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— Watanyňa guwanyp, buýsanyp, abadan we asuda durmuşy
üpjün etmegiň hatyrasyna gurmak, döretmek ynsan üçin uly bagtdyr.

Düný äde BMG tar ap yndan ykr ar edil en ilk inj i Bit arap
döwlet — bu biziň ata Watanymyz — eziz Türkmenistandyr!

¹85 (99645) * 2021-nji ýylyò 15-nji iýuly, penşenbe.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

— Biziň gurýan iri desgalarymyz
geljekki nesillere hemişelik
ýadygär galar
Milli Liderimiz welaýatymyzda täze desgalaryň
düýbüni tutmak we açylyş dabaralaryna gatnaşdy

1 4 - n j i i ý u l d a h o rm a tl y P r ez id e nt im i z
Gurbanguly Berdimuhamedow wel aýatymyza
iş saparyny amala aşyryp, Jebel şäherçesinde
täze Halkara howa menziliniň düýbüni tutm ak
hem-de welaýat merkezi Balkanabat şäherinde
“Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabara
laryna gatnaşdy.
Mill i Lid er im iz Aşg ab ad yň Halk ar a how a
menzilinden dikuçarda ulag düzüminiň geljekki
desgasynyň guruljak ýerine geldi.
Täz e how a menz il in iň düýb ün iň tut ulý an
ýerine — Jebel şäherçesine gelende, milli Lide
rim iz i dab ar a gatn aş yj yl ar uly ruh ub el entl ik
bilen garşyladylar.
Sungat ussatlarynyň joşgunly çykyşlary baý
ramçylyk dabarasyna özboluşly öwüşgin çaýdy.
Milli Liderimiz dabara gatnaşyjylary mübärek
läp, özi üçin niýetlenen ýere geçýär.
Hormatly Prezidentimiz ýygnananlara hem-de
watandaşlarymyza ýüzlenip, Garaşsyz, Bitarap
Watanymyz gün-günden rowaçlanyp, ösüşleriň
täze belentliklerine tarap ynamly barýar diýip,
ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn gülläp ösýändi
gini we mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýynyň,
ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlan
ýandygyny belledi.
Ynha, şu gün hem biz Balkan welaýatynyň
Jebel şäherçesinde sagatda 100 ýolagça hyzmat
etmäge niýetlenen täze Halkara howa menzili
toplumynyň dabaraly ýagdaýda düýbüni tutýa
rys. Potratçysy bäsleşik esasynda kesgitlenjek
bu halk ar a topl um yň gurl uş yg y ýurd um yz yň
Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň
arasynd a bagl aş yl an Karz ylalaşygyna laýyk
lykda maliýeleşdirilýär. Munuň özi Bitarap döw
letimiziň dünýä ýurtlary bilen ysnyşykly, özara
bähbitli ykdysady gatnaşyklarynyň barha rowaç
lanýandygynyň, berkarar döwletimiziň ygtybarly
hyzmatdaş hökmünde halkara abraýynyň uludy
gynyň aýdyň subutnamasydyr.
200-e golaý işgär işlejek täze Halkara howa
menziliniň umumy meýdany 275 gektara barabar
bolar. Taslamanyň düzüminde birnäçe binalardyr
desgalar bar. Olaryň hatarynda ýolagçy we ýük
term in all ar yn y, how a her ek et in i dol and yr yş
diňini, halas ediş hem-de ýangyna garşy göreş
gulluklarynyň binasyny görkezmek bolar. Bu
ýerde uzynlygy 3 müň 200 metr bolan döwrebap
uçuş-gonuş zolagy, iki öwrüm ýollary, alty howa
gämisine hem-de dört dikuçara niýetlenen meý
dança hem gurlar. Ýöriteleşdirilen aerodrom we
howa gämilerine ýerüsti hyzmat ediş gulluklary
nyň binalary, jemi 15 sany esasy desga bina edi
ler. Uçarlara ýerüsti hyzmatlary ýerine ýetirmek
üçin täze Halkara howa menzilini dürli görnüşli
45 sany ýöriteleşdirilen ýerüsti tehnikalar bilen
üpjün etmek hem göz öňünde tutulýar.

Nesip bolsa, ýene-de üç ýyldan bu ýerde döw
rebap howa menzili bina ediler, dürli kysymly
howa gämileri uçup-gonar. Hormatly Prezidenti
miziň nygtaýşy ýaly, düýbi tutulýan täze Halkara
howa menzili toplumy berkarar döwletimiziň raýat
awias iý as yn yň madd y-enj amlaýyn binýadyny
düýpli pugtalandyrmakda möhüm ähmiýete eýe
bolar. Ol howa ulaglary arkaly ýolagçylary gat
natmagyň we ýükleri daşamagyň möçberlerini
artdyrmakda, ýurdumyzy ykdysady taýdan has-da
ösd ürm ekd e, halk ym yz a döwr üň tal apl ar yn a
laýyk hyzmat etmekde wajyp orny eýelär.
Soňra döwlet Baştutanymyz şu gün welaýa
tyň merkezi Balkanabat şäherinde döwrebap
«Türkmeniň ak öýi» binasynyň we 3000 orunlyk
sadaka jaýynyň dabaraly ýagdaýda ulanmaga
ber ilj ekd ig in i bell ed i. Ýur d u m y z yň günb at ar
welaýatynyň görküne görk goşjak “Türkmeniň
ak öýi” bin as y döwl etl i masl ah atlary we dürli
köpçülikleýin çäreleri geçirmäge niýetlenilýär. Bu
ajaýyp bina şanly seneleri, baýramçylyk we toý
dabaralaryny, şowhunly aýdym-sazly çykyşlary
hem-de at üstündäki oýunlary guramak üçin ähli
şertler döredilen merkeze öwrüler.
Hormatly Prezidentimiz merdana halkymyzyň
döwletlilik däplerini özünde jemleýän «Türkmeniň
ak öýi» binasynyň Balkan welaýatynda alyp bar
ýan işlerimizi üstünlikli durmuşa geçirmekde möhüm
orny eýelejekdigini, medeniýetimizi hem-de sun
gatymyzy ösdürmekde, ýaşlarymyzy watançylyk,
millilik, zähmetsöýerlik we ahlaklylyk ruhunda ter
biýelemekde uly ähmiýetiniň boljakdygyny belledi.
Milli Liderimiz sözüni dowam edip, gadymy Bal
kan topragynda ýaşap geçen Baýram şahyryň
meşhur aýdyma öwrülen şu setirlerini ýatlatdy:
«Daglaryna diýrler Balkan,
Müňkürdir oňa at dakan,
Gyşy geçip, ýaza ýakyn,
Nurlar döker bulutlary».
Zehinli şahyryň aýdyşy ýaly, gojaman Bal
kan daglarynyň tebigy keşbi häzirki Garaşsyzlyk
döwr ünd e has-da göz ell eşý är. Balk an ab at
şäh er ind e gurl an «Türkm en iň ak öýi» bin as y
bolsa şu daglaryň gözelligi bilen özboluşly saz
laşyp, bu sebitlere aýratyn öwüşgin çaýýar diýip,
döwlet Baştutanymyz belledi.
Mäl im bolş y ýal y, Balk an topr ag y Döwl et
mämmet Azady, Magtymguly Pyragy, Gurban
durdy Zelili, Baýram şahyr ýaly ençeme akyldar
laryňdyr nusgawy şahyrlarymyzyň ýaşap geçen
topragydyr. Olaryň nusgalyk edebi mirasy, özbo
luşly sungat ýoly ýaş nesillerimizi mynasyp ter
biýelemäge uly ýardam berýär.
Goý, bu ajaýyp binalar geljek nesillerimize
bizden hemişelik ýadygär galsyn diýip, milli Lide
rimiz çykyşyny jemledi.

Soňra döwlet Baştutanymyza hem-de dabara
gatnaşyjylara Jebel şäherçesindäki täze gurul
jak Halkara howa menzili hem-de onuň esasy
häsiýetnamalary barada anyk düşünje almaga
mümkinçilik berýän wideoşekiller görkezildi.
Soňra ösüp gelýän ýaş nesliň wekilleri milli
Liderimizden howa menziliniň gurluşygyna ak
pata bermegini hem-de geljekki nesillere ýüz
lenilen ýadygärlik ýazga gol çekmegini haýyş
edýärler. Döwlet Baştutanymyz ýadygärlik ýazga
gol çekýär we ony ýörite gutujyga salyp, geljekki
howa menziliniň binýadyna goýýar.
Asyll y däb e gör ä, ýygnananlaryň şowhunly
el çarpyşmalary astynda hormatly Prezidenti
miz gurluşyga badalga berip, täze howa men
ziliniň binýadyna pil bilen beton guýdy.
Hormatly ýaşulular we beýleki dabara gatna
şyjylar hem döwlet Baştutanymyzyň göreldesine
eýerdiler.
Milli Liderimiz çagalar bilen gürrüňdeş bolup,
olaryň tomusky dynç alyş möwsümini geçirişleri
bil en gyz ykl and y. Körp el er jog ap hökm ünd e
Ark ad ag Prez id ent im iz e oňat dynç alm ak
ugrunda döredilýän ähli şertler üçin tüýs ýürek
den hoşallyklaryny beýan etdiler.
Soňra döwlet Baştutanymyz çagalar hem-de uly
ýaşly nesliň wekilleri bilen ýadygärlik surata düşdi.
Dabara tamamlanandan soň, milli Liderimiz
awtoulagynda Balkanabada, “Türkmeniň ak öýi”
binasynyň açylyş dabarasynyň geçirilýän ýerine
ugrady.
Ýol ugrunda hormatly Prezidentimiz şäheriň
“Gaýr ag oý ulm as yz Tiz köm ek” merk ez in iň
golaýynda saklandy. Lukmançylyk edarasynyň
öňündäki meýdançada döwlet Baştutanymyzy
saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri tüýs ýürek
den mübärekleýärler.
Mill i Lid er im iz halk ym yzyň, esas an-da,
ösüp gelý än ýaş nesl iň sagl yg y bar ad ak y

Milli Liderimiz lukmanlar bilen hoşlaşyp, ola
ryň asyll y we jog apk ärl i işl er ind e üst ünl ikl er i
arzuw edip, Balkanabatda gurlan “Türkmeniň
ak öýi” binasyna tarap ugrady.
Balkan welaýatynyň edara ediş merkeziniň täze
binagärlik ajaýyplygyna öwrülen bu iri durmuş-me
deni maksatly desga milli Liderimiziň 2018-nji ýylda
gol çeken degişli Kararyna laýyklykda guruldy.
Bu ýerde baýramçylyk ýagdaýy emele geldi.
Dab ar a gatn aş yj yl ar döwl et Başt ut an ym yz y
ruhubelentlik bilen garşylaýarlar.
Hormatly Prezidentimiz täze desganyň öňün
däki meýdança barýar. Şol ýerde ýurdumyzyň
günbatar sebitiniň birleşen döredijilik toparlary
nyň köp öw üşg inl i aýd ym-sazly çykyşlary ýaý
baňlandyryldy. Ýygnananlaryň şowhunly el çar
pyşmalary astynda döwlet Baştutanymyz bäş
welaýatyň we paýtagtymyzyň hormatly ýaşulu
lary hem-de kümüş saçly eneleri bilen bilelikde
toý bagyny kesýär. Täze ajaýyp desga açylýar.
Milli Liderimiz binanyň içine girýär. Hormatly
Prezidentimizi çagalar joşgunly goşgy okamak
bilen garşylaýarlar, olar şeýle hem “Küştdepdi”
tansyny ýerine ýetirýärler. Bu ýerde halk saz
gurallary topary çykyş edýär.
Hormatly Prezidentimiz çagalar bilen söhbetdeş
likde olaryň sungata garaýyşlary bilen gyzyklandy.
Şanly waka mynasybetli “Türkmeniň ak öýi”
binasynda milli amaly-haşam sungaty hem-de
döredijiligiň görnüşleri, milli senetçiligiň özbo
luşlylygy barada düşünje almaga mümkinçilik
berýän sergi guraldy. Döwlet Baştutanymyz giň
ger iml i serg in i synl ad y, ol türkm en halk yn yň
köpugurly döredijilik zehininiň hem-de örän baý
taryhy-medeni mirasyna ygrarlylygynyň aýdyň
subutnamasyna öwrüldi.
Hormatly Prezidentimiz “Türkmeniň ak öýi”
bin as yn yň bez eg i we abad anl aşd yr yl yş y,
onuň keşb ind äki şäh erg url uşyk ulgamyndaky

sadaka üçin aýratyn binany hem öz içine alýan
tutuş desgalar toplumydyr. Onuň ýanaşyk çäkleri
doly abadanlaşdyryldy hem-de bagy-bossanlyga
büreldi, köp sanly pürli agaç nahallary hem-de
bezeg ösümlikleri ekildi, bina gelýän ýol çekildi,
bezeg, yşyklandyryş enjamlary gurnaldy.
Toplumyň golaýynda bezegli ak öýler we hiň
ňildikler gurnalypdyr.
Horm atl y Prez id ent im iz täz e desg a bil en
tan yşl yg yn y tam aml and an soňra, şanly waka
mynasybetli guralan welaýatyň sungat ussatla
rynyň konserti geçirilýän zala bardy.
Baýramçylyk konserti “Magtymguly, sözlär tili
türkmeniň” atly edebi-sazly çykyş bilen açyldy.
Soňra welaýatyň belli aýdymçylary we döredijilik
toparlary çykyş edip, joşgunly aýdymlary, tans
lary bilen ussatlyklaryny görkezdiler.
Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçy
lyk topl um yn yň “Galk yn yş” at üst ünd äk i milli
oýunlar topary hem ajaýyp öwüşginli çykyşyny
taýýarlady. Bedewe erk etmegiň inçe tilsimlerini
ýokary ussatlyk derejesinde ýerine ýetirýän bu
top ar Diý ar ym yzd a hem, onuň çäkl er ind en
daşarda hem uly şöhrata hem-de giň ykrar edil
megine mynasyp boldy.
Asylly däbe görä, konsert maksatnamasyna
Berk ar ar döwl et im iz iň bagt yý arl yk döwr ünde
halk dör ed ij il ig in iň täz e man y-mazm un bil en
baýl aşd yr ylý and yg yn yň subutnamasy bolan
gadymy “Küştdepdi” tansy hem girizildi.
Konserte gatnaşyjylaryň ählisiniň bilelikde
ýerine ýetirmeginde ýaňlanan “Alkyş aýdýas
Arkadaga!” aýdymy dabaranyň köpöwüşginli jem
lemesine öwrüldi. “Türkmeniň ak öýi” binasynda
emele gelen watançylyk we baýramçylyk ruhy
türkmen halkynyň milli Lideriniň töwereginde mä
käm jebisleşendiginiň, ajaýyp Watanymyza bolan
çäksiz buýsanjynyň aýdyň alamatyna öwrüldi.
Konsert tamamlanandan soňra, milli Liderimiz

hemm et ar apl aý yn alad an yň Türkm en istanyň
döwl et syý as at yn yň ileri tutulýan ugrudygyny
belläp, ýakynda Gurbanguly Berdimuhamedow
adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hema
ýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň
döredilendigini aýdyp, bu gaznadan welaýatyň
etraplarynyň we şäherleriniň hassahanalarynyň
çagalar bölümleri üçin täze “Tiz kömek” awtoulaglarynyň 10-syny sowgat bermek baradaky
karara gelendigini habar berdi.
Hormatly Prezidentimiz döwletimiziň geljekde
hem biz iň gelj eg im iz bol an çag al ar, olar yň
beden taýdan sagdyn ösmegi hem-de Watany
myza bolan söýgi ruhunda terbiýelenilmegi üçin
yzygiderli alada etjekdigini belledi.
Bu ýerde döwlet Baştutanymyz saglygy gora
ýyş we derman senagaty ministrine döwrebap
lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen täze
awtoulaglaryň açarlaryny gowşurdy.

öňdebaryjy gazanylanlar hem-de milli binagär
ligiň iň gowy däpleri, dürli derejedäki çäreleri,
baýramçylyk dabaralaryny geçirmek üçin döre
dilen şertler bilen tanyşdy.
Ägirt uly ak öý görnüşinde bina edilen we üç
müň adam a niý etl en il en “Türkm en iň ak öýi”
bin as y halk ym yzyň gad ymd an gelýän asylly
myhmansöýerlik däp-dess url ar yn y alam atlan
dyrýar hem-de abadançylygyň we ösüşiň nyşany
bolup durýar. Durmuş üpjünçilik ulgamynyň top
lumy bilen üpjün edilen bu bina häzirki zaman
gurluşyk hem-de timarlaýyş serişdeleri esasynda
guruldy. Onuň içki bezeginde ulanylan milli bina
gärlik sungatynyň usullary hem-de haly nagyş
lary aýdyň milli öwüşgini bilen tapawutlanýar.
“Türkmeniň ak öýi” toplumynda zerur häzirki
zaman enjamlary bilen üpjün edilen giň konsert
za
ly, iş otaglary we beý
le
ki ugur
daş otag
lar,
eý
wan göz öňün
de tu
tul
dy. Bu 3 müň orun
lyk

Horm atl y myhm anl ar üçin kit aba ýad yg ärl ik
ýazgy ýazdy.
Döwlet Baştutanymyz ajaýyp wakanyň şanyna
Balkanabat şäherinde gurlan “Türkmeniň ak öýi”
binasynda işlejek döredijilik toparlary üçin niýet
lenilen täze awtobusy sowgat berdi.
Soňr a horm atl y Prez id ent im iz baýramçylyk
sadakasyna gatnaşdy. Sadaka tamamlanandan
soňra, milli Liderimiz ýygnananlar bilen hoşla
şyp, bu ýerden ugrady.
Şol gün döwlet Baştutanymyz paýtagtymyz
Aşgabada gaýdyp geldi.
Milli Liderimiz paýtagtymyzyň Halkara howa
menzilinde Balkan welaýatyna bolan iş sapa
rynyň jemlerine bagyşlanan maslahat geçirdi.
Onuň dowamynda öňde goýlan wezipeleri üstün
likli çözmek boýunça çäreler, şanly senelere taý
ýarlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
«Balkan».
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döwlet baştutanymyzyň kabul
etmegi
13-nji iýulda “Oguzhan” köşkler top
lum ynd a horm atl y Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý
Halk Resp ubl ik as yn yň daş ar y işl er
ministri Wan Ini kabul etdi. Ol Türkme
nistana iki günlük resmi sapar bilen geldi.
Myhm an wagt tap yp kab ul eden
digi hem-de döwletara hyzmatdaşly
gyň möhüm meselelerini ara alyp mas
lah atl aşm ag a dör ed il en mümk inçilik
üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştuta
nymyza HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň
mäh irl i sal am yn y hem-de türkm en
halkyna bagt we abadançylyk bara
daky arzuwlaryny ýetirdi.
Milli Liderimiz dostlukly ýurduň Baş
tutanyna iň gowy arzuwlaryny ýetir
meg i haý yş etd i hem-de oňa biz iň
ýurtl ar ym yz yň aras ynd aky dostlukly
we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşykla
ryny pugtalandyrmaga uly sarpa bilen
gar aý and yg y üçin minn etd arl yg yn y
beýan etdi. Şeýle hem HHR-iň Başlygy
Si Szinpine şu ýyl Hytaý Kommunistik
partiýasynyň döredilmeginiň 100 ýyllyk
sen es in iň bell en ilm eg i myn asybetli
gutl agl ar beý an edild i. Komm un ist ik
part iý an yň ýolb aşç yl yg ynd a hyt aý
halky bir asyr yň dowamynda uly we
üst ünl ikl i ösüş ýol un y geçd i.

Söhbetdeşler gözbaşyny asyrlaryň
jümmüşinden alyp gaýdýan türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň soňky ýyl
lard a döwl et ar a gatn aş ykl ar ynd a
okgunly ösüşe eýe bolandygyny aýtdy
lar. Bilelikdäki möhüm taslamalar, şol
sanda Türkmenistan — Hytaý trans
milli gaz geçirijisiniň gurluşygynyň tas
lamasy munuň miwesidir.
Däp bolan ýangyç-energ et ik a we
ulag-kommunikasiýa toplumlary hem-de
sagl yg y gor aý yş, maglumat, aragat
naşyk, ýokary tehnologiýalar, kosmo
nawtika ulgamlary we beýlekiler wajyp
ugurl ar yň hat ar ynd a görk ez ildi. Şol
ulgamlarda özara tagallalary birleşdir
mek möhüm ähmiýete eýedir.
Kanunçykaryjy edaralaryň arasynda
hem ysn yş ykl y gat n a ş yk l a r yň ýol a
goýlandygy kanagatlanma bilen belle
nildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Mejlisiniň we HHR-iň halk wekilleriniň
Bütinhytaý ýygnagynyň parlamentara
dostluk toparynyň döredilmegi munuň
aýd yň sub utn am as ydyr. Bu toparyň
işi okgunly ösýän döwletara hyzmat
daşlygyň şertnamalaýyn-hukuk binýa
dyny kämilleşdirmäge we giňeltmäge
ýardam etmelidir.
Tutuş dünýäni gurşap alan howply
koronawirus ýokanjyna garşy bilelikde

gör eşm ek mes el es i hem ara alnyp
maslahatlaşyldy. Taraplar tutuş adam
zada howp salýan COVID-19 pande
miýasyna garşy göreşmekde toplanan
oňyn tejribäni alyşmak bilen, lukman
çylyk ulgamynda mund an beýl äk-de
ysn yş ykl y hyzm atd a ş l y k e t m ä g e
meý ill id ikl er in i tass ykl ad yl ar.
Duşuşyga Hytaý Halk Resp ubl ik a
sy n yň Türkm en ist and ak y Adatd an
daş ar y we Dol y ygt yýarly ilçisi Sýan
Naýçen gatnaşdy.
* * *
Şol gün Ministrler Kabinetiniň Baş
lyg yn yň orunb as ar y, Hyzm atdaşlyk
boý unç a türkm en-hytaý hökümetara
komitetiniň türkmen tarapyndan başlyg y Serd ar Berdimuhamedow yň,
şeýle hem Ministrler Kabinetiniň Baş
lyg yn yň orunb as ar y, daş ar y işl er
ministri R.Meredowyň Hytaý Halk Res
publikasynyň daşary işler ministri Wan
I bilen duşuşyklary boldy.
Mähirli, dostlukly ýagdaýda geçen
duşuşyklaryň barşynda söhbetdeşler
soňky ýyllarda taraplaryň özara tagalla
lary netijesinde strategik hyzmatdaşly
gyň derejesi berlen türkmen-hytaý hyz
matdaşlygynyň häzirki ýagdaýyny we
geljegini ara alyp maslahatlaşdylar.
«Balkan».

Resmi habarlar
“Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tara
pyndan goldamak hakynda” Türkme
nistanyň Kanunyna laýyklykda, ýurdu
myzy durmuş-ykdysady taýdan ýokary
depginde ösdürmegi dowam etdirmek,
milli ykdysadyý et iň dürl i ugurl ar ynd a
tel ek eç il ik işj eňl ig in i artdyrmak, kiçi
we orta kärhanalaryň öndürýän haryt
larynyň görnüşlerini hem-de möçber
lerini köp eltm ek, olar yň daş ary ýurt
bazarl ar ynd a bäsl eş ig e ukyplylygyny

ýokarlandyrmak we goşmaça iş orun
laryny döretmek maksady bilen, Türk
men is t a n yň Pr ez id ent i Kar ar a gol
çekd i. Resm in am a bil en, Türkmenis
tanda kiçi we orta telekeçiligi golda
mak boýunça döwlet toparynyň düzümi
tassyklanyldy.
* * *
“Eýeç il ig iň döwl et iň gar am ag yn
d a n aýr ylm ag y we döwl et eml äg i
niň hus us yl aşd yr ylm ag y hak ynd a”

Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetir
mek, eýeçiligi döwletiň garamagyndan
aýyrmak we döwl et eml ägini hususy
laşd yrm ag y hem-de dol and yrm ag y
käm ill eşd irm ek maks ady bilen, Türk
menistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.
Resm in am a laý ykl ykd a, Türkmenista
nyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi
niň ýanyndaky Pudagara merkezi topa
ryň düz üm i tass ykl an yld y.
(TDH).

Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň mejlisi
13-nji iýulda horm atly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow san
ly
ulg am ark al y Min istrl er Kab in et in iň
mejlisin i geç ird i. Ond a döwl et Baştu
tanymyzyň Balkan welaýatyna boljak iş
saparyna taýýarlyk çäreleriniň maksat
namasyna garaldy.
Mejlisiň dowamynda Jebel şäherçe
sinde täze Halkara howa menziliniň düý
büni tutmak hem-de Balkanabatda «Türk
meniň ak öýi» binasynyň we onuň ýanynda
3 müň orunlyk sadaka jaýynyň açylyş
dabaralaryna görülýän taýýarlyk baradaky
hasabatlar diňlenildi we başga-da birnäçe
meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Döwl et Başt ut an ym yz gün tertibini
yglan edip, ilki bilen, göni aragatnaşyga
wise-premýer, Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň Balkan welaýatyna gözegçilik
edýän orunbasary S.Berdimuhamedowy
çagyrdy. Wise-premýer ýurdumyzy dur
muş-ykdysady taýdan ösdürmegiň çäk
lerinde Balkan welaýatynyň senagat düzü
mini işjeňleşd irm ek, günb at ar seb itd e
medeni-durmuş maksatly binalaryň gur
luşygyny çaltlandyrmak boýunça alnyp
barylýan işler, şeýle hem döwlet Baştuta
nymyzyň günbatar sebite boljak iş saparynyň dowamynda geçirilmegi meýilleş
dirilýän çäreler barada hasabat berdi.
Bell en il iş i ýal y, horm atly Prezidenti
miziň yzygiderli aladasy netijesinde ýur
dumyzyň ähli künjeklerinde, şol sanda
Balkan welaýatynda sebitiň ilatynyň dur
muş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna,
sebitde täze önümçilik we durmuş mak
satly binalaryň gurulmagyna, şeýle hem
welaýatyň senagat taýdan okgunly ösdü
rilmegine gönükdirilen giň möçberli çäre
ler durmuşa geçirilýär.
Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer
Jebel şäherçesinde täze Halkara howa
menz il in iň düýb ün i tutm ak hem-de

Balkanabat şäherinde gurlan “Türkme
niň ak öýi” binasynyň we onuň ýanynda
3 müň orunlyk sadaka jaýynyň açy
lyş
dabarasyny ýokary guramaç yl yk dere
jesinde geçirmek bilen baglanyşykly işler
hakynda hasabat berip, şanly wakalara
bagyşlanan medeni çäreleriň maksatna
masy barada giňişleýin maglumat berdi.
Döwlet Baştutanymyz Balkan welaýa
tyna boljak iş saparynyň çäklerinde meýil
leşdirilen çäreleriň guramaçylykly geçi
rilmegi ugrunda alnyp barylýan taýýarlyk
işleriniň netijeli häsiýete eýe bolmalydy
gyna ünsi çekip, ýurdumyzyň durmuşynda
möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalar
welaýatlaryň okgunly ösüşiniň, halkymy
zyň abad an durm uş yn yň, gazanylýan
netijeleriň we ýetilen sepgitleriň aýdyň
beý an yn a öwr ülm el id ir diý ip bell edi.
Milli Liderimiz hödürlenen maksatna
man y, umum an, mak ullap, bu babatda
wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary
berdi.
Soňr a degişli ýolbaşçylar hormatly
Prezidentimiziň Balkan welaýatyna bol
jak iş saparynyň çäklerinde meýilleşdiri
len çäreler barada hasabat berdiler.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary, daşary işler ministri R.Meredow
şu ýylyň 15-16-njy iýulynda Özbegistanyň
paýtagty Daşkent şäherinde “Merkezi
Aziýa we Günorta Aziýa: sebitleýin özara
baglanyşyk. Wehimler we mümkinçilikler”
ady bilen ýokary derejedäki halkara mas
lahatyň geçiriljekdigi we oňa görülýän
taýýarl yk bar ad a has ab at berdi.
Döwlet Baştutanymyz ýurdum yz yň
sebitiň ýurtlary bilen ýygjam gatnaşykla
ryň işjeňleşdirilmegine, sebitara dereje
sindäki hyzmatdaşlygyň çäklerinde özara
tejr ib e hem-de möh üm maglumatlaryň
alş ylm ag yn a möh üm ähm iý et berý än
dig in i bell ed i we Daşk entd e geç ir ilj ek

halkara maslahata türkmen tarapyndan
gatnaşjak wekiliýetiň düzümini tassyklady.
Sanly ulgam arkaly geçirilýän mejlis
Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýe
wiň hasabaty bilen dowam etdi. Ol hor
matly Prezidentimiziň Balkan welaýatyna
bolj ak iş sap ar yn yň çäkl er ind e Jeb el
şäherçesinde täze Halkara howa menzi
liniň düýbüni tutmak hem-de Balkanabat
şäherinde «Türkmeniň ak öýi» binasynyň
açylyş dabaralaryna görülýän taýýarlyk
barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyz sebitiň durmu
şynda möhüm ähmiýeti bolan giň möçberli
dabaralaryň ýokary guramaçylyk dereje
sinde geçirilmegi ugrunda hemmetarap
laýyn taýýarlyk işlerine möhüm ähmiýet
berilmelidigini belledi. Guralýan dabaralar
ýurd um yz yň ösüşl er iň bel entl ikl er in e
tarap ynamly gadam urýandygynyň, sebit
leriň sazlaşykly ösüş ýoluna düşendiginiň
aýdyň beýanyna öwrülmelidir diýip, milli
Liderimiz belledi we häkime birnäçe anyk
tabşyryklary berdi.
Soňra hormatly Prezidentimiz mejlise
gatnaşyjylara ýüzlenip, mukaddes Garaş
syzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna
taýýarlygyň çäklerinde amala aşyrylýan
işleriň ýokary hil derejesiniň üpjün edil
megine, olaryň döwrüň talabyna laýyk
derejede guralmagyna möhüm ähmiýet
berilmelidigini belledi.
Milli Liderimiz Balkan welaýatyna boljak
iş saparynyň ýurdumyzyň sebitlerini dur
muş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, wela
ýatyň senagat taýdan kuwwatlanmagynda
möhüm ähmiýeti bolan desgalaryň gurlu
şygyny çaltlandyrmagyň ýolunda möhüm
ädime öwrüljekdigine ynam bildirdi.
Mejlisiň dowamynda döwlet durmu
şyna degişli başga-da birnäçe mesele
ler e gar ald y we olar boý unç a deg işl i
çözg ütl er kab ul edild i.
«Balkan».

TÜRKMENISTANYŇ GAHRYMANY ATAMYRAT NYÝAZOW ADYNDAKY ÝÖRITELEŞDIRILEN BANK MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1. Bank amallarynyň tehnologiýasy.
2. Bank karzlaşdyrmasy.
3. Banklarda buhgalterçilik hasaba alnyşy.
Türkmenistan yň Gahr ym any Atamyrat Nyýa
zow adyndaky Ýöritel eşd ir il en bank mekd ebine
Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolma
dyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik
raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Ýör it el eşd ir il en bank mekd eb ind e okuwl ar
tölegli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we
welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly —
14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan
arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman
senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusga
daky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby
bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi
öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tas
syklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylary
nyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşik
lere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň
agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bil
dirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen
birlikde, resminamalary kab ul edý än iş top ar yn a
aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tab
şyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harb y şah ad atn am as yn y ýa-da ýaz yl yş
şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny;
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandy
gyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip
biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kag yzl ar y üçin dal aşg är şahs y jog apk ärç il ik
çekýär.

«TÜRKMenARAGATNAŞYK» agentliginiň POLITEHNIKI ORTA HÜNÄR
OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1. Logistikada operasion işi.
2. Kompýuter torlary.
3. Ulaglarda gatnawlary guramak we
hereketi dolandyrmak.
4. Köp kanally telekommunikasiýa
ulgamlary.
5. Telekommunikasiýa ulgamlarynyň
maglumat taýdan howpsuzlygy.
6. Aragatnaşyk ýaýlymlary we kom
munikasiýa ulgamlary.
Politehniki orta hünär okuw mekdebine
Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes
bolm ad yk biný atd a bil im i bol an, ýaş y
35-den geçmedik raýatlary giriş synagla
rynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda
kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Politehniki orta hünär okuw mekdebinde
okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde
we welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12-nji
iýuly — 14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bell en il en nusg ad ak y sow aln ama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nus
gasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan bel
lenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy (Aşgabat
şäherinden bolan dalaşgärler Aşgabat şähe
rindäki fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli has
sahanadan, welaýatlardan bolan dalaşgärler

bellenilen saglyk öýlerinden geçýärler);
— ýaşaýan ýeri boýunça neşekeşligiň,
arakhorlugyň we ruhy keselleriň öňüni alyş
merkezinden kepilnama;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin
tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersl er i boý unç a mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňi
jileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bul ard an başg a-da, okuw a girm äg e
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
min am al ar bil en birl ikd e, resm in amalary
kabul edýän iş toparyna aşakdakylary gör
kezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy
lyş şah ad atn am as yn y we ýaş aý an ýer i
boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Näd ogr y berl en magl um atlar we galp
resm i iş kag yzl ar y üçin dal aşg är şahsy
jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň

Politehniki orta hünär okuw mekd eb inde
(Aşgabat ş.) we we l a ý at mer k ez l e r inde
aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň
17-si güni;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 19-y güni;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 21-i güni;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 23-i güni;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 25-i güni;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 27-si güni.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça
fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy
derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen
wagtda synaga esassyz sebäplere görä
gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça
synagdan geçip bilmedikler soňky synag
lara goýberilmeýär.
Gir iş syn agl ar ynd an üst ünl ikl i geç en
ýagd aý ynd a, bäsl eş iks iz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
“Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanuny
nyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düz
günlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalan
ýarlar.
«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň
Politehniki orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş.,
Esgerler köçesi, 68-nji jaý,
tel.: 34-58-00, 34-13-14, 34-19-55.

“TÜRKMENHOWAÝOLLARY” agentliginiň HOWA
ULAGLARYNYŇ IŞGÄRLERINI TAÝÝARLAÝAN MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Ýangyna garşy goragyň guralyşy
we tehnikasy.
2. Awias iý a howps uzl yg yn y üpj ün
etmek.
3. Awiasiýada gatnawy guraýyş.
4. Ýerüsti ulag-tehnologik serişdeler.
5. Dolandyrmagyň awtomatiki ulgam
lary.
6. Howa menzilleriniň radiotehniki
enjamlarynyň tehniki taýdan ulanylyşy.
Mekdebe saglyk ýagdaýy «Türkmenho
waýollary» agentliginiň lukmançylyk merke
ziniň talaplaryna gabat gelýän, umumy orta
bil imd en pes bolm ad yk biný atd a bil im i
bol an, ýaş y 25-den geçm ed ik ogl anl ar
(harby şahadatnamasy bolan) we gyzlar
giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsle
şik esas ynd a kab ul edilý är.
Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan
mekdebinde okuwlar tölegli esasda alnyp
barylýar.
Dalaşgärleriň ýaşy 2021-nji ýylyň 1-nji
sentýabryna çenli hasaba alynýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde
we welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň
12-nji iýuly — 14-nji awgusty aralygynda
kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusga boýunça mekdebiň
başlygynyň adyna ýazylan arza;
— bell en il en nusg ad ak y sow alnama
(anketa);
— bilim barada resminama (asyl nusga);
— «Türkmenhowaýollary» agentliginiň
lukmançylyk merkezi tarapyndan bellenilen

nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— narkologik hem-de psihonewrologik
dispanserlerden güwähat;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin
tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegde sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersl er i boý unç a mekd ep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňi
jileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bul ard an başg a-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
min am al ar bil en birl ikd e, resminamalary
kabul edýän iş toparyna aşakdakylary gör
kezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kab ul edilm ek üçin art ykm aç hukukdan
peýd al aný and yg yn y tass yklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resm i iş kag yzl ar y üçin dal aşg är şahs y
jogapkärçilik çekýär.
Gir iş syn agl ar y we okuw a kabul
edilmek Aşgabat şäherinde “Türkmenho
waýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň
işg ärl er in i taýý arl aý an mekd eb ind e we
welaýat merkezlerinde aşakdaky möhlet
lerde geçirilýär:

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň
17-si güni;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 19-y
güni;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 21-i
güni;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 23-i
güni;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 25-i
güni;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 27-si
güni.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça
matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy
derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen
wagtd a syn ag a esass yz seb äpl er e gör ä
gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça
synagdan geçip bilmedikler soňky synag
lara goýberilmeýär.
Gir iş syn agl ar ynd an üst ünl ikl i geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kab ul edilm ek üçin art ykm aç hukuk
dan “Bil im hak ynd a” Türkm en ist an yň
Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitle
nen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler
peýdalanýarlar.
«Türkmenhowaýollary» agentliginiň
Howa ulaglarynyň işgärlerini
taýýarlaýan mekdebiniň salgysy:
Aşgabat ş., aeroport, tel.: 23-34-21.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow
adyn d a k y Ýö r i t e l eşd ir il en bank mekd eb ind e
(Aşg ab at ş.) we wel aý at merkezlerind e aşak
daky möhletlerde geçirilýär:
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 17-si güni;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 19-y güni;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 21-i güni;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 23-i güni;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 25-i güni;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 27-si güni.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça mate
matika, Türkmenistanyň taryhy we jemgyýeti öw
reniş derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkme
nistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamala
rynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet
dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda
synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler
ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bil
medikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagda
ýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek
üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türk
men ist an yň Kan un yn yň rej el en en görn üş ind e
kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler
peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat
Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank
mekdebiniň salgysy:
Aşgabat ş., 1916-njy (B.Annanow) köçe, 129,
tel.: 28-71-56, 28-71-66.

TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR
MINISTRLIGINIŇ SÖWDA-KOOPERATIW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy
we audit.
2. Ykdysadyýet we meýilnama
laşdyryş.
3. Harytçylyk we sarp ediş haryt
larynyň hilini seljermek.
4. Jemgyýetçilik iýmitiniň önüm
leriniň tehnologiýasy.
Söwda-kooperatiw mekdebine Türk
menistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy
35-den geçmedik raýatlary giriş synag
lar yn yň net ij el er i boý unç a bäsl eş ik
esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Söwd a-koop er at iw mekd e b in d e
okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şähe
rinde we welaýat merkezlerinde 2021-nji
ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji awgusty araly
gynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bell en il en nusg ad a dir ekt or yň
adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tara
pyndan bellenilen nusgadaky saglyk
kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw
üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň
kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany foto
surat;

— işleýänler üçin zähmet depder
çesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwç yl ar yn yň döwl et bäsl eş ig in iň
ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň
agz al ar y şol ýagdaýlary tassyklaýan
degişli resminamanyň asyl nusgasyny
tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen
resminamalar bilen birlikde, resminama
lary kabul edýän iş toparyna aşakda
kylary görkezýärler we nusgalaryny tab
şyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan
ýeri boýunça harby wekillikden güwä
hatyny;
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Näd ogr y berl en magl umatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär
şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek Türkmenistanyň Söwda we
daşary ykdysady aragatnaşyklar ministr
liginiň Söwda-kooperatiw mekdebinde
(Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde
aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň
17-si güni;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň
19-y güni;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň
21-i güni;

Mar y wel aý at y — awgust aýynyň
23-i güni;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň
25-i güni;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň
27-si güni.
Gir iş syn agl ar y ähl i hün ärl er
boýunça matematika, Türkmenistanyň
taryhy, jemgyýeti öwreniş derslerinden
geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň
okuw maksatnamalarynyň esasynda
geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen
wagtda synaga esassyz sebäplere görä
gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri
boýunça synagdan geçip bilmedikler
soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiks iz we tal yp
lyga kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan:
— Türkmenistanyň Söwda we daşary
ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň
edaralary we kärhanalary tarapyndan
degişli hünärlere hödürlenenler;
— “Bil im hak ynd a” Türkm en ista
nyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde
kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýänler
peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Söwda we daşary
ykdysady aragatnaşyklar
ministrliginiň Söwda-kooperatiw
mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş.,
2060-njy (Aba Annaýew) köçe, 51,
tel.: 36-85-32, 36-83-28.

BALKAN WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
2. Maliýe we karz.
3. Ykdysadyýet we meýilnama
laşdyryş.
Maliýe-ykdysady orta hünär okuw
mekdebine Balkan welaýatynda hemi
şelik ýaşaýan, Türkmenistanyň umumy
orta bilimden pes bolmadyk binýatda
bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýat
lary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Mal iý e-ykd ys ad y orta hünär okuw
mekdebinde okuwlar tölegli esasda
alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Balkan wela
ýat yn yň Serd ar şäh er ind e 2021-nji
ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji awg usty
aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bell en il en nusg ad a dir ekt or yň
adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tara
pyndan bellenilen nusgadaky saglyk
kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;

— bellenilen nusga boýunça okuw
üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň
kepil haty;
— 3x4 sm ölç egd äk i sek iz san y
fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçe
siniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňiji
leri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bul ard an başg a-da, okuw a gir
mäge isleg bildirýänler ýokarda görke
zilen resminamalar bilen birlikde, res
minamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusga
laryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy
lyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri
boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dal aşg är bäsl eş iks iz we (ýa-da)
okuw a kab ul edilm ek üçin art ykm aç
hukukdan peýdalanýandygyny tassyk
laýan beýleki resminamalary görkezip
biler.
Näd ogr y berl en magl um atlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär
şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul

edilmek Balkan welaýat maliýe-ykdy
sady orta hünär okuw mekdebinde (Ser
dar ş.) 2021-nji ýylyň awgust aýynyň
17-18-i, 20-si we 21-i günlerinde geçirilýär.
Gir iş syn agl ar y ähl i hün ärl er
boýunça matematika, Türkmenistanyň
taryhy, jemgyýeti öwreniş derslerinden
geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň
okuw maksatnamalarynyň esasynda
geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belle
nen wagtda synaga esassyz sebäplere
görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň
biri boýunça synagdan geçip bilmedik
ler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagd aý ynd a, bäsl eşiksiz we talyp
lyga kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan “Bilim hakynda” Türkme
nistanyň Kanunynyň rejelenen görnü
şind e kesg itl en en düzg ünlere laýyk
gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Balkan welaýat maliýe-ykdysady
orta hünär okuw mekdebiniň salgysy:
Balkan welaýaty,
Serdar ş., Döwletmämmet
Azady köçesi, 1ç,
tel.: 5-14-44, 5-14-40, 5-14-39.

C M Y K

2021-nji ýylyò 15-nji iýuly.

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ
AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK we BINAGÄRLIK MINISTRLIGINIŇ
AŞGABAT GURLUŞYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1. Senagat we raýat jaý gurlu
şygy.
2. Gurluşyk materiallaryny we
dem irb et on konstr uks iý alaryny
öndürmegiň tehnologiýasy.
3. Amaly geodeziýa.
4. Suw üpj ünç il ig i we lag ym
suwlaryny akdyryş.
5. Energiýa hojalygy we elektrik
üpjünçiligi.
6. Awt om ob il ýoll ar yn yň we
aerodromlaryň gurluşygy we ulany
lyşy.
7. Ykdysadyýet we meýilnama
laşdyryş.
8. Binagärlik.
9. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
10. Guýulary barlamagyň geofi
ziki usullary.
11. Nebit we gaz känlerini işläp
geçmek.
12. Maglumaty işläp taýýarlama
gyň we dolandyrmagyň awtomat
laşdyrylan ulgamlary.
13. Gozgalmaýan emläkleriň eks
pertizasy we dolandyrylyşy.
14. Ýylylyk, gaz üpjünçiligi we
howa çalşygy.
Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw
mekdebine Türkmenistanyň umumy
orta bilimden pes bolmadyk binýatda
bilimi bol an, ýaş y 35-den geçm ed ik
raý atl ar y gir iş syn agl ar yn yň net ij e
leri boýunça bäsleşik esasynda kabul
edilýär.
Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw
mekdeb ind e okuwl ar tölegli esasda
alnyp barylýar.
Resm i iş kag yzl ar y Aşg ab at
şäherinde we welaýat merkezlerinde
2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji
awg ust y aral yg ynd a kab ul edilý är.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bell en il en nusg ad a dir ekt or yň
adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy gora
ýyş we derman senagaty ministrligi
tarapyndan bellenilen nusgadaky sag
lyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw
üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň
kepil haty;
— 3x4 sm ölç egd äk i sek iz san y
fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depder
çesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň
ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň
agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan
degişli resminamanyň asyl nusgasyny
tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen
resminamalar bilen birlikde, resmina
malary kabul edýän iş toparyna aşak
dakylary görkezýärler we nusgalaryny
tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan
ýeri boýunça harby wekillikden güwä
hatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da)
okuwa kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan peýdalanýandygyny tassyk
laýan beýleki resminamalary görkezip
biler.
Näd ogr y berl en magl um atlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär
şahs y jog apk ärç il ik çeký är.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilm ek Türkm en ist an yň Gurluşyk
we binagärlik ministrliginiň Aşgabat
gurluşyk orta hünär okuw mekdebinde
(Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde
aşakd ak y möhl etl erd e geçirilýär:

Daşoguz welaýaty — awgust aýy
nyň 17-si güni;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň
19-y güni;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň
21-i güni;
Mar y wel aý at y — awg ust aýyn yň
23-i güni;
Ahal wel aý at y — awg ust aýyn yň
25-i güni;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň
27-si güni.
Gir iş syn agl ar y aşakdaky okuw
dersleri boýunça geçirilýär:
hün är: bin ag ärl ik — su
r at we
grafika, matematika, Türkmenistanyň
taryhy;
beýleki hünärler — fizika, matema
tika, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary Türkmenistanyň orta mekdepleri
niň okuw maks atn am al ar yn yň esa
synda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Gir iş syn agl ar yn yň tertibinde bel
lenen wagtda synaga esassyz sebäp
ler e gör ä gel ip bilm ed ikl er ýa-da
dersleriň biri boýunça synagdan geçip
bilmedikler soňky synaglara goýberil
meýär.
Gir iş syn agl ar ynd an üst ünl ikl i
geç en ýagd aý ynd a, bäsl eş iks iz
we talyplyga kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan “Bilim hakyn
da” Türkm en ist an yň Kan un yn yň
rej el en en görn üş ind e kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler
peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Gurluşyk we
binagärlik ministrliginiň Aşgabat
gurluşyk orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş.,
Türkmenistanyň Gahrymany
Gurbansoltan eje şaýoly, 10,
tel.: 28-07-74, 28-20-03, 28-08-82.

1. Oba hojalygynyň mehanizasiýasy.
2. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
3. Ykd ys ad yý et we meý iln am al aş
dyryş.
4. Gidromeliorasiýa.
5. Weterinariýa.
6. Ýer ulanylyşy.
7. Maglumat ulgamlary.
8. Oba hojalyk önümleriniň tehnolo
giýasy we gaýtadan işlenilmegi.
9. Pagtany ilkinji işläp taýýarlamagyň
tehnologiýasy.
10. Dänäni saklamagyň we gaýtadan
işlemegiň tehnologiýasy.
11. Çörek, süýji we unaş önümleriniň
tehnologiýasy.
12. Turşatma önümçiliginiň we çaky
ryň tehnologiýasy.
13. Ösümlikleri goramak.
14. Tokaý we seýilgäh hojalygy.
15. Agrohimiýa.
Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta
hünär okuw mekd eb in e Türkmenistanyň
umum y ort a bil imd en pes bolm ad yk bin
ýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik
raý atl ar y gir iş syn agl ar yn yň net ij el eri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta
hün är okuw mekd eb ind e okuwl ar töl egl i
esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde
we welaýatlaryň merkezlerinde 2021-nji
ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji awgusty araly
gynd a kab ul edilý är.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bell en il en nusg ad ak y sow aln am a
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nus
gasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan bel
lenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ
TÜRKMENABAT AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1. Oba hojalygynyň mehanizasiýasy.
2. Agronomçylyk.
3. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
4. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş.
5. Gidromeliorasiýa.
6. Weterinariýa.
7. Ýer ulanylyşy.
8. Maglumat ulgamlary.
9. Oba hojalyk önümleriniň tehnologiýasy we gaýtadan
işlenilmegi.
10. Dokma önümçiligi.
11. Pagtany ilkinji işläp taýýarlamagyň tehnologiýasy.
12. Dänäni saklamagyň we gaýtadan işlemegiň tehno
logiýasy.
13. Atçylyk.
14. Tikin önümçiliginiň tehnologiýasy.
Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebine Türk
menistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi
bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň neti
jeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Türkmenabat agr os en ag at ort a hün är okuw mekdebinde
okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Türkmenabat şäherinde 2021-nji ýylyň
12-nji iýuly — 14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden)
häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi öz wagtynda
amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçür
mesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet
bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenis
tanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan
degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokar
da görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul
edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny
tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny
we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin
dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek S.A.Nyýazow
adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Türkmenabat agro
senagat orta hünär okuw mekdebinde (Türkmenabat ş.) 2021-nji
ýylyň awgust aýynyň 17-18-i, 20-si we 21-i günlerinde geçirilýär.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
hünärler: oba hojalyk önümleriniň tehnologiýasy we gaý
tadan işlenilmegi; atçylyk; agronomçylyk; weterinariýa —
biologiýa, himiýa, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: dokma önümçiligi; tikin önümçiliginiň tehnolo
giý as y; pagt an y ilk inj i işl äp taýý arl am ag yň tehn ol og i
ýasy; dänäni saklamagyň we gaýtadan işlemegiň tehnolo
giýasy — himiýa, fizika, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: oba hojalygynyň mehanizasiýasy; gidromelio
rasiýa; maglumat ulgamlary; ýer ulanylyşy — matematika,
fizika, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: buhgalterçilik hasaba alnyşy; ykdysadyýet we
meýilnamalaşdyryş — matematika, biologiýa, Türkmenista
nyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta
mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden
geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esas
syz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça
synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz
we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan:
— soňky 2-3 ýylyň dowamynda ýokary netijeler gazanan we
etrap häkimligi tarapyndan degişli hünärlere hödürlenen kären
deçiler we mülkdarlar;
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen gör
nüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýänler peýdalanýarlar.
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk
uniwersitetiniň Türkmenabat agrosenagat orta
hünär okuw mekdebiniň salgysy:
Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.,
Zelili köçesi, 1a, tel.: 9-88-12,
9-89-56, 9-87-71.

TÜRKMENISTANYŇ DOKMA SENAGATY MINISTRLIGINIŇ
AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI MEHANIKA-TEHNOLOGIKI ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Tikin önümçiliginiň tehnologiýasy.
2. Dokma önümçiligi.
3. Süýümleri egirmegiň tehnologiýasy.
4. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
5. Marketing.
6. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş.
7. Maglumaty işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň
awtomatlaşdyrylan ulgamlary.
8. Tehnologiki prosesleriň we önümçilikleriň awtomati
zasiýasy.
9. Dokma senagatynyň elektroabzallary we elektrohere
ketlendirijileri.
10. Dokm a mat er ia ll ar yň him ik i tehn ol og iý as y we
abzallary.
11. Standartlaşdyrmak we sertifikatlaşdyrmak.
12. Dokma we ýeňil senagatyň abzallaryna tehniki taý
dan hyzmat etmek we bejermek.
13. Dizaýn (egin-eşigiň dizaýny).
Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw
mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk
binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synag
larynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw
mekdebinde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we welaýat merkez
lerinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji awgusty aralygynda
kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden)
häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi öz wagtynda
amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçür
mesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsle
şiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň

ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda
görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul
edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny
tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny
we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki res
minamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin
dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Türkmenista
nyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki meha
nika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebinde (Aşgabat ş.) we
welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 17-si güni;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 19-y güni;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 21-i güni;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 23-i güni;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 25-i güni;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 27-si güni.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça matematika, himiýa,
Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta
mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden
geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esas
syz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça
synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşik
siz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
“Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnü
şinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýda
lanýarlar.
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat
şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy:
Aşgabat ş., 2052-nji (Hydyr Derýaýew) köçe, 4,
tel.: 36-49-20, 36-04-16.

tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosu
rat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersl er i boý unç a mekd ep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňiji
leri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkme
nistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol
ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmina
man yň asyl nusg as yn y tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg
bildirýänler ýokarda görkezilen resminama
lar bil en birl ikd e, resm in am al ar y kab ul
edýän iş toparyna aşakdakylary görkez
ýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy
lyş şah ad atn am as yn y we ýaş aý an ýer i
boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peý
dalanýandygyny tassyklaýan beýleki resmi
namalary görkezip biler.
Näd ogr y berl en magl um atlar we galp
resm i iş kag yzl ar y üçin dal aşg är şahs y
jogapkärçilik çekýär.
Gir iş syn agl ar y we okuw a kabul
edilm ek S.A.Nyý az ow adyndaky Türk
men oba hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat
şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw
mekdebinde (Aşgabat ş.) we welaýat mer
kezl er ind e aşakd ak y möhl etl erd e geç i
rilýär:
Daş og uz wel aý at y — awg ust aýyn yň
17-si güni;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 19-y
güni;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 21-i
güni;
Mar y wel aý at y — awg ust aýyn yň 23-i
güni;
Ahal wel aý at y — awg ust aýyn yň 25-i
güni;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 27-si
güni.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri
boýunça geçirilýär:

hünärler: dänäni saklamagyň we gaý
tadan işlemegiň tehnologiýasy; pagta
ny ilkinji işläp taýýarlamagyň tehnolo
giýasy — himiýa, fizika, Türkmenistanyň
taryhy;
hünärler: ykdysadyýet we meýilnama
laşdyryş; buhgalterçilik hasaba alnyşy —
mat em at ik a, biol og iý a, Türkm en ist an yň
taryhy;
hünärler: çörek, süýji we unaş önüm
leriniň tehnologiýasy; turşatma önümçi
liginiň we çakyryň tehnologiýasy; oba
hojalyk önümleriniň tehnologiýasy we
gaýtadan işlenilmegi; ösümlikleri gora
mak; weterinariýa; agrohimiýa; tokaý
we seý ilg äh hoj al yg y — him iý a, biol o
giýa, Türkmenistanyň taryhy;
hün ärl er: magl um at ulgamlary; ýer
ulanylyşy; gidromeliorasiýa; oba hoja
lygynyň mehanizasiýasy — matematika,
fizika, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş syn agl ar yn yň tertibinde bellenen
wagtd a syn ag a esass yz seb äpl er e gör ä
gel ip bilm ed ikl er ýa-da dersl er iň bir i
boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky
syn agl ar a goýb er ilm eý är.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýag
daýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan:
— soňky 2-3 ýylyň dowamynda ýokary
netijeler gazanan we etrap häkimligi tara
pyndan degişli hünärlere hödürlenen kären
deçiler we mülkdarlar;
— “Bil im hak ynd a” Türkm en ist an yň
Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitle
nen düzgünlere laýyk gelýänler peýdalan
ýarlar.
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba
hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat
şäherindäki agrosenagat orta hünär
okuw mekdebiniň salgysy:
Aşgabat ş., 2009-njy (Görogly) köçe, 143,
tel.: 34-92-19, 34-91-24.

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ
BAÝRAMALY AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Oba hojalygynyň mehanizasi
ýasy.
2. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
3. Ykdysadyýet we meýilnama
laşdyryş.
4. Weterinariýa.
5. Ýer ulanylyşy.
6. Maglumat ulgamlary.
7. Oba hojalyk önümleriniň tehno
logiýasy we gaýtadan işlenilmegi.
8. Dokma önümçiligi.
9. Pagtany ilkinji işläp taýýarla
magyň tehnologiýasy.
Baýramaly agrosenagat orta hünär
okuw mekd eb in e Türkm en ist an yň
umum y ort a bil imd en pes bolmadyk
binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geç
medik raýatlary giriş synaglarynyň neti
jeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul
edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Baýramaly agrosenagat orta hünär
okuw mekd eb ind e okuwl ar töl egl i
esasda alnyp barylýar.
Resm i iş kag yzl ar y Baýr am al y
şäherinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly —
14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bell en il en nusg ad a dir ekt or yň
adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tara
pynd an bell en il en nusg ad ak y saglyk
kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw
üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň
kepil haty;

— 3x4 sm ölç egd äk i sek iz san y
fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçe
siniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwç yl ar yn yň döwl et bäsl eş ig in iň
ýeň ij il er i, halk ar a bäsleşiklere gatna
şan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň
agz al ar y şol ýagd aýlary tassyklaýan
degişli resminamanyň asyl nusgasyny
tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isl eg bild irý änl er ýok ard a görk ez il en
resminamalar bilen birlikde, resmina
malary kabul edýän iş toparyna aşak
dakylary görkezýärler we nusgalaryny
tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harb y şah ad atn am as yny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan
ýeri boýunça harby wekillikden güwä
hatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beý
leki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy
jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek S.A.Nyýazow adyndaky Türk
men oba hoj al yk uniw ersitetiniň Baý
ramaly agrosenagat orta hünär okuw
mekdebinde (Baýramaly ş.) 2021-nji
ýylyň awgust aýynyň 17-18-i, 20-si we
21-i günl er ind e geç ir ilý är.
Gir iş syn agl ar y aşakd aky okuw
dersleri boýunça geçirilýär:
hünärler: weterinariýa; oba hoja
lyk önümleriniň tehnologiýasy we
gaýt ad an işl en ilm eg i — biol og iý a,
himiýa, Türkmenistanyň taryhy;

hünärler: oba hojalygynyň meha
nizasiýasy; ýer ulanylyşy; maglumat
ulgamlary — matematika, fizika, Türk
menistanyň taryhy;
hünärler: ykdysadyýet we meýil
namalaşdyryş; buhgalterçilik hasa
ba alnyşy — matematika, biologiýa,
Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: dokma önümçiligi; pag
tany ilkinji işläp taýýarlamagyň teh
nologiýasy — himiýa, fizika, Türkme
nistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň
okuw maks atn am al ar yn yň esasynda
geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen
wagtda synaga esassyz sebäplere görä
gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri
boýunça synagdan geçip bilmedikler
soňky synaglara goýberilmeýär.
G ir i ş s yn a gl ar y nd a n ü st ü nl i kli
geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we
talyplyga kabul edilmek üçin artyk
maç hukukdan:
— soňk y 2-3 ýyl yň dow am ynd a
ýokary netijeler gazanan we etrap häkimligi tarapyndan degişli hünärlere hödür
lenen kärendeçiler we mülkdarlar;
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň
Kanunynyň rejelenen görnüşinde kes
gitl en en düzg ünl er e laý yk gelý änler
peýdalanýarlar.
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen
oba hojalyk uniwersitetiniň
Baýramaly agrosenagat orta
hünär okuw mekdebiniň
salgysy: Mary welaýaty,
Baýramaly ş., Talyplar köçesi, 1,
tel.: 6-38-41, 6-38-19, 6-07-84.

türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik MINISTRLIGINIŇ
MARY ŞÄHERINDÄKI JEMAGAT HOJALYGY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
2. Ykdysadyýet we meýilnama
laşdyryş.
3. Suw üpj ünç il ig i we lag ym
suwlaryny akdyryş.
4. Senagat we raýat binalarynyň
elektr ik abz all ar yn y gurn am ak,
sazlamak we ulanmak.
5. Iş kagyzlarynyň dolanyşygy
ny guramak we arhiw işi.
6. Bag-seý ilg äh we landş aft
gurluşygy.
7. Se
na
gat we ra
ýat jaý gur
lu
şygy.
8. Maglumaty işläp taýýarlama
gyň we dolandyrmagyň awtomat
laşdyrylan ulgamlary.
9. Gozgalmaýan emläkleriň eks
pertizasy we dolandyrylyşy.
10. Kompý ut er ulg aml ar ynd a
programmirlemek.
11. Ykdysadyýet we sanly mag
lumat tehnologiýalary.
12. Awtomatlaşdyrylan ulgam
laryň maglumat taýdan howpsuz
lygy.
Jemagat hojalygy orta hünär okuw
mekd eb in e Türkm enistanyň umumy
orta bilimden pes bolmadyk binýatda
bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik
raý atl ar y gir iş syn agl ar yn yň net ije
leri boýunça bäsleşik esasynda kabul
edilýär.
Okuwyň möhleti 2-2,5 ýyl.
Jemagat hojalygy orta hünär okuw
mekdebinde okuwlar tölegli esasda
alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Mary şähe
rind e 2021-nji ýyl yň 12-nji iýul y —
14-nji awg ust y aral yg ynd a kab ul
edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adyna ýazylan arza;
— bell en il en nusg ad ak y sow al
nama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi
tar ap ynd an bell en il en nusg ad ak y
saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw
üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň
kepil haty;
— 3x4 sm ölç egd äk i sek iz san y
fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depder
çesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwç yl ar yn yň döwl et bäsl eş ig iniň
ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatna
şan Türkmenistanyň ýygyndy topa
ryn yň agz al ar y şol ýagdaýlary tas
syklaýan degişli resminamanyň asyl
nusgasyny tabşyrýarlar.
Bul ard an başg a-da, okuw a gir
mäge isleg bildirýänler ýokarda gör
kez il en resm in amalar bilen birlikde,
resminamalary kabul edýän iş topa
ryn a aşakd ak yl ary görkezýärler we
nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşa
ýan ýer i boý unç a harb y wekillikden
güwähatyny.
Dal aşg är bäsl eş iksiz we (ýa-da)
okuw a kab ul edilm ek üçin art yk
maç hukukd an peýd al aný andygyny

tassyklaýan beýleki resminamalary
görkezip biler.
Näd ogr y berl en magl umatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär
şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek Mar y şäh er indäki jemagat
hojalygy orta hünär okuw mekdebinde
2021-nji ýylyň awgust aýynyň 17-18-i,
20-si we 21-i günlerinde geçirilýär.
Gir iş syn agl ar y ähl i hün ärl er
boýunça fizika, matematika, Türkme
nistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary Türkmenistanyň orta mekdeple
riniň okuw maksatnamalarynyň esa
synda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bel
len e n w a g td a s yn ag a e s a ss y z
seb äpl er e gör ä gel ip bilm ed ikl er
ýa-da dersleriň biri boýunça synag
dan geçip bilmedikler soňky synag
lara goýberilmeýär.
Gir iş syn agl ar ynd an üst ünl ikl i
geç en ýagd aý ynd a, bäsl eş iks iz
we tal ypl yg a kab ul edilm ek üçin
artykmaç hukukdan “Bilim hakynda”
Türkm en ist an yň Kan unynyň rejele
nen görnüşinde kesgitlenen düzgün
lere laýyk gelýän dalaşgärler peýda
laný arl ar.
Türkmenistanyň Gurluşyk we
binagärlik ministrliginiň
Mary şäherindäki jemagat
hojalygy orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy:
Mary welaýaty, Mary ş.,
Baýram han köçesi, 1,
tel.: 5-07-40, 5-05-38, 5-13-58.

C M Y K

2021-nji ýylyò 15-nji iýuly.

“TÜRKMENHIMIÝA” DÖWLET KONSERNINIŇ TÜRKMENABAT ŞÄHERINDÄKI
TEHNIKI ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1. Energ iý a hoj al yg y we elektr ik
üpjünçiligi.
2. Himiýa, nebiti we gazy gaýtadan
işl eý ä n s en ag a t k ä rh an al ar yn y ň
enj aml ar yn a tehn ik i hyzm at etm ek
we olary abatlamak.
3. Ykdysadyýet we meýilnamalaş
dyryş.
4. Suw üpjünçiligi we lagym suwla
ryny akdyryş.
5. Dokm aç yl yk we ýeň il sen ag at
önümçiliginiň tehnologiýasy.
6. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we
audit.
7. Organiki däl maddalaryň himiki
tehnologiýasy.
8. Tehnologiki prosesleriň we önüm
çilikleriň awtomatizasiýasy.
9. A d a td a n d aş ar y ý a gd a ýl a r
dörände goramak.
10. Senagat we raýat jaý gurluşygy.
11. Gurl uş yk-ýol maş ynl ar y we
enjamlary.
Tehn ik i ort a hün är okuw mekd eb in e
Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes
bolm ad yk biný atd a bil im i bol an, ýaş y
35-den geçmedik raýatlary giriş synagla
ryn yň net ij el er i boý unç a bäsl eş ik esa
synda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Tehniki orta hünär okuw mekdebinde
okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Resm i iş kag yzl ar y Türkm en ab at
şäh er ind e 2021-nji ýyl yň 12-nji iýul y —
14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;

— bell en il en nusg ad ak y sow aln ama
(anketa);
— bil im i bar ad ak y resm in am a (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derm an sen ag at y min istrligi tarapyndan
bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin
tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany foto
surat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesi
niň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersl er i boý unç a mekd ep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňiji
leri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bul ard an başg a-da, okuw a girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
min am al ar bil en birlikde, resminamalary
kabul edýän iş toparyna aşakdakylary gör
kezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harb y şah ad atn am as yn y ýa-da
ýaz yl yş şah ad atn am as yn y we ýaş aý an
ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kab ul edilm ek üçin art ykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resm i iş kag yzl ar y üçin dal aşg är şahs y
jogapkärçilik çekýär.
Gir iş syn agl ar y we okuw a kabul
e d i lm e k “ T ü r km e nh im iý a ” d ö wl e t

kons ern in iň Türkm en ab at şäh er ind äki
tehn ik i ort a hün är okuw mekd eb ind e
(Türkmenabat ş.) 2021-nji ýylyň awgust
aýynyň 17-18-i, 20-si we 21-i günlerinde
geçirilýär.
Giriş synaglary aşakdaky okuw ders
leri boýunça geçirilýär:
hünärler: himiýa, nebiti we gazy gaý
tadan işleýän senagat kärhanalarynyň
enjamlaryna tehniki hyzmat etmek we
olary abatlamak; organiki däl madda
laryň himiki tehnologiýasy — himiýa,
matematika, Türkmenistanyň taryhy;
beýleki hünärler — fizika, matematika,
Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen
wagtda synaga esassyz sebäplere görä
gel ip bilm ed ikl er ýa-da dersl er iň bir i
boý unç a syn agd an geç ip bilm ed ikl er
soňk y syn agl ar a goýb er ilm eý är.
Gir iş syn agl ar ynd an üst ünl ikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kab ul edilm ek üçin artykmaç hukuk
dan “Bil im hak ynd a” Türkm en ist an yň
Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgit
lenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler
peýdalanýarlar.
“Türkmenhimiýa” döwlet
konserniniň Türkmenabat
şäherindäki tehniki orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy:
Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.,
Amul şäherçesi, Dostluk köçesi, 20.
tel.: 7-17-25; 7-91-04.

TÜRKMEN DÖWLET NEŞIRÝAT GULLUGYNYŇ NEŞIRÝAT-ÇAPHANA
ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1. Poligrafiýa önümçiligi.
2. Tehn ol og ik pros esl er iň we
önümçilikleriň awtomatizasiýasy.
3. Neşirýat işi.
Neşirýat-çaphana orta hünär okuw
mekd eb in e Türkm en ist anyň umumy
orta bilimden pes bolmadyk binýatda
bil im i bol an, ýaş y 35-den geçm ed ik
raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boý unç a bäsl eş ik esas ynd a kab ul
edilýär.
Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Neşirýat-çaphana orta hünär okuw
mekdebinde okuwlar tölegli esasda
alnyp barylýar.
Resm i iş kag yzl ar y Aşg ab at
şäherinde we welaýat merkezlerinde
2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji
awg ust y aral yg ynd a kab ul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkm en ist an yň Saglygy gora
ýyş we derm an sen ag at y min istrl igi
tarapyndan bellenilen nusgadaky sag
lyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw
üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň
kepil haty;
— 3x4 sm ölç egd äk i sek iz san y
fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçe
siniň tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňi
jileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen
resminamalar bilen birlikde, resmina
malary kabul edýän iş toparyna aşak
dakylary görkezýärler we nusgalaryny
tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýaz yl yş şah ad atn am as yny we ýaşa
ýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär
şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek Türkmen döwlet neşirýat gul
lugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär
okuw mekd eb ind e (Aşg ab at ş.) we
wel aý at merk ezl er ind e aşakd ak y
möhletlerde geçirilýär:
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň
17-si güni;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň
19-y güni;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň
21-i güni;
Mary welaýaty — awgust aýynyň
23-i güni;

Ahal wel aý at y — awgust aýynyň
25-i güni;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň
27-si güni.
Giriş synaglary aşakdaky okuw
dersl er i boý unç a geç ir ilý är:
hünärler: poligrafiýa önümçiligi;
tehnologiki prosesleriň we önüm
çil ikl er iň awt om at iz as iý as y —
fi z i k a, ma t e m a t ika, Türkmenistanyň
taryhy;
hünär: neşirýat işi — türkmen dili
we edebiýaty, jemgyýeti öwreniş, Türk
menistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary Türkmenistanyň orta mekdepleri
niň okuw maks atn am al ar yn yň esa
synda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bel
lenen wagtda synaga esassyz sebäp
ler e gör ä gel ip bilm ed ikl er ýa-da
dersl er iň bir i boý unç a syn agd an
geç ip bilm ed ikl er soňk y synaglara
goýberilmeýär.
Gir iş syn agl ar ynd an üst ünl ikl i
geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we
t al y pl yg a k ab u l e d i lm e k ü ç i n
artykmaç hukukdan “Bilim hakynda”
Türkm en ist an yň Kan un ynyň rejele
nen görnüşinde kesgitlenen düzgün
lere laýyk gelýän dalaşgärler peýda
lanýarlar.
Türkmen döwlet neşirýat
gullugynyň Neşirýat-çaphana orta
hünär okuw mekdebiniň salgysy:
Aşgabat ş., Galkynyş köçesi, 66,
tel.: 22-07-35; 22-16-99.

«TÜRKMENDEMIRÝOLlary» agentliginiň AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI DEMIR ÝOL ULAGLARY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Demir ýol ulagynda awtomatika, teleme
hanika we aragatnaşyk.
2. Ulaglarda gatnawlary guramak we here
keti dolandyrmak.
3. Demir ýollarynyň gurluşygy, ýollar we
ýol hojalygy.
4. Lokomotiw hojalygy.
5. Wagon hojalygy.
6. Energiýa hojalygy we elektrik üpjünçiligi.
7. Kompýuter ulgamlary we toplumlary.
Demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebine
Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolma
dyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik
raýatl ar y gir iş syn agl ar yn yň netijeleri boýunça
bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Dem ir ýol ulagl ar y ort a hün är okuw mekd e
binde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we

wel aý at merk ezl er ind e 2021-nji ýyl yň 12-nji
iýuly — 14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan
arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman
senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusga
dak y sagl yk kep iln am as y (Aşgabat şäherinden
we Ahal welaýatyndan bolan dalaşgärler Aşgabat
şäherindäki fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassa
hanadan, beýleki welaýatlardan bolan dalaşgärler
bellenilen saglyk öýlerinden geçýärler);
— ýaşaýan ýeri boýunça neşekeşligiň, arak
horlugyň we ruhy keselleriň öňüni alyş merkezin
den kepilnama;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby
bölümden) häsiýetnama;

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA
HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga
kabul edýär:
1. Myhmanhana hyzmatlary.
2. Syýahatçylyk hyzmatlary.
3. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş.
4. Jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň
tehnologiýasy.
5. Daşky gurşawy goramak we tebigy
miras.
6. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
Aşg abat şäherindäki syý ah atç yl yk ort a
hün är okuw mekd eb in e Türkm en ist an yň
umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda
bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary
giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik
esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Aşg ab at şäh er ind äk i syý ah atç yl yk ort a
hün är okuw mekd eb ind e okuwl ar töl egl i
esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde
we wel aý at merk ezl er ind e 2021-nji ýyl yň
12-nji iýul y — 14-nji awg ust y aral yg ynd a
kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bell en il en nusg ad ak y sow aln am a
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nus
gasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan bel
lenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin
tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçy
larynyň döwl et bäsl eşig in iň ýeň ij il er i, hal
kara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň
ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nus
gasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg
bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar
bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş
toparyna aşakdakylary görkezýärler we nus
galaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş
şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça
harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kab ul edilm ek üçin art ykm aç huk ukd an

peýd al aný and yg yn y tass ykl aý an beýl ek i
resminamalary görkezip biler.
Näd ogr y berl en magl um atl ar we galp
resm i iş kag yzl ar y üçin dal aşg är şahs y
jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek Aş g a b at şä h erindäki syýahatçylyk
ort a hün är okuw mekd ebinde we welaýat
merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçi
rilýär:
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 17-si
güni;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 19-y
güni;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 21-i
güni;
Mar y wel aý at y — awg ust aýyn yň 23-i
güni;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 25-i güni;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 27-si
güni.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri
boýunça geçirilýär:
hün ärl er: myhm anh an a hyzm atl ar y;
syýahatçylyk hyzmatlary; daşky gurşawy
goramak we tebigy miras — Türkmenis
tanyň taryhy, geografiýa, jemgyýeti öwreniş;
hünärler: ykdysadyýet we meýilnama
laşdyryş; buhgalterçilik hasaba alnyşy
— matematika, Türkmenistanyň taryhy, jem
gyýeti öwreniş;
hünär: jemgyýetçilik iýmitiniň önümle
riniň tehnologiýasy — himiýa, Türkmenista
nyň taryhy, jemgyýeti öwreniş.
Okuw dersl er i boý unç a gir iş synaglary
Türkm en ist an yň ort a mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Gir iş syn agl ar yn yň tert ib ind e bell enen
wagtd a syn ag a esass yz seb äpl er e gör ä
gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça
synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara
goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýag
daýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim
hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň reje
len en görn üş ind e kesg itl en en düzg ünl er e
laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Aşgabat şäherindäki
syýahatçylyk orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Aşgabat şäheri,
Bagtyýarlyk etraby,
2023-nji (M.Kösäýew) köçesi, 49,
tel.: 36-48-14, 36-36-97.

Saglyk — ömrümiziň bezegi
•Tom us paslyn yň häz irk i
dowam edýän yssy günlerinde
açyk howada säher bilen sagat
9- a çe n li w e a gş a m sa g
 at
18-den soň gez el enç etmek
masl ah at ber ilý är.
•Yssy günlerde kelläňe baş
gap geýmek, ýaglyk atynmak,

saý aw an göt er inm ek, gözüňe
Günden goraýjy äýnek dakyn
mak peýdalydyr.
•Daş ar y çykm azd an ozal
agyz-bur un ört üklerini dakyn
mal y hem-de köpç ül ik ýerl e
rinde 2 metr howpsuz aralygy
saklamaly.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny
tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şähe
rindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mek
debinde (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde
aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 17-si güni;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 19-y güni;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 21-i güni;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 23-i güni;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 25-i güni;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 27-si güni.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça fizika,
matematika, Türkmenistanyň taryhy derslerinden
geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkme
nistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnama
larynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet
dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda
synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler
ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bil
medikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Gir iş syn agl ar ynd an üst ünl ikl i geçen ýagda
ýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek
üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türk
menistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kes
gitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peý
dalanýarlar.
«Türkmendemirýollary» agentliginiň
Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta
hünär okuw mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş.,
2035-nji (Kemine) köçe, 84, tel.: 94-31-47.

“TÜRKMENNEBIT” DÖWLET KONSERNINIŇ BALKANABAT NEBITÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1. Senagat we raýat jaý gurlu
şygy.
2. Ykdysadyýet we meýilnama
laşdyryş.
3. N eb i t w e g a z g uý ul ar yn y
burawlamak.
4. Nebit we gaz känlerini işläp
geçmek.
5. Neb itg az guý ul ar yn y düýpli
abatlamak.
6. Neb itg az geç ir ij il er in i we
nebitgaz ammarlaryny gurmak we
ulanmak.
7. Awt om atl aşd yr yl an elektr o
termiki ulgamlaryň önümçiligi.
8. Nebit we gaz känleriniň geolo
giýasy we agtarylmasy.
9. Him ik i birl eşm el er iň hil in e
analitiki gözegçilik etmek.
10. Buhgalterçilik hasaba alnyşy
we audit.
11. Nebit, gaz känleriniň enjamla
ryna tehniki hyzmat etmek we olary
abatlamak.
12. Energiýa hojalygy we elektrik
üpjünçiligi.
13. Kompýuter ulgamlary we top
lumlary.
14. Ykdysadyýet we sanly mag
lumat tehnologiýalary.
15. Amaly geodeziýa.
16. Neb it i we gaz y gaýt ad an
işlemek.
17. Logistikada operasion işi.

18. Aragatnaşyk ýaýlymlary we
kommunikasiýa ulgamlary.
Balkanabat nebitçilik orta hünär
okuw mekd eb in e Türkm en ist an yň
umumy orta bilimden pes bolmadyk
biný atd a bil im i bol an, ýaş y 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň
netijeleri boýunça bäsleşik esasynda
kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Balk an ab at neb itç il ik orta hünär
okuw mekd eb ind e okuwl ar töl egli
esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Balkanabat
şäherinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly —
14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellen il en nusg ad a dir ekt or yň
adyna ýazylan arza;
— bell en il en nusg ad ak y sow al
nama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy gora
ýyş we derman senagaty ministrligi
tarapyndan bellenilen nusgadaky sag
lyk kep iln am asy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw
üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň
kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany
fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depder
çesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň
ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatna
şan Türkmenistanyň ýygyndy topa
ryn yň agz al ar y şol ýagdaýlary tas
syklaýan degişli resminamanyň asyl
nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen
resminamalar bilen birlikde, resmina
malary kabul edýän iş toparyna aşak
dakylary görkezýärler we nusgalaryny
tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşa
ýan ýer i boý unç a harb y wek ill ikd en
güwähatyny.
Dal aşg är bäsl eş iks iz we (ýa-da)
okuwa kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan peýdalanýandygyny tas
syklaýan beýleki resminamalary gör
kezip biler.
Näd ogr y berl en magl um atl ar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär
şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek “Türkmennebit” döwlet kon
serniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär
okuw mekd eb ind e (Balk an abat ş.)
2021-nji ýylyň awgust aýynyň 17-18-i,
20-si we 21-i günlerinde geçirilýär.

Giriş synaglary aşakdaky okuw
dersleri boýunça geçirilýär:
hün ärl er: him ik i birl eşm el er iň
hil in e anal it ik i göz egç il ik etmek;
nebiti we gazy gaýtadan işlemek —
himiýa, matematika, Türkmenistanyň
taryhy;
beýleki hünärler — fizika, matema
tika, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary Türkmenistanyň orta mekdepleri
niň okuw maks atn am al ar yn yň esa
synda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belle
nen wagtda synaga esassyz sebäplere
görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň
biri boýunça synagdan geçip bilmedik
ler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň
Kanunynyň rejelenen görnüşinde kes
gitl en en düzg ünl er e laý yk gelý än
dalaşgärler peýdalanýarlar.
“Türkmennebit” döwlet
konserniniň Balkanabat
nebitçilik orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Balkanabat ş.,
Atamyrat Annanyýaz ogly köçesi, 11,
tel.: 3-12-20, 7-01-25, 7-01-26,
7-01-16, 7-01-24, 7-01-18, 7-01-14.

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAýolLARY» agentliginiň
TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Gämi sürüjilik.
2. Gämi gurluşygy.
3. Gämi energetiki gurluşlaryny
ulanmak.
4. Ykdysadyýet we meýilnama
laşdyryş.
5. Buhgalterçilik hasaba alnyşy
we audit.
6. Energ iý a hoj al yg y we elektrik üpjünçiligi.
7. Jemgyýetçilik iýmitiniň önüm
leriniň tehnologiýasy.
8. Tehnologiki prosesleriň we
önümçilikleriň awtomatizasiýasy.
9. Myhmanhana hyzmatlary.
10. Logistikada operasion işi.
11. Maglumaty goramagyň teh
nologiýasy we ony guramak.
Deňizçilik orta hünär okuw mek
d eb in e Tür km en ist an yň umum y
ort a bil imd en pes bolm ad yk bin
ýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geç
medik raý atl ar y gir iş syn aglarynyň
net ij el er i boý unç a bäsl eş ik esa
synda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2-2,5 ýyl.
Deňizçilik orta hünär okuw mek
debinde okuwlar tölegli esasda alnyp
barylýar.

Baº redaktor
Esaslandyryjysy —
Balkan welaýatynyň häkimligi

— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi
öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tas
syklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylary
nyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsle
şiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bil
dirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen
birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tab
şyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harb y şah ad atn am as yn y ýa-da ýaz yl yş
şah ad atn am as yn y we ýaş aý an ýer i boý unç a
harby wekillikden güwähatyny.

Geldimyrat
Hojamyradow

Resm i iş kag yzl ar y Türkm en
başy şäherinde 2021-nji ýylyň 12-nji
iýuly — 14-nji awgusty aralygynda
kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adyna ýazylan arza;
— bell en il en nusg ad ak y sow al
nama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy gora
ýyş we derman senagaty ministrligi
tarap ynd an bell en il en nusgadaky
saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— b e ll en il e n n u sg a b oý u nç a
okuw üçin tölegi öz wagtynda amal
etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany
fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depder
çesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mek
dep okuwçylarynyň döwlet bäsleşi
giniň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere
gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy
toparynyň agzalary şol ýagdaýlary

Redaksiýanyò salgysy:
745100, Balkanabat ºäheri, 145-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 1-nji jaý
Telefonlarymyz:
Kabulhana 6-37-06; jogapkär kätip 6-07-96;
bölümler 6-07-91; 6-07-92; 6-07-93; 6-07-95.
Gazet hepdäniò siºenbe, penºenbe we ºenbe günleri çykýar.

Redaksiýa gelen golýazmalar yzyna gaýtarylmaýar,
olara jogap we syn berilmeýär.

tassyklaýan degişli resminamanyň
asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bul ard an başg a-da, okuwa gir
mäge isleg bildirýänler ýokarda gör
kezilen resminamalar bilen birlikde,
resminamalary kabul edýän iş topa
ryna aşakdakylary görkezýärler we
nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşa
ýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.
Dal aşg är bäsl eş iks iz we (ýa-da)
okuwa kabul edilmek üçin artykmaç
huk ukd an peýd al aný and ygyny tas
syklaýan beýleki resminamalary gör
kezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär
şahsy jogapkärçilik çekýär.
G ir i ş s yn a gl ar y w e o k uw a
kabul edilmek «Türkmendeňizder
ýaý oll ar y» agentl ig in iň Türkm en
baş y şäh er ind äk i deň izç il ik orta
hünär okuw mekdebinde (Türkmen
başy ş.) 2021-nji ýylyň awgust aýy
nyň 17-18-i, 20-si we 21-i günle
rinde geçirilýär.

Gir iş syn agl ar y ähl i hün ärl er
boýunça fizika, matematika, Türkmenis
tanyň taryhy derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary Türkmenistanyň orta mekdeple
riniň okuw maksatnamalarynyň esa
synda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belle
nen wagtda synaga esassyz sebäplere
görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň
biri boýunça synagdan geçip bilmedik
ler soňky synaglara goýberilmeýär.
Gir iş syn agl ar ynd an üst ünl ikl i
geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we
tal y pl yg a k ab u l e d i lm e k ü ç i n
artykmaç hukukdan “Bilim hakyn
da” Türkm en ist an yň Kan un yn yň
rej el en en görn üş ind e kesg itl enen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler
peýdalanýarlar.
«Türkmendeňizderýaýollary»
agentliginiň Türkmenbaşy
şäherindäki deňizçilik orta hünär
okuw mekdebiniň salgysy:
Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş.,
Döwletmämmet Azady köçesi, 75,
tel.: 4-77-78, 4-77-79, 4-75-15.

Gazet 1931-nji ýyldan bäri çykýar.
Indeksi 69544
Ölçegi A-2, möçberi 2 ç.k.
Sany 17923 B-107118
E-mail: balkan-gazeti@online.tm
Ga
ze
ti elekt
ron gör
nü
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we «met
bu
gat.gov.tm» in
ter
net sa
hy
palaryn
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«Turkmenmetbugat» mobil goşundysyndan okap bi
ler
si
ňiz.
Gazet Türkmenistanyň Metbugat merkezinde ofset usulynda çap edildi.
Çap ediliºiniò hiline Türkmenistanyň Metbugat merkezi
jogap berýär. Tel.: 80012 39-95-36.
Bahasy 30 teòòe.

