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IHK-Seçimleri 2021

8 Şubat ile 5 Mart 2021 tarihleri arasında Wuppertal-Solingen-Remscheid Ticaret 

Odası Genel Kurulu yeniden seçilecektir. Ticaret Odasının yaklaşık 37.000 esnaf 

üyesinin tamamı verecekleri oyları ile Genel Kurulun haklı olarak isimlendirildiği 

"Sanayinin Parlamentosu" seçimlerini kuvvetlendirmeye davet edilmektedir. Büyük bir 

olasılıkla kendinize bu seçimlerin önemli mi olduğunu sormaktasınız. Doğru olan 

cevap „Çok önemli“ dir! Çünkü siz sizin branşınızda Ticaret Odasının en önemli 

kuruluna kimlerin gelmesi gerektiğini belirleyeceksiniz. Burada örneğin Ticaret Odası 

Üyelik Aidatlarının ne kadar olacağına veya Ticaret Odası Çalışmalarının ağırlık 

noktasının ne olması gerektiğine karar verilmektedir. Ve gayet tabii ki geçerli olan 

şudur: Her ne kadar bay ve bayan işletmeci aktif seçim hakkını kullanır ise, Ticaret 

Odası bir o kadar pozisyonunda ağırlık kazanmaktadır. Ve bu durum sizler için iyi bir 

durum meydana getirmektedir. Çünkü Ticaret Odası yerel sanayinin Politikaya ve 

İdareye karşı olan haklarını savunmaktadır. Asıl olarak yöresel, ama Eyalet ve 

Federal yüzeyde Ticaret Odası Organizasyonu kendisini en önemli sanayi politikası 

kararlaştırma süreçlerine birlikte dahil etmektedir. Bu konuda Ulaşım ve Yerel 

Planlama, Sanayi- ve Çevre Koruma Soruları ve vergisel ve sanayi ile ilgili olan 

düzenlemeler örnek olarak gösterilebilir. 

Dağlık bölge sanayisi için faaliyet 

Bu, Sanayi ve Ticaret odasının en önemli bir kuruludur ve odanın istikametini kararlı 

bir şekilde birlikte belirlemektedir: Genel Kurul Toplantısı. Dağlık bölgedeki şehirler 

üçgeninden 80 sanayici burada gayet kesin olarak bölgesel sanayi politikasını 

şekillendirmekte ve fahri olarak dağlık bölge (bergisches Land) sanayisinin toplam 

menfaatleri için çalışmaktadırlar. Her sanayi dalının Sanayi ve Ticaret Odasının 

Politikasına etki yapabilmesinin sağlanması için bu 80 vekil her branşın anlamına 

göre değişik seçim gruplarına ve seçim bölgelerine dağıtılmıştır (resme bakınız). 
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Temsilciler dört senelik görev süresi için seçilmektedir. Genel Kurul Toplantılarında - 

genel olarak senede üç kere - Sanayi ve Ticaret Odasının politikasının prensip 

kararları ve günlük çalışmalar için yönetmelikler karara bağlanmaktadır. Örneğin 

Dağlık Bölge Üniversiteleri ile sanayi arasındaki birlikte çalışmalar, Dağlık Bölge 

Geliştirme Ajansının şekillendirilmesi ve bölgede yapılacak olan önemli yatırım 

projeleri hakkında yorumlama bunlara dahildir. Genel Kurulun Sanayi ve Ticaret 

Odasının senelik bütçesini de kararlaştırması ve bununla birlikte üye aidatlarının 

birleşimi için sorumlu olması da gayet önemlidir. 

Şimdi seçin, şimdi işaretinizi koyun 

Sanayi ve Ticaret Odası üyesi olarak Şubat ayında oy pusulalarınızı alacaksınız.

Sanayi ve Ticaret Odası dergisi olan „Bergische Wirtschaft - Dağlık Bölge Sanayisi“ 

nin ocak ayı baskısında ve İnternette www.bergische-ihkwahl.de adresi altında bütün 

bay ve bayan adaylar tanıtılacaktır. Oylarınızı mektupla en geç 5 Şubat 2021 tarihine

saat 24.00 e kadar (Sanayi ve Ticaret Odasının eline ulaşmış olacak) kullanabilirsiniz. 

Bergisches Wirtsschaft dergisinin Mart baskısında seçim neticeleri yayınlanacaktır. 

Seçim hakkındaki bütün enformasyonlara www.bergische-ihkwahl.de adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

Her şirketin bir oyu bulunmaktadır 

Sanayi ve Ticaret Odası üyesi olan her şirketin Genel Kurul seçimlerinde bir oyu 

bulunmaktadır - şirketin büyük veya küçük olması fark etmez. Bu nedenle seçim 

hakkınızı kullanın ve temsilcinizi seçin - birlikte belirleyin! 

Seçim grupları 

Genel Kurul vekillikleri altı seçim grubuna ve dört seçim bölgesine ayrılmıştır ve 

bunlar şu şekilde dağılmaktadır: 

1 Endüstri: 26 Sandalye, bunlardan

 Wuppertal 11 Sandalye

 Solingen 8 Sandalye

 Remscheid 7 Sandalye

2 Toptan- ve Dış Ticaret, ajanslar: 10 Sandalye, bunlardan

 Wuppertal 5 Sandalye

 Solingen 3 Sandalye
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 Remscheid 2 Sandalye

3 Perakende Ticaret: 11 Sandalye, bunlardan

 Wuppertal 6 Sandalye

 Solingen 3 Sandalye

 Remscheid 2 Sandalye

4 Kredi Kuruluşları/Sigortalar: 4 Sandalye (Sanayi ve Ticaret Odası-Bölgesi) 

5 Ulaşım İşletmeleri: 3 Sandalye (Sanayi ve Ticaret Odası-Bölgesi) 

6 Diğer Hizmet Kuruluşları: 26 Sandalye, bunlardan

 Wuppertal 15 Sandalye

 Solingen 6 Sandalye

 Remscheid 5 Sandalye

Şu şekilde seçeceksiniz: 

Şirketinizin bağlı olduğu bölge branş için Şubat 2021 te seçim evraklarınız 

gönderilecektir. Bu evraklar üzerinde bay ve bayan adayların isimleri bulunan bir oy 

pusulasından ve bir seçmen kartından oluşmaktadır. Bu seçimde ilk defa internet 

üzerinden oy kullanma imkanı verilmektedir. Bunun için IHK Seçim Portaline giriş 

yapmanız gerekir. Portalde oy pusulasını elektronik ortamda doldurabilirsiniz. Erişim 

linkini ve erişim bilgilerini seçim evraklarının içinde bulabilirsiniz. 

Alternatif olarak yine de her zamanki gibi oy pusulasını doldurup posta ile de 

gönderebilirsiniz. Şu şekilde hareket edecesiniz:

1. Adım:

Oy pusulası üzerinde seçmek istediğiniz bay veya bayan adayın ismini işaretleyin. 

Doldurulmuş olan oy pusulasını seçim zarfına koyun.  

2. Adım:

Seçim zarfını kapatın. 

3. Adım:

Seçmen kartını doldurun ve imzalayın. 
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4. Adım:
Seçim zarfını oy pusulası ve doldurulmuş olan seçmen kartı ile birlikte geri 

gönderme zarfına koyun ve 5 Mart 2021 tarihine kadar Sanayi ve Ticaret Odasına 

geri gönderin. Posta ücreti önceden ödenmiştir. 

Lütfen şirketinizin ve Sanayi ve Ticaret Odası Bölgesinin toplam sanayisinin 

menfaatleri açısından seçim hakkınızı kullanın. Şehirler üçgeni içerisinde birlikte 

belirleyin! 

Sorularınız için aşağıda belirtilen Ticaret Odası Elemanları severek hizmetinizdedir: 

Genel Müdür Michael Wenge, Tel. 0202 2490 100,  

E-Mail m.wenge@bergische.ihk.de

Şirket Müdürü Ludger Benda, Tel. 0202 2490 400,  

E-Mail l.benda@bergische.ihk.de




