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MEZUN KÖŞESİ 

Atalay ÖCAL 

Dünya Siyasi Tarihi ve Türk Siyasal Hayatına olan ilgim sebebiyle 2013 yılında 

Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü tercih ettim. Söz konusu kuruma 

yönelmemde kültürel etkileşimin yoğun olduğu sınır şehri Edirne’de bulunmasının etkisi 

büyüktür. Lisansımın ilk yıllarından itibaren pek çok faaliyette aktif olarak yer aldığımı 

söylemem mümkündür. Örneğin; 2013-2017 yılları arasında Trakya Üniversitesi Uluslararası 

İlişkiler ve Hukuk Topluluğu başkanlık görevini üstlendim. Başkanlığım sürecinde ekip 

arkadaşlarımla çeşitli etkinliklere imza atmanın yanı sıra Türkiye genelinde kongre ve 

konferanslara konuşmacı olarak katılma fırsatı yakaladık. Bu tür deneyimlerin kişisel 

gelişimimiz konusunda bizlere sağladığı katkılar yadsınamaz ölçüdedir. Üniversite hayatım 

boyunca çalışmalarımı saha araştırmalarıyla desteklemeye özen gösterdiğimi eklemek isterim. 

Dil yeteneğimi geliştirmek amacıyla kendi imkânlarım ve çeşitli projeler vasıtasıyla yurt dışına 

çıktım. Üniversite hayatım bana donanımlı hocalarım sayesinde başarıya giden yolda doğru 

bilgiye ulaşma, araştırma yapma, çok boyutlu düşünme ve etkin çalışma hususunda yol gösterici 

oldu. Bu minvalde hayatıma ışık tutan değerli hocalarıma saygılarımı ve teşekkürlerimi 

sunmayı bir borç bilirim. 

Uluslararası İlişkiler bölümünü üçüncülük derecesiyle bitirmemin ardından dil eğitimi 

almak maksadıyla iki sene boyunca Almanya’nın Kiel şehrinde yaşadım. Burada dil 

geliştirmenin yanı sıra Alman kültürüne yönelik ilgim de arttı. Türkiye’ye dönmemin ardından 

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2019 yılı itibarıyla Yüksek Lisans eğitimime 

başladım. Yüksek lisansım boyunca Türkiye’nin Siber Güvenlik Politikaları kapsamında 

uluslararası çalışmalara dahil oldum. Şu anda ise tez dönemimin son aşamasındayım. 

Aynı sıraları paylaştığım değerli öğrenci arkadaşlarım, sizlere tavsiyem yılmadan 

çalışmalarınıza devam etmeniz. Öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiğini unutmamak 

suretiyle kişisel gelişiminize odaklanmanız ve yetkin kimseler olmanızdır. Son olarak yıllar 

önce çıkarılmaya başlanan bölüm dergimizin çalışmalarının halen devam ediyor olması oldukça 

sevindirici. Dergimizin akademik danışmanı sayın Prof. Dr. Fahri Türk hocamıza dergide 

yazma fırsatı tanıdığı için saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca dergimizin baş editörü olan 

Ece Damla Akar’a ve editör kurulundaki öğrenci arkadaşlarım Kardelen Çelebi ve Arda Sufan’a 

ayrıca teşekkür ederim. 

Yolunuz açık olsun arkadaşlar. 


