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TOBB Oda / Borsa Genel Sekreterleri Bilgilendirme 
Semineri, TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.
2 gün süren seminerin kapanış oturumunda Genel Sekreter-
lere hitap eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 
il ve 160 ilçedeki Oda ve Borsa camiası olarak tek bir aile 
olduklarını vurgulayarak, “Türkiye’nin her kesiminden, 
her sektöründen şirketleri, girişimcileri temsil eden, tek 
meslek örgütüyüz. Gücümüz de, birliğimizden, birbirimize 
sımsıkı kenetlenmiş olmamızdan geliyor. Birliğimiz, 
gücümüz ve etkinliğimiz, bu camianın farkıdır. Başka 
kurumlardan 
bizi ayrıştıran, bizi öne çıkartan en büyük özellik budur” 
dedi.
 
Hisarcıklıoğlu, camia olarak büyük işler ve hizmetler 
yaptıklarını, tüm bunların arkasındaki asıl kişilerin 
Genel Sekreterler olduğunu belirterek, “Sizler başarılı işler 
yaptığınızda, biz de başarılı oluyoruz. Böylece hepimizin 
gücü ve itibarı da artıyor” dedi.
 
Hisarcıklıoğlu TOBB olarak kendilerine düşen görevin, 
Genel Sekreterleri en iyi şekilde hazırlamak ve bilgi ile 
donatmak olduğunu ifade etti.
 
TOBB ve Oda/Borsaların verdiği hizmetler ve yaptığı 
faaliyetler ile Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’da 
örnek alınır hale geldiğini, tüm bu çevre coğrafyanın rol 
modeli ve ilham kaynağı olduğunu anlatarak, Genel 
Sekreterlerle gurur duyduğunu, başarılı çalışmalarının 
devamını dilediğini söyledi.

18.02.2018
24-25 ŞUBAT 2018 
TOBB ODA/BORSA GENEL SEKRETERLERİ TOPLANTISI



DENİZLİ TİCARET BORSASI ORTAK AKIL TOPLANTISI 
Denizli Ticaret Borsasının 17 Şubat 2018 tarihinde düzenlediği ortak akıl toplantısına Akhisar Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat ve Akhisar Ticaret Borsası Genel Sekreteri Gökben Dikili 
Altaş katılmışlardır. Tüm Ege Bölgesi borsalarının katıldığı toplantıda sorunlar ve çözüm önerileri 
istişare edilmiştir.

Borsa Yönetiminden Yeni Seçilen 
Esnaf Odalarına Ziyaret 
Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Alper Alhat , meclis Başkanı Bahattin Alkın, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şerif Şerifoğlu,

Yönetim Kurulu üyeleri Zekeriya Kemahlı, İbrahim 

Aslan ve Mehmet Yılmaz seçimleri yeni tamamlanan 

esnaf odalarına tebrik ziyaretinde bulundular.

Terziler Konfeksiyoncular Ve Giyim Sanatları Odası 

Başkanı Sami Ekerbiçer, Tuhafiyeciler Ve Manifat-

uracılar Odası Başkanı Ruşen Üren, Berberler Odası 

Başkanı Zekeriya Açıkgöz, Kahveciler Odası 

Başkanı Erkin Güney, Elekt. Elektronikçiler 

Motorcular ve Saatçiler Odası Başkanı Üzeyir 

Aslan, Bakkallar Odası Başkanı Zafer Kara, Esnaf 

ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Ali Men, 

Marangozlar Odası Başkanı Hüseyin Güleç, 

Tenekeciler, Doğalgaz veSıhhı Tesisatçılar Odası 

Başkanı Tahir Memişler, Manavlar ve Pazarcılar 

Odası Başkanı Mustafa Güral, Demirci, Nalbant, 

Araba Yapanlar Sanatkarlar Odası Başkanı Ersen 

Tepeci, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Osman 

Çakar ile görüşerek yeni dönem projeleri hakkında 

bilgiler alındı. Akhisar esnafının sorunlarının da 

dile getirildiği görüşmelerde ileriki günlerde birlikte 

işbirliği içerisinde yeni projelerle Akhisar ekonomis-

inin canlandırılması konuları görüşüldü.

Yeni Dönemlerinin Akhisar’a hayırlı uğurlu olması 

dileklerinde bulunuldu.

19.02.2018

20.02.2018

ŞUBAT 2018



MART 2018
Rıfat Hisarcıklıoğlu 
Ziyareti

13.03.2018



Nefes Kredisi 
Tanıtım Toplantısı

Akhisar Ticaret Borsasi Yönetimi Tebrik Ziyaretlerine Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Baskani Alper Alhat, Meclis Baskani Bahattin Alkin, Yonetim Kurulu Baskan Yardimcisi 

Serif Şerifoğlu, Meclis Uyeleri Ibrahim Aslan ve Kazim Erturk ve Genel Sekreter Gökben Dikili Altaş yeni 

secilen parti ve oda yönetim ve başkanlarına  tebrik ziyarettinde  bulundular

Borsa Yönetimini, CHP İlçe Başkanı  İsmail Fikirli ve yönetimi karşıladılar. Ziyaret sırasında ülkemizdeki 

zeytin ve zeytinyağ tüketiminin az; fiyatının ise market raflarında fazla olduğu, bunun çözümü için tüm 

kuruluşların beraber hareket etmesi gerekliliği görüşüldü. Alhat “  Akhisar'ın kalkınması için zeytin ve 

zeytinyağında doğallığa dönmemiz şarttır.Eski yöntemleri artık bırakmalıyız. Bizim  kendi sorunlarımızı 

kendimizin çözmesi gerekir. Bunun için dışarıdan bir kurtarıcı beklenmemelidir. Akhisarda’ ki tüm odalar 

ve tüm siyasi parti temsilcileri belli dönemlerde birlikte toplantı düzenlemeli ve bu toplantılarda herkes 

üzerine düşen sorumluluğu almalıdır.' dedi. Fikirli “ Ziyaretiniz için teşekkür ederiz.Akhisar Çok özel ve 

güzel bir şehir. Ürün çeşitliği çok olan bir yer. Kıymetini bilmeliyiz. Bu yüzden hep birlikte şehrimiz için 

çalışmalar yapmalıyız” dedi.

31.03.2018

05.03.2018
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Ardından Akhisar Lokantacı, Köfteci ve Tatlıcılar 

Esnaf Odası ziyaret edildi. Başkan Pınar Güney yeni 

dönem yapacaklarından bahsederek “Bazı lokanta-

lar yemekten önce masaya zeytin ve zeytinyağ getiri-

yor ve bunu tüm lokantalara yaymamız gerekiyor. 

Akhisar'ı gastronomi alanında da tanıtarak, unutul-

maya başlayan tatlarımızın tekrar gün yüzüne 

çıkarılması gerekir. Değişik festivaller düzenlenerek 

özellikle Akhisar lokumunun kutulanarak markala-

ştırılması Akhisar'a büyük katma değer sağlayacak-

tır. Türk kahvesinin yanında mutlaka lokum ikram 

edilmesi gerekir. Bu yönde çalışmalarımızı 

başlatıyoruz” dedi Donbaycıoğlu Hanında yapılan 

çalışmalar, sektördeki garson açığı için yemek 

sunum bölümünün açılması gerekliliği  ve ortak 

yapılacak projeler üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Son olarak  Akhisar Şoförler ve Otomobilciler odası 

ziyaret edilerek Şoförler Odası Başkanı H. İbrahim 

Doğan ve ekibi  tebrik edildi ve  yeni atlattıkları 

seçimlerin ardından Akhisar için yapılabilecek yeni 

projeler görüşüldü. Alhat “ Biz Borsa olarak her 

zaman iyi projelerin , iyi işlerin yanındayız. Üzerim-

ize düşen neyse biz de onu yaparız” dedi. Doğan” 

ziyaretiniz için öncelikle çok teşekkür ederiz. Yöne-

timimizle birlikte üyelerimiz için iyi işler yapmaya 

devam edeceğiz. Şehrimiz için ne yapılması gereki-

yorsa her birlikte yapmak için biz de hazırız “ dedi.
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Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Alper Alhat,  Meclis Başkanı Bahattin 

Alkın, Yönetim, Başkan Yardımcısı Şerif Şeri-

foğlu ,Yönetim Kurulu üyeleri, İbrahim Aslan, 

Zeki Kemahlı, Meclis Üyeleri Ahmet Güngör,  

Kazım Ertürk ve Genel Sekreteri Gökben Dikili 

Altaş; Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan 

Genli ve yönetimine, makamında yeni başkanlık 

döneminin hayırlı olması için ziyarette bulundu. 

Borsa Yönetimi Esnaf Kefalet Kooperatifi 

Başkanı Hasan Genli ve ekibi karşıladı.

Alhat “ Öncelikleri şahsınızı ve Yönetim ve 

denetim kurulunuzu tebrik ederiz.Sizlerle birlik 

içerisinde yeni ve güzel projeler yapacağımıza 

inanıyoruz. Akhisarda’ ki tüm odalarla birlikte 

Akhisar’ımızın birlik beraberliği ve yapılacak 

işler için belli ve düzenli periyotlarda  toplantı 

düzenlemeliyiz.Böylelikle bir kontrol mekaniz-

ması geliştirilmiş oluruz. Zaman kaybedil

 

memelidir.Ayrıca'Akhisar için 10 senelik 

projeler masaya yatırılmalı bu projelerin iyi 

tasarlanması ve buna uygun hareket edilmesi 

gerekir dedi. Zeytine prim isteminden de 

bahseden Alhat 'Zeytinin neden prime ihtiyacı 

olduğu bir gün anlaşılacak' dedi.

Genli “ Zeytin Akhisar için çok büyük bir 

katma değere sahip . Zeytin hem sağlıklı hem 

de verimli. Katmadeğeri yüksek bu ürün 

halkımız için ciddi gelir kaynağı olmuştur.” 

Dedi. Yeni dönemde küçük esnafın daha çok 

kazanması ve kalkınması için yapılacak proje-

leri anlatarak devam etti. Ayrıca odaların 

gücünü Akhisar için arttırılmasının gereklil-

iğinden bahseden Genli 'Artık kabuklarımızı 

kırmalıyız ve Akhisarın kazanması için tüm 

kuruluşlar beraber hareket etmeliyiz.'dedi.

Ziyaretin sonunda Akhisar’daki büyük, küçük 

tüm odaların birlikte toplanarak,  Akhisar için 

yapılabileceklerin güç birliği içerisinde yapıl-

ması konusunda fikir birliğine varıldı.

06.03.2018

Akhisar Ticaret 
Borsası’ndan  
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi 
Ziyareti

MART 2018



NİSAN 2018

Tarım 4.0 temasıyla kapılarını açan Türki-
ye’nin en büyük tarım fuarı Agroexpo'ya 
Manisa ve Akhisar damga vurdu. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıba-
ba'nın da ziyaret ettiği Manisa ve Akhisar 
Ticaret Borsası'nın standı, tarımda devrime ev 
sahipliği yaptı. Akhisar Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Alper Alhat, “Akhisar, 
tarımda 4.0 için en uygun yer. Yatırımcımız, 
üreticimiz alt yapı olarak hazır. Bölge olarak 
tarımda devrime hazırız. Biz zeytini zaten 
otomasyonla topluyoruz. Artık kendi kendine 
sürülebilen traktörlerin devri başlıyor. Akhisar 
pilot bölge ilan edilirse biz de Tarım 4.0 için 
çalışmalara hemen başlarız” dedi.

Geçtiğimiz yıl Türk zeytin ve zeytinyağının 
buluşma yeri olan Olivtech Fuarı'nda büyük 
ilgi gören Manisa ve Akhisar Ticaret Bor-
sası'nın ortak standı, bu kez 500 milyon 
dolarlık iş hacmi hedefiyle açılan Agroexpo'da 
fuarın yıldızı oldu. Manisa Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, 
Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Alper Alhat ve Keskinoğlu Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Keskinoğ-
lu fuar süresince sektör temsilcileriyle 
biraraya geldi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba ile Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar fuar 
açılışının ardından Manisa ile Akhisar ticaret 
borsalarının ortak standını ziyaret etti. Akhis-
ar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, 
Bakan Fakıbaba'ya zeytin ve zeytinyağında 
Türkiye'nin vitrini konumuna geldiklerini 
belirterek, fuarın ana teması olan “Tarım 4.0” 
için destek istediklerini söyledi. Alhat, “Te-
knoloji, tarım sektöründe her geçen gün 
kendini daha fazla hissettiriyor. Verimlik, 
kazanç ve kaliteyi artırarak üreticinin işlerini 
kolaylaştıran teknolojiler artık bir zorunluluk 
halini aldı. Gerek sağladığı gelir, gerekse 
ekonomik istihdamdaki payı ile tarım sektörü 
ülkemiz için en önemli sektör durumunda. Bu 
yüzden hem verimlilikte hem de istihdamda 
değişime pozitif etki edecek olan Tarım 4.0'ı 
çok önemsiyoruz” dedi.

01.04.2018
Akhisar tarımda 
4.0 Adayı

TARIM 4.0 
AKHİSAR'A YAKIŞIR

Agroexpo'ta 
Manisa ve 
Akhisar'a tam not

MART 2018



Akhisar'ın salça, beyaz et ile zeytin ve zeytin-

yağı sektöründe geldiği konumu küresel 

arenaya taşıması için durmaksızın çalıştığını 

söyleyen Alhat, “Biz tarımda 4.0'a geçmek için 

hazırız. Yatırımcımız da buna hazır üreticimiz 

de hazır. Bununla ilgili bilinçlendirme 
çalışmalarına bir an önce işlerlik kazandırıl-

masını istiyoruz. Tarımda 4.0'a geçilmesi için 

elimizden gelen tüm çabayı göstermek 

istiyoruz yeter ki Akhisar bu konuda pilot 

bölge olsun ve çalışmalar devlet eliyle 

başlatılsın” diye konuştu. Beyaz et sektöründe 

de ayrı bir destek beklediklerini ifade eden 

Alhat, “Türkiye kırmızı et ithal ediyor. Tav-

ukçuluk sektörü ise yıllardır, kaybettiklerini 

telafi etmek için daha büyük fedakarlıklarla 

çalışıyor. Bu sektörün desteklenmesi halinde 

kırmızı et ithalatına karşın inanıyoruz ki biz 

beyaz et ihracatını çok daha yukarılara 

taşırız” dedi.

Manisa Ticaret Borsası ile Akhisar Ticaret 

Borsası işbirliğinde düzenlenen yemek ise 

dünya tarımında söz sahibi ülkeleri ağırladı. 

Bakan Fakıbaba'nın da katıldığı yemekte 

İrlanda, Kosova, Romanya, Sırbistan, Sudan, 

Katar, Ürdün, Rusya, Nijerya, Bulgaristan, 

Azerbaycan ülkelerinin bakanları ve üst düzey 

yetkilileri hazır bulundu.

Öte yandan Hisar Zeytincilik Yönetim Kurulu 

Başkanı Fettah Gürmen de 300 rakıma kadar 

olan orman arazilerinde devletin çam fidanı 

diktiği alanların zeytin fidanı dikme şartıyla 

köylüle tahsisini gündeme getirdi. Gürmen, 

“Sadece Manisa bölgesinde 500 bin dekarlık 

böyle bir alanda çam fidanı dikip, 50 yıl sonra 

bunları ekonomiye kazandırmak için büyük 

çaba gösteriliyor. Oysa bu alanlar üreteciye, 

zeytin fidanı dikmek için tahsis edilse hem 

ekonomiye büyük kazanç sağlanır hem istih-

dam sorunu çözülür hem ağaç sayımızı ikiye 

katlarız. Bu da bize zeytin ve zeytinyağında bir 

numara yapar” dedi. Türkiye Ziraat Odaları 

Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın da 

destek verdiği öneri için Bakan Fakıbaba 

inceleme kararı aldı.

BEYAZ ET İÇİN 
DESTEK İSTEDİ

ORMAN ARAZİLERİ 
ÇAM YERİNE ZEYTİN DİKİN

DÜNYA TARIMI MANİSA VE 
AKHİSAR SOFRASINDA BULUŞTU

NİSAN 2018



Türkiye iş dünyasının çatı kuruluşları olan 
odalarda seçim maratonu başladı. Birçok Oda 
seçimlerinde iki ya da üç aday seçim yarışına 
girerken Akhisar Ticaret Borsası tek yürek 
oldu. Geçen seçimle göreve gelen ve 5 yıl 
başkanlık yapan Alper Alhat, tek liste olarak 
girdiği seçimde üyeler tarafından yeniden 
başkanlığa seçildi. Alhat, “Zeytinin başkenti 
olan Akhisar, seçimlerde de örnek bir tutum 
sergiledi. Üyelerimizin bizi yeniden seçmesinin 
bir tek nedeni var. O da borsamızın bu 5 yıl 
içinde üyelerine verdiği hizmettir. Biz durmay-
acağız, Akhisar'ın tüm istekleri yerine gelene 
kadar devam edeceğiz” dedi. 

Akhisar Ticaret Borsası genel kurulu, Borsa 
tarafından restore edilen ve geçtiğimiz gün-
lerde üyelerin kullanımına açılan tarihi Don-
baycıoğlu Han'da gerçekleştirildi. Üyelerin 
yoğun ilgisiyle karşılanan seçimde Akhisar 
Ticaret Borsası tek liste olarak seçime gitti. 
Mevcut Başkan Alper Alhat, üyeler tarafından 
yeniden başkan seçildi.  Alhat, 5 yıl önce ilk 
kez yönetime geldiklerinde Akhisar için 
gecesini gündüzüne katacak bir yönetim 
kurulu oluşturduklarını söyledi. 

Akhisar'ın bir zeytin kenti olmasına karşın, 
pazarlama açısından büyük önem taşıyan 
marka değerini yükseltmek için yola 
koyulduklarını söyleyen Alhat, üreticiyi 
bilinçlendirme çalışmalarının ardından 
“Zeytin Denince Akhisar” sözünün tüm sektör 
tarafından kabul gördünü belirtti. Alhat, 
Akhisar'ın tüm rakiplerini geride bırakan bir 
başarıya imza attığını ve bunda Borsa yöneti-
minin büyük rolü olduğunu ifade ederek, “Biz 
üyelerimize yol haritasını sunduk, onlar da 
bize destek verdi. Üyelerimizin bize verdiği o 
güç ile Akhisar için çalıştık. Bugün geldiğimiz 
noktada, 6 milyon olan zeytin ağacı sayımız 14 
milyona çıktı. Bölgemiz zeytin ve zeytinyağları 
bir çok ulusal ve uluslararası yarışmalarda 
ödül aldı. Türkiye'de sofralık zeytinin yüzde 
70'ini üretme başarısını gösteren Akhisar, iç 
piyasanın dışında son iki yılda ihracatını da 
yüzde 300'e varan bir artış sağladı. Tüm 
bunları bu kadar kısa sürede Borsa'mız önder-
liğinde tüm üreticilerimiz el ele vererek 
yaptık” dedi.

Akhisar'ın zeytinde olduğu gibi bir diğer 
başarısının da salça üretiminde olduğunu 
söyleyen Alhat, “Üreticilerimizi alternatif 
ürünlere yönlendirdik. Salça bunlardan 
sadece bir tanesi. Üç yıl önce öyle bir üretim 
gerçekleştirdik ki bu da sektörde Akhisar'ın 
damga vurmasına neden oldu. 

01.04.2018

Akhisar'da tek liste

BAŞARDIK 
ÇÜNKÜ EL ELE 
VERDİK 

Alhat yeniden 
başkan seçildi

Akhisar Ticaret 
Borsası'nda 
güçbirliği

NİSAN 2018



Türkiye genelindeki salça sanayindeki doma-
tesin yüzde 40’ını bölgemizde ürettik. Salça 
sektöründeki üretimin yüzde 30’unu yine 
Akhisar'ımızın salça fabrikaları üretti. Salça 
üretimi bakımından Dünya üçüncüsüyüz" 
diye konuştu. Tüm bunları yaparken özellikle 
markalı ürünlere büyük önem verdiklerini 
işaret eden Alhat, markalı ve ambalajlı ürün 
ihracatıyla hem üreticinin hem de Türkiye’nin 
kazanacağını söyledi. 

Seçim öncesi Akhisar'ın hizmet konusunda da 
güçbirliği yapmasının kendisini ayrıca mutlu 
ettiğini ifade için yine gecesini gündüzüne 
katacak, yine durmadan çalışacak bir ekiple iş 
başında olacağız Akhisar. Dökme zeytin dış 
satımında fon konulmasını için bakanlık 
nezdindeki girişimlerimizi artırarak sürdüre-
ceğiz. Zeytinyağının raf fiyatlarına düzenleme 
getirilmesi, iç tüketimin artırılması için tüm 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 
Zeytinyağında KDV'nin yüzde 1 olması için, halkımızın daha ucuz zeytinyağı alması için yaptığımız girişim-
lerin kısa sürede sonuç vereceğine inanıyoruz. Biz durmayacağız, üyelerimizin de durmaya niyeti yok. 
Akhisar'ımızın il olması için gerekli temaslarda da bulunuyoruz. Akhisar'ın tüm istekleri kabul edilene 
kadar devam edeceğiz. Bu dönem Akhisar'ın sesini, dünyanın duyduğu bir yıl olacak. ” diye konuştu. eden 
Alhat, “Bugün seçime tek liste girmemizin tek bir nedeni var. O da Akhisar'ın ekonomik ve sosyal açıdan 

AKHİSAR İÇİN 
ÇALIŞACAK

NİSAN 2018



Akhisar Ticaret Borsası'nda geçtiğimiz hafta 
gerçekleşen seçimin ardından yeni yönetim 
kurulu belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanı 
Alper Alhat, “Başarılı bir dönemi geride 
bıraktık. Borsamız ve üyelerimiz için planlayıp 
hazırlıklarını yaptığımız projelerimizi hayata 
geçireceğimiz yeni bir dönem olacağına 
inanıyoruz” dedi.
Akhisar Ticaret Borsası'nın geçtiğimiz Pazar 
günü yapılan seçimlerin ardından dün de 
Tarihi Donbaycıoğlu Han'da organ seçimleri 
yapıldı. Borsa yönetim kurulu başkanı, yeni 
yönetim kurulu, asil ve yedek üyeleri, borsa 
disiplin kurulu üyeleri, TOBB Genel Kurulu 
üyeleri, Meclis Başkan ve başkan yardımcıları 
ile katip üyenin seçimleri gerçekleşti. Mevcut 
Başkan Alper Alhat, yönetim kurulu başkanı 
seçilirken, Bahattin Alkın da yeniden Meclis 
Başkanlığı'na seçildi. Yönetim kurulu ise Şerif 
Şerifoğlu, Fevzi Ok,  Hüsem Sarıcalı, Kaan 
Ansal'dan oluştu. Meclis Başkan Yardım-
cılığı'nı Kazım Ertürk, ve Mustafa Cihangir, 
Katip Üyeliği Ahmet Güngör'ün yapacağı yeni 
yönetimde Genel Kurul Delegeleri ise 
Fehmi Yamanel ve Muhiddin Örnek , Meclis üyeleri Agah Emin Özdemir ve Mehmet Yılmaz, Disiplin Kurulu 
Başkanı Süleyman Ünlü, Denetim Kurulu Başkanı Zeki Kemahlı oldu.oldu. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı 
Alhat, yeni dönem için “Projelerimiz çok fazla ve devam etmek istiyoruz demiştik. Borsa üyelerimiz 
yaptıklarımıza bakarak, yeni projeler için tek yürek olup bize destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu. Alhat, önümüzdeki günlerde Fuar İzmir'de düzenlenecek Olivtech Fuarı için hazırlıklara 
başladıklarını, katılımcılara bu yıl büyük sürprizleri olduğunu söyledi. 

06.04.2018

Akhisar Ticaret Borsası'nda 
yeni yönetim belirlendi

NİSAN 2018



Yönetim Kurulu Başkanımız Alper Alhat, 
beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret 
etti.
Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni 
dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti.
 Alper Alhat da ziyaret sonrası yaptığı değer-
lendirmede şu ifadelere yer verdi: “Türki-
ye’nin en büyük zeytin şehri olan Akhisar’da 
zeytincilikle uğraşıyoruz. Akhisar’ın tanıtımı 
ile ilgili oda ve borsamızın çok büyük faydası 
oldu. Biz Akhisar’ımızı en etkin şekilde anlat-
manın yolunu TOBB’da bulduk. TOBB 
Akhisar zeytinimizi şehrimizi en iyi anlatabi-
lecek kurum oldu. Yeni dönemde iyi çalışma-
lara imza atacağız. Bunu hep birlikte 
yapacağız. Akhisar esnafı, sanayicisi, 
odalarımız ve borsalarımızdan çok umutlu. 
Bizde elimizden gelen her şeyi yapacağımıza 
inanıyoruz. Rifat Başkanımız Türkiye için çok 
önemli bir büyüğümüz, liderimiz. Türk iş 
dünyası adına çok önemli projelere imza attı. 
Bizde onun her zaman yanındayız”.

11.04.2018Akhisar Ticaret Borsasının
Rıfat Hisarcıklıoğlu Ziyareti

NİSAN 2018



Türkiye'nin zeytin başkenti Akhisar, gelecek 
için güçbirliği yaptı. Akhisar Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO) ile Akhisar Ticaret Borsası 
(ATB), ilçeye dört yıllık bir fakülte kurulması 
için birlikte çalışacak. Ayrıca Akhisar 
zeytininin küresel pazarda rekabetçi yapıya 
kavuşturulması için “Zeytin Tanıtım Konseyi” 
oluşturulmasına karar verildi.  

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, 
geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda ATSO 

Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Dr. Mehmet Ulusoy'u ziyaret ederek tebrik etti. Dr. Ulusoy, 
hedeflerinin makro yatırımları Akhisar'a çekmek olduğuna dikkat çekerek, tüm çalışmalarını buna göre 
planladıklarını söyledi. 

17.04.2018

18.04.2018

17.04.2018

Akhisar'da dev işbirliği

Kadın Kent 
Konseyi 
Ziyaret

BASIN BÜLTENİ

NİSAN 2018



Tarım 4.0 temasıyla kapılarını açan Türki-
ye’nin en büyük tarım fuarı Agroexpo'ya 
Manisa ve Akhisar damga vurdu. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıba-
ba'nın da ziyaret ettiği Manisa ve Akhisar 
Ticaret Borsası'nın standı, tarımda devrime ev 
sahipliği yaptı. Akhisar Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Alper Alhat, “Akhisar, 
tarımda 4.0 için en uygun yer. Yatırımcımız, 
üreticimiz alt yapı olarak hazır. Bölge olarak 
tarımda devrime hazırız. Biz zeytini zaten 
otomasyonla topluyoruz. Artık kendi kendine 
sürülebilen traktörlerin devri başlıyor. Akhisar 
pilot bölge ilan edilirse biz de Tarım 4.0 için 
çalışmalara hemen başlarız” dedi.

Geçtiğimiz yıl Türk zeytin ve zeytinyağının 
buluşma yeri olan Olivtech Fuarı'nda büyük 
ilgi gören Manisa ve Akhisar Ticaret Bor-
sası'nın ortak standı, bu kez 500 milyon 
dolarlık iş hacmi hedefiyle açılan Agroexpo'da 
fuarın yıldızı oldu. Manisa Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, 
Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Alper Alhat ve Keskinoğlu Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Keskinoğ-
lu fuar süresince sektör temsilcileriyle 
biraraya geldi.

Ulusoy, Türkiye'nin en önemli markalarının Akhisar'dan çıktığını da hatırlatarak, “Demek ki  bu 
topraklarda büyük bereket var. Bu bereketi daha da artırmak için hepimiz el ele vermeliyiz. Bunun için 
ilk olarak ilçemize 4 yıllık bir fakülte kazandırmak istiyoruz. Akhisar'da açılacak bir fakülte hem çocuk-
larımızın yüksek eğitimi hem de iş dünyasının nitelikli elaman açığını kapatacak en önemli yatırımdır” 
diye konuştu. Akhisar Ticaret Borsası'nın bu konuda destek vereceğinden emin olduğunu belirten 
ATSO Başkanı Dr. Ulusoy, “Oda'mızın ve Borsa'mızın daha yakın işbirliği yapması Akhisar'ın elini 
güçlendirecek, geleceği güvenle bakmasını sağlayacaktır” dedi.

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat,  ilçeye fakülte kazandırılması konusunda tam destek 
vereceklerini açıkladı. Alhat, “Bu konu üzerinde biz de geçmiş dönemde yoğun olarak çalıştık ve 
işbirliğiyle çok daha hızlı yol alacağımıza eminim” dedi. Akhisar ekonomisinin her geçen yıl giderek 
büyüdüğünü, bu başarının altında Akhisarlılara özgü girişimciliğin yattığını söyleyen Alhat, sadece 
fakülte değil, Akhisar için atılacak her adımda Oda'nın destekçisi olacaklarını söyledi. 

Görüşmede ayrıca Türkiye'nin sofralık zeytinin yüzde 70'ini üreten Akhisar'ın en önemli konularından biri 
de karara bağlandı. Buna göre, ATSO ve ATB önderliğinde ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin-
in de yer alacağı “Zeytin Tanıtım Konseyi” kurulacak. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alhat, konseyin 
Akhisar zeytinin küresel pazarda rekabetçi yapısını güçlendireceğini söyledi.  Öte yandan Alhat, geçtiğimiz 
hafta yapılan seçimin ardından ATSO'nun ilk kadın Meclis Başkanı olarak seçilen Feride 

HEDEF AKHİSAR'A FAKÜLTE 

ZEYTİN TANITIM KONSEYİ KURULACAK

NİSAN 2018



MAYIS 2018
03.05.2018

03.05.2018

AKGİAD 
ZİYARETİ

 AKHİSAR İLÇE TARIM ZIYARETİ



Olivtech’in yıldızı Akhisar 
Keyifli hayat için zeytin şart
KENAN MOLLA (AKHİSAR)
Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün zirvesine 
ev sahipliği yapan 8. Olivtech Fuarı, ilk 
günden Akhisar’ın gövde gösterisine sahne 
oldu.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 
İZFAŞ tarafından bu yıl ilk kez “Gurme 
İzmir” başlığıyla düzenlenen 8. Olivtech ile 9. 
Ekoloji İzmir fuarlarında, tüm gözler Akhisar 
standına çevrildi. Akhisar Ticaret Borsası ile 
Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
açılan stant, ilçenin önde gelen markalarına 
ev sahipliği yaptı. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu başta olmak üzere sektörün tüm 
temsilcileri Akhisar standına yoğun ilgi 
gösterdi. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Ahmet Güldal, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Akhisar Ticaret 
Borsası Başkanı Alper Alhat, Akhisar Ticaret ve 
Sanayi Odası başkanı Dr. Mehmet Ulusoy ve 
vatandaşlar katıldı. 

IZGARA ZEYTİN VE ZEYTİNLİ 
ÇAY REKOR KIRDI
Akhisar'ın ünlü faytonun yer aldığı stanta 
kurulan mutfak ise ünlü şefleri ağırladı. 

08.05.2018

9-12.05.2018
olivtech 2018

SEBZECİLER VE MEYVECİLER ODASI ZİYARET

MAYIS 2018



Yemek yazarı Sahrap Soysal'ın “Fuar Bereketi” olarak yaptığı zeytin aşuresi, ziyaretçilerden tam 
not aldı. Izgara zeytini tatmak isteyen ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaretçiler, 
Soysal'ın renkli sunumla hazırladığı zeytinyağlı yemeklerin tarifi almak için birbiriyle yarıştı. 
Neslihan Keskinoğlu'nun zeytinli çay ise fuarın en çok aranan lezzeti oldu.

1 MİLYON KİŞİYE ZEYTİNYAĞ 
Fuarın açıldığı gün İzmirli gazetecilerle yemekte buluşan Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper 
Alhat, zeytin ve zeytinyağının şifa kaynağı olduğunu belirterek, “Keyifli bir hayat için zeytin ve 
zeytinyağı kullanın. Kolesterolden, tansiyondan, obeziteden korunun” dedi. Zeytin ve zeytinyağı 
tüketiminin artması için öneriler gündeme getiren Alhat şöyle devam etti:
“Bugün hastanelerimizde 1 milyon kişiye yemek veriliyor. Bu yemeklerin reçetesi, devlet 
tarafından onaylıyor. Yemek yapan firmalar için şartnameye zeytinyağı kullanılsın diye madde 
eklenirse, her gün 1 milyon kişiye zeytinyağını yedirmiş oluruz. Buna eğitim kurumları da katıl-
malı. Okullarımızda çocuklarımıza zeytin, zeytinyağını anlatmalıyız, sağlık ve fen derslerinde bu 
konuyu işlemeliler. Bu durum, çocuklarımızın evlerinde ailelerini zeytinyağlı yemeklere 
yönlendirmesinde büyük etkisi olacaktır. 1 milyon ton bitkisel yağ ithal edeceğimize 1 milyon ton 
zeytinyağı üretelim ve bunu tüketelim” dedi. 

Daha sonra Akhisar Ticaret Borsası ile Akhisar Ticaret ve Sanayi Odasının organize ettiği yemeğe 
Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir’de katıldı. 

MAYIS 2018



  14-15.05.2018

26.05.2018
ÖDÜL TÖRENİ İFTAR YEMEĞİ

TOBB GENEL KURUL

MAYIS 2018



HAZİRAN
 2018

04.06.2018 

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan 
Akhisar Ziyareti 



EXİM Bank'tan 
Akhisar'a tam destek
Yıldırım: “Paramız pulumuz 
Akhisar'a”

Akhisar Ticaret Borsası ev sahipliğinde ihra-
catçılara yönelik toplantıya katılan Türk 
Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 
“Elimiz gözümüz Akhisar'ın üzerinde, para-
mız pulumuz da Akhisarlıların hizmetinde” 
dedi. Akhisar'a gönülden bağlandığını söyley-
en Yıldırım, “Kapımız kendilerine sonuna 
kadar açık” diye konuştu.

60 ülkeye zeytin ve zeytinyağı ihraç eden 
Akhisar, dış satımda atağa geçmek için yeni 
yol haritasını belirledi. Akhisar Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat'ın 
talebi üzerine düzenlenen toplantıya Türk 
Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile 
ihracat yapan ve ihracatı hedefleyen firma 
temsilcileri, çeşitli banka müdürleri katıldı. 
Yıldırım, Eximbank'ın olanaklarının nasıl 
verimli kullanılacağı konusunda katılımcılara 
bilgi verdi.

  13.06.2018

EXIMBANK GENEL 
MÜDÜRÜ TOPLANTI 

HAZİRAN 2018



"AKHİSAR'DAN ETKİLENDİK"
Toplantının yoğun ilgi görmesinin kendisini çok memnun ettiğini söyleyen Adnan Yıldırım, 
Eximbank'ın 31 yıllık tarihinde ilk kez Alhat'ın daveti üzerine Akhisar'a geldiklerine dikkat çekerek 
toplantı öncesinde ilçedeki her iki organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulunduklarını söyledi. 
Yıldırım, “Akhisar tarımda zeytin, zeytinyağı denince akla gelirdi. 2018’de ise Türkiye Kupası 
denildiğinde aklımıza çok büyük başarılarla geliyor. Kendine ait büyük markaları olan ve pek çok ilim-
izden önemli bir ilçe konumunda. Her iki organize sanayi bölgesiyle de oldukça iddialı. Akhisar'a 
sadece ticareti, sanayisiyle değil ev sahipliğiyle ve iki bin yıllık zeytin ağaçlarıyla gönülden bağlandık. 
Akhisar'dan çok etkilendik” dedi.
KAPIMIZ AKHİSAR'A AÇIK": Toplantının ise benzerlerinden farklı bir katılımcı yapısıyla 
gerçekleştiğini ifade eden Yıldırım, ihracat yapanlar kadar yapmak isteyenlerin de gelmesinin, diğer 
banka yetkililerin de olmasının Akhisar'ın potansiyelini gözler önüne serdiğini söyledi. Yıldırım, 
“Akhisar'da ihracat yapanlar artık bizimle çalışmaya başlayacak. Yapmak isteyenler de Türk Exim 
Bank’ın ekonomik imkanlarından cesaret alarak çalışma yapacaklar. Elimiz de gözümüz de Akhisar’ın 
üzerinde. Paramız pulumuz Akhisarlının hizmetinde. Kaynağımızın kullanımında da sigorta işlemler-
inde de her türlü Exim Bank işleminde Akhisarlı firmalara daha duyarlı olacağız. Kapımız onlara her 
zaman açık” diye konuştu. Akça Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Akça'nın, Akhisar'da bir irtibat 
ofisi açılıp açılmayacağı yönündeki sorusunu da yanıtlayan Yıldırım, Manisa Organize Sanayi Bölge-
si'nde bir irtibat bürolarının olduğunu hatırlatarak “Türk Exim Bank olarak Akhisar öncelikle 
çalışılacak yerler kapsamına giriyor. Yakın çalışma sürecimizi başlattık” dedi. Yıldırım, belli bir ihra-
catçı ve Exim Bank ile çalışan kitle oluşup ihracata yönelik gelişimin artmasıyla bunun da gündeme 
gelebileceğini ifade etti.

HAZİRAN 2018



Toplantıya katılan diğer banka bölge müdürlerine seslenen Alhat, “Sizler, bize güvenerek destek verdi-
niz ve sizlerin sayesinde bugün daha büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere yine hep birlikte, ele ele kol 
kola dev adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu. Alhat, bazı bankaların ise işletmelerin yanında olmadığı-
na, bunun Türk ihracatına zarar verdiğine dikkat çekerek, “Bu bankaları tüm iş dünyası biliyor. Onları 
uyarıyoruz. Eğer siz Türkiye'nin bugün yanında olmazsanız biz de sizin yanınızda olmayız” dedi.

ALHAT: “AKHİSAR 
İHRACATLA BÜYÜYECEK"
Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Alper Alhat ise ihracat yapan ve 
yapmayı düşünenlere kredi imkanı sunun 
Türk Exim Bank'ın çizdiği yol haritasının 
çok önemli olduğunu söyledi. Alhat, “60 
ülkeye ihracat yapan, ekonomi büyüklüğüyle 
bir çok ili geride bırakan Akhisar, büyüme-
sini dış pazarda da sürdürmek zorunda. 
Bunun için tüm ihracatçılarımız hazır. 
Yapmamız gereken tek şey, belirlediğimiz 
hedef doğrultusunda Türk Exim Bank'ın 
sunduğu imkanları da arkamıza alarak, 
onun yol göstericiliğinde ticaret yapmak. 
Akhisar kalkındıkça, markaları büyüdükçe 
arzu ettiğimiz noktaya çok daha hızlı 
kavuşuruz” dedi.

“BİZ DE SİZİN YANINIZDA 
DEĞİLİZ"
Alhat, hem Borsa hem de Akhisar Ticaret ve 
Sanayi Odası üyelerine toplantıya göster-
dikleri ilgi nedeniyle nedeniyle teşekkür etti. 

HAZİRAN 2018



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup başkan vekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Manisa 2. sıra 
Milletvekili Adayı Vehbi Bakırlıoğlu 24 Haziran seçimleri öncesinde, İlçe başkanı Av. İsmail Fikirli, yöne-
tim kurulu üyeleri ile birlikte, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat’ı ziyaret etti.
 
Zeytin üreticilerinin en önemli sorunu olarak ortaya sofralık zeytine pirim verilmesine yönelik taleplerin 
gündeme getirildiği ziyarette CHP’li adaylar Özel ve Bakırlıoğlu taleplerin karşılanması için TBMM’de 
mücadele edeceklerini söyledi.
 
Ziyarette konuşan Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat son 10 yılda Akhisar’da ağaç sayısını 6 
milyon artırarak 14 milyona çıkardıklarını bu uzun soluklu süreçte üreticinin üzerine düşen tüm görevleri 
yerine getirdiğini söyledi. Türkiye’de sofralık zeytinde tuz oranını düşürerek tüketimi yılda 100 bin ton 
artırdıklarına dikkat çeken Alhat, artık zeytinyağında da kalite açısından söz sahibi olduklarını  anlattı.

ÖZEL VE BAKIRLIOĞLU’DAN 
AKHİSAR TİCARET BORSASINA SÖZ

KDV düşecek Prim Gelecek

19.06.2018

CHP ZİYARETİ

HAZİRAN 2018



AĞUSTOS
 2018

10.8.2018

14-15.8.18 MAKİNE 
OPERATÖRÜ EĞİTİMİ

BEKİR 
PAKDEMİRLİ 

AKHİSAR 
ZİYARETİ



EYLÜL
 2018
05-08.09.2018

WORLDFOOD FUARI
20.09.2018   

DIŞ TİCARET 
SEMİNERİ



EKİM
 2018

Kalite yönetim sistemlerinde ISO-9001 standardında değişikliğe gidilmiş olup ISO 9001 -2015 versiyonu 
olarak güncellemeler yapılmıştır. Akhisar Ticaret Borsası ISO 9001-2015 versiyonu değişikliklerinin yapıla-
bilmesi için, Kalite Yönetim Sistemi sorumlumuza Olgu Danışmanlık firması danışmanı  Zihni Erderen  
tarafından 1 günlük  Risk Yönetimi eğitimi verilmiştir.

30.10.2018

02.10.2018

RİSK
YÖNETİMİ

EĞİTİMİ

MANİSA TSO ZİYARETİ



KASIM
 2018

24.11.2018 

DÜNYA 
ZEYTİN GÜNÜ



ARALIK
 2018

30.11.2018 

14.12.2018 
TİBOS 
BİLGİLENDİRME 
EĞİTİMİ 

SIRHA 
FUARI 


