
2009 yılı İktisat Bölümü mezunlarımızdan ve halen MTS Lojistik Inc. şirketinde İthalat 

Uzmanı sıfatıyla görev yapan Gözde Köksal ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 

 

“HAYATTA İMKÂNSIZ DİYE BİR ŞEYİN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM” 

 

Yurt dışında yüksek lisans yapma fikri nasıl oluştu ve bunun gerçekleşmesini nasıl 

sağladın? 

Aslında yurt dışında yüksek lisans yapmak planladığım bir şey değildi. Ben de pek çok iktisat 

bölümü öğrencisi gibi KPSS kursuna gidiyor ve SPK, Merkez Bankası gibi önemli devlet 

kurumlarımızdan birinde çalışmayı hedefliyordum. Sanırım John Lennon’un bir sözüydü 

“Hayat, siz başka planlar yaparken başınıza gelenlerdir.” Benimki de sanırım tam olarak böyle 

oldu. Üniversiteden en yakın arkadaşımın yurt dışında doktora yapma planları vardı. 



Üniversite son sınıfta okurken beraber yurt dışına gitmek, hayatımıza herkesten farklı bir yön 

vermek istedik ve böylece 2 ay içinde kendimizi Boston’da bulduk. 

Eminim ki tüm bunları planlamış olsaydık bu kadar kısa sürede başaramazdık. 

 

Orada aldığın eğitimden biraz bahseder misin? 

 

Boston’da 6 aylık bir dil okuluna gittim. Amerika’ya alışma süreci sonrasında Johnson&Wales 

Üniversitesi’nin MBA ve Uluslararası Ticaret Bölümü’ne kabul edildim ve yüksek lisansımı 

yapmak üzere Rhode Island’da bulunan Providence şehrine taşındım. Johnson&Wales 

Üniversitesi, dünyada aşçılık ve pastacılık bölümü ile ün yapmış; fakat işletme ve uluslararası 

ticaret konularında da oldukça değerli hocalara ve iyi bir eğitim sistemine sahip. Özel 

şirketler, vakıflar gibi kuruluşlar ile ortak yürütülen pek çok projede yer aldım. Okulda aldığım 

her bir ders ve kitaplarda öğrendiğimiz bilgiler, iş hayatındaki uygulamalara yönelikti. Hasbro, 

YMCA, Addidas ve Royal Caribbean Cruises Ltd. gibi şirket ve vakıflar ile çeşitli projelerde yer 

alma şansı buldum.  

 

Biraz da işini anlatır mısın? 

 

Amerika ve Türkiye’de pek çok şubesi bulunan bir lojistik firmasında ithalat uzmanı olarak 

görev yapmaktayım. Şu anda çalıştığım şirketteki uzmanlığım deniz taşımacılığı üzerine. MSC, 

Hapag LLyod, APL, MAERSK, Hanjin gibi çok büyük gemi şirketleri ile ortaklaşa çalışıyoruz. 

Türkiye, Çin, Hindistan ve Mısır gibi ülkelerden Amerika’ya gelen ürünlerin fabrikada hazır 

olma sürecinden başlayarak Amerika’daki alıcı firmaya teslim olmasına kadar, gümrükleme 

de dâhil, bütün işlemlerinin yapılmasında yer alıyorum.  

 

Peki, neden bu işi yapmayı tercih ettin? 

 

Uluslararası ticaret ve işletme konusunda yüksek lisans eğitimimi tamamlayınca bölümüm ile 

ilgili iş alanlarına daha fazla dikkat eder oldum. Dünyanın her yeri ile aynı anda iş yapmak, 

farklı kültürler tanımak beni cezp etti diyebilirim. Tabi ki her meslek gibi benim mesleğimin 

de bazı zor yanları var. Riskin yüksek olduğu ve uzun saatler çalışmayı gerektiren bir iş. 



Ülkeler arası saat farklarından kaynaklanan iletişim sorununu çözmek zor oluyor; ama yine 

de işimi severek yapıyorum. 

 

Daha önce iş tecrüben olmuş muydu? 

 

Türkiye’de part time çalışmak çok yaygın olmadığı için pek çok öğrenci gibi ben de okul 

yıllarımda pek çalışma fırsatı bulamadım. Aslında bunu çekinerek söylüyorum; zira çalışma 

fikri aklıma bile gelmedi belki de... Amerika’da part time çalışmanın ne kadar önemli 

olduğunu, insana çok güzel deneyimler kazandırdığını gördüğümde lisedeyken ya da 

üniversite hayatım boyunca hiç çalışmadığım için çok pişman oldum diyebilirim.  Türkiye’deki 

eğitim hayatım boyunca SPK, Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı’nda staj yapma ve bu 

kurumları tanıma şansını buldum. Yaptığım stajlar bir nebze de olsa iş hayatına dışarıdan 

bakma şansını bana verdi. 

 

Peki, bu süreçte Çankaya Üniversitesi mezunu olmanın artıları ne oldu? 

 

Öncelikle Çankaya Üniversitesi’nin İngilizce eğitim veren bir üniversite olması, Amerika’daki 

üniversitelere kabul edilmemi kolaylaştırdı, diyebilirim. Ayrıca okulumuzun değerli 

hocalarından edindiğim hem teorik hem hayata dair bilgiler, hem yüksek lisans yaparken 

hem de iş bulma sürecimde pek çok kişi arasından sıyrılıp başarlı olmama yardımcı oldu. 

 

Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor musun; yoksa kariyerine yurt dışında mı devam 

edeceksin? 

 

Yurt dışında yaşamak, hayata farklı bir pencereden bakmaya başlamamı sağladı.                

Farklı kültürler, farklı inanışlar gördüm; yepyeni insanlarla tanıştım. Bunların hepsi bana çok 

değerli deneyimler kattı. Burada yaşamayı seviyorum; fakat yurt dışında yaşamak çok da 

kolay değil. Yaklaşık 4 yıldır Amerika’da yaşıyorum ve güzel anların yanında zor zamanlar da 

geçirdim. Amerika, ışıltılı Hollywood filmlerindeki karelere benzemiyor. Alışmak zaman alıyor. 

En çok da ailemden ve arkadaşlarımdan uzak olmak zor. Pek çok insan kendini arafta 

hissediyor burada, kendilerini ne buraya ne de ülkelerine ait hissediyorlar.  Benim için ise 

ülke ve aile özlemi hep var. Çok uzun yıllar burada yaşayabilir miyim, bilemiyorum. Uzun 



vadeli planlar yapmak yerine, hayatın getirdiklerine göre kariyerime yön vermek istiyorum. 

Bundan dört sene önce Amerika’da yaşayacaksın deseler inanmazdım herhalde. Kim bilir, 

yarın hayat ne getirecek bize? 

 

İş hayatında yüksek lisans hatta doktoranın önemi ne düzeydedir? 

 

Eğitimin, kariyer edinmekten çok insana farklı değerler ve bakış açıları kattığına 

inananlardanım. Bunu Amerika’ya geldiğimde daha iyi anladım. İnsanlar kendi ekiplerine bir 

şeyler katabilecek takım arkadaşları arıyor. Öz geçmişinizde çok iyi bir üniversiteden mezun 

olduğunuz yazıyor olabilir ya da yüksek lisans yaptığınız. Evet, bunların hepsi ilk bakışta 

dikkat çeken şeyler; fakat işi almanız için yeterli değil. Üstelik mezun olduğunuz bölümle 

alakalı bir işe başvurmanız da gerekmiyor. Yeter ki onlara ne kadar donanımlı olduğunuzu, işi 

gerçekten istediğinizi ve onlar için iyi bir ekip arkadaşı olduğunuzu gösterin. Günde yaklaşık 

11 saat çalışıyorum; arkadaşlarımdan, ailemden çok iş arkadaşlarımı görüyorum. Bu nedenle 

iş ortamında mutlu olmanız ve iyi bir ekiple çalışıyor olmanız çok önemli. İlgi duyduğunuz 

alanlarda kendinizi geliştirmek için yüksek lisans yapmak da oldukça keyifli; ama bu, iyi bir iş 

bulmak için bir basamak olarak algılanmamalı… 

 

Yüksek lisans yaparken neden uluslararası ticaret ve MBA bölümlerini tercih ettin? 

 

Aslında hangi alanda yüksek lisans yapacağıma karar vermek benim için çok da zor olmadı. 

Çankaya Üniversitesi’nde eğitim görürken aldığım dersler hangi alanda uzmanlaşmak ya da 

daha fazla bilgi edinmek istediğimi anlamam konusunda oldukça yardımcı oldu. Türkiye 

ekonomisinin yanı sıra dünya ekonomisi ve farklı ülkeler ile ticaret de oldukça ilgimi çeken 

konulardı. Ben de bu alanda kendimi geliştirmek istedim. 

 

Dergimizin kapak konusu “kadın”… Sence Türkiye’de kadının toplumdaki yeri nedir? 

 

Amerika’da bulunduğum süre boyunca ne yazık ki Türkiye’deki haberleri sadece uzaktan 

takip etme şansım oldu. Türkiye’nin pek çok açıdan ilerleme kaydederken kadının toplumdaki 

yeri konusunda çok fazla gelişme gösteremediğini düşünüyorum. Her ne kadar sivil toplum 

örgütleri çeşitli etkinlikler ile seslerini duyurmaya çalışsa da pek çok alanda yasalarımızın 



yetersiz kaldığına inanıyorum. Hâlâ şiddet gören, tecavüze uğrayan, töre cinayetine kurban 

giden kadınlarımız ve eğitim haklarını kullanamayan çok sayıda kızımız var. İş yaşamında ise 

kadın yöneticilerin sayısının azlığı ve Türkiye’de kadın istihdam oranının oldukça düşük 

olması kadının toplumdaki yerinin pek de iyi olmadığını gösteriyor. Umuyorum, öncelikle 

toplum olarak kadına bakış açımızı değiştirir ve daha huzurlu bir toplum olabilmek için hep 

beraber çaba sarf ederiz. 

 

Peki, ya Amerika’da? Bir karşılaştırma yapabilir misin? 

 

Türkiye’de olduğu gibi maalesef Amerika’da da zaman zaman kadın hakları konusunda 

sıkıntılar yaşanmakta; fakat buradaki kadınların hakları, yasalar tarafından çok ciddi bir 

şekilde korunuyor. Özellikle aile ve iş yaşamındaki kadınların hakları yasalar ile korunduğu 

gibi, kadın istihdamı konusunda da oldukça etkili teşvikler yapılıyor.  

 

 

İş yerinde veya okulunda, bizimle paylaşabileceğin bu konudaki tanıklıklarından 

örnekler verebilir misin? 

 



Çalıştığım şirkette, çalışanların çok büyük bir bölümü ve hatta yöneticilerin bir kısmı 

kadınlardan oluşuyor. Lojistik sektörünün herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmadan kişileri 

istihdam ettiğini varsayarsak, Türkiye’ye kıyasla Amerika’da kadının iş yaşamında daha etkin 

bir şekilde yer aldığını söyleyebiliriz. 

 

Bize kendini biraz anlatır mısın? 

 

Ankara’da doğdum ve orada büyüdüm. Denizinin olmamasına ve pek çok insanın sıkıcı 

bulmasına rağmen Ankara’yı çok seviyorum. Ankara’da oldukça keyifli yıllar geçirdim, 

diyebilirim. Harika bir ailem ve her şeyden çok sevdiğim bir erkek kardeşim var. Yüksek lisans 

yapana kadar eğitim hayatıma Türkiye’de devam ettim ve yüksek lisansımı Amerika’da 

tamamladım. Sanatla uğraşmayı çocukluğumdan beri çok seviyorum, çeşitli resim 

yarışmalarına katıldım ve dereceler aldım. En büyük hayallerimden birisi, bir gün kendi resim 

sergimi açmak. Şu anda New York’ta yaşıyorum. Hem Türkiye’de hem Amerika da pek çok 

şubesi bulunan bir lojistik firmasında ithalat uzmanı olarak çalışıyorum. 

 

Mezunlarımıza ve mezun olacak öğrencilerimize söylemek istedikleriniz neler? 

 

Hayatta imkânsız diye bir şeyin olmadığını düşünüyorum, yeter ki bir şeyi gerçekten yapmak 

istesinler ve onu hayal ederek işe başlasınlar. Hayata farklı pencerelerden bakabilmeyi 

başardıklarında, istedikleri hayata ulaşabilmek için düşündüklerinden daha fazla seçenekleri 

olduğunu görecekler. 

 

Röportaj; Gözde KUŞAK 


