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1. Derneğe asli üye olmak isteyen kişiler yazılı olarak başvuruda bulunurlar.  
 
2. 5253 sayılı yasadaki kısıtlamalara tabi olmamalıdır. 
 
3. Aday üyeler; sektöründe ve Antalya’da iyi tanınan, iş etik kurallarına uyan, ileri teknoloji kullanan, yenilik, 

icat veya inovatif faaliyetlerle yüksek katma değer yaratan veya sektöründe vergi, ciro ve istihdamı ile 
Antalya ekonomisine katkı koyan iş insanı olmalıdır. 
Aday üye işinde, sosyal yaşantısında başarılı ve lider pozisyonuna gelmiş olmalıdır.        
Aday üyenin tahsili ve işindeki başarısı ne olursa olsun dernek üyeleriyle uyum sağlayabilmesi ve derneğe 
ufuk kazandırıcı yararlı yönünün olması şarttır. 

 
4. Ticaret ya da üretim yapanlar için; 25 Milyon TL ciro ve/veya 25 kişi istihdam 

Hizmet üretenler için; istihdam çok ön planda olmamak kaydıyla 2,5 Milyon TL ciro ve/veya 100.000 TL 
vergi 
İnovatif iş yapanlar ve nitelikli hizmet üretenler ayrıca değerlendirilir. 
Kadın adaylarda rakamsal veriler ön planda tutulmayabilir. 

 
5. 25 yaşını bitirmiş olmalı, firmasının kurucusu veya ortağı, firmasını temsile yetkili Yönetim Kurulu Başkanı 

veya Yönetim Kurulu üyesi olmalıdır. 
 
6. Antalya ili sınırları içerisinde herhangi bir ticaret ve sanayi odasına, aktif olmak kaydıyla en az 3 yıl kayıtlı 

olmalıdır.  
 
7. Aday üye, üyelik başvurusundan önce davet edildiği olağan toplantıların en az ikisine katılmalıdır. 
 
8. Üye önerisinde bulunan asli üyelerin, ANSİAD’a en az 3 yıllık üyeliği olmalı, üyelik şartlarını yerine getirmiş 

olmalı, üyeliğe alınacak kişinin toplantılara katılımı ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda 
takipçisi olmalıdır. Ayrıca önerilen adayın sektöründen en az 3 kişinin aday üye hakkında kanaatlerine 
başvurulmalıdır. 

 
9. Aktif üyeliği devam eden veya aktif iş hayatının sona ermesiyle istifa eden üyelerin; aynı şirket bünyesinde 

hissedarlığı da olan 2. kuşak temsilcilerinin, adaylık başvurularında giriş aidatı alınmaz. 
 
10. Kanunlar gereği şirketleşememeleri nedeniyle hukuk bürosu sahipleri asli üye olamazlar. 
 
11. Ticaret Odası’na 5 yıldan beri kayıtlı olmak, merkezi Antalya’da bulunmak şartıyla tüzel kişiler de 

derneğimiz üyesi olabilir. Tüzel kişiyi, ilimizde veya bölgemizde kurumunu temsil etme yetkisine sahip olan 
kişi temsil eder. Bu kişinin temsil yetkisi yeni bir bildirime kadar devam eder.   

 
12. Türkiye’de yerleşme hakkına sahip yabancı uyruklu gerçek kişiler Yönetim Kurulunun uygun görmesi 

halinde derneğin Asli Üyesi olabilirler. Türk vatandaşlarında aranan koşullar yabancı üyeler için de 
geçerlidir. Bu koşullara sahip yabancı uyruklu kişiler de üyelik vecibelerini yerine getirdikleri sürece seçme 
ve seçilme hakkına sahiptirler. 

 
13. Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaatı inceler ve karar verir. Sonucu 

müracaat sahibine yazılı olarak bildirir. Üyeliğin kabul ve reddi için gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. 
 


