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ALANYA YARDIMLAŞMA PLATFORMUNDAN ODAMIZA ZİYARET VE YARDIM KAMPANYASINA 

DESTEK

BİR ÇOK SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDAN 

OLUŞAN ALANYA YARDIMLAŞMA 

PLATFORMU’ NUN YÖNETİCİLERİ 28 ARALIK 

2016 TARİHİNDE ODAMIZA BİR ZİYARET 

GERÇEKLEŞTİRDİ. ALANYA ÇEVRE KORUMA 

VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKAN VE 

YÖNETİCİLERİNİN DE BULUNDUĞU 

ZİYARETTE, ALANYA DAYANIŞMA 

PLATFORMU TARAFINDAN ORGANİZE 

EDİLEN “SURİYE'Yİ SOĞUK VE AÇLIKTAN, 

İNSANLIĞI UTANÇTAN KURTARALIM" ADLI 

YARDIM KAMPANYA İLE İLGİLİ KARŞILIKLI 

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULDU VE SÖZ 

KONUSU YARDI KAMPANYASINA KURU 

BAKİYAT VE BATTANİYE ALINMASI 

AMACIYLA ODAMIZDAN DA MADDİ DESTEK 

VERİLDİ.



ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

www.altso.org.tr

ALANYA HAL KOMİSYONCULARI DERNEĞİ’NİN ORGANİZE ETTİĞİ KAYNAŞMA YEMEĞİNE 

İŞTİRAK EDİLDİ-

ALANYA HAL KOMİYONCULARI 

DERNEĞİ TARAFINDAN 20 

OCAK 2017 GÜNÜ ORGANİZE 

EDİLEN KAYNAŞMA YEMEĞİNE 

İŞTİRAK EDİLDİ. 
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ALANYA MERKEZ MAHALLE MUHTARLARINDAN ODAMIZA ZİYARET

28 ARALIK 2016 

GÜNÜ ALANYA 

MERKEZ 

MAHALLE 

MUHTARLARI 

BAŞKANI HASAN 

ÖNER VE 

MAHALLE 

MUHTARLARI 

ODAMIZA BİR 

ZİYARET 

GERÇEKLEŞTİRDİ

LER. 
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF.DR.MUSTAFA ÜNAL’ A ZİYARET-11 OCAK 2017

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

REKTÖRÜ SAYIN PROF. DR. 

MUSTAFA ÜNAL’ A 11 OCAK

2016 TARİHİNDE MAKAMINDA 

BİR ZİYARET 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

ÜNİVERSİTE SİVİL TOPLUM 

KURULUŞLARI İŞBİRLİĞİ 

KONULARINDA KARŞILIKLI 

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE 

BULUNULDU.  
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ALANYA KAYMAKAMI MUSTAFA HARPUTLU’ YA ZİYARET-19 OCAK 2017

16 OCAK 2016 TARİHİNDE 

GÖREVİNE BAŞLAYAN 

ALANYA KAYMAKAMIMIZ 

SAYIN MUSTAFA 

HARPUTLU’YA 19 OCAK 2016 

TARİHİNDE DİĞER ODA 

BAŞKANLARI İLE BİRLİKTE 

MAKAMINDA ZİYARET

EDİLDİ. 
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EĞİTİM ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.

ALTSO AKADEMİ ADI 

ALTINDA YÜRÜTTÜLEN 

ODAMIZ EĞİTİM 

FAALİYETLERİ TÜM 

HIZIYLA DEVAM EDİYOR. 

ŞUAN DEVAM EDEN 

EMLAK DANIŞMANLIĞI, 

İŞARET DİLİ VE 

FOTOĞRAFÇILIK 

EĞİTİMLERİNİN YANINDA 

2017 YILI 1. DÖNEM 

KİŞİSEL GELİŞİM 

SEMİNERLERİNE ŞUBAT 

AYI İÇERSİNDE 

BAŞLANILMASI 

PLANLANIYOR.
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TEŞEKKÜRLER

ODA YÖNETİM KURULU 
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TANIM DEĞİŞİKLİĞİ OLMUŞ NACE KODLARI
NACE KODU YENİ TANIMI

10.71.02 Fırın ürünleri imalatı (ekmek, sade pide, simit vb. dahıl, taze pastane ürünlerinin imalatı hariç)
26.51.08

Yön bulma pusulaları ile diğer seyrüsefer alet ve cihazlarının, radar ve sonar cihazlarının imalatı (hava, kara ve deniz 
taşımacılığında kullanılanlar dahıl)

28.22.13
Diğer kaldırma, taşıma, yükleme veya boşaltma makinelerinin imalatı (teleferikler, telesiyejler vb. için çekme mekanizmaları,
tarımsal kullanım için yükleme makineleri, akıllı raf sistemleri ve diğerleri)

47.51.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer tekstil ürünleri perakende ticareti (tuhafiye ürünleri ve dikiş ipliği hariç; diğer 
iplikler, gazlı dokumalar, gaz lambası fitili, araba örtüleri vb. dahıl)

47.79.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ikinci el eşya perakende ticareti (ikinci el motorlu kara taşıtları ve motosiklet 
parçaları hariç)

47.99.11
Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında yapılan perakende ticaret (ev ev dolaşarak veya komisyoncular tarafından perakende olarak 
yapılanlar)

49.31.04 Halk otobüsü/otobüs ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı
52.23.04

Havaalanı işletmeciliği (uçak pisti işletme, yolcu terminali ve havayolu şirketlerinin kendi bilet satış hizmetleri dahıl; havaalanı yer 
hizmetleri ve bilet acentelerinin faaliyetleri hariç)

56.10.06
Döner, lahmacun ve pidecilik (içli pide (kıymalı, peynirli vb.)) faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahıl, 
imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

56.10.09
Pastanelerin ve tatlıcıların (sütlü, şerbetli vb.) faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahıl, imalatçıların ve al 
götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

56.10.19 Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafe ve kafeteryaların faaliyetleri
56.30.02

Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler (içecek ağırlıklı hizmet veren), meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde 
içecek sunum faaliyeti

84.13.12
Genel ekonomik, ticari ve işgücü ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (genel ekonomi politikalarının oluşturulması, teşvik faa liyetleri, 
patent işleri, genel istihdam politikaları, metroloji işleri, istihdam vb.)

85.31.12 Kamu kurumları tarafından verilen teknik ve mesleki ortaöğretim (ortaokul/lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim hariç)

85.31.13 Kamu kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik genel ortaöğretim (ortaokul/lise) faaliyeti

85.31.14 Özel öğretim kurumları tarafından verilen genel ortaöğretim (ortaokul/lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim hariç)

85.31.16 Özel öğretim kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik genel ortaöğretim (ortaokul/lise) faaliyeti

85.32.10 Kamu kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik teknik ve mesleki ortaöğretim (ortaokul/lise) faaliyeti

85.32.11 Kamu kurumları tarafından verilen teknik ve mesleki ortaöğretim (ortaokul/lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim hariç)

85.32.12
Özel öğretim kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik teknik ve mesleki ortaöğretim (ortaokul/lise) 
faaliyeti

85.32.13
Özel öğretim kurumları tarafından verilen teknik ve mesleki ortaöğretim (ortaokul/lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim 
hariç)

85.59.05 Orta öğretime, yükseköğretime, kamu personeli vb. sınavlara yönelik kurs ve etüt merkezlerinin faaliyetleri
85.60.02

Eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık (yurt dışı eğitim danışmanlığı dahıl), test değerlendirme, öğrenci 
değişim programlarının organizasyonu, yaprak test ve soru bankası hazırlama gibi eğitimi destekleyen öğrenim dışı faaliyetler)

94.11.05 Ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları ve üst kuruluşlarının faaliyetleri
96.02.01

Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu 
salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)



DEĞİŞME
NEDENİ MEVCUT NACE KODU DEĞİŞİKLİK SONRASI NACE KODLARI MESLEK GRUPLARI

BÖLÜNMÜŞ
SINIF 08.93.01 Tuz ocakçılığı(deniz, göl, kaya, kaynak), tuzun

elenmesi ve kınlması dahil

08.93.01 Kaya tuzunun çıkarımı (tuzun elenmesi ve kırılması dahil) 
(tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç) 16. MESLEK GRUBU

08.93.02 Deniz, göl ve kaynak tuzu üretimi(tuzun yemeklik tuza 

dönüştürülmesi hariç 16. MESLEK GRUBU

BÖLÜNMÜŞ
SINIF

45.20.05 Motorlu kara taşıtlarının karoser ve kaporta 

onanmı vb. faaliyetler(kapı, kilit, cam, boyama, çarpma 

onanmı vb.)

45.20.05 Motorlu kara taşıtlarının karoser ve kaporta onarımı vb. 

faaliyetler(kapı, kilit, cam, boyama, çarpma onarımı vb.)
14. MESLEK GRUBU

45.20.09 Motorlu kara taşıtlarının sadece boyanması faaliyetleri 14. MESLEK GRUBU

BÖLÜNMÜŞ
SINIF 80.20.01 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri(hırsız ve 

Yangın alarmı, elektronik kasa gibi güvenlik sistemlerinin 

kontrolü, kurulumu, bakımı, alınan alarm sinyali ile sistemin

doğrulanması ve polis, itfaiye gibi birimlerin harekete 

geçirilmesi)

80.20.01 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri(hırsız ve yangın alarmı, 
elektronik kasa gibi güvenlik sistemlerinin kontrolü, kurulumu, bakımı, 
alınan alarm sinyali ile sistemin doğrulanması ve polis, itfaiye gibi 
birimlerin harekete geçirilmesi)

21. MESLEK GRUBU

80.20.02 Başka yerde sınıflandırılmamış yangın önleme/söndürme 
hizmetleri 21. MESLEK GRUBU

BÖLÜNMÜŞ
SINIF

47.99.11 Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında yapılan 

perakende ticaret(ev ev dolaşarak veya komisyoncular 

tarafından perakende olarak yapılanlar)(seyyar satıcılar 

dahil, motorlu araçlarla yapılanlar hariç

47.99.11 Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında yapılan perakende ticaret(ev 

ev dolaşarak veya komisyoncular tarafından perakende olarak yapılanlar)
01 MESLEK GRUBU

47.81.12 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla gıda ürünleri ve 

içeceklerin(alkollü içecekler hariç) perakende ticareti
01. MESLEK GRUBU

47.82.03 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla tekstil, giyim eşyası ve 

ayakkabı perakende ticareti
04. MESLEK GRUBU

47.89.19 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla diğer malların perakende 
ticareti

01. MESLEK GRUBU

BÖLÜNMÜŞ
SINIF

47.99.13 Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında motorlu 

araçlarla çeşitli malların perakende ticareti

47.81.12 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla gıda ürünleri ve 

içeceklerin(alkollü içecekler hariç) perakende ticareti
01. MESLEK GRUBU

47.82.03 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla tekstil, giyim eşyası ve 

ayakkabı perakende ticareti
04. MESLEK GRUBU

47.89.19 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla diğer malların perakende 
ticareti

01. MESLEK GRUBU

KOD
DEĞİŞİKLİĞİ

47.71.10 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda 

kullanılmış giysiler ve aksesuarlarının perakende ticareti

47.71.10 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kullanılmış giysiler 

ve aksesuarlarının perakende ticareti
04. MESLEK GRUBU

47.79.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kullanılmış giysiler 

ve aksesuarlarının perakende ticareti
04. MESLEK GRUBU

YENİ KOD 25.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon 

metal ürünlerin imalatı

25.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal 

ürünlerin imalatı
13. MESLEK GRUBU

BİRLEŞMİŞ
KOD

71.12.11 Yapı denetim kuruluşları (a sınıfı)

71.12.14 Yapı denetim kuruluşları 21. MESLEK GRUBU71.12.12 Yapı denetim kuruluşları (b sınıfı)

71.12.13 Yapı denetim kuruluşları (c sınıfı)



ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

www.altso.org.tr


