,

Balkan Üniversiteleri öğrenci ve akademisyenler 
arasında kültürel etkileşim ve akademik faaliyetler 
düzenlemek; Kırklareli Üniversitesi ile Balkan Üniver-
siteleri öğrencilerine danışmanlık hizmeti vermek.
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Kamu diplomasisi Sertifika Programları
Kültür Diplomasisi Sertifika Programları
Diaspora Diplomasisi Sertifika Programları
Dış Yardım ve İnsani Diplomasi Sertifika Programları

Küresel Siyaset Araştırma Birimi
Kamu Diplomasisi Araştırma Birimi
Kültürel Diplomasi Araştırma Birimi
Diaspora Diplomasisi Araştırma Birimi
Dijital Diplomasi Araştırma Birimi
Dış Yardım ve İnsani Diplomasi Araştırma Birimi
Dini Diplomasi Araştırma Birimi
Yumuşak Güç Araştırma Birimi
Kamuoyu-Dış Politika Araştırma Birimi
Sivil Toplum-Dış Politika Araştırma Birimi
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SERTİFİKA PROGRAMLARI



Kırklareli Üniversitesi Kamu Diplomasisi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, kamu diplomasisi konusunda bi-
limsel özgün bilgi üreten bir araştırma merkezi olmayı 
hedeflemektedir. Merkez, eğitim faaliyetleriyle Ulusla-
rarası İlişkiler bölümü öğrencilerinin kamu diplomasisi 
alanında yetiştirilerek Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık 
Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Yunus Emre Ens-
titüsü, TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 
Başkanlığı gibi devletin kamu diplomasisi ve yumuşak 
güç kurumlarına kamu diplomasisi alanında uzman 
personel temin etmeyi amaçlamaktadır.

Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
kamu diplomasisi alanında öncelikle kuramsal bil-
gi üretmek amacıyla kurulmuştur. Bu şekilde kamu 
diplomasisi alanındaki bilgi eksikliğinin giderilmesi 
ve üretilen bilimsel bilgilerle Türkiye’nin kamu diplo-
masisi stratejisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 
Merkez, başta Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık Kamu 
Diplomasisi Koordinatörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, 
TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan-
lığı gibi yumuşak güç kurum ve kuruluşlarının kamu 
diplomasisi, kültür diplomasisi, insani ve dış yardım 
diplomasisi ve diaspora diplomasisi faaliyetlerine te-
mel teşkil edecek bilimsel çalışmalar yapmayı misyon 
edinmiştir. Kamu diplomasisi alanında eğitim ve serti-
fika programları düzenleyerek devlet kurumlarına do-
nanımlı uzman yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca 
kamuoyu ve sivil toplumun kamu diplomasisi konu-
sunda aydınlatılmasına yönelik çalışmalar düzenlen-
mesi amaçlamaktadır.

Center for Public Diplomacy intends to become a dis-
tinguished research center that produces a scientific 
and a unique knowledge with respect to the public 
diplomacy. The Center aims to provide experts dealing 
with the field of public diplomacy to the public diplo-
macy and soft power institutions of the state such as 
Ministry of Foreign Affairs, Office of Public Diplomacy 
of Prime Ministry, Yunus Emre Institute, Turkish Coope-
ration and Coordination Agency (TIKA) and Presidency 
for Turks Abroad and Related Communities by raising 
the students of International Relations Department 
with training activities.

Center for Public Diplomacy was founded with the 
aim of producing theoretical knowledge primarily in 
the field of public diplomacy. In this way, the over-
come the lack of knowledge in the field of public 
diplomacy and the scientif ic information generated 
is intended to contribute to the Turkey’s public dip-
lomacy strategy. The center has a mission to con-
duct scientif ic studies which would be the basis for 
public diplomacy, cultural diplomacy, humanitarian 
and foreign aid diplomacy and diaspora diplomacy 
activities of the soft power institutions and organi-
zations such as Ministry of Foreign Affairs, Office of 
Public Diplomacy of Prime Ministry, Yunus Emre Ins-
titute, Turkish Cooperation and Coordination Agen-
cy (TIKA) and Presidency for Turks Abroad and Rela-
ted Communities. The center aims to train qualif ied 
experts for state institutions by organizing training 
and certif ication programs in the field of public dip-
lomacy. In addition, it aims to organize conference, 
congress, panels, and symposium to enlighten the 
public opinion and civil society about the public dip-
lomacy issues.

Küresel siyasetin 1990’lardan itibaren sivil toplum te-
melli yeniden yapılanmaya başlamasıyla birlikte si-
yaset ve diplomasinin de parametre ve dinamikleri 
değişmiştir. Bunun anlamı artık siyaset ve diploma-
sinin birey ve toplum temelinde yapılacağı bir döne-
me geçilmesi demektir.  Zira Soğuk Savaş döneminin 
sert güç politikaları ve devleti önceleyen birey ve top-
lumları muhatap almayan klasik realist bakış açısının 
önemi azalmaya başlarken küresel siyaset ve diplo-
maside kamuoyu, sivil toplum, fikir, düşünce, kültür, 
din ve kimlikleri önceleyen sosyal inşacı, neolibera-
lizm ve postmodernizm gibi eleştirel yaklaşımların 
önemi artmaya başlamıştır. Böylece yumuşak güç 
politikalarının önem kazandığı kamu diplomasisi or-
tamı oluşmaya başlamıştır.

Özellikle 21. yüzyılda bilişim teknolojilerinin bütün 
hayatı etkilediği günümüzde küresel siyaset ve diplo-
masinin enstrüman ve mekanizmaları da değişmek 
zorunda kalmıştır. Bu da klasik diplomasinin yetersiz 
kalmasına yol açmış ve dijital çağa uygun yeni yön-
tem ve araçları uygulayacak yeni diplomasi tarzlarının 
gelişmesine ivme kazandırmıştır. Böylece günümüz-
de bilgi çağının bir uzantısı olarak siber diplomasi, di-
jital diplomasi, sosyal medya diplomasisi, sivil toplum 
diplomasisi, kamuoyu diplomasisi, TV diplomasisi, 
medya diplomasisi gibi farklı nüanslarla ifade edilen 
yeni kamu diplomasisi tarzlarının ortaya çıktığı yeni 
bir döneme geçilmiştir.

Kamuoyu, sivil toplum, kültür ve kimlik olgularının 
önem kazanmaya başladığı ve bilişim teknolojilerin 
bütün hayatı şekillendirdiği bu dönemde üniversi-
temizin Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, ülkemizin kamu diplomasisi, yumuşak güç, 
dijital diplomasi, sosyal medya diplomasisi, kültürel 
diplomasi, diaspora diplomasisi, insani ve dış yardım 
diplomasisi gibi yeni alanlarda öncelikle kuramsal bil-
gi üreterek katkı sağlamayı ve Türkiye’nin bu yeni or-
tamın dinamiklerine uyum sağlamasına yardımcı ola-
cak çalışmalar yapmayı kendisine misyon edinmiştir. 

The parameters of politics and diplomacy changed 
with the restructuration of the global politics based 
upon civil society since 1990s. This symbolized the 
transition to a period of politics and diplomacy con-
ducted based on the individuality and society. In this 
era, the importance of the classical realist approach, 
based on hard power that prioritize state but does not 
take society and individual into consideration, dec-
reased while the significance of public opinion, civil 
society, culture, religion and identity increased in glo-
bal politics and diplomacy. Thus, appropriate context 
for the emergence of public diplomacy based on soft 
power came in sight.

Particularly in 21st century, when communication and 
information technologies enormously affected daily 
life, instruments of global politics and diplomacy nee-
ded to change. This factor necessitated new diploma-
cy types and methods appropriate to the digital age. 
Nowadays, a new flow began with new public diplo-
macy styles such as cyber diplomacy, digital diploma-
cy, social media diplomacy, civil society diplomacy, TV 
diplomacy and media diplomacy.

Center for Public Diplomacy of Kirklareli University 
primarily defines its mission as contributing to Tur-
key’s institutional conformance to the dynamics of 
new diplomatic environment in 21st century through 
producing theoretical knowledge and suggesting 
practical strategy in realms of public diplomacy, soft 
power, diaspora diplomacy, cultural diplomacy, digital 
diplomacy, social media diplomacy, foreign aid and 
humanitarian diplomacy. 
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