
Müstakil Sanayici
ve 

İşadamları Derneği



11.000’dən çox
üzvlə

60.000’dən çox
şirkəti təmsil edir...

1.600.000 nəfərin 
məşğulluğunu təmin edirik.

95 fərqli ölkədə 
ümumilikdə...

225 məntəqədəyik.



MİSSİYA VİZYON DƏYƏRLƏR



Yerli və beynəlxalq səviyyədə müstəqil 
fəaliyyət göstərən sahibkarlar dərnəyi 
olaraq, əvvəlcədən müəyyən etdiyimiz 
prinsip və dəyərləri paylaşaraq üzv 
sayımızı artırmaq, üzvlərimiz arasındakı 
birliyi inkişaf etdirmək və qurum daxilində 
sahib olduğumuz bu birlik və bərabərlik 
ruhu ilə ölkələrimizin maddi və mənəvi 
yöndən inkişafına dəstək olmaqdır. 

MİSSİYAMIZ



Azərbaycan və Türkiyə İş Dünyasının prinsipli 
və dəyər əsaslı biznesmenlərini, ədalətli 
dünya idealogiyası ilə, innovativ mühitdə bir 
araya gətirmək, qardaşlıq düşüncəsini 
ortaqlıq mədəniyyəti ilə birləşdirərək qlobal 
iqtisadiyyatın əsas iştirakçılarından olmaq.  

VİZYONUMUZ



ü Halal, Haram Düşüncəsi
ü Ədalətli Bölgü
ü Etibarlılıq
ü Dürüstlük
ü Həmrəylik
ü Comərdlik
ü Məhsuldarlıq
ü İnkişaf
ü Ətraf Mühit Düşüncəsi
ü Ləyaqət
ü Mərhəmət

DƏYƏRLƏRİMİZ



MÜSİAD Azərbaycan 
2018-ci ilin əvvəlində aktiv 
fəaliyyətə başlamışdır

55 rəsmi üzvümüzlə

3950 nəfərin 
məşğulluğunu təmin 
edirik.



MÜSİAD Azərbaycan’da

60 % - dan çox 9 nəfərlik
Üzvümüz Azərbaycan vətəndaşı 
olan sahibkarlar və iş adamlarıdır.

İdarə heyəti

7 komitə
və
Karzı Hasen Sandığı

ilə fəaliyyətimizə davam edirik.



MƏQSƏDLƏRİMİZ

Dəyər Kriteriyalarının 
İnkişafı

MƏDƏNİ İNKİŞAF

SEKTOR İNKİŞAFI

ŞƏXSİ İNKİŞAF
İnsan Faktorunun İnkişaf 

etdirilməsi

KORPORATİV İNKİŞAF
İş ve İşləmə 

Sistemlərinin İnkişafı
Bazarın İnkişaf etdirilməsi

SOSİAL İNKİŞAF
Ölkənin və Cəmiyyətin 

İnkişafı



 “Networking” görüşlərini təşkil edər. 

 Yeni bazarlar əldə etməyinizi təmin edər. 

 Daxili və Xarici tur gəzintiləri təşkil edər.

 Sosial bir ətraf yaratmağınıza köməklik edər.

 Qlobal ticarət əlaqələri qurmağınıza yardım edər. 

 Sahibkarlar və biznesmenlərlə üzvlərini bir araya gətirər. 

ÜZVLƏRİMİZƏ FAYDALARIMIZ



 Yerli mühitdən beynəlxalq mühitə qədər böyük bir 
“networking” bağlantısını bir telefon qədər yaxın edər.

 Kiçik, orta və böyük bizneslərin iş və işləmə 
sistemlərinin inkişaf etdirilməsini və insan, informasiya, 
pul ünsürlərinin bir arada və uyğun şəkildə daha yaxşı 
idarə edilməsini təmin edər.

 Bütün sektorlar üçün, daxili və xarici 
bazarların araşdırılmasına, inkişafına;  
istehsalçıdan istehlakçıya, satıcıdan 
alıcıya gedən yolların açılmasına 
öncəlik verir.

 Üzvlərinin işlərinin inkişaf etməsinə 
dəstək olacaq məsləhətlər verir və 
vizyonlar həyata keçirir.



 MÜSİAD üyelerinin ilişki geliştirmelerini, 
yeni iş bağlantıları ve ortaklıklar 
kurabilmesini sağlar.

 Türkiye’nin en büyük sektörel karma 
fuarını iki yılda bir MÜSİAD düzenler.

 MÜSİAD, hazırladığı raporlar ve 
düzenlediği organizasyonlar aracılığıyla, 
bürokrasiye doğrudantemas eder ve 
üyelerin sorunlarını ilgili kurum ve kişilere 
doğrudan iletir.
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