
Tek listeyle girilen Ankara 
Sanayi Odası (ASO) seçimlerinde, 
kullanılan 80 oyun 77’sini alan
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Nurettin Ozdebir, yeniden ASO 
Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Başkanı seçildi
A

nkara Saııayi O dası (ASO) 
seçim lerinde Y önetim  
K urulu Başkanlığına 
N urettin  Ö zdebir yeni
den seçildi. ASO M eclisi, 

“Seçim " gündem iyle en  yaşlı üye Niyazi 
Aklaş başkanlığında toplandı. ASO 
Konferans Salonu ndaki seçim de 84 
m eclis üyesin in  80’i oy kullandı. Tek 
listeyle girilen seçim de oyların 77’sini 
alan  Ö zdebir, \  yıl görev yapm ak üzere 
yeniden  ASO Yönetim  Kurulu Başkanı 
oldu. ASO M eclis Başkanlığı görevi
ne Celal Koloğlu, m eclis başkan yar
d ım cılık larına Yavuz Işık ve Akm an 
Karakulak, katip üyeliğe M ehmet 
O sm anbeyoğlu seçildi.

YARDIMCILARINI BELİRLEYECEK
Seçim lerde Yönetim  K urulu Başkanı 

ve üyelerin in  yanı sıra D isiplin Kurulu 
ile  TOBB G enel Kurulu delegeleri de 
belirlendi. N urettin  Ö zdebir başkanlı
ğ ındaki Yönetim  K urulu; Seyit Ardıç, 
M ete Çağlayan, T aner Ö zdem ir, Özgür 
Savaş Ö züdoğru, Aytaç M uhittin  Dinçer, 
M usa Ertunç, Birol Duygu, Faik Güngör, 
Ö zgür Bayraktar ve Ercan Ata dan oluş
tu. Y önetim  Kurulu bu akşam  toplana
rak iki başkan yard ım cısı ve saym an 
üyeyi belirleyecek.

NURETT İN  Özdebir, m eclis üyele
rine hitaben yaptığı konuşm ada, yak
laşık  8 ay gibi uzun bir seçim  dönemi 
yaşandığını belirterek, komite üyele
rinin aldığı her bir oyun borç senedi 
olduğunu söytedi. Çok verim li çalışm a 
dönemi geçireceklerine inandığını vu r
gulayan Özdebir, "Hepim izin, aldığım ız

oyların mesuliyeti altında çalışacağı
na, ciddi bir şekilde kom itelerin calıs-
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tırılacağına inanıyorum. Her şeyin başı 
komiteler. Komitelerinizi iyi çalıştır
manızı rica ediyorum. 0  komitelerde 
sadece so run la r değil, gelecekle ilgi
li planlar, projeler gelm esini ümit edi
yorum ” dedi. Özdebir, kim senin kırılıp

dökülmediği, p işm anlıkların olm adı
ğı, tatlı bir rekabet ortam ında seç im le 
rin gerçekleştirild iğine dikkati çekerek, 
"K im sen in  itiraz edemeyeceği açık ve 
şeffaf bir seçim  yaptık. Em eği geçenle
re te şekkür ediyorum. İnşallah, huzur
la ve üretken bir dönem  geçireceğim ize 
inanıyorum ” diye konuştu.
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