
Müstakil Sanayici
ve 

İşadamları Derneği



11.000’den fazla
üyemizle

60.000’den fazla
işletmeyi temsil ediyor...

1.600.000 kişiye 
istihdam sağlıyoruz.

95 farklı ülkede 
toplamda...

225 noktadayız.



MİSYON VİZYON DEĞERLER



Ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız 
ve bağlantısız hareket eden bir işadamları 
derneği olarak, önceden belirlediğimiz ilke 
ve değerleri paylaşarak üye sayımızı 
artırmak, üyelerimiz arasındaki 
dayanışmayı geliştirmek ve kendi içimizde 
sağladığımız bu birlik ve beraberlik ruhuyla 
ülkelerimizin maddi ve manevi yönden 
gelişmesine katkıda bulunmaktır.

MİSYONUMUZ



Azerbaycan ve Türkiye İş Dünyasının ilkeli ve 
değer esaslı girişimci iş adamlarını, adil 
dünya ülküsüyle, yenilikçi bir ortamda 
buluşturmak, kardeşlik bilincinin ortaklık 
kültürüyle birleştirerek küresel ekonominin 
etkin oyuncularından olmak.

VİZYONUMUZ



ü Helal Haram Bilinci
ü Adil Paylaşım
ü İtibar
ü Doğruluk
ü Dayanışma
ü Cömertlik
ü Verimlilik
ü Gelişim
ü Doğa Bilinci
ü Ehliyet ve Liyakat
ü Merhamet

DEĞERLER



MÜSİAD Azerbaycan 
2018 Yılı başında aktiv 
faaliyete başlamışdır. 

55 resmi üyemizle

3950 kişiye istihdam 
sağlıyoruz.



MÜSİAD Azerbaycan’da

60 % - dan fazla 9 kişilik
Üyemiz Azerbaycan vatandaşı 

işadamlarıdır
Yönetim kurulu

7 komite
ve
Karzı Hasen Sandığı

ile faaliyetimize devam ediyoruz.



AMAÇLARIMIZ

Değer Ölçülerinin 
Geliştirilmesi

KÜLTÜREL GELİŞİM

SEKTÖREL GELİŞİM

KİŞİSEL GELİŞİM
İnsan Unsurunun 

Geliştirilmesi

KURUMSAL GELİŞİM
İş ve İşleyiş Sistemlerinin 

Geliştirilmesi
Piyasanın Geliştirilmesi

TOPLUMSAL GELİŞİM
Ülkenin ve Toplumun 

Kalkınması



 “Networking” buluşmaları sağlar. 

 Yeni pazarlar bulmanızı sağlar. 

 Yurt içi ve yurt dışı geziler organize eder.

 Sosyal bir çevre oluşturmanıza yardımcı olur.

 Küresel ticari ilişkiler kurabilmenize imkan sağlar. 

 Girişimciler ve iş adamları ile üyelerini bir araya getirir. 

ÜYELERİMİZE FAYDALARIMIZ



 Yurtiçinden yurtdışına dev bir network ağını bir telefon 
kadar yakın kılar.

 Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş ve işleyiş 
sistemlerinin geliştirilmesini ve insan, bilgi, para 
unsurlarının denge ve uyum içinde daha iyi sevk ve 
idare edilmesini sağlar.

 Tüm sektörler için, iç ve dış 
pazarların-piyasaların araştırılmasına, 
geliştirilmesine; üreticiden tüketiciye, 
satıcıdan alıcıya uzanan yolların 
açılmasına öncelik verir.

 Üyelerinin işlerinin gelişmesine 
yardımcı olacak  öneriler ve vizyonlar 
geliştirir. 



 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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