
YAYIN İLKELERİ

GENEL BİÇİM ÖZELLİKLERİ

Yazı Tipi
Bütün metinde 11 punto Cambria yazı karakteri kullanılır. Tablo ve 
şekillerin nasıl hazırlanacağına dair ilgili bölüme bakınız.

Sayfa Yapısı
• A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 

inç) bırakılarak, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz şekilde olmalıdır.
• Çalışmalar tek sütun olarak hazırlanmalıdır.
• Paragraflarda ve başlıklarda girinti ve çıkıntı olmamalıdır.

Paragraf Yapısı
Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde;

• önce ve sonra alanı 0,6 nk
• satır aralığı 1,5 olmalıdır.

ÇALIŞMA BÖLÜMLERİ

Başlık
Makale başlığı, büyük harfli, bold ve sayfaya ortalı olmalıdır. Çalışma daha 
önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse vs. giriş başlığının 
sonuna (1) dipnotu konularak açıklama yapılmalıdır.

Yazar İsimleri
Yazar isimleri italik olmalıdır. Yazarın/yazarların tam adları, unvanları, 
çalıştıkları kurumlar ve elektronik posta bilgileri belirtilmelidir.

Öz
150 kelimeyi aşmayacak şekilde olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler
5-8 kelime arasında olmalıdır.

Ana Metin
Nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümlerini 
içermelidir.

Derleme türü çalışmalar problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü 
yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve 



çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan 
bahsetmelidir.

Diğer çalışmalarda konunun türüne göre değişiklik yapılabilir, fakat 
bunun okuyucunun metinden faydalanmasını güçleştirecek detayda alt 
bölümler şeklinde olmamasına özen gösterilmelidir.

Kaynakça
Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği 
tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological 
Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları 
uygulanmalıdır.

Summary
Makalenin 750 (yedi yüz elli) kelimeyi geçmeyecek şekilde özeti, kaynakça 
bölümünden sonra yer almalıdır. Bu bölüm Türkçe makalelerde İngilizce, 
İngilizce makalelerde ise Türkçe olmalıdır.

TABLO, ŞEKİL VE EKLER

Tablo ve Şekiller
Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. 
Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir.

Tablo ve şekillerde genel şablonun dışında 10 punto Cambria yazı 
karakteri kullanılır.

Kaynak kısmı ise tablonun altında olup, 9 punto Cambria ve standart yazı 
karakteri kullanılır.

Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde;

• önce ve sonra alanı 0 nk,
• satır aralığı tek olmalıdır.

Başlıklar sola dayalı, bold ve rakam ile sıralanarak yazılmalı. (“Tablo 1” 
veya “Şekil 5” gibi...)

Tablo ve şekiller sola dayalı olmalı ve metin kaydırma özelliği kapalı 
olmalıdır.

Ekler
Her bir ek ayrı sayfalarda, kaynakçadan sonra verilmelidir. 

Başlıkları 11 punto Cambria, bold ve sola dayalı yazılmalıdır. (“EK 1” 



gibi...) 

BAŞLIK SİSTEMİ

Başlık Oluşturma
Her düzeydeki başlığı oluşturan kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır 
(ve, ile, de, mi gibi ekler her zaman küçük harfle yazılmalıdır.)

Tablo ve şekil başlıkları da bu kurala göre düzenlenmelidir.

Temel Başlıklar
Çalışmanın başlığı büyük harflerle ortalı ve bold yazılmalıdır.

İkinci Düzey Başlık
Sola dayalı ve bold yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır 
boşluk ile ayrılmalıdır.

Üçüncü Düzey Başlık
Sola dayalı bold ve italik yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan satır 
boşluğu ile ayrılmalıdır.

Dördüncü Düzey Başlık
Sola dayalı, bold ve italik yazılmalıdır. Sonuna üst üste iki nokta konmalı 
ve paragraf  başlığın hizasından devam etmelidir. Kendinden önceki 
paragraftan satır boşluğu ile ayrılmalıdır.

Beşinci Düzey Başlık
Sola dayalı ve italik yazılmalıdır. Sonuna üst üste iki nokta konmalı 
ve paragraf  başlığın hizasından devam etmelidir. Kendinden önceki 
paragraftan satır boşluğu ile ayrılmamalıdır.
Beş düzeyden daha fazla başlık oluşturulması önerilmemektedir.

Tablo ve Şekil Başlıkları
Tablo ve Şekil ifadeleri (Tablo 1, Şekil 1 gibi) bold kullanılmalıdır, 
başlıklar ise italik yazılmalıdır.

REFERANS KULLANIMI

Metin İçi Referans Gösterimi
Atıflarda yazarlar arasında & işareti değil ve ibaresi kullanılmalıdır.  

Örnek;
Arpacı ve Kuyu’nun (2000) çalışması… (Kesme işaretini parantezli ifadeye 
koymayınız)
(Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 72)



(Arpacı, Kuyu ve Huysuz, 2000, ss. 12-13)

Detaylar için Temel Atıf  Biçimleri tablosuna başvurunuz. 

Atıfların Sıralanması
Parantez için atıflar alfabetik olarak dizilmelidir.

Örnek;
(Arpacı, 2013; Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 15; Karman, 2000; Zengin, 
Warrant, Güner, Aykut ve Karpat, 2013)

Aktarılan Kaynak
Bir referansın içindeki bir başka referanstan yapılan aktarma aşağıdaki 
gibi gösterilmelidir.

Örnek;
(Torgerson, 1958, ss. 1-8’den akt., Baykul, 2000; Zengin, 1957’den akt., 
Pınar, 1999)

DİĞER HUSUSLAR

Vurgu
Başlıklar, tablo ve şekillerde yer alan temel değişkenler haricinde metin 
içerisinde bold kullanılmamalıdır. Vurgulanmak istenen hususlar açma 
kapama tırnak imi [“ ”] veya italik kullanımı ile yapılmalıdır.

Doğrudan Alıntılar
Doğrudan alıntılar normal metne göre soldan ve sağdan girintili ve 11 
punto italik olarak yazılmalıdır



Temel Atıf Biçimleri

Atıf Türü Metin İçinde İlk 
Atıf

Metin İçi 
Müteakip Atıflar

Parantez İçi 
İlk Atıf

Parantez İçi 
Müteakip 

Atıflar

Tek Yazarlı Walker (2007) Walker (2007) (Walker, 2007) (Walker, 2007)

İki Yazarlı Walker ve Allen 
(2004)

Walker ve Allen 
(2004)

(Walker ve Allen, 
2004)

(Walker ve Allen, 
2004)

Üç Yazarlı Bradley, Ramirez 
ve Soo (1999)

Bradley  
ve arkadaşları 

(1999)

(Bradley, Ramirez  
ve Soo, 1999)

(Bradley ve ark., 
1999)

Dört Yazarlı
Bradley, Ramirez, 

Soo ve Walsh 
(2006)

Bradley ve 
arkadaşları 

(2006)

(Bradley, Ramirez, 
Soo ve Walsh, 

2006)

(Bradley ve ark., 
2006)

Beş Yazarlı

Walker, Allen, 
Bradley, Ramirez, 

Walker ve Soo 
(2008)

Walker 
vearkadaşları 

(2008)

(Walker, Allen, 
Bradley,Ramirez, 

Walker  
ve Soo, 2008)

(Walker ve ark., 
2008)

Altı ve Daha 
Fazla Yazarlı

Wasserstein 
ve arkadaşları 

(2005)

Wasserstein 
ve arkadaşları 

(2005)

(Wasserstein  
ve ark., 2005)

(Wasserstein ve 
ark., 2005)

Kurum 
(Kısaltması 

yaygın 
kullanılan)

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB, 

2003)
MEB (2003)

(Milli Eğitim 
Bakanlığı[MEB], 

2003)
(MEB, 2003)



Temel Kaynakça Öğeleri 

Kitap 

 
Türkçe Kitap 
Bozkurt, M. İ. (2015). İnhiraf –Kırılma- 2: İslam mezheplerinin analizi. (İkinci 
Baskı). Bursa: Revizyon Medya. 
 
Türkçe’ye Çevrilmiş Kitap 
Morris, C. (2002). Psikolojiyi anlamak (A. Erkuş, D. Batıgün ve B. Ayvaşık, Çev.). 
Ankara: TPD Yayınları. 
 
Türkçe Editörlü Kitap 
Gleave, R. (2011). Şiilik. Y. M. Choueiri (Ed.), Ortadoğu Tarihi kitabı içinde (s. 
103-124). İstanbul: İnkılap Yayınları. 
 
Çok Yazarlı Türkçe Kitap 
Kurban, D. ve Tsitselikis, K. (2010). Bir mütekabiliyet hikayesi: Yunanistan ve 
Türkiye’de azınlık vakıfları. İstanbul: TESEV. 
 
Türkçe Kitap İçerisinde Bölüm 
Öktem, E. (2008). Yeni Vakıflar Kanununun cemaat vakıflarına ilişkin hükümleri 
hakkında uluslararası hukuk açısından bazı gözlemler. S. Yazıcı, K. Gözler ve E. 
Göztepe (Ed.), Prof. Dr. Ergun Özbudun’a armağan, Cilt II: Anayasa Hukuku kitabı 
içinde (s. 547-377). Ankara: Yetkin Yayınları. 
 
İngilizce Kitap 
Gurr, T. R. (1993). Minorities at risk. Washington, D.C.: USIP Press. 
 
İngilizce Editörlü Kitap 
Aoi, C. and Coning, C. (2017). Conclusion. In C. Cedric, C. Aoi and J. Karlsrud 
(Eds.) UN peacekeeping doctrine in a new era (pp. 221-226). New York: 
Rutledge. 
 
Çok Yazarlı İngilizce Kitap 
Pruitt, D.G., Kim, S.H. and Rubin, J.Z. (2004). Social conflict: Escalation, stalemate, 
and settlement. New York: McGraw-Hill. 
 
İngilizce Kitap İçerisinde Bölüm 
Kjeksrud, S. and Vermeij, L. (2017). Protecting government from insurgencies. 
In C. Cedric, C. Aoi and J. Karlsrud (Eds.), UN peacekeeping doctrine in a new era 
(pp. 221-226). New York: Rutledge. 
 

 

 

 

 

 

 



Makale 

 
Türkçe Makale 
Taşdemir, H. ve Saraçlı, M. (2007). Avrupa Birliği ve Türkiye perspektifinden 
azınlık hakları sorunu. Uluslararası Hukuk ve Politika, 2(8), 25-35. 
 
İngilizce Makale 
Galtung, J. (1990). Cultural violence. Journal of Peace Research, 27(3), 291-305. 
 
Online Edinilmiş Makale 
Galtung, J. (1990). Cultural violence. Journal of Peace Research, 27(3), 291-305. 
Retreived from https://www.galtung-institut.de/wp-
content/uploads/2015/12/Cultural-Violence-Galtung.pdf 
 

Tez 

 
Yüksek Lisans Tezi 
Ateş, T. (2016). Azınlık hakları bağlamında Türkiye’de gayrimüslim cemaat 
vakıfları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ankara) 
 
Doktora Tezi 
Türkel, R. (2013). Vehhabilik ve arka planı (Başlangıçtan II. Suûd Devleti’ne 
kadar) (Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Ana Bilim Dalı, İzmir.) 
 

Kongre / 
Sempozyum 
Bildirileri 
 

 
Tanrısever, O. (2017, Kasım). Turkey’s migration diplomacy and the migration 
trends in its neighbouring regions: Opportunities and risks. Quo Vadis Türkiye? 
– Ekonomik, Siyasal, Sosyal ve Güvenlik Boyutları ile Türkiye’nin Gelecekteki 
Konumu, II. Uluslararası TESAM Sosyal Bilimler Kongresinde sunulan bildiri, 
Bursa. 
 
Ateş, H. ve Bektaş, M. (2016). Suriyelilerin toplumsal, kültürel ve sosyal 
entegrasyonu. Y. Deniz ve F. Bilgin (Ed.), TESAM Uluslararası sosyal bilimler 
sempozyumu ekonomik siyasal ve sosyal boyutları ile göç bildiri kitabı içinde (s. 
17-42). Erişim tarihi: 09.11.2017, http://tesam.org.tr/wp-content/uploads/ 
2017/03/gocsempozyumbildirikitabi.pdf. 
 

İnternet 
Kaynakları 
 

 
T. C. Dışişleri Bakanlığı. (2017). Yunanistan’daki Türk Varlığı. Erişim tarihi: 
01.01.2017, http://www.mfa.gov.tr/bati-trakya-turk-azinligi.tr.mfa. 
 
Hürriyet Gazetesi. (2015, 20 Kasım). Yunan sahil güvenlik mülteci botunu böyle 
patlattı. Erişim tarihi 04.10.2017, http://www.hurriyet.com.tr/yunan-
sahilguvenlik-multeci-botunu-boyle-patlatti-40016425. 
 
Brookings Institution. (2014). Syrian refugees and Turkey’s challenges: going 
beyond hospitability. Erişim tarihi: 23.11.2017, https://www.brookings.edu/ 
wp-content/uploads/2016/06/ Syrian-Refugees-and-Turkeys-Challenges- 
May-14-2014.pdf. 
 

 



TESAM ACADEMY BROADCASTING STANDARDS 

THE GENERAL FORMAT FEATURES

Font
11 point Cambria font is used for all text. Look at  the related section  
about how to prepare the tables and figures.

Page Setup
• You should leave 2.5 cm (0.98 inch) blank to the top,bottom,left 

and right margins of the A4 size paper. It should be full justified. There 
should not be a hyphen at the end of the lines

• Studies should be prepared as a single column.
• There shouldn’t be recesses and protrusions in the paragraphs 

and headings

Paragraph Structure
In paragraph tab, indents section;

• 0.6 pt  before and after
• Line space should be 1.5.

SECTIONS of the STUDY

Title
Article’s title should be uppercase, bold and centered on the page. If the 
study  has already submitted or it is made from a project or thesis, etc, an 
explanation should be made by placing * footnote at the end of the title.

Author Names
Author names should be italicized. Author’s / authors’ full names, 
academic degrees, institutions in which they work  and e-mail information 
should be specified.

Keywords
It should be between 5-8 words.

Abstract
It shouldn’t exceed 150 words. A citation shouln’t be used in the abstract.

Main Text
Quantitative and qualitative studies  should contain Introduction, 
Methods, Results and Discussion sections. The sample / Working Group, 
Data Collection Tools and Process subdivisions should necessariyl be 



situated in method section. Subdivision of  model should exist only if the 
model is original.

Compilations should reveal the problem,  analyze relevant literature 
with a competent way,  should concentrate on the deficiencies, gaps and 
contradictions in the literature and should mention the steps to be taken 
for the solution.

The changes can be made according to type of the issue in the other 
studies. But you should be careful that it shouldn’t have many subsections 
or else so many details cause that the reader has difficulties about taking 
advantage of the text.

Bibliography
The writing rules that are specified in a book,Publication Manual of the 
American Psychological Association (APA) (6th edition) published by 
American Psychological Association, should be applied both in the text 
and bibliography.

Summary
The summary of the article shoulnd’t exceed 750 words and it should be 
placed after the bibliography. The summary should be written in English 
in Turkish articles, but if the article is written in English, this section 
should be written in Turkish.

TABLES, FIGURES AND APPENDIX

Tables, Figures
Elements like tables, figures, pictures, graphics etc. should be included 
in the text. They shouldn’t be placed additionally at the end of the study.

10 point, Cambria and regular font is used in the tables and figures except 
general template.

The resource section is under the chart, 9 point Cambria font is used.

In paragraph tab,recess section;
before and after space 0 pt,
line spacing should be single.

The titles should be left justified, bold and written by putting in order 
with number. (For instance “Chart 1” or “Figure 5” ...)

Tables and figures should be left justified and text scrolling feature should 



be turned off.

Appendices
Each annex  should be in seperate pages and given after the bibliography.

Titles should be written left justified, 11 point, Cambria and bold (like 
“Annex 1”)

TITLE SYSTEM

Title Formation
All title’s words’ initial should be capitalized. (words like and, with, also 
should be written in small letters all the time )

Table’s and figure’s titles should be arranged according to these rules.

Basic Titles
The title of the study and basic headings (Methods, Results, Discussion) 
should be written center justified and bold.

Second Level Title
It should be written left justified and bold. It should be seperated with 
one-line gap from the previous paragraph.

Third Level Title
It should be written left justified, bold and italicized . It should be 
seperated with one-line gap from the previous paragraph.

Fourth Level Title
It should be written left justified, bold and italicized . There should be 
colon at the end of it and the paragraph should continue from the title’s 
alignment. It should be seperated with one-line gap from the previous 
paragraph.

Fifth Level Title
It should be written left justified and italicized. There should be colon at 
the end of it and the paragraph should continue from the title’s alignment. 
It should be seperated with one-line gap from the previous paragraph.

It isn’t recommended that you create more titles than five levels.

Tables and Figures’ Titles
Tables and Figures’ statements ( like Table 1, in Figure 1) should be bold.

The titles of tables and figures should be italic.



USE OF REFERENCE

Reference Display Inside of the Text
You should use “and” instead of & symbol between authors in citations.

For Instance;
Arpacı and Kuyu’s (2000) study… (Do not use the apostrophe in 
parenthetical statement)
(Arpacı and Kuyu, 2010, p. 72)
(Arpacı, Kuyu and Huysuz, 2000, p. 12-13)

Look at table of Basic Citation Format for details. 

Ordering Citations
Citations in parenthesis should be in alphabetical order 

For Instance;
(Arpacı, 2013; Arpacı and Kuyu, 2010, p. 15; Karman, 2000; Zengin, 
Warrant, Güner, Aykut and Karpat, 2013)

Resources Transferred
A transfer made from a reference that is in another reference should be 
indicated as follows:

For Instance;
(Torgerson, 1958, from pp.1-8 Baykul, 2000; Zengin, from 1957, Pınar, 
1999)



Basic Citation Format

Reference 
Type

The first 
reference in the 

text

Following 
references in 

the text

The first 
reference in the 

parenthesis

Following 
references in 

the parenthesis

Single Author Walker (2007) Walker (2007) (Walker, 2007) (Walker, 2007)

Two Authors Walker and Allen 
(2004)

Walker and 
Allen (2004)

(Walker and Allen, 
2004)

(Walker and 
Allen, 2004)

Three 
Authors

Bradley, Ramirez 
and Soo (1999)

Bradley  
et al. (1999)

(Bradley, Ramirez  
and Soo, 1999)

(Bradley et al., 
1999)

Four Authors
Bradley, 

Ramirez, Soo and 
Walsh (2006)

Bradley et al. 
(2006)

(Bradley, Ramirez, 
Soo and Walsh, 

2006)

(Bradley et al., 
2006)

Five Authors

Walker, Allen, 
Bradley, 

Ramirez, Walker 
and Soo (2008)

Walker et al., 
(2008)

(Walker, Allen, 
Bradley, Ramirez, 

Walker  
and Soo, 2008)

(Walker et al., 
2008)

Six and more 
Authors

Wasserstein et 
al. (2005)

Wasserstein et 
al., (2005)

(Wasserstein  
et al., 2005)

(Wasserstein et 
al., 2005)

associations, 
government 
agencies etc.
(commonly 

used 
abbreviation)

Ministry of 
Education (MOE, 

2003)
MOE (2003)

(Ministry of 
Education[MOE], 

2003)
(MOE, 2003)

OTHER ISSUES

Emphasis
Bold shouldn’t be used in the text except for basic variables in titles, 
tables and figures. The points that required to be highlighted should be 
italicized or you should use opening and closing quotation marks [“”] .

Direct Quotes
Direct quotes should be written 11 point,italics, left and right indented as 
regards normal text.



References Examples 

Books 

 
Book in Turkish 
Bozkurt, M. İ. (2015). İnhiraf –Kırılma- 2: İslam mezheplerinin analizi. (İkinci 
Baskı). Bursa: Revizyon Medya. 
 
Book Translated  in Turkish 
Morris, C. (2002). Psikolojiyi anlamak (A. Erkuş, D. Batıgün ve B. Ayvaşık, Çev.). 
Ankara: TPD Yayınları. 
 
Edited Book 
Gleave, R. (2011). Şiilik. Y. M. Choueiri (Ed.), Ortadoğu Tarihi kitabı içinde (s. 
103-124). İstanbul: İnkılap Yayınları. 
 
Turkish Book with Multiple Authors 
Kurban, D. ve Tsitselikis, K. (2010). Bir mütekabiliyet hikayesi: Yunanistan ve 
Türkiye’de azınlık vakıfları. İstanbul: TESEV. 
 
Book Chapter in an Edited Book in Turkish 
Öktem, E. (2008). Yeni Vakıflar Kanununun cemaat vakıflarına ilişkin hükümleri 
hakkında uluslararası hukuk açısından bazı gözlemler. S. Yazıcı, K. Gözler ve E. 
Göztepe (Ed.), Prof. Dr. Ergun Özbudun’a armağan, Cilt II: Anayasa Hukuku kitabı 
içinde (s. 547-377). Ankara: Yetkin Yayınları. 
 
Book in English 
Gurr, T. R. (1993). Minorities at risk. Washington, D.C.: USIP Press. 
 
English Edited Book 
Aoi, C. and Coning, C. (2017). Conclusion. In C. Cedric, C. Aoi and J. Karlsrud 
(Eds.) UN peacekeeping doctrine in a new era (pp. 221-226). New York: 
Rutledge. 
 
English Book with Multiple Authors 
Pruitt, D.G., Kim, S.H. and Rubin, J.Z. (2004). Social conflict: Escalation, stalemate, 
and settlement. New York: McGraw-Hill. 
 
Book Chapter in an Edited Book in English 
Kjeksrud, S. and Vermeij, L. (2017). Protecting government from insurgencies. 
In C. Cedric, C. Aoi and J. Karlsrud (Eds.), UN peacekeeping doctrine in a new era 
(pp. 221-226). New York: Rutledge. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Article 

 
Article in Turkish 
Taşdemir, H. ve Saraçlı, M. (2007). Avrupa Birliği ve Türkiye perspektifinden 
azınlık hakları sorunu. Uluslararası Hukuk ve Politika, 2(8), 25-35. 
 
Article in English 
Galtung, J. (1990). Cultural violence. Journal of Peace Research, 27(3), 291-305. 
 
Online Magazine Article 
Galtung, J. (1990). Cultural violence. Journal of Peace Research, 27(3), 291-305. 
Retreived from https://www.galtung-institut.de/wp-
content/uploads/2015/12/Cultural-Violence-Galtung.pdf 
 

Thesis 

 
Master’s Thesis 
Ateş, T. (2016). Azınlık hakları bağlamında Türkiye’de gayrimüslim cemaat 
vakıfları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ankara) 
 
Doctoral Dissertation 
Türkel, R. (2013). Vehhabilik ve arka planı (Başlangıçtan II. Suûd Devleti’ne 
kadar) (Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Ana Bilim Dalı, İzmir.) 
 

Meetings 
and 
Symposium 
 

 
Tanrısever, O. (2017, Kasım). Turkey’s migration diplomacy and the migration 
trends in its neighbouring regions: Opportunities and risks. Quo Vadis Türkiye? 
– Ekonomik, Siyasal, Sosyal ve Güvenlik Boyutları ile Türkiye’nin Gelecekteki 
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