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Karantina günlerinin gizli kahramanları!
Salgın günlerinde herkes hayatını eve sığdırırken, lojistikçiler
gıdadan sağlık malzemelerine kadar birçok ürünü taşıyarak
hizmetlerini kesintisiz sürdürdüler. Beykoz Üniversitesi Lojistik
Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak,
pandemide yaşananların lojistik mesleğinin vazgeçilmezliğini
ortaya koyduğunu belirtiyor. Lojistiğin geleceğin mesleklerinden
biri olduğunu vurgulayan Uzel Aydınocak, “Lojistik mesleğine
gönül vermiş olan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olarak tam
12 yıldır ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan lojistik alanında
kalifiye çalışan ihtiyacını karşılamak adına çaba sarf ediyoruz.
Lojistik öyle bir meslek ki; dün vardı, bugün var ve gelecekte de
var olacak” diyor.

Yeni koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatımızda birçok şey
değişti ve dönüştü. İşimizi, okulumuzu, hayatımızı evde sığdırsak da sağlık,
güvenlik ve lojistik hizmetleri devam etti. Yurt içinde ve yurt dışında
taşımacılık ve lojistik hizmetleri verenler, pandemi döneminde sokağa
çıkma yasağından muaf tutuldular. Hükümetler tarafından da ‘temel
hizmetler’ içinde değerlendirilen lojistik hizmetleri, her ne koşul altında
olursa olsun dünyada ve Türkiye’de kesintisiz sürdü ve sürecek. İşte bu
durum lojistik mesleğinin vazgeçilmezliğini de ortaya koyuyor.
Geleceğin mesleği
Beykoz Üniversitesi Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ezgi Uzel
Aydınocak, pandemi döneminde lojistiğin geleceğin mesleklerinden biri
olacağını kanıtladığını söylüyor. “Özellikle gıda ürünlerinin ve maske,
siperlik vb. kişisel korunma ekipmanlarının dağıtımında kritik rol oynayan
lojistik sektörü salgın döneminde en yoğun mesai harcayan sektör oldu”
diyen Uzel Aydınocak, “İnsanların daha fazla evde kaldığı pandemi
döneminde e-ticarette de artış gözlemlendi ve bu da yeni iş modellerinin
doğmasını tetikledi. Lojistik mesleğinin geçmişten günümüze tükenmeyen
bir enerjiyle, zor koşullar da dahil olmak üzere her daim varlığını
sürdüreceği gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıktı” diyor.

Türk lojistiği öne çıktı
Üniversite tercihi aşamasında olan adayların lojistik sektörünün önemini
düşünerek tercihlerini yapmalarını söyleyen Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak,
sözlerini şöyle sürdürüyor: “Salgın sürecinde dünya ekonomisi
durağanlaşırken lojistik sektörü hiç durmadan çalışmak durumunda kaldı.
Olağan zamanlarda dahi kriz yönetimine aşina olan sektör, salgın afetinde
de etkin ve hızla tüm ihtiyaçlara yanıt vermeye çalıştı. Ayrıca Türkiye
lojistik
sektörü,
bu
dönemde
uluslararası
tedarik
zincirlerinin
yönetilmesinde coğrafi avantajı sayesinde ön plana çıktı ve pazarını
büyütme konusunda fırsatlar olduğunu fark ederek yeni hedefler belirleme
olanağı buldu.”
“Lojistik eğitimi alın”
Lojistik mesleğine gönül veren Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, 12
yıldır lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye çalışanları yetiştiriyor.
Beykoz Lojistik’ten mezun olan binlerce diplomalı lojistikçi şimdi dünyada
ve Türkiye’de çalışıyor. Beykoz Üniversitesi Lojistik Meslek Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak, lojistik mesleğinin değişip dönüşse
de her zaman varlığını sürdüreceğini söylüyor. Gençleri bu dinamik sektör
için eğitim almaya davet eden Uzel Aydınocak, şu değerlendirmeyi yapıyor:
“Bizler Beykoz Üniversitesi olarak ‘öğrenmeyi öğrenmenin’ önemine
inanmış, meslek edinmek kadar kişisel yetkinliklerimizin de farkında
olmanın önemini kavramış, bir dünya vatandaşı olarak varlığımızı
yeryüzünde her gün hissettirmeyi hedefleyen bir eğitim anlayışıyla gençler
ve kendini genç hissedenlerle buluşmaya devam ediyoruz. Lojistik
mesleğine gönül vermiş olan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olarak
tam 12 yıldır ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan lojistik alanında kalifiye
çalışan ihtiyacını karşılamak adına çaba sarf ediyoruz. Lojistik öyle bir
meslek ki; dün vardı, bugün var ve gelecekte de var olacak. Gelişecek,
değişecek, dönüşecek ancak hep bir şekilde var olmaya devam edecek.
Lojistik; iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta her daim tüm insanların
gereksinimlerini karşılamak üzere çalışan, dinamik bir sektör olarak
büyümeye devam edecek. Böyle bir sektörün içerisinde yer almak
geleceğe yatırım değil midir?

