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Kamu Diplomasisi Enstitüsü’ne Yeni Direktör 
 

Türkiye’nin ilk ve tek Kamu Diplomasisi Enstitüsü Direktörlüğünü 
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ece BABAN üstlendi. 
 
Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda etkinliğini artırmayı, bölgesel güç ve küresel bir aktör olma 
hedefine katkıda bulunmayı amaçlayan Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Türk Asya Stratejik Araştırmalar 
Merkezi’nin (TASAM) öncülüğünde ve Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN Direktörlüğünde 2010 yılında kuruldu. 
 
Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Türkiye’nin yeni uluslararası ortama ve çok kutuplu yeni dünya düzenine 
uyum sağlamasını, etkinliğini artırmasını, bölgesel ve küresel amaçlarına ulaşması için gerekli olan araç ve 
yöntemleri kullanmasını, kendisiyle ilgili algıyı yönetmesini ve kendisini doğru mesajlarla tanıtmasını 
sağlayacak çalışmalar yapmayı misyon edinen bir kurumdur. 
 
Bilimsel çalışmalarına yön veren bilim heyetini; seçkin üniversitelerdeki bilim insanlarının oluşturduğu 
Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Türkiye’nin stratejik gücünü daha etkili kullanabilmesini, dolayısıyla küresel 
barışa ve işbirliğine katkıda bulunabilmesini hayati derecede önemli görmektedir. Bugüne kadar yaptığı 
birçok çalışma ile Türkiye’nin stratejik vizyonuna katkı sağlayan Enstitü, bundan sonra da destek vermeyi 
kendisine görev bilmektedir. Kuruluşundan bu yana Kamu Diplomasisi Enstitüsü’nün ve projelerinin 
koordinatörlüğü TASAM tarafından üstlenilmektedir. 
 
Kamu Diplomasisi Enstitüsü Direktörlüğüne atanan Sayın Doç. Dr. Ece BABAN’a, kamu yararına 
üstlendikleri bu stratejik görev için TASAM ailesi olarak başarılar diliyoruz. 
 
Doç. Dr. Ece BABAN kimdir? 
 
Ece BABAN, 1998 yılında Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. 2002 yılında lisans eğitimini 
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde derece ile bitirerek aynı yıl Marmara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine 
başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
tamamlamış, aldığı DAAD Üstün Başarı Bursu ile Almanya’da siyasal iletişim üzerine çalışmalar 
gerçekleştirmiştir. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Orta Doğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde ikinci doktorasına başlamış; aynı yıl eser ve sözlü sınavlarından başarı ile geçerek Doçentlik 
unvanını almıştır. 
 
Berlin Freie Üniversitesi ve Köln Üniversitesi’nden kabul alan Doç. Dr. Ece BABAN; aynı zamanda Poznan 
Ekonomi Üniversitesi’nde Marka ve Pazarlama dersi vermiştir. 2018 yılından beri Fenerbahçe Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde görev yapmaktadır. İletişim ve Uluslararası İlişkiler 
disiplinlerini bir arada çalışan BABAN; füze savunma sistemleri ve transatlantik güvenlik konusunda 
eğitim almıştır. İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik ve Strateji Daire Başkanlığı’nda Terörizm ve Medya İlişkisi 
konusunda uzmanlara seminer vermiştir. 
 
Doç. Dr. Ece Baban, NATO TMMM kapsamında Terör ve Medya konusunda ders vermekte; güvenlik ve 
iletişim alanında ulusal ve uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil eden kadın akademisyenler 
arasında yer almaktadır. Kendisi ayrıca sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer almaktadır. Ulusal 
ve uluslararası alanda birçok çalışması bulunan BABAN, dış politika ve uluslararası iletişim konusunda 
televizyon programlarına konuk olarak katılmaktadır. İletişim Stratejileri, Güvenlik ve İletişim, Diplomasi, 
Terörizm ve Medya, Uluslararası İlişkiler ve Algı Yönetimi alanlarında araştırmalarını sürdürmektedir. 


