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Son yıllarda zirve mottolarımıza çok kafa yoruyoruz. 

Zirve 2017-Yatırımcı İlişkilerini Yeniden Kodlamak – İvme 

Kazanma Zamanı 

Zirve 2018- Türkiye'nin Yeni Hikayesi 

Zirve 2019- Değişimden Değer Yaratmak 

ve Zirve 2020- Ezber Bozan Değişimi Yönetmek 

Tarih belki tekerrürden ibaret değildir; ama kafiyelidir 

denir. Biz de mottolarımızda özellikle ülkemiz 

gündemine dair bir kafiye yakaladık sanki. 

Bu zirvelerimizde hangi ortak temaya odaklanmışız diye 

baktığımda ortak payda hep bir devinimin varlığı. 

Bir zamanlar strateji derslerindeki vazgeçilmez 

kavramlardan birisi olan “değişim” artık gündelik 

hayatımızın bir parçası. 

Statik bir kavram olan yükseltmek (upgrade) yerini 

dinamik bir kavram olan güncellemeye (update) bırakalı 

çok oldu ve o gündür bugündür güncel miyiz değil miyiz 

emin değiliz. 

Hepimiz mizahçı olduk bu salgın döneminde o nedenle 

olan mizahçılara oldu aslında…  

“Ya ne şanssız bir nesiliz ya bin yılın toplamında 

olabilecek her şey bizim başımıza geldi” ya da “Eskiden 

korku filmi izliyorduk, oysa şimdi korku tüneli içindeyiz” 

Aforizmalar bizleri iyi ifade ederler, iyi de tarif ederler 

şüphesiz. Liman veya sığınaktırlar. Bir yönüyle de birer iç 

dökme.  

“Algılar da gerçektir” deriz; ama bakınca bir yönüyle de 

duygudan olmasa bile mantıktan yoksun cümleler.  

Evren var olduğundan beri tüm canlıların dönem dönem 

başına olumlu olumsuz neler geldiyse biz de bundan bir 

kesit yaşıyoruz sadece. 

İhtiyacımız olan tek şey yine adapte olabilme becerimiz. 

Fiziksel olarak bir araya gelemediğimiz bir yıldı; ama 

“duygudaşlık” anlamında her zamandan daha da 

yakındık birbirimize.  

Bu ruh hali ile Zirve 2021 için şimdiden bir motto dileğim 

olabilse biraz kendimize gelebilmek adına “Sular 

Çekilince” olurdu.  

Ama 2021’e “Büyük Sıfırlama” (Great Reset) kavramıyla 

girmeye hazırlanan bir Dünya ile karşı karşıyayız ve 

sanırım hayal ettiğim bu sükûnet için biraz daha 

beklemem gerekecek.  

Yani devinim tüm hızıyla devam hala ediyor. Belki küçük 

bir teselli Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları’nın da bu Büyük Sıfırlamanın bir parçası olarak 

planlanması. 

Zirvemize geri dönecek olursak tüm oturumlarımızda bu 

“Ezber Bozan Değişimi Yönetmenin” ipuçlarını bulmaya 

gayret edeceğiz.  Her birine şimdiden ayrı ayrı 

teşekkürlerimizi sunduğumuz moderatörlerimiz, 

panelistlerimiz ve konuk konuşmacılarımızın katkılarıyla 

hem yerel hem küresel dinamiklerin yaratıcı yıkımlarının 

gölgesinde ülkemiz ve şirketlerimizi nasıl 

konumlandıracağımızı, ezber bozan değişimden 

payımıza düşenlerle tüm paydaşlarımız için nasıl değer 

yaratabileceğimizi tartışacağız.  

Zirveden hangi mesajlarla ayrılacağımızı, damağımızda 

nasıl tatlar, zihnimizde nasıl tortular bırakacağını yine 

merakla bekliyoruz. 

Bitirmeden son bir not. Mevzuat Çalışma Grubu 

Başkanımız ve Goodyear Lastikleri Yatırımcı İlişkileri 

Müdürü Eser Taşçı’nın kaleme aldığı “Yatırımcı İlişkileri 

Mevzuat El Kitabı”nın güncellenmiş halini yine 

üyelerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Mürekkebi kurur kurumaz kitaplarınızı önümüzdeki 

hafta adreslerinize kargolayacağız. 

Sağlıcakla kalın. 

 

Keşke Önce Sular Çekilebilseydi...      
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