Değerli ATİAD Üyeleri,
Gelecekte tarih kitaplarında yer alacak çok ilginç bir yılı geride bıraktık. Tüm Dünya’da 2 milyona yakın insanın
yaşamını yitirmesine ve etkileri yıllar sürecek büyük bir ekonomik krizin yaşanmasına yol açan Covid-19
pandemisinin damgasını vurduğu 2020 yılı, muhakkak hepimizin hafızalarına tüm olumsuzluklarıyla kazındı.
Muhtemelen yeni yılda da uzun bir süre pandemi gündemimizde önemli bir yer tutacak, ancak bir önceki
yıldan edindiğimiz deneyimler ve yaşanılan zorluklardan öğrendiklerimiz, nelere karşı ve nasıl hazırlıklı
olmamız konusunda bizlere ışık tutacaktır.
Yaşadığımız bu olağanüstü yılın gerçekleri ekonomik olarak birçok sektörü çok olumsuz etkiledi. Bu
sektörlerde faaliyet gösteren ve içlerinde üyelerimizin de bulunduğu şirketlerin ne denli zorluklar
yaşadıklarını çok yakından takip ettik. Daha önce hiç yaşanmamış bir durum karşısında hızla alınan önlemler,
yeniden belirlenen stratejiler ve devlet destekleriyle bu derin krizin en az zararlarla atlatılması en büyük
dileğimiz. Bu olumsuzluklar kuşkusuz herkesi olduğu gibi ATİAD’ı da etkiledi. 2020 yılı için planladığımız birçok
etkinlikleri gerçekleştiremediğimiz gibi ikili görüşmeler, ziyaretler ve fiziki olarak yapılması gereken
eylemlerimizi ya iptal etmek ya da ertelemek zorunda kaldık. Ancak tüm bunlara rağmen günümüzün
olanakları çerçevesinde iş dünyasını bilgilendirme sorumluluklarımızı ve networking platformlarımızı çevrimiçi
yollardan; online seminerler, video konferanslar ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden gerçekleştirdiğimiz
paylaşımlarla yerine getirmeye çalıştık.
2020 yılı ilkbaharında hayata geçirmeyi planladığımız Kadınlar Konseyi’ni pandeminin müsade ettiği koşullar
çerçevesinde Ekim ayı içerisinde kısıtlı olanaklarla gerçekleştirdik. Konsey bünyesinde kurulan çalışma
gruplarının özverili çalışmaları ile yönetime sundukları proje ve önerileri en kısa zamanda değerlendirerek,
uygulanabilecek olanların startını 2021 yılı başında vereceğiz. Bu çalışmalarla, Almanya’da yaşayan Türk
göçmen kadın girişimciliği ve kalifiye iş gücü ile mesleki ve okul eğitimleri konularına ATİAD olarak yeni
soluklar kazandıracağımızı düşünmekteyiz.
Yine pandemi nedeniyle ancak geçen yılın sonbahar aylarında yapabildiğimiz Genel Kurul’da seçilen yeni
Yönetim Kurulumuz içinde yaptığımız görev bölümü ile hem kurumsal iletişim hem de geleceğe yönelik
stratejilerin belirlenmesinden yeni hedeflerin tespitine kadar birçok alanda ortaya koyacağımız yeniliklerle
çok daha etkin olacağımız bir hareket alanı yaratacağız.
2020 yılının diğer olumlu gelişmeleri de birbirinden değerli yeni üyelerimizin aramıza katılmaları oldu.
Kronolojik olarak saymak gerekirse, ESAS Europe GmbH, AT Technologies GmbH, DTK Consulting Germany
GmbH, Cenk Özöztürk, Peker Holding, Kiğılı GmbH, Versicherungsagentur Baltacı, Akon Bau GmbH’yı ATİAD’a
katkı sağlayacak yeni değerlerimiz olarak görüyor onlara tekrar “Hoşgeldiniz” diyoruz.

Değerli Üyelerimiz,
Yeni yıla girerken hep dile getirilen dileklerimiz arasında yer alan “Sağlıklı Yıllar” temennisi bu yıl çok daha
özel anlamlarla dolu. Yaşadığımız salgın sürecinde sağlıklı olmanın ne denli değerli olduğunu bir kez daha ama
bu sefer çok daha derinden anladık. İnsanlığı bu denli etkileyen olumsuzlukların bir daha hiç yaşanmaması en
büyük dileğimiz. Bu vesileyle, size ve sevdiklerinize endişelerden uzak, sahip olduğunuz değerlerinizle birlikte,
sağlık ve huzur dolu yeni bir yıl diliyor, 2021 yılında güzel günlerde görüşünceye dek sağlıcakla kalın, diyorum.
Saygılarımla,
Aziz Sarıyar

