
ANKARA Sanayi Odası (ASO) 
seçimlerinde Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Nurettin Özdebiryeniden 
seçildi. ASO Meclisi,"Seçim"gündemiyle 
en yaşlı üye Niyazi Aktaş başkanlığında 
toplandı. ASO Konferans Salonu'ndaki 
seçimde 84 meclis üyesinin 80'i oy 
kullandı. Tek listeyle girilen seçimde 
oyların 77'sini alan Özdebir, 4 yıl görev 
yapmak üzere yeniden ASO Yönetim 
Kurulu Başkanı oldu. Özdebir, ""Kimsenin 
itiraz edemeyeceği açık ve şeffaf bir 
seçim yaptık"dedi.»  4'te
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OZDEBIR YENİDEN BAŞKAN
Ankara Sanayi Odası (ASO) seçim le

rinde Yönetim Kurulu Başkanlığına Nurettin 
Özdebir yeniden seçildi.

ASO  Meclisi, "Seçim " gündem iyle  en yaşlı 
üye Niyazi Aktaş başkanlığında toplandı. A SO  
Konferans Salonu 'ndaki seçimde 84 meclis 
üyesinin 80 'i oy kullandı. Tek listeyle girilen 
seçimde oyların 77'sini alan Özdebir, 4  yıl 
görev yapm ak üzere yeniden ASO  Yönetim 
Kurulu Başkanı oldu.

ASO  Meclis Başkanlığı görevine Celal 
Koloğlu, meclis başkan yardımcılıklarına 
Yavuz Işık ve Akm an Karakülah, katip üyeliğe 
Mehm et O sm anbeyoğlu  seçildi.

Seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve 
üyelerinin yanı sıra Disiplin Kurulu ileTOBB 
Genel Kurulu delegeleri de belirlendi.

Nurettin Özdebir başkanlığındaki Yönetim

Kurulu; Seyit Ardıç, Mete Çağlayan,
Taner Özdemir, Ö zgür Savaş 
Özüdoğru, Aytaç Muhittin Dinçer,
M usa  Ertunç, Birol Duygu, Faik 
Güngör, Ö zgü r Bayraktar ve 
Ercan Ata'dan oluştu. Yönetim 
Kurulu bu akşam  toplanarak iki 
başkan yardımcısı ve saym an 
üyeyi belirleyecek.

Nurettin Özdebir, meclis 
üyelerine hitaben yaptığı konuş
mada, yaklaşık 8 ay gibi uzun bir 
seçim dönem i yaşandığın ı belirte
rek, komite üyelerinin aldığı her bir oyun 
borç senedi o lduğunu  söyledi. Çok verimli 
çalışma dönem i geçireceklerine inandığını 
vurgulayan Özdebir,"Hepim izin, aldığım ız 
oyların mesuliyeti altında çalışacağına, ciddi

bir şekilde komitelerin çalıştırılaca
ğına inanıyorum. Her şeyin başı 

komiteler. Komitelerinizi iyi 
çalıştırmanızı rica ediyorum. O 
komitelerde sadece sorunlar 
değil, gelecekle ilgili planlar, 
projeler gelm esini ümit edi
yorum " dedi.

Özdebir, kim senin kırılıp 
dökülm ediği, pişm anlıkla

rın olmadığı, tatlı bir rekabet 
ortam ında seçimlerin gerçekleşti

rildiğine dikkati çekerek,"Kim senin 
itiraz edemeyeceği açık ve şeffaf bir 

seçim yaptık. Em eği geçenlere teşekkür 
ediyorum. İnşallah, huzurla ve üretken bir 
dönem  geçireceğim ize inan ıyorum "d iye  ko
nuştu.


