
ASO'da Özdebir, BTSO'da 
Burkay güven tazeledi
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Oda ve borsalarm seçim maratonu tüm hızıyla sürerken, Ankara Sanayi Odası’nda 
tek liste ile gidilen seçimde Nurettin Özdebir, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda 
İbrahim Burkay yeniden başkan seçildi. İzmir'de ise meclis üyesi seçimi yapılmasına 
karşın başkanlık düğümü çözülemedi.Demirtaş ve Özgener iddiasını sürdürüyor.

Türkiye’nin en büyük sanayi oda
larından olan Ankara Sanayi Oda- 
sı’nda (ASO ) tek listeyle gidi
len seçimlerde, Nurettin Özdebir 
başkanlığa yeniden seçildi. ASO 
Meclisi, en yaşlı üye Niyazi Ak- 
daş’ın başkanlığı, Çağdaş Bozkurt 
ve Berker Bülbüloğlu'nun divan 
üyeliğiyle 10 Nisan günü toplana
rak yönetim, disiplin kurulları ile 
Meclis başkanlığı seçimlerini yap
tı. Yönetim Kurulu Başkanlığına 
halen başkanlık görevini yürüten 
Nurettin Özdebir tekrar seçildi. 
ASO’nun yönetim kurulu ise Seyit 
Ardıç, Mete Çağlayan, Taner Özde- 
mir, Özgür Savaş Özüdoğru, Aytaç 
Muhittin Dinçer, Musa Ertunç, Bi- 
rol Duygu, Faik Güngör, Özgür Bay
raktar ve Ercan Ata’dan oluştu. Yö

netim Kurulu iki başkan yardım
cısını ve sayman üye görevleri 
için kendi içinde seçim yapacak.

Celal Koloğlu ASO 
Meclis Başkan oldu
Yapılan seçimlerde Celal Koloğ
lu Meclis Başkanlığına seçilir
ken, yardımcılıklarına Yavuz Işık 
ve Akman Karakülah, katip üye
liğe ise Mehmet Osmanbeyoğlu 
seçildi.

Özdebir: Açık ve 
şeffaf seçim yaptık
Seçimlerin tamamlanmasının 
ardından bir değerlendirme ya
pan Ankara Sanayi Odası Başka
nı Nurettin Özdebir, Meclis üye
lerine teşekkür etti ve her bir oyu 
borç senedi olarak gördüğünü 
belirtti. Yaklaşık 8 ay süren bir 
seçim süreci yaşandığına işaret

eden Özdebir, “Hepimizin, aldı
ğım ız oyların mesuliyeti altın
da çalışacağına, ciddi bir şekil
de komitelerin çalıştırılacağına 
inanıyorum. H er şeyin başı ko
miteler. Komitelerinizi iyi çalış
tırmanızı rica ediyorum. O ko
mitelerde sadece sorunlar değil, 
gelecekle ilgili planlar, projeler

gelmesini ümit ediyorum” dedi.
Nurettin Özdebir, kimsenin kı

rılıp dökülmediği, pişmanlıkların 

olmadığı, tatlı bir rekabet orta
mında seçimlerin gerçekleştiril
diğine dikkati çekerek, “K im se
nin itiraz edemeyeceği açık ve 
şeffaf bir seçim yaptık. Emeği ge
çenlere teşekkür ediyorum. İnşal
lah, huzurla ve üretken bir dönem 
geçireceğimize inanıyorum.” diye 
konuştu.

ATO Gıda Komitesi 
seçimleri tamamlandı
Ankara Ticaret Borsası, Gıda 
Meslek Komitesi seçimleri ta
mamlandı. Tek liste ile gidilen se
çime katılım oranı yüzde 81 oldu. 
Komiteye Murat Başar, Abdülha- 
dü Kılıç, Ali Karataş, Tank Altı- 
nışık, Hayrullah Özyürek, Koksal 

Yazar ve Kamil Yıldırım seçildi.


