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SANLYLAŞDYRMAK – TÜRKMENISTANYŇ
GÜLLÄP ÖSMEGINIŇ GIREWI
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow orta möhletde
ykdysadyýetiň ähli ugurlaryna sanly tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylma
gyny Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň iň möhüm milli strategik ileri
tutulýan ugurlarynyň hatarynda kesgitledi. Bu hem geljekde kadaly yk
dysady ösüşiň durnuklylygyny, şeýle hem uzak möhletleýin döwletimiziň
gülläp ösmegini üpjün eder.
Ýurdumyzyň sanly ykdysadyýete işjeň geçmegi «Türkmenistanda
2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna»
laýyklykda ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň işiniň netijeliligini gowulandyr
maga gönükdirilen sanly ýokary tehnologik we maglumat tehnologiýalary
nyň ornaşdyrylmagynyň we ulanylmagynyň hasabyna amala aşyrylýar. Şu
nuň bilen baglylykda, Hormatly Prezidentimiz sanlylaşdyrma işi üçin degişli
tehnologik başlangyçlaryny üpjün edýän häzirki zaman, ygtybarly IT infras
trukturasyny döretmek barada ýurdumyzyň ähli döwlet edaralarynyň öňünde
ägirt uly wezipeleri goýdy. Çüňki sanly ykdysadyýete tapgyrlaýyn we meýil
namalaýyn geçiş döwletimiziň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň häzirki zaman
ulgamyna üstünlikli goşulmagynyň möhüm şerti bolup durýar.
Şu günki günde dünýäniň ähli döwletlerinde dünýä ykdysadyýetiniň
geljekki ösüşi sanly tehnologiýalary ulanmagyň netijeliligine bagly boljak
dygy sebäpli sanlylaşdyrmagyň ösüşine uly üns berilýär. Bäsdeşlik, inno
wasiýa we iş orunlaryny döretmek – bularyň hemmesi häzirki zaman mag
lumat we aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ulanylmagy bilen şertlendirilýär.
Şol sebäpli biziň ýurdumyzda milli Liderimiz tarapyndan kesgitlenen we
zipelerden ugur alyp, senagatyň tehnologik döwrebaplaşdyrylmagy sanly
tehnologiýalar arkaly durmuşa geçirilýär.
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Ýurdumyzyň dördünji tehnologik rewolýusiýasyna tapgyrlaýyn ara
laşýan döwründe «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» yk
dysadyýetimiziň ähli pudaklarynda sanlylaşdyrmagyň ornaşdyrylmagy
boýunça bellenen çäreleriň durmuşa geçirilmegi bilim we innowasiýa
esaslanmak bilen ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny güýçlendirýär, ösen
ýurtlaryň derejesine ýetirmek bilen, ykdysady ösüşiň durnukly depgin
lerini üpjün edýär, ilatymyzyň iş bilen üpjünçilik we ýaşaýyş derejesini
ýokarlandyrýar. Bu hem BMG-niň ähli agza ýurtlary, şol sanda biziň ýur
dumyz tarapyndan kabul edilen 2030-njy ýyla çenli Durnukly ösüş mak
satlaryna (DÖM) doly laýyk gelýär.
Häzirki wagtda ýurdumyzda häzirki döwrüň talaplaryny we ylmy-teh
niki ösüşleri, şol sanda maglumatlaryň we elektron resminamalaryň alyşçalşygyny, döwletiň maglumat çeşmeleriniň döredilmegini, umumy iden
tifikasiýa amallaryny durmuşa geçirmek ýaly işler göz öňünde tutulyp
dowamly kämilleşdirilýän sanlylaşdyrylmak işleri boýunça möhüm hukuk
we kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň döredilendigini nazar alyp, ministr
liklerde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, sebitleýin gulluklarda we
kärhanalaryň düzüm birlikleriniň derejesinde sanly tehnologiýalary ornaş
dyrmak boýunça işler alnyp barylýar.
Elektron resminamalaryň, elektron resminamalary dolandyrmagyň we
sanly hyzmatlaryň kanuny ýagdaýyny kesgitleýän, bu ugurda ýüze çyk
ýan gatnaşyklary kadalaşdyrmagy maksat edinýän, şeýle hem maglumat
alyş-çalşygy üçin umumy çemeleşmäni utgaşdyrmaga mümkinçilik berýän
maglumat alyş-çalyş giňişligini döretmek üçin «Elektron resminama, elekt
ron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda» Türkmenistanyň
Kanunynyň kabul edilmegi şu ýylyň möhüm wakasy bolup durýar.
Bu Kanunyň durmuşa geçirilşiniň çäginde ministrliklerde we pudakla
ýyn dolandyryş edaralarynda maglumat aýlanyşygyny we iş wagtyny ulan
magyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biljek resminamalary arhiwle
mek we resminamalaryň öz wagtynda ýerine ýetirilişine gözegçilik etmegi
üpjün edip biljek elektron resminamalaryň dolandyrylmagynyň ornaşdy
rylmagy boýunça işler geçirilýär, sanly tehnologiýalar bilen işlemegiň gör
nüşleri we olaryň ulanylyşy kämilleşýär, işleriň dürli görnüşlerinde sanly
ulgamlardan üstünlikli peýdalanylýar.
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Şunuň bilen baglylykda, halkara maliýe institutlary, guramalary we
halkara hyzmatdaşlar bilen dürli onlaýn seminarlary, okuwlary, ýygnaklary,
konferensiýalary geçirmek boýunça işler ýola goýuldy. Birnäçe ministrlik
ler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary garamagyndaky edara-kärhanala
rynda işlemäge isleg bildirýän dalaşgärler bilen onlaýn söhbetdeşlik geçirip
başladylar. Bu hem şahsy taraplaryň iş saparlary üçin maliýe serişdelerini
tygşytlamaga, şeýle hem bilermenleriň we hünärmenleriň uly toparyny işe
çekmäge mümkinçilik berýär.
Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanda alnyp barylýan ykdy
sady özgertmeler, şol sanda halkara ähmiýetli taslamalar, daşary ýurt we
halkara banklardan, maliýe institutlaryndan, senagat toparlaryndan maýa
goýumlary çekmek barada maglumatlary ýaýratmak boýunça tabşyryklary
ny ýerine ýetirmek maksady bilen, ýurdumyzyň edaralary barada giňişleýin
maglumatlary berýän web sahypalar döredilýär.
Sanlylaşdyryma ykdysady we durmuş taýdan ösüş üçin köp mümkin
çilikleri berýär, bu hem Türkmenistanda Durnukly ösüş maksatlaryny dur
muşa geçirmekde möhüm ähmiýete eýe bolýar.
Maglumat jemgyýetiniň we sanly tehnologiýalaryň, hyzmatlaryň ähli
toplumlarynyň ösüşi, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň esasy özeni
bolan sanly öwrülişikler arkaly amala aşyrylýar.
Durnukly ösüş maksatlarynyň çäklerinde Türkmenistanyň ykdysa
dy mümkinçilikleriniň durmuşa geçirilmegi ep-esli giňelýär, sanlaşdyrma
geçiş döwründe pudaklaýyn ösüş mümkinçilikleri işjeňleşdirilýär, olaryň
esasy ugurlary durnukly ösüşiň çygrynda maksatlaryň birnäçesine ýetmä
ge gönüden-göni täsirini ýetirýär: 8-nji maksat «Mynasyp işleri üpjün et
mek we ykdysady ösüş», 9-njy maksat «Senagatlaşdyrma, innowasiýalar
we infrastruktura», 10-njy maksat «Deňsizligiň azaldylmagy»,12-nji mak
sat «Jogapkärçilikli sarp edişlik we önümçilik», 17-nji maksat «Durnukly
ösüşiň bähbidine hyzmatdaşlyk». Sanly tehnologiýalaryň ulanylmagy, Dur
nukly ösüş maksatlarynyň beýleki ugurlarynyň netijeli durmuşa geçirilme
gine täsirni ýetirýär. Ýurdumyzyň ähli döwlet, pudaklaýyn we sebitleýin
maksatnamalarynda Durnukly ösüş maksatlarynyň utgaşdyrylandygyny
nazara alyp, sanly tehnologiýalara geçilmegi ýurdumyzyň durmuş-ykdysa
dy taýdan ösüş depginini ýokarlandyrmaga ýardam edýär.
Şunuň bilen birlikde, häzirki wagtda Türkmenistanyň Maliýe we yk
dysadyýet ministrligi statistika guramalary bilen bilelikde Durnukly ösüş
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maksatlarynyň maglumatlar binýadyny döretmek boýunça işleri ýokary
depginde alyp barýar.
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraply
gynyň 25 ýyllygy mynasybetli halkara maslahatyny, dabaralary we çärele
ri geçirmek hakyndaky» Kararyny ýerine ýetirmegiň çäklerinde 2020-nji
ýylyň 28-nji maýynda «Durnukly ösüş maksatlarynyň durmuşa ornaşdy
rylmagyny maliýeleşdirmek: toplumlaýyn milli maliýeleşdiriş mehanizm
leriniň orny» atly wideokonferensiýa görnüşinde halkara okuw maslahaty
nyň geçirilendigini belläsim gelýär. Bu maslahatda şol bir wagtyň özünde
Durnukly ösüşi maliýeleşdirmäge gönükdirilen Türkmenistany Durnukly
ösüşiň maksatlaryna ýetirmek ugrunda On ýyllyk hereketleriň çäklerinde
möhüm bir ädim bolmak bilen, okuw maslahatynda Durnukly ösuşi mali
ýeleşdirmek meselelerine garaldy.
Sanly wideo aragatnaşyklaryň ulanylmagy ýurduň içinde, şeýle hem
halkara guramalarynyň gatnaşmagynda şu ýyla meýilleşdirilen çäreleri iş
jeň durmuşa geçirmäge mümkinçilik berdi.
Şu ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet mi
nistrligi bilen Şweýsariýanyň goralýan nyşanlar bilen bellik etmek ugrunda
ýöriteleşen SICPA SA kompaniýasynyň arasyndaky strategik hyzmatdaş
lyk barada Ähtnama gol çekişilmegi ýurdumyzyň halkara söwda-ykdysady
we maliýe gatnaşyklaryny, şol sanda söwda we salgyt salma, galp önümle
riň ýaýramagynyň öňüniň alynmagyny giňeltmek ugrunda möhüm ädimle
riň biri boldy. Bu ugurdaky öňdebaryjy kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk
etmek, täze sanly gurşawyň emele gelmegine we sanly ykdysadyýetiň ös
megine esas boljak häzirki zaman tehnologiýalaryny özleşdirmäge we or
naşdyrmaga mümkinçilik berer.
Şeýle-de şu ýylyň iýul aýynda ýurdumyzyň Bütindünýä Söwda Gura
masyna synçy hökmünde goşulmagy möhüm wakalaryň biri boldy. Elekt
ron söwda pudagyndaky bilelikdäki hereketler häzirki wagtda BSG-niň
meýdançasynda işjeň ara alnyp maslahatlaşylýar. Ýakyn geljekde elektron
söwdanyň ornaşdyrylmagy biziň ýurdumyzda hem ösüşiň möhüm we gel
jegi uly ugruna öwrüler.
Sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy ýurdumyzyň ykdysady ösüşi
üçin mundan beýläk hem düýpli esas bolup durýar.
Ýokary tehnologiýaly pudaklarda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi mil
li ykdysadyýetimiziň dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyplylygyny ep10

-esli ýokarlandyryp, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň innowasiýa ýoluna
geçmegini çaltlaşdyryp, işewürlik we maýa goýum işjeňliginiň ösüşini
ýokarlandyrýar, ylmy barlaglary talap edýän pudaklarda täze iş orunla
rynyň döredilmegine itergi berýär, şeýle-de öňdebaryjy ösen maglumat
tehnologiýalaryny jemgyýetiň ähli ugurlarynda ornaşdyrmaga, ilaty
myzyň hal-ýagdaýyny we durmuş derejesini ep-esli ýokarlandyrmaga
mümkinçilik berýär.

11

M. Annadurdyýew,
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygy
SANLY ULGAM – BAGTYÝAR
DURMUŞYŇ KEPILI
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimi
ziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ykdysadyýetiň sanly ulgamyny
ösdürmäge gönükdirilen toplumlaýyn Maksatnamalar durmuşa geçirilýär.
«Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011–2030-njy ýyllar
üçin Döwlet Maksatnamasyna», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdu
myzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Mak
satnamasyna» hem-de «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly
ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda nagt däl hasapla
şyklaryň gerimini giňeltmek, elektron resminamalar dolanyşygyna hem-de
elektron şahsyýetnamalar ulgamyna geçmek, sazlaşykly işleýän elektron
senagaty döretmek boýunça anyk wezipeler ýerine ýetirilýär.
Ýurtda sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy milli ykdysadyýetiň bäsdeşlige
ukyplylygynyň, depginli ösüşiniň üpjün edilmegi hem-de dünýä ykdysady
giňişligine has isjeň goşulyşmagy üçin möhümdir. Bu öz gezeginde maliýe
gatnaşyklary sanly tehnologiýalaryň üsti bilen amal etmekligi, hasaplaşyk
resminamalarynyň görnüşlerini kämilleşdirmekligi, şeýle hem jemgyýetiň,
hökümetiň we işewürligiň bir wagtda sanlylaşdyrylmagyny şertlendirýär.
Bank ulgamynda sanly maglumat tehnologiýalaryny işjeň ulanmak,
elektron resminama dolanyşyk ulgamyny kämilleşdirmek, maglumat howp
suzlygyny üpjün etmek, kiberhowplara garşy durmak we beýleki ugurlar
boýunça zerur bolan enjamlary, programma üpjünçiliklerini satyn almak
we ulgama giňden ornaşdyrmak, şeýle hem dünýäniň ösen döwletleriniň
iş tejribesinden peýdalanmak arkaly hünärmenleri taýýarlamak işleri hem
dowam etdirilýär.
Türkmenistanyň bank ulgamy tarapyndan ilata döwrebap derejede hyz
mat etmek, sanly bank önümleriniň gerimini giňeltmek, geçirilýän hasap
laşyklary tizleşdirmek maksady bilen dürli görnüşli bank kartlaryny çykar
mak, oňa hyzmat etmek, şeýle hem ýurdumyzyň ähli söwda we hyzmat ediş
nokatlarynda töleg terminallaryny, sanly ulgamda «Internet-bank», «Mo
bil-bank», «Elektron söwda» ýaly onlaýn bank hyzmatlaryny ornaşdyrmak
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işlerine yzygiderli maýa goýum serişdeleri goýulýar. Ýurdumyzyň çäginde
raýatlarymyza «Altyn asyr», «Millikart», «Maşgala», «Goýum bank karty»
hem-de halkara «MasterCard» we «VISA» bank kartlaryny peýdalanmak
arkaly nagt däl hasaplaşyklaryň ähli görnüşlerini ýerine ýetirmek üçin giň
mümkinçilik döredilen.
2020-nji ýylyň 1-nji awgusty ýagdaýyna ýurdumyz boýunça bank kart
larynyň sany 4 329,6 müňe ýetdi, töleg terminallarynyň sany bolsa 37,2
müňden geçdi. Soňky bäş ýylyň dowamynda bank kartlarynyň sanynyň 5,6
esseden gowrak, töleg terminallarynyň sanynyň bolsa 9 essä golaý ýokarla
nandygyny hem bellemek gerek.
2020-nji ýylyň 1-nji awgusty ýagdaýyna «Internet-bank» hyzmatyna
birikdirilen müşderileriň sany 560,8 müňden geçdi, «Mobil-bank» hyzma
tyna birikdirilenleriň sany bolsa 23,1 müňe ýetdi. 2020-nji ýylyň ýanwariýul aýlarynda bankomatlaryň, terminallaryň, «Internet-bank», «Mobilbank» we «Elektron söwda» ulgamlarynyň üsti bilen amal edilen nagt däl
hasaplaşyklaryň möçberi 4,0 milliard manatdan geçdi, ýagny geçen ýylyň
degişli döwri bilen deňeşdirilende 2,37 esse ýokarlandy.
2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, ýurdumyzyň karz edarala
ry müşderilere töleg terminallary arkaly harytlar we hyzmatlar üçin ge
çirilýän nagt däl tölegleriň degişlilikde 0,5–2 göterimini yzyna gaýtaryp
bermek, ýagny «Cash back» höweslendiriş hyzmatyny işe girizdi. Häzirki
wagtda bu hyzmatyň amatlyklaryndan peýdalanýan raýatlarymyzyň sany
günsaýyn artýar.
Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryny öz wagtynda ýerine ýetir
mek, şol sanda bank ulgamyna sanly hyzmatlary ornaşdyrmak boýunça al
nyp barylýan işleriň çäklerinde ýurdumyzyň degişli banklary tarapyndan
galtaşyksyz töleg tehnologiýasy bilen işleýän bank kartlary ulanyşa goý
berildi. Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik banky tarapyndan
«Mobil töleg terminaly», şeýle hem bölek satuw we hyzmat ulgamlarynda
QR-kod ulgamy arkaly hasaplaşyklary geçirmek boýunça taýýarlyk işleri
geçirildi.
Mundan başga-da Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky
tarapyndan «Milli VISA kartyny» işe girizmek, «Senagat» paýdarlar täjir
çilik banky tarapyndan welaýatlarda ýaşaýan raýatlaryň jemgyýetçilik aw
tobuslarynyň hyzmaty üçin hasaplaşyklaryny elektron ýol kartlarynyň üsti
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bilen nagt däl görnüşinde amala aşyrmak mümkinçiligini döretmek boýun
ça hem degişli işler geçirilýär.
Raýatlarymyza hakyky wagt tertibinde hyzmat etmek, bank kartlary
nyň, töleg terminallarynyň, şol sanda sanly bank hyzmatlarynyň işjeňligini
has-da artdyrmak maksady bilen, ýurdumyzyň karz edaralarynda gije-gün
diziň dowamynda hyzmat edýän «Call-center» merkezleri hereket edýär.
Bu işleriň ählisi ýurduň jemi içerki önüminiň ösüşine, durmuş-ykdy
sady taýdan durnuklylygyna, şol sanda, pul-karz ulgamynyň işjeňligini ös
dürmäge, pul dolanyşygynyň gerimini giňeltmäge, hyzmatlary kämilleş
dirmek arkaly müşderileriň sanyny artdyrmaga, ilatyň isleg bildirýän bank
hyzmatlaryny işläp taýýarlamaga we beýlekilere oňaýly täsirini ýetirýär.
Milli ykdysadyýetimize sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak, ýurtda
durnukly ykdysady ösüşi üpjün etmek, netijede ýurdumyzyň raýatlarynyň
ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak babatda giň mümkinçi
likleri döredip berýän Hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bol
sun, il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli alyp barýan tutumly işleri mundan
beýläk hem rowaç alsyn!
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M. Sylapow,
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş
taýdan goramak ministri
DURMUŞ GORAGLYLYGY ULGAMYNDA
SANLYLAŞDYRMAGYŇ ÄHMIÝETI
Döwür üýtgeýär, özgerýär, jemgyýetiň islegi, talaby ösýär, şunuň bi
len baglylykda, täze wezipeler we täze meýiller emele gelýär. Döwür bilen
aýakdaş gitmek, döwrüň talabyny ödemek amala aşyrylýan döwlet syýasa
tynyň ileri tutulýan ugruna öwrülýär. Häzirki zaman dünýäniň ösüş meýil
lerini häsiýetlendirýän sanlylaşdyrmak – munuň özi döwrüň talaby, ösen
islegi kanagatlandyrmagyň möhüm guraly bolup durýar. Hormatly Prezi
dentimiziň nygtaýşy ýaly, sanlylaşdyrmak – bu wagty gelen zerurlyk hemde netijeli dolandyryş guraly. Ol, öz gezeginde, ähli işleri göwnejaý gura
maga, utgaşdyrmaga hem-de işiň netijeliligine, hiline gözegçilik etmäge
ýardam edýär.
Ykdysady ulgamda sanly gurşawy döretmekde ösen ýurtlaryň tejribe
sinden görnüşi ýaly, sanlylaşdyrmak ykdysadyýeti hil taýdan ösdürmegiň
we ony dolandyrmagyň netijeli guraly bolup durýar. Hususan-da, sanly çe
meleşmeleriň, ilkinji nobatda, adamlaryň durmuşyny ýeňilleşdirmäge gö
nükdirilendigini hasaba alsak, onda onuň jemgyýeti özgerdiji güýçdügine,
ösüşi üpjün edýän möhüm ugurdygyna göz ýetirmek bolýar.
Barmak, görmek, tanyşmak, öwrenmek, satyn almak, satmak, peýda
lanmak – bular adamyň durmuşynda zerur gündelik hereketleriň esasy bö
legini düzýär. Adam üçin iň gymmatly zat wagt, onuň hem esasy bölegi
bu hereketlere sarp edilýär. Sanlylaşdyrmak – bu hereketleri ýeňilleşdirme
giň usuly, diýmek, ol wagty tygşytlamagyň iň esasy guraly bolup durýar.
Elbetde, wagtyň tygşytlanmagy serişdäniň tygşytlanmagyny şertlendirýär.
Tygşytlylyk, netijelilik bilen bir hatarda, sanlylaşdyrmak açyklygy, aýdyň
lygy üpjün edýär.
Ýokarda beýan edilenler sanlylaşdyrmagyň ähmiýetini ýönekeý dilde
düşündirmäge mümkinçilik berýär. Emma sanlylaşdyrmak, sanly ykdysa
dyýet düşünjelerine kesgitleme bermek, ähmiýetini we zerurlygyny düşün
dirmek köptaraplaýyn ylmy çemeleşmeleri talap edýär. Şu çykyşda sanly
ykdysadyýetiň ähmiýetini hemmetaraplaýyn beýan etmegi däl-de, sanly
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laşdyrmagyň durmuş goraglylygy ulgamynda, hususan-da, ilatyň durmuş
üpjünçiligi ulgamynda hem-de ilatyň iş bilen üpjünçiligi çygrynda ähmi
ýetiniň, ony ösdürmegiň esasy ugurlarynyň we şunuň bilen bagly beýleki
meseleleriň üstünde durup geçmegi maksat edindik.
Bilşimiz ýaly, Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Prezidenti we
zipesine girişeninden soňra kabul eden ilkinji çögütleriniň biri ilatymyzyň
durmuş üpjünçiligi ulgamyny kämilleşdirmäge bagyşlandy. 2007-nji ýylyň
17-nji martynda «Durmuş üpjünçiligi hakynda» Türkmenistanyň bitewi Ka
nuny kabul edildi we bu ulgamda özgertmelere badalga berildi. Şunda ilkinji
gezek pensiýa üpjünçiligini täzeçe guramak, Türkmenistanyň Pensiýa gazna
syny döretmek meýli kanunçylyk taýdan öz başlangyjyny tapdy.
Ilatyň pensiýa üpjünçiliginde özgertmeleri durmuş geçirmek boýun
ça dünýa tejribesi, alymlaryň we halkara ekspertleriniň geçiren işleri,
synlary we maslahatlary öwrenildi. 2012-nji ýylda Türkmenistanyň Pen
siýa gaznasy döredildi. Taýýarlyk döwründe ençeme kanunçylyk nama
larynyň taslamalary taýýarlandy, «Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan
goramak hakynda» kodeksi, «Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakyn
da» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi. Şeýlelik bilen, 2013-nji ýyldan
ýurdumyzda pensiýa üpjünçilik ulgamyna şertli-toplaýyş usuly girizildi.
Bu usulyň girizilmeginiň esasy maksatlarynyň biri hem ulgama san
ly tehnologiýalaryň mümkinçiliklerini ornaşdyrmakdan, şunuň üçin ka
nunçylyk hem maddy-tehniki binýady emele getirmekden ybarat boldy.
Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň pensiýa üpjünçiliginiň awtomatlaş
dyrylan dolandyryş ulgamyny döretmegiň programma üpjünçiligi işlenip
taýýarlandy we işe girizildi, ulgamyň maglumatlar binýady döredildi, op
tiki süýümli aragatnaşyk ýola goýuldy. Netijede, ýurdumyzda sanly yk
dysadyýet Konsepsiýasyny amala aşyrmagyň ulgam üçin iň zerur şertleri
üpjün edildi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň çözgüdi bilen kabul edilen «Türkmenis
tanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýa
syndan» ugur alyp, ministrligiň ulgamynda sanly ykdysadyýeti ösdürmek
boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň Meýilnamasy taýýarlanyldy we onda
zähmet we iş üpjünçilik hem-de pensiýa üpjünçilik ulgamlarynyň sanly
laşdyrylmagyna gönükdirilen çäreler göz öňünde tutuldy. Hususan-da, me
ýilnama boýunça welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň, etraplaryň, şäherleriň
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zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralarynyň arasynda lokal tory dö
retmek, bu edaralar üçin serwer we maglumat geçiriji enjamlary gurnamak,
ilatyň iş bilen üpjünçiligi boýunça maglumatlar binýadyny kämilleşdirmek,
şeýle-de ministrligiň ulgamynda elektron resminama dolanyşygy ulgamy
ny ornaşdyrmak we işe girizmek ýaly işleriň durmuşa geçirilmegi ýurdu
myzyň zähmet, iş üpjünçilik, durmuş üpjünçiligi ulgamlarynyň maglumat
ulgamyna geçmegi üçin berk binýady döredýär.
Statistik maglumatlara görä, döwlet edaralaryna sanly ulgamyň ornaş
dyrylmagy Döwlet býujetiniň serişdeleriniň 10–12 göterim tygşytlanma
gyna mümkinçilik berýär. Bu anyk netijeler sanlylaşdyrmak bilen bagly
işleriň ykdysady taýdan ähmiýetiniň ýokarydygyny görkezýän ýene-de bir
aýdyň subutnamadyr.
Sanly tehnologiýalaryň we ylmyň ösmegi netijesinde «akylly» jemgy
ýet kemala gelýär, şeýle jemgyýetiň esasy aýratynlygy adamyň isleglerini
kanagatlandyrmaga gönükdirilen täze gymmatlyklara daýanýandygy bilen
baglanyşyklydyr. Çeýelik, döredijilikli çemeleşme şeýle jemgyýetiň häsi
ýetli aýratynlyklaryny emele getirýär. Sanlylaşdyrmak hadysasynyň täsiri
netijesinde zähmet bazary, bilim, saglygy goraýyş düýpgöter üýtgeýär.
Ýurdumyzda sanly tehnologiýalaryň döredýän mümkinçilikleriniň
giňden ulanylmagy iş üpjünçilik we durmuş üpjünçiligi ulgamlarynyň işine
öz oňyn täsirini ýetirýär. Sanly gurşaw ilata edilýän sanly hyzmatlaryň gör
nüşleriniň we hiliniň ýokarlanmagyny şertlendirmek bilen, ilatyň elektron
hyzmatlara elýeterliliginiň artmagy üçin hem uly mümkinçilikleri döred
ýär. Munuň şeýledigine daşary ýurtlarda toplanan tejribe aňryýany bilen
şaýatlyk edýär.
Häzirki döwürde ýurdumyzda raýatlaryň işe ýerleşmegine ýardam ber
mek wezipesinden ugur alnyp, ilata hödürlenýän durmuş hyzmatlarynyň
hilini gowulandyrmakda sanly gurşawyň döredýän mümkinçiliklerinden
giňden peýdalanylýar. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan go
ramak ministrliginiň resmi internet sahypasynda döredilen «Türkmenista
nyň ilatynyň iş bilen üpjünçiligi» atly sahypasy, ilkinji nobatda, iş beriji
niň hödürleýän boş iş orunlarynyň talaplaryna gabat gelýän mynasyp işgäri
saýlamaga we tiz wagtda zerur bolan işgäri tapmaga, iş gözleýäniň bolsa
öz hünärine laýyklykda gysga wagtyň içinde iş tapmaga mümkinçilikleri
döredýär. Ýagny zähmet bazarynyň esasy subýektleri bolan iş beriji bilen iş
2. Sargyt № 2692
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gözleýäniň duşuşygy çalt bolup geçýär we adaty durmuşda olaryň biri-bir
lerini tapmaklary üçin sarp edilýän wagt tygşytlanýar. Häzirki döwürde mi
nistrligiň bu resmi internet saýtynda iş berijileriň, şeýle-de iş gözleýänleriň
ençemesiniň hasaba alnandygyny we hasapda durandygyny nazara alsak,
onda bu sanly meýdança, hakykatdan-da, halka hyzmat edýändigini tassyk
lamak bolar.
Iş gözleýänleriň onlaýn tertipde öz maglumatlaryny teklip etmek
hem-de bar bolan boş iş orunlary bilen tanyşmak mümkinçiliklerini ýo
karlandyrmak maksady bilen, häzirki döwürde «Ilatyň iş bilen üpjünçiligi»
portalynyň mobil goşundysyny taýýarlamak işleri alnyp barylýar. Bu çäre
hökümet bilen raýatyň arasyndaky gatnaşyklary sanlylaşdyrmak ugrunda
ädilen ýene-de bir möhüm ädimleriň biri bolar. Mundan başga-da, geljekde
iş berijileriň boş iş orunlary barada hasabatlaryny zähmet we ilatyň iş bilen
üpjünçiligi edaralarynda onlaýn kabul edilmegine mümkinçilik döretmek
göz öňünde tutulýar. Häzirki döwürde sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak
boýunça ministrlik tarapyndan alnyp barylýan işler, ilkinji nobatda, halkyň
bähbitlerine, şol sanda durmuş hyzmatlarynyň görnüşleriniň artmagyna we
hiliniň ýokarlanmagyna gönükdirilendigi bilen häsiýetlendirilýär. Bu san
ly özgertmeler ýakyn geljekde ilatyň iş bilen üpjünçiligi, şeýle-de durmuş
üpjünçiligi çygyrlarynda döwlet edarasy bilen raýatlaryň ýerine ýetirilýän
işleri ýeňilleşdirmäge mümkinçilik berer.
Bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň ýol
başçylygynda amala aşyrylýan «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda
sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» göz öňünde tutulan we
üstünlikli durmuşa geçirilýän anyk çäreler ilata köp görnüşli durmuş hyz
matlaryny amala aşyrmaga uly mümkinçilikleri döredýär. Türkmenistan
döwletimizi sanly ösüş ýoly bilen öňe alyp barýan milli Liderimiziň jany
sag, işleri rowaç bolsun!
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M. Hojagulyýew,
«Türkmenstandartlary»
baş döwlet gullugynyň başlygy
SANLY YKDYSADYÝETIŇ GIŇ
GERIMLI MÜMKINÇILIKLERI
Häzirki döwürde maglumat tehnologiýasyna daýanýan ykdysadyýetiň
görnüşlerini ösdürmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri
hökmünde kesgitlenildi. Hemmämize mälim bolşy ýaly, sanly ykdysadyýet
«Internet arkaly amala aşyrylýan ykdysadyýet» diýmegi aňladýar. Maglu
mat tehnologiýalary, ylmy-tehniki işläp taýýarlamalary özünde jemleýän
bu elektron ulgama «Dördünji senagat rewolýusiýasy» hem diýilýär. Dün
ýä derejesinde şeýle uly öwrülişige eýe bolan sanly ykdysadyýetiň müm
kinçiliklerini jaýdar ulanmak ýurdumyzyň häzirki we geljekki ösüşi üçin
wajyp meseleleriň biri bolup durýar.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda milli ykdysady
ýetimizi has-da döwrebaplaşdyryp, diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek,
ýurdumyzyň ähli pudaklarynda ylmyň soňky gazananlaryny, innowasion
tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça uly işler amala aşyrylýar. Innowa
sion ykdysadyýeti kemala getirmäge, sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden
giňden peýdalanmaklyga döwlet derejesinde aýratyn üns berilmegi neti
jesinde bu ugruň kanunçylyk binýady hem barha kämilleşdirilýär. «Türk
menistanda Internet torunyň ösüşini we Internet hyzmatlaryny etmegi hu
kuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda», «Elektron resminama hakynda»,
«Maglumat we ony goramak hakynda», «Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
hakynda» we beýleki degişli kanunlaryň kabul edilmegi munuň aýdyň su
butnamasydyr.
Ähli pudaklarda sanly ykdysadyýete geçmegiň çäklerinde, ykdysady
amallary, hyzmat töleglerini sanlaşdyrmak, sanly bilim, sanly marketing,
sanly bank, sanly täjirçilik, sanly aragatnaşyk, sanly saglygy goraýyş ul
gamlaryny ornaşdyrmak, elektron hat dolanyşygyny ýola goýmak ýaly
möhüm ähmiýetli işler durmuşa geçirilip, bu ugurda ökde hünärmenleri
taýýarlamakda uly tagallalar edilýär. Milli Liderimiz ykdysadyýeti sanlaş
dyrmak, bu pudagyň işgärler kuwwatyny pugtalandyrmak, döwlet dolandy
ryşynyň netijeliligini, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin
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elektron we ylmy ulgamy ösdürmek meselelerine aýratyn uly üns berýär.
Bu gün ýurdumyzda halk hojalygynyň ähli ugurlaryny sanly ulgama geçir
mek, önümçilige ylmy işleri ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işler
alnyp barylýar, munuň özi häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda, pudak
laryň işini döwrebaplaşdyrmakda aýratyn ähmiýete eýedir. 2018-nji ýylyň
noýabrynda «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti
ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul edildi. Konsepsiýada onuň maksady, we
zipeleri, ony amala aşyrmagyň ugurlary, gurallary, şeýle hem maglumataragatnaşyk tehnologiýalaryň häzirki ýagdaýy aýdyň beýan edilýär.
Baş maksady ykdysadyýetiň pudaklarynyň sanlaşdyrylmagyny gazan
makdan, obalary we şäherleri maglumat-sanly ulgam taýdan üpjün etmek
de tapawutlary aradan aýyrmakdan ybarat bolan bu Konsepsiýanyň dur
muşa geçirilip başlanmagy bilen eýýäm oňyn täsirini görmek bolýar. Sanly
ykdysadyýetiň binýatlyk esaslaryny – internet-üpjünçilik ulgamlaryny ber
kitmek meselesi Konsepsiýanyň möhüm bölümleriniň hatarynda durýar.
Munuň pudaklary ösdürmegiň esasy şertidigini nazara almak bilen, ilaty,
telekeçiligi we döwleti bu ugra çekmegiň derejesini ýokarlandyrmak mese
lelerini hemişe üns merkezinde saklamak möhümdir.
Üç tapgyrda amala aşyrmak maksat edilen Konsepsiýanyň birinji tap
gyry – 2019-njy ýyly öz içine alyp, munda ministrlikleriň, edaralaryň we
beýleki guramalaryň ýolbaşçylarynyň düzüminde ygtyýarlandyrylan döw
let edarasynyň, edarara toparynyň döredilmegi, şeýle hem sanly ykdysady
ýeti ösdürmek boýunça maksatnamanyň – ýagny sanly ykdysadyýete geç
mäge taýýarlyk görmek boýunça çäreleriň «ýol kartasyny» işläp düzmek
meýilleşdirildi. Sanly ulgama geçmäge taýýarlyk üçin material-tehniki bin
ýady, kanunçylyk esaslary kämilleşdirmek, hünärmenleriň hünär taýýarly
gyny ýokarlandyrmak boýunça çäreler göz öňünde tutuldy.
Konsepsiýanyň ikinji tapgyry 2020–2023-nji ýyllary öz içine alyp,
munda sanly aragatnaşygyň has giňişleýin we toplumlaýyn ornaşdyrylma
gy we beýlekiler göz öňünde tutulýar.
Üçünji tapgyrda, ýagny 2024–2025-nji ýyllarda milli ykdysadyýetiň
pudaklarynda sanlaşdyrmak taslamalaryny durmuşa geçirmek, ony halkara
sanly ykdysady ulgama utgaşdyrmak meýilleşdirilýär.
Üstümizdäki 2020-nji ýyl sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýa
synyň iň möhüm ähmiýetli we giň gerimli ikinji tapgyrynyň ilkinji ýylydyr.
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Häzirki şertlerde islendik ýurduň ösüşi, ozaly bilen, ylym we bilim ulgam
larynyň ösüş derejesi bilen kesgitlenýär. Jemgyýetiň intellektual mümkin
çiliklerini doly peýdalanmak, ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny ornaşdyr
mak degişli ugurda esasy ýagdaýlar bolup, ýokary tehnologiýalary, düýpli
we amaly barlaglaryň netijelerini peýdalanmak bilen gös-göni baglydyr.
Sanly bilim ulgamy tehnologiýalaryň juda tizlik bilen ösýän döwrüniň
bilim ulgamynyň gurluşynda özboluşly aýratynlyga eýedir. Sanly elektron
göterijidäki okuw-usuly toplum bilim beriş ulgamynyň dürli basgançak
larynda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary arkaly peýdalanylýar. Bu
topluma okuw kitaplarynyň elektron görnüşleri, okuw gollanmalary, tejri
belik boýunça gollanmalar, amaly okuwlar, dürli tejribeler boýunça usuly
gözükdirijiler, gönükmeler degişli bolup durýar.
Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaşlaryň döwrebap bilim almagy hem-de
ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak üçin ähli şertler döredilýär. Hut
şu maksat bilen Gahryman Arkadagymyzyň görkezmelerinden ugur alyp,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň binýadynda hem täze hünärleriň bir
näçesi açyldy. Şolaryň biri-de ykdysady informatika hünäridir. Sanly yk
dysadyýeti has öňe ilerletmäge, ykdysady maglumatlary ölçerip, seljerip,
geljekki ädimleri dogry kesgitläp bilýän ýokary bilimli, hünärine ussat ýaş
laryň ýetişdirilmegi, alym Arkadagymyzyň ýurdumyzda sanly ykdysady
ýeti ösdürmek baradaky Konsepsiýasynyň miweleridir.
Ýokary okuw mekdeplerinde hünärmenleriň, professorlaryň we mu
gallymlaryň tagallalary bilen, şeýle hem talyplaryň gatnaşmagynda sanly
bilimi ulgamlaýyn üpjün etmegiň maksatnamasy düzüldi, ýörite portallar
işlenip taýýarlanyldy. Ýokary okuw mekdeplerinde belli bir aralykdan sa
pak bermek usulynyň ornaşdyrylmagy ýa-da daşary ýurtly hyzmatdaşla
ryň gatnaşmagynda wideomaslahatlary yzygiderli guramak, özara tejribe
alyşmak ýaly aýratynlyklaryň ýola goýulmagy döredilen mümkinçilikleriň
datly miweleridir.
Türkmenistanda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen sanly ykdy
sadyýetiň ösdürilmegi, innowasion mümkinçilikleriň artdyrylmagy, ilkin
ji nobatda, ylmyň gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmaga itergi bermek
bilen, täze senagat kärhanalarynyň döredilmeginiň baş şerti bolup durýar.
Sanly ulgama geçmegiň oňyn netijeleri maliýe-bank ulgamynda hem has
aýdyň duýulýar. Sanly ykdysadyýeti ösdürmekde söwda, maliýe, bank
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ulgamlaryna we döwlet dolandyryşyna ilkinji orun degişli bolup durýar.
Ýurdumyzyň ykdysady syýasatynyň kemala gelmeginde, ykdysady mak
satnamalary durmuşa geçirmekde we bank hyzmatlarynyň häzirki zaman
tehnologiýalary arkaly alnyp barylmagynda maliýe-bank ulgamynyň ösüşi
möhümdir.
Maliýe-bank ulgamy milli ykdysadyýeti maýa goýum serişdeleri bi
len üpjün etmekde uly ähmiýete eýe bolup, onuň sanly ulgama geçirilmegi
işewürlik mümkinçiliklerini artdyrmaga, bank hyzmatlarynyň hilini ýokar
landyrmaga ýardam berýär. Nagt däl hasaplaşyklar ulgamyny ösdürmäge,
hyzmatlaryň täze döwrebap görnüşlerini hödürlemäge, harajatlary we wag
ty tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Bu gün uçar, otly, ulag petekleri,
internet, telefon, IP-TV, elektrik energiýasy, suw hyzmatlary üçin we şonuň
ýaly tölegleriň beýleki görnüşlerini sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden
peýdalanyp, islendik ýerden geçirip bolýar. Netijede, öňdebaryjy tehnolo
giýalary ulanmak, olary ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna ornaşdyrmak, ilkinji
nobatda, ömümçiligiň ýokarlanmagyna oňyn täsir edýär.
Şeýle hem hyzmatlaryň gerimini giňeldýär, hilini ýokarlandyrýar.
Bularyň netijesinde bolsa, biziň iň gymmatly hasaplaýan wagtymyz tyg
şytlanýar. Sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň üstünlikli
durmuşa geçirilmegi diňe bir ykdysadyýetiň täze hile geçmegine däl, eý
sem, her birimiziň dünýägaraýşymyzyň giňemegine, geljege has taýýar
lykly we maksada okgunly bolmagymyza täze mümkinçilikleri açar.
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S. Welbegow,
Türkmenistanyň Statistika baradaky
döwlet komitetiniň başlygy
ÝURDUŇ TEHNOLOGIK TAÝDAN ÖSÜŞINI
DIWERSIFIKASIÝALAŞDYRMAGYŇ ÝOLUNDA
TÜRKMENISTANYŇ MILLI STATISTIKa
ULGAMYNY DÖWREBAPLAŞDYRMAK
Ýurduň durmuş-ykdysady durmuşynda giňden ýaýran özgerişler sanly
tehnologiýalary Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň pudaklaryna ornaşdyr
maga gönükdirilendir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
2018-nji ýylyň 30-njy noýabrynda «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda
sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny» tassyklady.
Işewürligi we maýa goýum işjeňligini ösdürmäge, döwlet dolandyry
şynyň öňdebaryjy usullaryny ornaşdyrmaga, täze iş orunlaryny döretmäge
gönükdirilen Konsepsiýany üç tapgyrda durmuşa geçirmek meýilleşdiril
ýär: birinji tapgyr – 2019-njy ýyl, ikinji tapgyr – 2020–2023-nji ýyllary we
üçünji tapgyr – 2024–2025-nji ýyllary öz içine alýar.
Häzirki döwürde has giňişleýin we sanly aragatnaşyk ulgamynyň top
lumyny durmuşa ornaşdyrmakda maglumatlary ýygnamak, işläp taýýarla
mak we maglumatlary goramak üçin «bir penjirede» sanly statistik hasabat
lylygy ornaşdyrmak hyzmatyny ösdürmäge gönükdirilen Konsepsiýanyň
ikinji tapgyry durmuşa ornaşdyrylýar.
Sanly ykdysadyýete geçmek we kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny üp
jün etmekde 2020-nji ýylyň mart aýynda kabul edilen «Elektron resmina
ma, resminamalaryň elektron dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda»
Türkmenistanyň Kanuny möhüm ädim bolup durýar.
Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň
ikinji tapgyryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň 2020–2023-nji ýyllar üçin iş meýilnamasyna
laýyklykda, elektron resminama dolanyşygyna geçmek we internet toruny
ösdürmek işleri amala aşyrylýar. Statistika ulgamynyň işi ýurduň tehnolo
gik ösüşini diwersifikasiýalaşdyrmagyň esasy ugurlaryna esaslanýar.
«Statistika hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkme
nistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti statistik maglumatlary ýygna
23

mak, işläp taýýarlamak we statistik maglumatlary ýaýratmak üçin tehnolo
giýalary döretmegi we kämilleşdirmegi amala aşyrýar.
2020-nji ýylyň alty aýynyň jemi boýunça Türkmenistanyň Ministr
ler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow halk hojalygy toplumynyň işiniň netijelerini beýan edip,
ýakyn geljek üçin esasy wezipeleri kesgitledi. Ilkinji nobatda ýerine ýeti
rilmeli wezipeler hökmünde ýurtda ykdysady we maliýe durnuklylygyny
saklamak, ilatyň iş bilen üpjünçilik derejesini ýokarlandyrmak we bank ul
gamyndaky özgertmeleri çaltlaşdyrmak bellenildi. Döwlet Baştutany mil
li statistika ulgamyny döwrebaplaşdyrmagy möhüm ugurlaryň hatarynda
kesgitledi. Şunuň bilen baglylykda, hasabat görnüşleriniň täzeden gözden
geçirilmegi we kämilleşdirilmegi kärhanalaryň we edaralaryň maliýe-hoja
lyk işlerine netijeli baha bermäge we öz wagtynda degişli çäreleri görmäge
mümkinçilik berer.
Hasabatlylygyň görnüşleriniň esasy häsiýetleri maksadalaýyklykdan,
öz wagtyndalykdan, gysgalykdan we aýdyňlykdan ybarat bolup durýar.
Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň çalt depginde ösmeginiň häzir
ki zaman şertlerinde statistik maglumatlary ýygnamak üçin täze tehnologi
ýalaryň ornaşdyrylmagy maglumatlaryň ýokary hilliligini we elýeterliligini
üpjün etmäge hem-de meýilleşdirilen Maksatnamalary ýerine ýetirmekde
degişli çözgütleri kabul etmäge mümkinçilik berýär.
Ýurtda 70-e golaý döwlet we pudaklaýyn maksatnamalar, konsepsi
ýalar we meýilnamalar durmuşa geçirilýär. Amala aşyrylýan «Türkmenis
tanyň ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2019–2025-nji
ýyllar üçin Maksatnamasy» ykdysady modeli görkezýär. Maksatnamanyň
esasy maksatlary bazar ykdysadyýetine esaslanýan uzak möhletleýin dur
nukly ösüşi höweslendirmekdir.
Türkmenistanyň häzirki zaman statistika ulgamy kärhanalaryň we eda
ralaryň maliýe-hojalyk işlerini seljermek üçin maglumatlary ýygnamaga,
innowasion çemeleşmeleri girizmäge gönükdirilendir. Ýurduň ösüşiniň
täze tapgyrynda telekeçiligiň ösmegine aýratyn üns berilýär. Şunuň bilen
baglylykda, iş gurşawy üçin amatly şertleriň döredilmegi üçin statistik ha
sabatlary taýýarlamagyň täze usullarynyň we görnüşleriniň girizilmegini
talap edýär.
Innowasion çemeleşmelerini ulanýan kärhanalaryň maliýe-hojalyk
işleri barada ilkinji statistik hasabatlary elektron usulda ýygnamak ulga
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mynyň ornaşdyrylmagy hasabatlary tabşyrmagyň wagtyny ep-esli azalt
maga, şeýle hem hasabat görnüşlerini öz wagtynda täzelemäge mümkin
çilik berýär.
Elektron hasabatlylygy ornaşdyrmagyň esasy maksady statistik we
maliýe hasabatlaryny tabşyrmagy ýeňilleşdirmek bolup, aşakdaky artyk
maçlyklary berýär:
- telekeçileriň (esasan hem, hasapçylaryň) hasabatlary tabşyrmak üçin
sarp edýän wagtyny tygşytlamak;
- hasabatlary kabul etmäge çekilen işgärleri tabşyrylan hasabatlary bar
lamaga geçirmek mümkinçiligi döreýär, ähli hasabatlar awtomatik usulda
maglumatlar binýadyna girizilýär we hasabatlar tabşyrylanda geçirilýän il
kinji barlagyň hasabyna ýalňyşlyklaryň sany azalýar.
Türkmenistanda 60-dan gowrak ministrlik we pudaklaýyn edaralar res
mi statistik hasabatlaryny tabşyrýarlar. Döwlet statistika ulgamy halkara
standartlaryna we resmi statistik maglumatlary üçin döwletiň binýatlaýyn
zerurlyklaryna laýyk gelýär.
Häzirki wagtda Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti
sebitleýin derejede maglumatlary işläp taýýarlamagyň we maglumatlary
saklamagyň merkezleşdirilen çyzgydyny ornaşdyrýar. Statistikanyň sebit
leýin müdirliklerinden ilkinji statistik maglumatlar maglumatlary işläp taý
ýarlamagyň merkezleşdirilen ulgamyna gelip gowuşýar, şunuň esasynda
tutuş Türkmenistan boýunça we zerur bolan kesimlerde tablisalar emele
getirilýär. Täze tehnologiýanyň ornaşdyrylmagy statistik hasabatlary işläp
taýýarlamak we statistik maglumatlary emele getirmek üçin sarp edilýän
wagty kemeldýär.
Içerki hasabatyň gündelik seljermesi içerki resminamanyň artykmaç
agramyny, şeýle hem maglumatlaryň gaýtalanmagyny ýüze çykarmaga
mümkinçilik berýär.
Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ähli ugurlarynda maglu
matlar tehnologiýasynyň giňden ornaşdyrylmagy statistik hasabatlyly
gynyň uýgunlaşdyrylmagyny, esasan hem, programma üpjünçiliginiň
ulanylmagyny talap edýär. Programma üpjünçiliginiň hili bu bellenen
talaplary kanagatlandyrmaga ukyply alamatlary we häsiýetleri özünde
jemlemelidir.
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň statistik ha
sabatlary elektron usulda ýygnamaga doly geçmegi ähli statistika önüm
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çiliginiň möhletini kemeltmäge, şeýle hem sebitleýin edaralarynyň işgär
leriniň sanyny optimallaşdyrmaga mümkinçilik berer.
Döwlet statistikasynyň tejribesine täze standartlaryň girizilmegi statis
tik gözegçilik ulgamyny we pudagara özara gatnaşyklary kämilleşdirmäge
mümkinçilik berer. Statistik maglumatlar önümçiliginde Birleşen Millet
ler Guramasynyň (General Statistical Business Process Model (GSBPM))
görnüşlerini ulanmak babatdaky teklipleriniň esasynda statistika önümçili
gi işiniň döwrebaplaşdyrylmagy statistika edaralarynyň hasaplaýyş ulgamy
infrastrukturasyny sazlaşdyrmaga ýardam eder.
Sanly tehnologiýalara barha artýan garaşlylyk, şeýle hem belli bir tap
gyrda maglumatlaryň goragy hakynda çynlakaý töwekgelçilik döredýän
kiberhowplulygy meselesini ýüze çykarýar. Zerur tehniki serişdeleriň we
programma üpjünçiliginiň ornaşdyrylmagy kiberhowplara garşy durmaga
ýardam eder.
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetinde maglumat
laryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin Zimbra «Türkmentelekom» EAK
poçta programmasy ornaşdyrylýar. Sebitleýin edaralarynda Zimbra elekt
ron poçta bilen statistik maglumatlary eltip bermek, saklamak we ibermek
boýunça «Internet» tory ornaşdyrmak işleri hem alnyp barylýar.
Sanly ykdysadyýetiň döredilmegi, alternatiw maglumatlar çeşmesi
niň ýüze çykmagy Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti
niň öňünde täze wezipeleri goýýar. Statistik maglumatlary diňe elektron
görnüşde ibermek usulyny ulanmak arkaly statistik hasabatlaryny ýygna
magyň möhletini gysgaltmak möhüm meseleleriň biri bolup durýar. Bu
hem öz nobatynda ilkinji statistik maglumatlaryň hilini ýokarlandyrmagy
üpjün edýär.
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür
megiň Konsepsiýasynyň» durmuşa ornaşdyrylmagy maglumat-kommu
nikasiýa tehnologiýalarynyň üstünlikli ösmegi, işgärleriň hünär bilimini
ýokarlandyrmak, infrastruktura, maliýe we beýleki çeşmeler bilen üpjün
etmek üçin şertleriň toplumynyň döredilmegine ýardam berer.
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G. Nurmuhammedow,
Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş
guramasynyň baş direktory
SANLY YKDYSADYÝET – YKDYSADY
ÖSÜŞIŇ MÖHÜM UGRY
Hormatly Prezidentimiz ýurt başyna geçen ilkinji gününden başlap,
milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýalaşdyrmak,
maýa goýumlary çekmek bilen pudaklara täze tehnologiýalary ornaşdyr
mak boýunça giň gerimli işleri durmuşa geçirýär. Munuň özi innowasion
ykdysadyýeti kemala getirmäge döwlet derejesinde aýratyn üns berilýän
digini aňladýar. Şu nukdaýnazardan, ýurdumyzda ylmyň we bilimiň ös
dürilmegi üçin köp möçberde maýa goýumlary gönükdirilýär, bu ugurda
kanunçylyk binýady hem kämilleşdirilýär. «Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
hakynda», «Şahsy durmuş barada maglumat we ony goramak hakynda»,
«Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmat
lar hakynda», «Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we Internet-hyz
matlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda», «Aragatnaşyk
hakynda», «Döwlet ylmy-tehniki syýasaty hakynda», «Ylmy-tehnologiýa
parklary hakynda», «Ylmy edaralar hakynda», «Ylmy intellektual eýeçilik
hakynda», «Ylmy işgäriň hukuk ýagdaýy hakynda» Türkmenistanyň ka
nunlary kabul edildi.
Hormatly Prezidentimiz häzirki zaman şertlerinde innowasion tehno
logiýalaryň üstünlikli peýdalanylmagynyň uzak möhletleýin geljegini na
zara alyp, döwletiň gülläp ösmegi üçin binýady üpjün edýän durnukly yk
dysady ösüşiň aýrylmaz bölegi bolup durýandygyny nygtaýar. Hormatly
Prezidentimiziň baştutanlygynda 2019-njy ýylyň 1-nji fewralynda «Ýurdu
myzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Mak
satnamasy» tassyklanyldy. Bu strategik resminamanyň kabul edilmegi bilen
Milli Liderimiziň köpugurly özgertmelerini amala aşyrmagyň, halk hoja
lygynyň pudaklaryny hem-de döwlet dolandyrylyşynyň ähli ulgamlaryny
düzüm taýdan mundan beýläk-de täzeden guramagyň nobatdaky tapgyry
başlandy. Bu bolsa sanly ykdysadyýetiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmä
ge, şeýle hem önümçiligiň depginli ösüşini täze ýokary sepgitlere çykar
maga mümkinçilik berer. Ähli pudaklaryň kämilleşdirilmegi, dünýäniň iň
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oňat tejribesini, öňdebaryjy ylmy pikirleri we innowasion tehnologiýalary
ulanmak bilen, şolaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylma
gy arkaly üpjün ediler. Kabul edilen Maksatnamada maglumat-aragatnaşyk
tehnologiýalary ulgamynyň häzirki ýagdaýy, Konsepsiýanyň maksady we
wezipeleri, ony amala aşyrmagyň ugurlary we guraly, garaşylýan netijeleri,
şeýle hem sanly ykdysadyýeti ösdürmekde köp möçberde maýa goýum
laryň çekilmegini ykdysadyýeti ösdürmegiň, maliýeleşdirmegiň çeşme
leri hem beýan edilýär. Hususan-da býujet we býujetden daşary serişde
ler, hususy taraplaryň serişdeleri, çekilen we hemaýatkärleriň serişdeleri,
grantlaryň we halkara tehniki kömek taslamalarynyň serişdeleri, şeýle hem
Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki serişdeler
Konsepsiýany amala aşyrmagyň maliýe taýdan üpjünçiligini emele getir
ýär. Türkmenistanyň geoykdysady we geosyýasy nukdaýnazardan amatly
ýerleşmegi, ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesi we durnukly syýasy
ýagdaýy, tebigy baýlyklarynyň uly gorlarynyň bolmagy, döwrebap kanun
çylyk binýadynyň we kepillikleriň döredilmegi ýaly amatly şertler dünýä
niň iri maýadarlaryny ylmyň iň täze gazananlaryny hem-de innowasiýalary
milli ykdysadyýetimize gönükdirmek meýillerini artdyrýar.
Milli ykdysadyýetimize sanly ulgamlaryň ornaşdyrylmagy, şeýle hem
Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
Konsepsiýasynyň durmuşa geçirilmegi bilen, ykdysadyýetimiziň diwer
sifikasiýalaşdyrylmagyny we innowasion häsiýete eýe bolmagyny güýç
lendirmäge, täze iş orunlarynyň döredilmegine, işewür we maýa goýum
işjeňligini hem-de döwlet dolandyrylyşynyň netijeliligini artdyrmaga, hal
kymyzyň abadançylygyny yzygiderli ýokarlandyrmaga, maglumat ulgam
laryny kämilleşdirmäge, durmuş pudaklarynda we maliýe ulgamynda ilata
edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyryp, nagt däl hasaplaşyklary has-da
ýaýbaňlandyrmaga, harajatlaryň we sarp edilýän wagtyň tygşytlanmagyny
üpjün etmäge, uzakmöhletleýin durnukly ösüşiň gazanylmagyna we jemi
içerki önümde maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň paýynyň ýokar
lanmagyna getirer.
Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ähli pudaklarda giň möç
berli özgertmeler bolup, durnukly we sazlaşykly ösüş durmuşa geçirilýär,
şol sanda ätiýaçlandyryş işi hem bazar gatnaşyklaryna geçmekde ähli ho
jalyk işleriň möhüm guraly bolup çykyş edýär we Türkmenistanyň Döwlet
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ätiýaçlandyryş guramasy hem ýurdumyzda Sanly ykdysadyýetiň konsep
siýasyny durmuşa geçirmekde, önümçiligiň depginli ösüşini täze ýokary
sepgitlere çykarmaga berýän mümkinçiliginden dogry peýdalanyp, ätiýaç
landyryş işiniň kämilleşdirilmegi, dünýäniň iň oňat tejribesini, öňdebaryjy
ylmy pikirleri we innowasion tehnologiýalary ulanmak bilen ösüş depgini
niň derejesini gün-günden ýokarlandyrýar.
Ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi Hormatly Prezidenti
miziň türkmen halky üçin döredip berýän ajaýyp mümkinçiligi bolup, täze
şertleri döredýär hem-de ýurdumyzyň Durnukly ösüş maksatlaryny durmu
şa ornaşdyrmaga gönükdirilen döwrebap ösüşini üpjün edýär.
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H. Geldimyradow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş
institutynyň rektory
TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADYÝETINIŇ
DIWERSIFIKASIÝALAŞMAGY DÜNÝÄ
MALIÝE-YKDYSADY ÇÖKGÜNLIGINI ÝEŇIP
GEÇMEGIŇ WAJYP GURALYDYR
Gahryman Arkadagymyz dünýä ýüzünde durnukly ösüş ýörelgesini
ilkinjileriň hatarynda yglan eden döwlet baştutanlarynyň biri hökmünde
bütin dünýä äşgärdir. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy
tarapyndan 2015-nji ýylyň sentýabrynda yglan edilen Durnukly ösüş mak
satlary ýurdumyzda 2007–2008-nji ýyllardan başlap güýçli depginlerde
amala aşyrylyp başlandy. Türkmenistanyň Prezidentligine saýlanan ilkinji
günlerinde Gahryman Arkadagymyz «Türkmenistanyň Prezidentiniň oba
laryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň
ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür
üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasyny» (Oba Milli maksatna
masy) tassyklap berdi. Geçen döwrüň içinde, Oba Milli maksatnamasynyň
çäklerinde durmuş-medeni maksatly binalaryň ençemesi gurlup ulanmaga
berildi, müňlerçe kilometrlik inženerçilik infrastrukturasynyň desgalary işe
girizildi.
Şol döwürlerde kabul edilen «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady
ösüşiniň 2011–2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasy» milli Lideri
miziň Durnukly ösüş strategiýasynyň ilkinji binýadyna öwrüldi. Bu Milli
maksatnamanyň çäklerinde «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy
2012–2016-njy ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatna
masy», şeýle hem welaýatlary 2012–2016-njy ýyllarda durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmegiň Meýilnamalary durmuşa geçirildi. Berkarar döwle
timiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyllarynda döwlet, milli we pudaklaýyn
maksatnamalaryň, konsepsiýalaryň we meýilnamalaryň jemi 70-den gow
ragy kabul edilip, iş ýüzünde amala aşyryldy. Bularyň netijesinde ýurdu
myzyň ähli künjeklerinde Durnukly ösüş maksatlarynyň esasy ugurlary
boýunça işler giň gerimlerde ýola goýuldy.
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Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli Durnukly ösüş strategi
ýasynyň we amala aşyran tutumly başlangyçlarynyň netijesinde, Türk
menistan Watanymyz 2008–2010-njy ýyllarda bolup geçen dünýä mali
ýe çökgünliginiň oňaýsyz täsirlerine sezewar bolmady. Gaýtam, tersine,
2008-nji ýylda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen üstünlikli ama
la aşyrylan pul özgertmesiniň hem-de maliýe-ykdysady mazmunly öňüni
alyş çäreleriniň geçirilmeginiň netijesinde, ýurdumyzyň ykdysadyýeti şol
döwürde ýokary depginli we netijeli ösüşe beslendi. 2008-nji ýylda jemi
içerki önümiň (JIÖ) hereket eden nyrhlardaky möçberi 2007-nji ýyla ga
ranyňda 1,8 esse artdy. 2009-njy ýyldan başlap sarp ediş harytlaryň jem
leýji indeksi pes derejelerde saklanyldy. Bu geçirilen özgertmäniň netije
sinde önümlerini daşary ýurt pulunda eksport edýän önümçilikleriň manat
ölçeginde maliýe-ykdysady görkezijileriniň, ilkinji nobatda-da önümleri
(işleri, hyzmatlary) ýerlemekden alan girdejileriniň, gazanan peýdasynyň
we beýleki gymmatlyk görkezijileriniň düýpli ýokarlanmagyna mümkin
çilik döredi. Bu bolsa, ýurdumyzyň Döwlet býujetine gelip gowuşýan se
rişdeleriň artmagyna getirdi. Pul özgertmesi maýa goýumlarynyň manat
ölçeginde gymmatynyň düýpli artmagyna getirdi.
Şol döwürde, Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen, ma
liýe-býujet, pul-karz, nyrh syýasatynda hem düýpli özgertmeler geçirildi.
2008-nji ýyldan başlap, ýurdumyzda döwlet-hususy hyzmatdaşlygynyň
binýady hökmünde kiçi we orta telekeçiligi goldamak babatynda düýpli
işler amal edildi. Ykdysadyýetiň pudaklaryna ýeňillikli karzlaryň berilmegi
işleriň düýpli ilerlemegine getirdi. Gahryman Arkadagymyzyň dünýä mali
ýe-ykdysady çökgünligini ýeňip geçmek babatynda ýöreden syýasaty köp
döwletler üçin nusgalyk boldy.
Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanda dünýä maliýe-ykdysady
çökgünligini ýeňip geçmek babatynda öňe süren ýörelgeleriniň iň wajyp
larynyň biri hem ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak
bilen baglanyşyklydyr. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň
2030-njy ýyla çenli saýlap alan Milli strategiýasynyň ileri tutulýan ugurla
rynyň hatarynda ýokary depginli durnukly ösüşiň we ykdysadyýeti diwer
sifikasiýalaşdyrmagyň saýlanyp alynmagy hem tötänden däldir.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň çuňňur
hormatlanylýan Prezidenti tarapyndan ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwer
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sifikasiýalaşdyrmak we onuň pudaklaýyn düzümini milli ykdysady ulga
myň talaplaryna laýyk getirmek babatynda düýpli işler amala aşyryldy. Mil
li Liderimiziň başlangyçlary bilen işlenip taýýarlanan we üstünlikli amala
aşyrylýan maksatnamalarymyz ýurdumyzyň depginli durmuş-ykdysady
ösüşine, ilkinji nobatda-da, senagat taýdan düýpli özgerişliklere badalga
berdi. Gahryman Arkadagymyzyň senagatlaşma syýasatynyň baş mazmu
ny ýurdumyzda bäsleşige ukyply, ylmyň we tehnikanyň iň täze gazananla
ryny özünde jemleýän senagat kärhanalaryny döretmeklige öwrüldi. Şonuň
üçin, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde himiýa, nebithimiýa, elektrik ener
getika we gurluşyk materiallary senagatynyň iri kärhanalary gurlup ulanyl
maga berildi. Onlarça senagat kärhanalary hususy eýeçilikde işe girizildi.
2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary ýagdaýyna, ýurdumyzda bellige alnan işläp
bejerýän önümçilikleriň sany 3 müňe golaýlady. Soňky on ýyldan gowrak
döwrüň içinde ýurdumyzyň senagatynda sarp ediş harytlaryň önümçiligi 2
esseden-de gowrak artdy. Munuň netijesinde, sarp ediş harytlarynyň sena
gat önümleriniň umumy möçberinde tutýan paýy 20 göterime golaýlady.
Agrosenagat toplumy ýurdumyzyň eksport-import gatnaşyklaryny ber
kitmekde wajyp ähmiýete eýe bolan ulgamlaryň hatarynda durýar. Häzirki
wagtda ýurduň bu toplumynyň önümleriniň eksportyny artdyrmak, impor
tynyň möçberini azaltmak babatynda degişli işler ýola goýulýar. Häzirki
zaman şertlerinde agrosenagat toplumynyň ösüşinde oba hojalyk önümle
rini ýylyň bütin dowamynda öndürmeklige we infrastruktura pudaklary
ny degişli derejelerde ösdürmeklige aýratyn üns berilýär. Bu hem tötänden
däldir, sebäbi bu toplumyň öňünde Durnukly ösüş maksatlarynyň iň wajyp
larynyň biri bolan «Açlygy ýok etmek, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek
we iýmitlenmegi gowulandyrmak hem-de oba hojalygynyň durnukly ösü
şine ýardam etmek» maksadyny amala aşyrmak wezipesi durýar. Munuň
üçin, oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän önümçilikler, gara mallaryň
we guşçulyk toplumlary, ýyladyşhanalar, azyk önümlerini uzak möhletle
ýin saklaýan sowadyjyly ammarlar gurulýar.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gurluşyk
pudagy hem diwersifikasiýa ýoluna eýermek bilen, ýokary depginlerde
ösdi. 2008–2018-nji ýyllarda ýurdumyzyň gurluşyk pudagynda döredilen
goşulan gymmatyň möçberi 3,6 esse artdy. Şu ýyllarda Türkmenistanyň
çäginde hojalyk subýektleri tarapyndan alnyp barylan potratçylyk işleriniň
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möçberi 2,8 esse ýokarlandy. Hasabat döwründe hususy eýeçilige daýanyp
ösýän döwrebap gurluşyk kärhanalarynyň onlarçasy döredildi.
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen, ýurdumyzyň yk
dysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak maksatlarynda, ösen ulag-aragat
naşyk we kommunikasiýa infrastrukturalarynyň pudaklary kemala geldi.
2008–2018-nji ýyllarda ulag we aragatnaşyk ulgamynda döredilen goşulan
gymmatyň möçberi 6,9 esse artyp, onuň JIÖ-niň umumy möçberindäki
paýy 10%-e golaýlady.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň çuň
ňur hormatlanylýan Prezidenti tarapyndan ýurdumyzyň ykdysadyýetini
diwersifik asiýalaşdyrmak we onuň pudaklaýyn düzümini milli ykdysa
dy ulgamyň talaplaryna laýyk getirmek babatynda düýpli işler halk ho
jalygynyň ähli ulgamlarynda hem alnyp baryldy. Ylmyň gazananlaryny
köp talap edýän täze senagat pudaklary döredildi we güýçli depginlerde
ösdürildi. Türkmenistanyň halkara zähmet bölünişiginde eýeleýän orny
berkidildi we köpugurly häsiýete eýe boldy. Türkmenistanyň çuňňur hor
matlanylýan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary
bilen ýurdumyzyň obalarynyň we şäherleriniň keşbi tanalmaz derejede
hil taýdan özgerdi, täze şäher kysymly etrap merkezleri, şäherçeler, ähli
durmuş amatlyklaryny özünde jemleýän döwrebap obalar döredildi. Oba
ýerlerinde, etrap we welaýat merkezlerinde täze kärhanalar, durmuş-me
deni maksatly we infrastruktura desgalarynyň müňlerçesi guruldy.
Häzirki wagtda ýurdumyzda daşary söwda dolanyşygyny kämilleşdir
mek, eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak babatynda giň möçberli
işler amala aşyrylýar. Bu ugurlarda Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumy
zyň ykdysadyýetini diwersifik asiýa we innowasiýa ýoly bilen ösdürmäge,
maýa goýumlarynyň möçberlerini artdyrmaga, täze döwrebap durmuşönümçilik maksatly desgalary gurmaga, ähli pudaklary, ýurdumyzyň sebit
lerini sazlaşykly ösdürmäge, ykdysadyýetimiziň eksport kuwwatlylygyny
pugtalandyrmaga, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan
ýerli döwrebap önümçilikleri döretmäge, hususy eýeçiligi giňişleýin ýaý
baňlandyrmaga gönükdirilen başlangyçlary öz beýanyny tapýar.
Türkmenistanyň eksport kuwwatlylygyny artdyrmak we daşary söwda
dolanyşygynyň deňagramlylygyny üpjün etmek häzirki döwrüň durmuş-ykdysady ösüşiniň wajyp ugruna öwrülýär. Sebäbi daşarky bazarlaryň is
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legleri ýurdumyzda döredilen we döredilýän önümçilik kuwwatlyklaryny
doly derejelerde ulanmaklygyň, ýokary iş üpjünçiliginiň we durnukly yk
dysady ösüşiň esasy girewi we şerti bolup durýar. Şuňa baglylykda, çuňňur
hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyçlary bilen işlenip
taýýarlanan «Türkmenistanda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberil
ýän möçberini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamasynda» we «Türk
menistanda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri
öndürmek boýunça Döwlet maksatnamasynda» göz öňünde tutulan kärha
nalaryň gurluşyklary örän wajyp ähmiýete eýe bolýar.
Şu nukdaýnazardan, ýurdumyza daşary ýurtlardan getirilýän harytla
ryň ornuny tutýan önümleri öndürmekde hususy telekeçilige daýanyp ösýän
kärhanalaryň giň gerimlerde döredilmegi göz öňünde tutulýar. Ýurdumyzyň
senagatçylary we telekeçileri üçin uly möçberlerde daşary ýurtlardan geti
rilýän çig mallaryň we materiallaryň, azyk önümleriniň, ilatyň sarp edýän
harytlarynyň önümçiliklerini amala aşyrmaklary üçin ähli mümkinçilik
ler döredilýär. Ol kärhanalarda ýerli çig mallaryny ulanmak, ýurdumyzyň
içerki önümçilik we haryt bazarlaryny özümizde öndürilýän önümler bilen
üpjün etmek, guruljak kärhanalaryň kadaly möhletlerde özüni ödemekleri
wezipe edilip goýulýar.
Şol bir wagtda hem, hususy eýeçilikde täze döredilýän kärhanalaryň
döwrebap derejede tehniki taýdan enjamlaşdyrylmagyny, önümiň hiliniň
halkara standartlaryna laýyk getirilmegini, önümiň özüne düşýän gymma
tynyň nyrh elýeterliligini gazanmaklyga mümkinçilik döretmekligini üp
jün etmelidiris. Olar hakykat ýüzünde dünýä bazarlarynda bäsleşige ukyply
kärhanalar bolmalydyr. Diňe şeýle ýagdaýda biz, sözüň doly manysynda,
import edilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri döredip bileris. Şo
nuň üçin, hususy eýeçilikde döredilýän önümçilikleriň tehnologik we hil
taýdan ýokary derejelere göterilmegini üpjün etmek maksatlarynda olaryň
tehniki-ykdysady esaslandyrmalarynyň ýa-da işewürlik meýilnamalarynyň
ylmy esasda işlenip taýýarlanylmagyna uly üns berilmelidir.
Türkmenistanda maliýe-ykdysady çökgünliginiň ýetirýän oňaýsyz
täsirlerini düýpli peseltmegiň nazary we amaly esaslary Türkmenista
nyň hormatly Prezidenti, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň
akademigi, lukmançylyk we ykdysady ylymlarynyň doktory, professor
Gurbanguly Berdimuhamedowyň ylmy işlerinde öz beýanyny tapdy. Mil
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li Liderimiziň dünýä maliýe-ykdysady çökgünligine garşy ýöredýän sy
ýasatynyň esasy maksady, dünýä ykdysady ulgamynyň ösüş depgininiň
gowşaýan şertlerinde, ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň durnukly, dur
muş taýdan ygtybarly goragly ösüşini gyşarnyksyz berjaý etmekden yba
rat bolup durýar. Mundan başga-da, eýýäm, häzirki wagtdan, çökgünligiň
aradan aýrylan döwründe hem, geljek üçin durnukly ösüş üpjünçilikleri
niň berk binýady tutulýar. Şunda, maliýe ulgamynyň ýerlenmek derejesi
ni berkitmeklige, täze, döwrebap iri halkara maýa goýum taslamalarynyň
amala aşyrylmagyna, ilatyň yzygiderli ýokarlanýan isleglerini kanagat
landyrmaga, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaýyn we önümleýin düzümi
ni üýtgedip guramaga, daşary ykdysady gatnaşyklaryny kämil derejelere
ýetirmäge ýykgyn edilýär.
Gahryman Arkadagymyzyň parasatly Baştutanlygynda Berkarar döw
letimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ähli ýyllarynda ýurdumyzyň durnukly ösü
şini üpjün etmek babatynda zerur şertler döredildi we häzirki wagtda hem
döredilip gelinýär. Olaryň doly ulanylmagy dünýäde bolup geçýän ýagdaý
lardan üstünlikli baş alyp çykmaga we durnukly ösüşi üpjün etmäge müm
kinçilik berer.
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B. Taňryberdiýew,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň rektory
DURNUKLY ÖSÜŞI ÜPJÜN ETMEKDE
SANLY BILIM ULGAMYNYŇ ORNY
Adamzat durmuşynda bilim ulgamynyň wajyplygy, esasan, onuň jem
gyýetiň ösüşinde tutýan orny bilen kesgitlenýär. Has takygy, bilim adamla
ryň ukyplaryny, endiklerini we olaryň şahsy häsiýetlerini ösdürmäge müm
kinçilik bermek bilen bir hatarda, durmuş tejribesiniň artmagyna hem itergi
berýär.
Häzirki döwürde tutuş dünýä ýüzünde bilime durnukly ösüşi üpjün ed
ýän serişde hökmünde garalýar. 2015-nji ýylda geçirilen Birleşen Milletler
Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisinde kabul edilen «Biziň
dünýämiziň özgerdilmegi: Durnukly ösüşiň maksatlary boýunça 2030-njy
ýyla çenli döwür üçin Gün tertibinde» geljekki 15 ýyl üçin dünýä ösüşini
üpjün etjek 17 sany maksatlar kesgitlenildi. Olaryň düzüminde «Hemme
leriň ýokary hilli bilim almagyny üpjün etmek we olara bütin ömrüniň do
wamynda okamaga mümkinçilik döretmek» maksadynyň durmuşa geçiril
megine aýratyn ähmiýet berilmegi onuň adam aňyny ösdürmekde, ahyrky
netijede, dünýäni özgertmekde tutýan möhüm orny bilen baglydyr. Çünki
durnukly ösüşiň binýatlaýyn şertleriniň biri hökmünde bilim adamlaryň aň-paýhas derejesiniň ýokarlanmagyna, dünýägaraýşynyň giňemegine, me
deniýetiniň ösmegine, hünär başarnyklaryny ele almaga gös-göni täsir ed
ýän sebäp bolup durýandygy bilen ähmiýetlidir.
2030-njy ýyla çenli döwür üçin ählumumy strategiýa bolup çykyş ed
ýän durnukly ösüşiň kepili hökmünde bilime aýratyn ähmiýet berilmeginde
uly many bar: ol diňe bir şahsyýetiň kämilleşmegine mümkinçilik bermän,
eýsem, bilimli adamlaryň köpelmegi jemgyýetdäki durmuş sazlaşygynyň
has-da berkemegine ýardam edýär, ýurtdaky demokratik ýagdaýlara oňyn
täsirini ýetirýär we çuňňur pikirlenýän, işjeň hem-de jogapkärçiligi duýýan
raýatlaryň terbiýelenip ýetişmegine şert döredýär.
Dünýä bileleşiginiň mynasyp agzasy hökmünde Türkmenistan döw
letimiz hem halkara bilim giňişligine amatly goşulyşýar. Ýokary dereje
de geçirilýän hökümetara duşuşyklarda bilim meselesi gün tertibinde hyz
matdaşlygyň möhüm ugry hökmünde çykyş edýär. Şunuň bilen baglylykda
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dünýä derejesinde bilim bermegiň usullaryny kämilleşdirmek, bu ugurda
halkara tejribesini ornaşdyrmaklyk ýaly meselelere aýratyn üns berilýär.
Ýurdumyzyň taryhynda bagtyýarlyk döwri ähli ugurlarda bolşy ýaly,
ylym-bilim ulgamlarynda hem düýpli özgertmeleriň amala aşyrylýan döw
ri hökmünde häsiýetlendirilýär. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygyn
da alnyp barylýan ylym-bilim syýasaty özüniň gurşap alýan wezipeleriniň
çuňlugy we giňligi bilen tapawutlanýar. Çünki täze gymmaty döretmekde
öndüriji güýçleriniň iň naýbaşysy hasaplanýan işçi güýjüniň mümkinçilik
leriniň artmagy, ilatyň hünär biliminiň ýokarlanmagy jemgyýetiň giň ge
rimli ösüşi üçin zerur bolan maddy we ruhy gymmatlyklaryň köp öndüril
megine şert döredýär. Bu deliller bilimiň şahsyýeti we jemgyýeti özgerdiji
güýç bolup durýandygyny tassyklaýar.
Ykdysady ösüşleriň çeşmesi hökmünde bilime döwletler tarapyndan
uly üns berilýändigine daşary ýurt tejribesi şaýatlyk edýär. Häzirki wagt
da dünýä ýurtlarynda döwlet býujetinden bilime we saglygy goraýşa uly
möçberdäki serişdeler gönükdirilýär. Hususan-da, ykdysady taýdan ösen
ýurtlarda jemi içerki önümiň 6–7 göterimi bilime sarp edilýär. Muňa Ýa
poniýanyň, Taýwanyň, Singapuryň, Koreýa Respublikasynyň we beýleki
ýurtlaryň okgunly ykdysady ösüşi mysal bolup biler. Häzirki wagtda ol
ýurtlar adam maýasyna gönükdirilýän maýa goýumlarynyň möçberi bo
ýunça dünýäde iň ýokary görkezijileri gazandylar. Bu maglumatlar bilimiň
baýlykdygyna, onuň jemgyýetiň geljekki ösüşini üpjün edýän gymmatlyk
bolup durýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.
Häzirki döwürde Türkmenistanda bilim ulgamyny kämilleşdirmek ug
runda uly işleriň alnyp barylýandygy guwandyryjy ýagdaýdyr. 2013-nji ýy
lyň maý aýynda kabul edilen «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanuny,
2017-nji ýylyň sentýabr aýynda kabul edilen «Türkmenistanda sanly bilim
ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy», 2017-nji ýylyň dekabr aýynda ka
bul edilen «Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirme
giň Konsepsiýasy» we ony amala aşyrmak boýunça çäreleriň meýilnamasy
ýurdumyzda bilim ulgamynyň döwrebap derejede ösdürilmegine mümkin
çilik berýär. Şu ýerde 2019-njy ýylyň 18-nji iýulynda BMG-niň ştab-kwar
tirasynda «Adamlaryň hukuklaryny we mümkinçilikleri giňeltmek hem-de
ählumumy gurşap almagy we deňligi üpjün etmek» mowzugy boýunça ge
çirilen ýokary derejeli Syýasy forumda hödürlenen Türkmenistanyň Meý
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letin milli syny barada hem belläp geçmek gerek. Meýletin milli synda ýur
dumyzyň Durnukly ösüş maksatlary babatynda gazanan esasy üstünlikleri,
şol sanda durnukly ösüşiň 4-nji «Hemmeleriň ýokary hilli bilim almagyny
üpjün etmek we olara bütin ömrüniň dowamynda okamaga mümkinçilik
döretmek» maksady boýunça amala aşyrylýan işler hem beýan edildi.
Dünýä ösüşiniň häzirki tapgyrynda ykdysady meseleleri çözmekde
bilimiň, şol sanda hünär biliminiň eýeleýän orny has-da güýçlenýär. Bu,
ilkinji nobatda, onuň zähmet bazaryny işçi güýji bilen üznüksiz üpjün et
mek wezipesi bilen baglanyşyklydyr. Şunda häzirki zaman maglumat-ara
gatnaşyk tehnologiýalarynyň mümkinçilikleriniň bilim bermekde giňden
ulanylmagy belli bir derejede bilimiň çalt könelişmek häsiýetiniň öňüni
almaga ýardam berýär. Ykdysadyýetiň barha maglumatlaşmagy bolsa, tä
ze tehnologiýalardan baş çykarýan hünärmenleri taýýarlamak wezipesini
öňde goýýar. Ylmy-tehnologik ösüşiň häzirki tapgyrynda sanly ulgamlar
diňe bir önümçilik gurşawynda däl-de, eýsem bilim, ýaşaýyş-durmuş ulga
myna hem giňden aralaşýar. Şunda sanly bilim ulgamynyň aýratyn ähmi
ýeti we zerurlygy orta çykýar. Çünki häzirki döwürde ýurdumyzda giňden
ornaşdyrylýan sanly bilim ulgamy bilimiň netijeliligini artdyrmak üçin tä
ze mümkinçilikleri döredýär. Hususan-da, maglumat-aragatnaşyk tehno
logiýalarynyň ägirt uly mümkinçilikleri bilimiň hiliniň ýokarlanmagyna
täsirini ýetirýär. Bu ýagdaý hususan-da, zähmet bazarynda üýtgeşmeleriň
kemala gelmegine öz täsirini ýetirip, sanly bilimiň kömegi bilen zähmet
bazaryndaky islegleri kanagatlandyrmak, has takygy sanly sowatlylygy bo
lan hünärmenler bilen üpjün etmekligi talap edýär. Bu wezipäni üstünlikli
çözmekde bilim edaralaryna aýratyn orun degişlidir.
Daşary ýurt dillerini bilmek halklary dostlaşdyrmagyň, ýakynlaşdyr
magyň ygtybarly serişdesidir. Muňa global dünýäniň bildirýän talaby, şol
bir wagtda onuň döredýän giň mümkinçiligi hökmünde garamak gerek.
«Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň
Konsepsiýasynyň» kabul edilmegi ýurdumyzyň halkara bilim giňişligine
ynamly goşulyşmagyna itergi berýär. Halkara gatnaşyklarynyň giňden ös
dürilýän häzirki döwründe daşary ýurt dilini bilýän hünärmenlere bolan
isleg has-da artýar. Bu kanunalaýyklyk, bir tarapdan, dünýä derejesinde
ýüze çykan ählumumylaşmak hadysasy bilen düşündirilýär. Beýleki tarap
dan, ýurdumyzda Arkadag Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyryl
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ýan «Açyk gapylar» syýasatynyň netijesinde halkara hyzmatdaşlygy dürli
ugurlar boýunça ösdürmekde täze mümkinçilikleriň döredilýändigi bilen
baglanyşyklydyr. Şunda bilimiň ähli basgançaklarynda daşary ýurt dillerini
öwrenmegiň artykmaç taraplaryny belläp geçmek möhümdir. Daşary ýurt
dillerinde guralýan okuwlar ony öwrenýänler tarapyndan bu dilleri göteri
ji milletlere mahsus bolan medeni gymmatlyklaryň özleşdirilmegini üpjün
edýär. Şeýle çemeleşme, hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, halkara
gatnaşyklarynyň «...beýleki ýurtlara we halklara, olaryň taryhyna, medeni
ýetine, däp-dessurlaryna hormat goýmak» ýoly arkaly ösdürilmegine itergi
berýär. Birek-birege hormatyň, sylagyň bar ýerinde dostlukly gatnaşykla
ryň we hyzmatdaşlygyň bardygy tejribeden belli. Mundan başga-da, beýle
ki ýurtlaryň dillerini bilmegiň ýene-de bir artykmaç tarapy bar: ol dünýäniň
köp medeniýetli giňişliginde oňşukly ýaşamagyň zerur şerti bolan özara
düşünişmek ukybynyň ösdürilmegine ýardam berýär. Bu aýratynlyk Türk
menistanyň diňe bir sebit derejesindäki däl, eýsem, dünýä möçberindäki
meseleleri çözmekde syýasy täsiriniň barha artýan şertlerinde has-da wa
jyp bolup durýar. Galyberse-de, daşary ýurt dillerini netijeli özleşdirmekde
sanly bilim mümkinçilikleri hem giňden peýdalanylýar. Daşary ýurtlaryň
ýokary okuw mekdepleri bilen geçirilýän wideokonferensiýalar, okatma
gyň interaktiw usullary, multimediýa we lingafon tehnologiýalary bu aýdy
lanlaryň doly derejede üstüni ýetirýär.
Bilim bermegiň ähli basgançaklarynda alnan ýokary hilli bilim adam
maýasynyň kämilliginiň esasy görkezijisi bolup, ol goşulan gymmaty döret
megiň iň ygtybarly çeşmesi hasaplanýar. Şol sebäpli öz ykdysady kuwwa
tyny ýokarlandyrmak, bäsleşige ukyplylygyny artdyrmak isleýän islendik
döwletiň bilim ulgamyny özgertmekden başlamagy we çalt üýtgäp durýan
ýagdaýlary nazara alyp, okatmagyň öňdebaryjy çemeleşmelerini hemişe
ornaşdyrmaklyga ymtylmagynyň ýöne ýerden däldigi öz-özünden düşnük
li bolýar. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ykdysady ösüşleriň
egsilmez çeşmesi hökmünde ylma we bilime uly üns berilýän ýurdumyzda
sanly bilim ulgamyny ornaşdyrmak aýratyn ähmiýete eýe bolýar.
Sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak dünýä tejribesinde bilimiň hilini
ýokarlandyrmagyň netijeli ýollarynyň biri hasaplanýar. Ylmy-tehniki ösü
şiň bu gazananlarynyň bilim işine çekilmegi, ýagny mugallymçylyk işgär
leriniň, okaýanlaryň we olaryň ene-atalarynyň şahsy kompýuter enjamla
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rynyň bilim işinde giňden ulanylmagy bu sanly bilim ulgamynyň gazanan
oňyn netijeleriniň biridir. Şahsy we köpçülikleýin ulanylýan mobil enjam
lary bilim işine, mümkin boldugyça, doly çekmek bolsa Internet ulgamy
nyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmagy şertlendirýär. Bu ugurda
netije gazanmak üçin öwrülişik diňe bir tehnologiýalar sektorynda däl, eý
sem, ilatymyzyň bilim we aň-düşünjesinde, ýagny onuň mentalitetinde hem
özgerişleriň bolup geçmegi hökmandyr. Onuň durmuşa geçirilmegi maliýe
serişdelerini, öz işine berlen mugallymlaryň bolmagyny, şeýle-de belli bir
wagty talap edýär.
Dünýä ösüşiniň häzirki tapgyrynda ykdysady meseleleri çözmekde bi
limiň, şol sanda hünär biliminiň eýeleýän orny has-da güýçlenýär. Bu, il
kinji nobatda, onuň zähmet bazaryny işçi güýji bilen üznüksiz üpjün etmek
wezipesi bilen baglanyşyklydyr.
Soňky onýyllykda tutuş dünýäde maglumat jemgyýeti depginli ösüşe
eýe bolýar. Jemgyýetçilik ösüşiniň ähli çygyrlarynda maglumatlaryň we
bilimleriň ähmiýetiniň artmagy, beýleki ulgamlarda bolşy ýaly, bilim ber
mekde hem täze innowasion çemeleşmeleriň ulanylmagyny şertlendirdi.
Halkara bilim giňişliginiň geografiý asynyň artmagy bilen, bilimi «eksport»
edýän ýurtlarda gazanylan ykdysady üstünlikler köp babatda döwrebap bi
lim bermekde maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ägirt uly müm
kinçiliklerini ulanyp başarandyklary bilen ähmiýetlidir. Jemgyýetçilik aňy
nyň ösmegi bilen bilimini artdyrmak, beýleki ýurtlarda bilim almak üçin
mümkinçilikleriň döredilmegi, köpugurly bilime eýe bolmak islegi bolan
laryň sanynyň ýyl-ýyldan artmagy bolsa bu ugurda ýurtlaryň, galyberse-de,
bilim edaralarynyň arasynda bäsleşigiň ýüze çykmagyna getirdi. Bu ugurda
öňegidişligi gazanmak bolsa bilim ulgamyna täze innowasion tehnologiýa
lary ornaşdyran ýurtlara başartdy.
Adam intellektiniň önümi hökmünde kompýuter enjamlarynyň täze gör
nüşleriniň, şeýle-de maglumat gorlary we hyzmatlary bilen işlemegiň täze
tehnologiýalarynyň, başgaça, «bulutlaýyn» tehnologiýalaryň peýda bolmagy
ulanyjylar üçin maglumatlaryň we hyzmatlaryň elýeterliligini artdyrdy. Ula
nyjylar üçin, olaryň nirede we haçan bolýandygyna garamazdan, hemişelik
esasda üpjün edilmegi bilen bagly bu ýagdaý sanly bilim ulgamynyň esasy
artykmaçlygy bolup durýar. Bu ugurda ýurdumyzda amala aşyrylýan işler
bolsa sanly bilimi ulgamynyň mundan beýläk hem ösdüriljekdigine, durnuk
ly ösüşiň ählumumy maksatlaryna ýetjekdigine şaýatlyk edýär.
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O. Geldymuhammedowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Dünýä ykdysadyýeti» kafedrasynyň uly mugallymy,
ykdysady ylymlaryň doktory
TÜRKMENISTANYŇ hemişelik
BITARAPLYGYNYŇ YKDYSADY ESASLARY
Berk arar döwletimiz iň bagtyýarlyk döwründe Türkm enist anyň
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän oňyn we
döredijilikli döwlet syýasaty ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk
ýagdaýyndan gözbaşyny almak bilen, dünýä döwletleri we abraýly halka
ra guramalary tarapyndan doly goldanylýar. Gahryman Arkadagymyzyň
sebit, yklym we dünýä derejesinde halkara parahatçylygyny, abadançyly
gy we ynanyşmagy barha ilerletmäge gönükdirilen başlangyçlary bolsa,
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde
gurama agza döwletler tarapyndan «2021-nji ýyl – Halkara parahatçylygy
we ynanyşmak ýyly» atly Kararnamasynda öz beýanyny tapýar. Türk
menistanyň hemişelik Bitaraplygynyň hukuk ýagdaýynyň 25 ýyllygynyň
ýurdumyzda dünýä döwletleri bilen uly dabara bilen bellenilmeginden
soňra, dünýäniň «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna» girmeginde
çuňňur many bardyr.
Ýurdumyzyň daşary syýasat ugruny kesgitleýän esasy hukuknama
hökmünde Türkmenistanyň Konstitusiýasy, «Türkmenistanyň hemişelik
Bitaraplygy hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion Kanuny we «Bitarap
Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017–2023-nji ýyllar üçin Kon
sepsiýasy» çykyş edýär. Bu ähmiýetli hukuknamalarynda ýurdumyzyň da
şary syýasatynyň içeri syýasat bilen mizemezligi ykrar edilip, ýurduň daşa
ry ykdysady syýasatynyň wezipeleri, maksatlary we ileri tutulýan ugurlary
kesgitlenilýär.
Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynda gelip çykýan
ýörelgeler, döwletimiziň daşary ykdysady syýasatynyň döredijilikli we
oňyn häsiýete ýugrulandygyny aýdyňlygy bilen görkezýär. Olar: halkara
ykdysady hyzmatdaşlykda deň hukuklylygyň, özara peýdalylygyň we bu
işe çekilen taraplaryň bähbitlerini hasaba almagyň; ýurtlaryň we sebitleriň
arasynda ynanyşmagy pugtalandyrmagyň, parahatçylygy we durnuklyly
gy saklamagyň möhüm guraly hökmünde garamagyň esasynda ösdürilýär.
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Şunda, öňde goýlan ýörelgelere ýetmek üçin, Türkmenistanyň maliýe-yk
dysady giňişliginiň açyklygy «Açyk gapylar» syýasaty bilen üpjün edilýär,
ähli döwletler, halkara ykdysady we maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlyk
etmek ileri tutulýar, ýüze çykýan ykdysady meseleleri çözmekde dünýä bi
leleşiginiň tagallalaryna ýardam edýär.
Birleşen Milletler Guramasy strategik hyzmatdaşymyz hökmünde yk
rar edilýär. Dünýäde iň abraýly, halkara parahatçylygyny we abadançyly
gyny üpjün etmekde esasy halkara ygtyýarlyklaryna eýe bolan bu gurama
bilen ýurdumyzyň hyzmatdaşlygy ýurt garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllaryn
dan gözbaşyny alyp gaýdýar. Gurama bilen hyzmatdaşlyk ýyllary içinde,
hususan-da Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan ilkinji günlerinden başlap
ýetilen sepgitler uly ähmiýete eýe bolmak bilen, dünýäde parahatçylygy,
abadançylygy we özara ynanyşmagy berkitmäge we ösdürmäge gönükdiri
len asyrlara barabar işler amala aşyryldy.
Türkmenistanda daşary ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegine aýra
tyn ähmiýet berlip, onuň syýasy-ykdysady, institusional we hukuk esaslary
nyň hem-de ýokary hünär bilimli hünärmen üpjünçiliginiň kämil derejede
bolmagy ileri tutulýan wezipeleriň biri hökmünde kabul edilýär. Hormatly
Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyk
larynyň gerimi barha giňeýär, onuň hukuk esaslary döwrebaplaşdyrylýar,
institusional gurluşy kämilleşdirilýär. Türkmenistanda netijeli ykdysady,
işewür we medeni-ynsanperwer aragatnaşyklary ýola goýmak we diwer
sifikasiýalaşdyrmak boýunça hemişelik iş alyp barýan döwletara toparla
ryň 40-a golaýy döredildi. Bu bolsa, daşary ykdysady gatnaşyklarymyzy
diwersifikasiýalaşdyrmaga uly mümkinçilikleri döredýär. Häzirki wagtda
ýurdumyzyň Bütindünýä Söwda guramasyna synçy hökmünde goşulmagy
babatynda işler durmuşa geçirildi.
Türkmenistanyň daşary ykdysady syýasatynyň esasy ugurlary şulardan
ybaratdyr:
- ýurduň eksportyny diwersifikasiýalaşdyrmak, gaýtadan işleýän sena
gatyň taýýar önümleri bilen dünýä bazarlaryna çykmak;
- tebigy gazy dürli ugurlar boýunça daşary ýurtlara çykarmak we onuň
bahasyny dünýä bazarlarynyň derejesine götermek;
- ýurduň eksportynyň düzüminde taýýar nebit önümleriniň paýyny ýo
karlandyrmak;
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- ýurduň eksportyny himiýa we nebit himiýasynyň önümleriniň, elek
trik energiýasynyň, suwuklandyrylan gazyň hasabyna artdyrmak;
- ýurduň eksportyny agrosenagat toplumynyň önümleriniň, aýratyn-da
gök önümleriň, bakjanyň, üzümiň, subtropik miweleriň hasabyna artdyrmak;
- ýurduň daşyndan getirilýän önümleriň düzüminde çig malyň we ma
teriallaryň, ilatyň sarp edýän azyk we azyk däl harytlaryň paýyny ýerli
önümçilikleri döretmegiň hasabyna peseltmek;
- ýurtda döredilýän erkin ykdysady zolaklara daşary ýurt maýa goýum
laryny, maliýe serişdelerini çekmek arkaly halkara syýahatçylygyny, halka
ra ulag we beýleki hyzmatlaryny ýokary derejelere götermek.
Daşary ykdysady syýasat bilen baglanyşykly dünýä tejribesinde döw
letiň eksport-import syýasatynyň esasy maksady makroykdysady derejede
milli hojalygyň halkara zähmet bölünişigine gatnaşmakdan, eksportyň or
nuny artdyrmakdan, milli üznüksiz önümçiligiň düzümini oňynlaşdyrmak
maksady bilen importy azaltmakdan ybaratdyr diýip bellemek mümkindir.
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy çig maly eksport edýän
ýurtdan, önümleriň we hyzmatlaryň taýýar görnüşlerini eksport ediji ýur
da öwürmek syýasatyny esasy wezipeleriň biri hökmünde kesgitländigini
belläpdik. Eksport syýasaty amala aşyrylanda milli ykdysadyýetiň diwersi
fikasiýasyna uly orun berilýär. Önümçilik, durmuş ulgamlary özgerdilýär.
Ähli ýerlerde iri inženerçilik desgalary, daşary ýurt kompaniýalarynyň gat
naşmagynda kommunikasiýalar bina edilýär. Strategik çig mal serişdele
ri: nebit, gaz, pagta ýerlerde ahyrky önüme gaýtadan işlenilýär we ýokary
bäsdeşlige ukyply eksport edilýär. Häzirki wagtda işlenip taýýarlanylýan
hojalyk subýektleriniň infrastrukturasynyň, önümçiligiň durkuny täzeleme
giň döwlet maksatnamalary muňa gönükdirilendir.
Türkmenistanyň daşary ykdysady syýasatynyň esasy ileri tutulýan
ugurlary täze many-mazmuna eýe bolýar, şeýle hem Garaşsyzlyk ýyllaryn
da Türkmenistanyň daşary söwdasynyň seljerilişiniň, möçberlerini çuňlaş
dyrmak boýunça geçirilen çäreleriň we geljekki ösüşiň çygry giňeldilýär.
Hormatly Prezidentimiziň senagatlaşma-innowasion syýasatynyň baş
mazmuny ýurtda bäsdeşlige ukyply ykdysadyýeti – senagatda, gurluşykda,
energetikada, agrosenagat toplumynda, ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynda,
ulagda, aragatnaşykda, saglygy goraýyşda we beýleki pudaklarda ylmyň we
tehnikanyň iň täze gazananlaryny ornaşdyrmak arkaly döretmekden ybarat
bolup durýar. Türkmenistanda innowasiýa işini ösdürmegiň 2015–2020-nji
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ýyllar üçin Maksatnamasynda hem bu meselä ähmiýet berilýär. Has takygy:
«Döwletiň innowasiýa syýasatynyň mazmuny bolsa, esasan, işjeňligiň bu
görnüşini höweslendirmekden, milli ykdysadyýetiň innowasion ösüş ýolu
na düşmegini üpjün etmek üçin oňa hemmetaraplaýyn goldaw bermekden
ybaratdyr» diýlip bellenilýär.
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurtda hususy eýeçi
ligi güýçli depginler bilen ösdürmek üçin ähli zerur bolan şertler döredilýär.
Munuň üçin, halkara hukugynyň talaplaryna laýyk gelýän hukuk binýady
döredilýär we anyk maksatnamalar kabul edilýär. Ýurtda alnyp barylýan
köpsanly gurluşyklarda ýurduň hususy eýeçilige daýanýan gurluşyk kär
hanalarynyň paýy yzygiderli artýar. Hususy telekeçiligiň ýurduň ilatynyň
azyk üpjünçiligine, gurluşyk materiallarynyň we ilatyň sarp edýän harytla
rynyň bazaryna ýetirýän täsiri günsaýyn ýokarlanýar.
Şunuň bilen baglylykda, ýurda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň
ornuny tutýan önümleri öndürmekde, hususy telekeçilige daýanyp ösýän
kärhanalaryň giň gerimde döredilmegi göz öňünde tutulýar. Ýurduň senagat
çylary we telekeçileri üçin uly möçberlerde daşary ýurtlardan getirilýän çig
mallaryň we materiallaryň, azyk önümleriniň, ilatyň sarp edýän harytlarynyň
önümçiliklerini amala aşyrmaklary üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Ol
kärhanalarda ýerli çig mallaryny ulanmak, ýurduň içerki önümçilik we haryt
bazarlaryny özümizde öndürilýän önümler bilen üpjün etmek, guruljak kär
hanalaryň 4–5 ýylda özüni ödemekleri wezipe edilip goýulmalydyr.
Türkmen bazary daşary ýurtly hyzmatdaşlary özüne çekýär, ilki bilen,
döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan tutanýerli «Açyk gapylar» syýasaty,
berk hukuk binýady, maýa goýum goragyny kepillendirýän we halkara ül
ňülerine laýyk gelýän, salgyt ulgamynda berilýän ýeňillikler daşary ýurt
telekeçiligine has amatly şert döretdi. Muňa, şeýle hem baý tebigy seriş
deleri we ýurduň geosyýasy taýdan amatly ýerleşişi, onuň ykdysady ösüşi,
umumy köp ýyllyk durnuklylygy ýardam edýär.
Häzirki zaman şertlerinde her bir döwlet daşary ykdysady aragatna
şyklary ol ýa-da beýleki görnüşde düzgünleşdirýär, halkara ykdysady gat
naşyklarynyň ähli ulgamynda amaly taýdan çäklendirýär we höweslendir
ýär. Döwlet düzgünleşdirmesi daşarky söwdasyna giňden ýaýraýar, halkara
maýasynyň hereket etmegi, walýuta we karz gatnaşyklary, ylmy-tehniki
alyş-çalyş, işçi güýjüniň halkara ýerleşişi, öz eýeçiligini daşary ýurtlarda
dolandyrmak ýaly möhüm meseleleri hem gurşap alýar.
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Halkara hyzmatdaşlygynda ulanylmaga degişli bolan esasy düzgünleş
diriş çäreleri bolup: hökümetiň täsir edýän usullary we enjamlary, gümrük
tarifleri, salgytlar, paçlar we aksizler, çäklendiriji şertler, döwletara şertna
malar we ylalaşyklar, eksporty we importy höweslendirmek çykyş edýärler.
Şunda gümrük pajynyň alynmaýan we mukdary çäklendirilmeýän haryt
laryň sanawy, esasan hem, döwlet tarapyndan import edilýän harytlar göz
öňünde tutulýar.
«Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011–2030-njy ýyllar
üçin Milli Maksatnamasyny» we «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdu
myzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýun
ça Maksatnamasyny» amala aşyrmakda dünýäniň beýleki ýurtlary bilen
ýurduň hyzmatdaşlygynyň ugurlary döwre laýyklykda takyklanylýar we
täzelenýär. Strategik maksatnamany amala aşyrmagyň ýolunda çalt ösüşe
ýardam edýän şeýle ugurlar daşary ykdysady gatnaşyklaryň ileri tutulýan
ugurlary bolup durýar. Türkmenistan beýleki ýurtlar bilen uzakmöhletli
gatnaşyklary ýola goýýar.
Häzirki wagtda: däp bolan ulgamlarda Türkmenistanyň bäsdeşlige bolan
artykmaçlyklary giňeýär we berkeýär, innowasion tehnologiýalary ulanmak
bilen durnuklylygy üpjün edilýär we dünýäniň iri sarp edijileriniň energiýa se
rişdelerine bolan üpjünçiligi kepillendirilýär, energiýa eksportynyň diwersifi
kasiýasynyň geografiýasyny we netijeliligini artdyrmaga täze mümkinçilikler
döreýär; täze innowasion energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary ulanmagyň esa
synda Türkmenistanyň çäklerinde häzirki zaman energo infrastrukturasynyň
ösüşi çaltlaşýar. Milli ykdysadyýetiň ýükleri we ýolagçylary üstaşyr geçirmek
mümkinçiliklerini amala aşyrmaklygy üpjün edýän ulag infrastrukturasynyň
bäsdeşlige ukyplylygy emele gelýär. Azyk önümlerinde importyň düzümi, eko
logik taýdan arassa önümleriň, täze medeni we adaty eksportyň ösüş böleginde
agrar potensialy amala aşyrmakda innowasiýa usullary ulanylýar.
Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary ykdysady syýasatynyň esasy aý
ratynlygy bolup, dünýä ykdysadyýetiniň we ylmynyň ösüş meýilleri nazara
alnyp, milli ykdysadyýetiň ösdürilmeginiň ileri tutulmagynyň binýadynda,
halk hojalygynyň dünýä ykdysadyýeti bilen sazlaşykly utgaşmagy gaza
nylýar. Bu bolsa, ýurduň innowasion ösüşini, türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyny, milli ykdysadyýetimiziň barha pug
talanmagyny, Türkmenistanyň belent halkara abraýynyň has-da belende
galmagyna özüniň oňyn täsirini ýetirer.
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M. Ataýew,
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň
Döwlet maliýesini jemleýji we ykdysady syýasaty müdirliginiň
«Maliýe we ykdysadyýet» ylmy-amaly žurnalynyň redaksiýasy bölüminiň
başlygy-baş redaktory, ykdysady ylymlarynyň doktory, professor
YKDYSADY ÖZGERTMELERE BADALGA
Gahryman Arkadagymyz tarapyndan alnyp barylýan ykdysady syýa
sat maksatnamalaýyn esasda amala aşyrylýar. Häzirki wagta çenli hormatly
Prezidentimiziň başlangyçlary bilen «Türkmenistanyň Prezidentiniň obala
ryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýa
şaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin
rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasy», «Türkmenistanyň durmuş-yk
dysady ösüşiniň 2011–2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasy» hem-de
onuň çäklerinde işlenip düzülen 70-den gowrak maksatnamalar, konsepsi
ýalar we meýilnamalar durmuşa ornaşdyryldy we ornaşdyrylyp gelinýär.
Şol bir wagtda, hormatly Prezidentimiziň adalatly belleýşi ýaly, häzirki
döwürde dünýä ýüzünde emele gelýän käbir ykdysady we syýasy ýagdaý
lar ýurdumyzyň ykdysady ösüşine belli bir täsirini ýetirýär. Olar, esasan,
dünýä bazarlarynda uglewodorod serişdeleriniň bahalarynyň peselmegi,
Türkmenistanyň esasy söwda-ykdysady hyzmatdaş ýurtlarynyň ykdysady
ýetiniň ösüş depginleriniň durnuklaşmagy, olarda erkin ýörgünli pullaryň
hümmetiniň üýtgemegi, gazna bazarlarynda gymmat bahaly kagyzlaryň
durnuksyz bolmagy we beýleki sebäpler bilen baglanyşyklydyr.
Häzirki wagtda ýurdumyzda Milli Liderimiziň tassyklap beren «Türk
menistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-yk
dysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» we onuň bilen baglanyşykly
maksatnamalar we meýilnamalar durmuşa ornaşdyrylýar. Maksatnamada
Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan bilimlere we innowasi
ýalara daýanýan, ykdysady-durmuş we ekologiýa taýdan amatly tehnologi
ýalary özünde jemleýän, ykdysadyýetiň pudaklaýyn we eýeçilik görnüşleri
babatynda diwersifikasiýalaşdyrylmagyny üpjün edýän, ilatyň intellektual
we durmuş şertlerini ygtybarly dünýä standartlarynyň derejelerine ýetirýän
bazar özgertmelerini durmuşa ornaşdyrmaklygy dowam etdirmekden yba
rat bolup durýar.
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Maksatnamanyň esasy häsiýetli aýratynlygy bolup, onuň Birleşen Mil
letler Guramasy tarapyndan yglan edilen Durnukly ösüş maksatlaryna na
zarlandyrylyp alnyp barylmagy bilen jebis arabaglanyşygy çykyş edýär.
Şunuň bilen baglylykda, Milli Liderimiz dünýä ykdysadyýetiniň üýtgeýän
we ykdysadyýeti köpugurly ösdürmek boýunça strategik wezipeleriň çö
zülýän şertlerinde, Türkmenistanda amatly işewürlik ýagdaýyny döretmek
we hususy eýeçiligi ösdürmek, eýeçilik gatnaşyklarynyň häzirkizaman gör
nüşlerini ulanmak, dünýä bazarlaryna ygtybarly we bähbitli aralaşmak bo
ýunça işjeň çäreleri geçirmekligi wezipe edip goýýar.
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» beýleki bir wajyp
aýratynlygy geljek orta möhletli döwürde ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti
ösdürmek boýunça alnyp baryljak işlere uly üns berilýändigi bilen baglany
şyklydyr. Sanly ykdysadyýeti ösdürmekde ykdysady, maliýe we bank ulgam
larynyň mümkinçilikleri we ähmiýeti örän uly bolup durýar. Şonuň üçin hem,
Gahryman Arkadagymyz bazar gatnaşyklaryna geçmek babatynda öňde dur
ýan wezipeleri çözmekde sanly ykdysadyýetiň ýörelgelerinden ugur alynma
gyny ündeýär. Elbetde, bu diýildigi sanly ulgamyň nebitgaz we agrosenagat
toplumlarynda, senagat we kommunikasiýa pudaklarynda, gurluşyk, energe
tika we ýaşaýyş jaý-jemagat hojalyklarynda, söwda we hyzmatlar ulgamla
rynda, döwlet we ýerli häkimiýeti dolandyryş ulgamynda sanly ykdysadyýete
geçmekligiň ähmiýetini pese düşürmekligi aňlatmaýar. Gaýtam tersine, yk
dysadyýetiň ähli pudaklarynda we ulgamlarynda sanly ykdysadyýete geçmek
babatyndaky işleriň netijeliligi, köp derejede, ykdysadyýet, maliýe we bank
ulgamlarynda sanly ulgamyň ornaşdyrylyşyna baglylykda bolar diýilmekligi
aňladýar. Ýurdumyzyň Bütindünýä Söwda guramasynyň synçysy hökmünde
kabul edilmegi hem sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmakda wajyp ähmiýete eýe
bolan ýagdaý diýmäge doly esas bar.
2020-nji ýylyň 3-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mej
lisini geçirdi. Milli Liderimiz mejlisde eden çykyşynda ýurdumyzy 2019–
2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna
laýyklykda, geçen ýarym ýylda dünýä ykdysadyýetini ösdürmekde ýurdu
myzyň ornuny berkitmek boýunça işleriň dowam etdirilendigini, bäsleşige
ukyply, ýokary hilli, içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän dürli
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görnüşli harytlary öndürýän innowasion senagat kärhanalaryny döretmek
boýunça işleriň depginli alnyp barylýandygyny belläp geçdi. Ykdysadyýe
timizi diwersifik asiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde daşary ýurtlardan
getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmegiň, eksport harytla
rynyň möçberlerini artdyrmagyň, elektron senagatyny döretmegiň döwlet
maksatnamalarynyň netijeli amala aşyrylýandygyny aýratyn nygtady.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz heniz çözülmegi köp
zähmeti talap edýän meseleleriň az däldigi barada hem durup geçdi. Gahry
man Arkadagymyz dünýä ykdysadyýetindäki ýagdaýlar bilen baglylykda,
2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny taýýarlamaga örän jogap
kärli çemeleşmelidigini nygtady we býujetiň girdejili çeşmeleriniň esas
landyrylan we kanunalaýyk bolmalydygyny, çykdajy ugurlaryny netijeli
we maksadalaýyk maliýeleşdirmelidigini belledi. Hormatly Prezidentimiz
salgyt düzgünlerini kämilleşdirip, elektron salgyt ulgamyna geçmegi çalt
landyrmalydygyny nygtap, bu ugurda halkara tejribesinden ugur almagy
tabşyrdy.
Ýurdumyzda ykdysady we maliýe durnuklylygy üpjün etmek, ilatyň iş
bilen üpjünçilik derejesini ýokarlandyrmak, bank ulgamynda özgertmeleri
çaltlandyrmak möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi. Şeýle hem göni
daşary ýurt maýa goýumlarynyň möçberini artdyrmak, eksport mümkinçi
ligi ýokarlandyrmak we daşary ýurt pul serişdeleriniň gelip gowuşmagyny
üpjün etmek meseleleriniň möhümdigi nygtaldy.
Senagat pudagynda bäsleşige ukyplylygy pugtalandyrmak, kiçi we
orta telekeçiligi ösdürmek, geljegi möhüm ugurlar bolup durýar. Häzirki
döwürde ykdysadyýetiň ähli pudaklaryna sanly tehnologiýalary giňden or
naşdyrmak ähli ýolbaşçylar üçin ileri tutulýan ugur bolmalydyr diýip, milli
Liderimiz belläp geçýär.
Milli Liderimiz ykdysadyýetde döwletiň gatnaşyk paýyny azaltmak we
hususy pudagy giňeltmek boýunça alnyp barylýan işleriň güýçlendirilme
lidigini nygtaýar. Hususylaşdyrmagyň sanawyna energetika, ulag we ara
gatnaşyk pudaklarynyň aýry-aýry döwlet kärhanalarynyň, üpjünçilik des
galarynyň, şeýle hem köp sanly beýleki desgalaryň girizilmelidigini belläp
geçýär.
Paýnamalary ýerlemek, gazna bazaryny guramak we bäsleşikli söw
dalary açmak hususylaşdyrmagyň esasy usullaryna öwrülmelidir. Döwlet
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emlägini aýrybaşgalamagy we hususylaşdyrmagy, döwletiň paýy bolan
edara-kärhanalary paýdarlar jemgyýetlerine öwürmegi, gymmatly kagyzla
ryň bazaryny guramagy çaltlandyrmaly diýip milli Liderimiz aýratyn nyg
taýar. Hormatly Prezidentimiz zyýan çekip ýa-da pes netije gazanyp işleýän
döwlet kärhanalarynyň bolsa aýratynlykda seljerilmelidigine ünsi çekýär.
Kärhanalaryň önümçilik kuwwatlylygyny doly ulanyp, zerur bolmadyk
çykdajylary azaltmak, ýokary hilli önümleri öndürip, pudaklaryň bäsleşige
ukyplylygyny ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri çaltlandyr
maly diýip, döwlet Baştutanymyz nygtaýar.
Eksport höweslendirmeleri arkaly sebitlerde erkin ykdysady zolaklary
döretmegi çaltlandyrmak, şeýle hem wiza, bellige almak, ýer böleklerini
resmileşdirmek, karz we hasaplaşyk ýeňilliklerini girizmek mümkinçilikle
rini öwrenmek hem esasy ugurlaryň hatarynda kesgitlenildi.
Hormatly Prezidentimiz ykdysadyýetde maliýe durnuklylygyny ga
zanmak we pudaklary maliýe taýdan sagdynlaşdyrmak üçin degerli çäreleri
görmegiň wajypdygyna ünsi çekýär. Şunuň bilen baglylykda, kärhanalaryň
bank karzlaryny we algy-bergilerini tertipleşdirmek üçin teklipleri taýýar
lamaklygy tabşyrýar.
Döwlet Baştutanymyz ykdysadyýetde pul toplumyny hakyky zerurly
ga görä düzgünleşdirmelidigini, pudaklary pul serişdeleriniň zerur möçberi
bilen üpjün edip, hümmetsizligi meýilleşdirilýän derejede saklamalydygy
ny nygtaýar. Milli Liderimiz dürli pudaklara berilýän karzlaryň ykdysady
taýdan bähbidine we netijesine yzygiderli seljerme geçirmek barada gör
kezme berip, berilýän karz serişdeleriniň bellenen maksada görä ulanyly
şyna gözegçiligi güýçlendirmegi wezipe edip goýýar.
Hormatly Prezidentimiz döwrebap bank hyzmatlaryny ornaşdyrmagy
çaltlandyryp, bank ulgamyna ynamy we onuň özüne çekijiligini artdyrma
lydygyny belläp geçýär hem-de bank edaralaryna fiziki we ýuridik tarapla
ryň pul serişdelerini çekmegiň we olary bermegiň tertibini ýeňilleşdirmek
barada degişli görkezmeleri berýär. Milli Liderimiziň halkara maliýe ba
zarlaryndan amatly şertlerde karz serişdelerini, şeýle hem daşary ýurt maýa
goýumlaryny çekmegiň üstünde köpräk işlemegiň möhüm ugurlaryň biri
digini belledi hem-de abraýly halkara maliýe guramalary bilen ysnyşykly
hyzmatdaşlyk edip, olaryň ykdysadyýetimiziň ösüşine berýän synlarynyň
we seljerme işleriniň netijelerini ýerlikli peýdalanmagy tabşyrdy.
4. Sargyt № 2692
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Pul dolanyşygynyň durnukly bolmagyny we makroykdysady durnuk
lylygy gazanmak üçin zerur şertleriň döredilmegi ýurdumyzda öndürilýän
önümleriň eksport edilýän möçberlerini artdyrmagyň we daşary ýurtlardan
getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini döretmegiň
depgininiň güýçlendirilmegi möhüm wezipeleriň hataryna kesgitlenildi.
Milli Liderimiz dürli pudaklara berilýän karzlaryň ykdysady taýdan
bähbidine we netijesine yzygiderli seljerme geçirmek barada görkezme be
rip, berilýän karz serişdeleriniň bellenen maksada görä ulanylyşyna gözeg
çiligi güýçlendirmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz halkara maliýe ba
zarlaryndan amatly şertlerde karz serişdelerini, şeýle hem daşary ýurt maýa
goýumlaryny çekmegiň üstünde köpräk işlemegiň möhüm ugurlaryň biri
digini belledi hem-de abraýly halkara maliýe guramalary bilen ysnyşykly
hyzmatdaşlyk edip, olaryň ykdysadyýetimiziň ösüşine berýän synlarynyň
we seljerme işleriniň netijelerini ýerlikli peýdalanmagy tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwrebap
bank hyzmatlaryny ornaşdyrmagy çaltlandyryp, bank ulgamyna ynamy we
onuň özüne çekijiligini artdyrmalydygyny belledi hem-de bank edaralaryna
fiziki we ýuridik taraplaryň pul serişdelerini çekmegiň we olary bermegiň
tertibini ýeňilleşdirmek barada degişli görkezmeleri berdi.
Hormatly Prezidentimiz täze, 2021-nji ýyl üçin maýa goýum maksat
namasyny taýýarlamaga we tassyklamaga hem ünsli seretmek barada gör
kezme berip, her ministrligiň we pudak edarasynyň öz önümçilik tabşyryk
laryny hem-de wezipelerini anyk bilmelidigini nygtady.
Milli Liderimiz dünýä ykdysadyýetindäki kynçylyklaryň täsirini yzy
giderli seljerip, ony azaltmak üçin çäreleri işläp taýýarlamalydygyny nyg
taýar. Hormatly Prezidentimiz şu ýagdaý bilen baglylykda «Dünýä ykdy
sadyýetinde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurduň ykdysadyýetine
ýetirýän täsirlerini peseltmek hem-de milli ykdysadyýeti durnukly ösdür
mek boýunça 2020–2021-nji ýyllar üçin Milli maksatnamasyny» tassyklap
berdi.
Umuman, hormatly Prezidentimiziň ylma esaslanýan ykdysady tagly
matlaryna daýanyp, biz geljek döwürde hem ýokary ykdysady netijeliligi
üpjün edýän bazar özgertmelerini geçirmek babatynda işleri yzygiderli do
wam etdirmelidiris.
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A. Ataýew,
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň
Ykdysady ylymlar bölüminiň müdiri,
ykdysady ylymlaryň doktory
YKDYSADY YLYMLARY DÖWREBAP
ÖSDÜRMEGIŇ MESELELERI
Türkmenistanyň garaşsyz ösüşiniň barşynda milli ykdysadyýetiň dur
muşa gönükdirilen milli nusgasy kemala geldi. Ýurdumyzyň durmuş-yk
dysady ösüşi maksatnamalaýyn esasda amala aşyrylýar. Muňa jemgyýetiň
jebisligi, ykdysadyýetiň durnukly ösüşi şert döretdi, onuň esasynda hem
hormatly Alym Prezidentimiziň ylmy taýdan esaslandyrylan, parasatly yk
dysady syýasaty durýar. Ykdysadyýetiň täze şertlerde ösmeginde döwrebap
ösýän ykdysady ylymlaryň hem öz degişli orny bar.
Häzirki wagtda Türkmenistanda ykdysady ugurlar boýunça ylmy-bar
lag işleri, esasan, ýokary okuw mekdeplerinde alnyp barylýar. Şonuň ýa
ly-da tehniki we tehnologik ugurly ylmy edaralarda işläp düzmeleriň ykdy
sady netijeliligi boýunça hasaplamalar geçirilýär. Şonuň bilen baglylykda
ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde ykdysadyýet boýunça alnyp ba
rylýan ylmy işleri has netijeli utgaşdyrmak, olary tehniki we tehnologik
barlaglar bilen ýakyndan baglanyşdyrmak meselesi öňe çykdy. Şol zerur
lykdan ugur almak bilen, «Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyn
dan ýokary okuw mekdeplerinde ykdysadyýet boýunça ýerine ýetirilýän
ylmy-barlag işleriniň utgaşdyrylyşyny guramagyň Tertibi» işlenip düzüldi
hem-de Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Türkmenistanyň Bilim
ministrligi tarapyndan tassyklanyp, 2020-nji ýylyň başyndan güýje girizil
di. Şoňa laýyklykda ýurduň ýokary okuw mekdeplerinde ykdysadyýet bo
ýunça ýerine ýetirilýän ylmy-barlag işleriniň meýilnamalaşdyrylyşy, maz
mun taýdan bitewüligi, özara baglanyşygy we hasabatlylygy, ylmy-usuly
üpjünçiligini utgaşdyrmagyň guralyşy düzgünleşdirilýär. Häzirki wagtda
ykdysady barlaglar boýunça temalaryň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taý
dan ösdürmegiň döwlet maksatnamalary bilen, şeýle hem ykdysady naza
ryýetiň durnukly durmuş-ykdysady ösüş strategiýasyny usulyýet taýdan
üpjün edýän ugurlary bilen ýakyndan baglanyşdyrylmagy, durmuş-ykdy
sady ösüşiň orta möhletlik döwlet maksatnamalarynyň işlenip düzüliş, ýe
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rine ýetiriliş we oňa baha beriş işleriniň dowamlylygy bilen baglylykda,
temalaryň ýerine ýetiriliş möhletlerine seredilmegi, ykdysady däl ugurly
bolup, pudaklaýyn ykdysadyýet boýunça hänärmenleri taýýarlaýan fakul
tetleri bar bolan ýokary okuw mekdeplerindäki ykdysadyýet kafedralaryn
da ýerine ýetirilýän ylmy-barlag işleriniň degişli okuw mekdebinde alnyp
barylýan beýleki, hususan-da, tehniki we tehnologik ugurly ylmy barlag
lar bilen baglanyşdyrylmagyna artykmaçlyk berilmegi boýunça utgaşdyryş
işleri alnyp barylýar. Şonda sanly ulgamyň artykmaçlyklaryny ykdysady
barlaglarda peýdalanmak meselesine aýratyn üns berilýär. Şeýle hem ýur
dumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň ykdysady ylymlar boýunça barlag
geçirýän kafedralaryndaky jogapkär ýerine ýetirijileri ylmyň usulyýetindä
ki täzelikler bilen tanyşdyrmak hem-de olaryň öz temalarynyň mysalynda
tejribe alyşmaklaryna mümkinçilik döretmek üçin Türkmenistanyň Ylym
lar akademiýasy tarapyndan döwürleýin ylmy-usulyýet okuw maslahatla
rynyň geçirilmegi ýola goýuldy. Bu ugurlarda başlanan işleriň ilkinji tapgy
ry umyt dörediji netijelerini berip başlady.
Ykdysady ylymlar boýunça häzirki wagtda 30-dan gowrak temanyň üs
tünde işlenilýär. Hususan-da, Türkmenistanda durmuş-ynsanperwer ylym
laryny ösdürmegiň döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň çäklerinde
«Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşini seljermegiň we çaklamagyň
ylmy-usuly esaslary» atly tema boýunça ylmy-barlag işi alnyp barylýar. Bu
işiň maksady durnukly ösüş şertlerinde ykdysadyýetiň pudaklaryny toplum
laýyn seljermek esasynda önüm öndürilişini, hyzmat edilişini artdyrmagyň,
serişdeleri netijeli peýdalanmagyň heniz peýdalanylmadyk mümkinçilikle
rini ýüze çykarmagyň, ykdysady we durmuş ösüşini ekologik abadançylyk
bilen baglanyşdyryp, orta we uzak möhletler üçin ylmy esasda çaklmagyň
usuly binýadyny pugtalandyrmaga gömükdirilendir.
Bu işiň ýerine ýetirilmeginde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy
nyň, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň, Türkmen
döwlet maliýe institutynyň hem-de Türkmenistanyň Maliýe we ykdysady
ýet ministrliginiň degişli hünärmenleriniň tagallalary jemlenendir. Ylmy
barlaglaryň netijesinde ylmy barlaglaryň netijeleri boýunça taýýarlanylan
teklipleriň esasynda durmuş-ykdysady ösüşi seljermek we çaklamak bo
ýunça usuly maslahatlaryň işlenip düzülmegi hem-de durmuş-ykdysady
ösüşiň döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeginde döwlet-hu
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susy hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça teklipleriň taýýarlanylmagy göz
öňünde tutulýar. Şonuň bilen baglylykda, durmuşa gönükdirilen bazar
ykdysadyýetiniň milli nusgasynyň aýratynlyklaryny nazara almak bilen,
durmuş-ykdysady ösüşi seljermegiň we çaklamagyň kämilleşdirilen usu
lyýet binýadynyň esaslandyrylmagy, seljeriş we çaklaýyş işiniň düzgün
lerini kämilleşdirmekde aýry-aýry täze faktorlary nazara almak boýun
ça wezipeleriň kesgitlenmegi boýunça işler ýurdumyzda geçen ýyllarda
emele gelen iş tejribesini umumylaşdyrmak hem-de seljerişiň we çakla
ýyşyň ykdysadyýetiň düzümi kybapdaş aýry-aýry ýurtlardaky öňdebary
jy tejribesine syn taýýarlamak esasynda alnyp barylýar. Şonuň ýaly-da
seljerişiň we çaklaýyşyň düzgünlerine ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz
böleginiň ösmegi, sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, milli hasaplar
ulgamda «Harajatlar–Önüm goýberiş» tablisalarynyň ulanylmagy, Dur
nukly ösüş maksatlarynyň wezipeleri ýaly faktorlaryň täsirini ýüze çykar
mak boýunça barlaglar geçirilýär.
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 26-njy martyndaky 1723
belgili Karary bilen Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020–2025-nji ýyl
larda sanly ulgama geçirmegiň Maksatnamasynyň we ony amala aşyrmak
boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň tassyklanmagy ýur
dumyzda ykdysady ylymlaryň guralyşynda-da täzeçe çemeleşmeleri talap
edýär. Ylmyň durmuş-ykdysady ösüşiň möhüm meselelerini öwrenýän bu
pudagynda sanly ulgamy ornaşdyrmagyň şu ugurlar boýunça amala aşyryl
magy maksada laýykdyr:
- ykdysady ylymlaryň köpugurlydygyny nazara almak bilen, ykdysa
dyýet boýunça nazary we amaly ylmy barlaglary geçirmekde sanly ulgam
dan peýdalanylmagyna dürlüleşen çemeleşmäniň ulanylmagy;
- ykdysadyýet boýunça nazary barlaglar bilenem, amaly barlaglar bile
nem meşgullanýan ylmy edaralarda we temalaýyn toparlarda hasaplamalar
üçin giňişleýin we üsti ýetirilip durulýan elektron maglumatlar binýatlary
nyň döredilmegi;
- ýokary hilli ykdysady seljeriş we çaklaýyş hasaplamalaryny geçirmek
üçin degişli kompýuter programma üpjünçilikleriniň emele getirilmegi;
- ylmy-barlag işlerini ýerine ýetirijileriň we bilelikde ýerine ýetirijile
riň öz aralarynda we kitaphana gory bilen sanly elektron aragatnaşyk arkaly
birikdirilmegi;
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- tehnologik ugurly ýokary okuw mekdeplerinde geçirilýän ykdysa
dyýet boýunça ylmy barlaglaryň sanly ulgam arkaly ýola goýulýan teh
niki-ykdysady we tehnologik-ykdysady hasaplamalar binýadynyň degiş
li tehnologik ugurly temalaryň hasaplamalar binýady bilen maglumatlar
kommunikasiýasy arkaly baglanyşdyrylmagy;
- ykdysatçy alymlaryň sanly ulgam arkaly häzirki zaman usullary peý
dalanyp işlemek ukyplaryny artdyrmak boýunça hünär derejelerini ýokar
landyryş çäreleriniň geçirilmegi;
- ykdysadyýetiň düzümi we ösüş şertleri, ykdysady ylymlaryň kemala
geliş aýratynlyklary boýunça Türkmenistan bilen meňzeşligi bolan ýew
raziýa ýurtlaryndaky, ozaly bilen hem, GDA ýurtlaryndaky we Hazarýaka
döwletlerindäki öňdebaryjy ylmy we okuw merkezleri bilen ykdysady bar
laglarda sanly ulgamdan peýdalanmak babatda tejribe alyşylmagy.
Ykdysady ylymlaryň aýratynlygy, onuň mydama hereketde bolan ho
jalyk gatnaşyklaryny öwrenýändigi bilen baglylykda, alnan neytijeleri öz
wagtynda önümçilige ýa-da ykdysadyýeti dolandyrmagyň ulgamyna ornaş
dyrmagyň zerurlygyndan ybaratdyr.
Ýurdumyzda ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary boýunça
alnyp barylmaly meýilnamalaýyn ylmy-barlag işleriniň maksatnamalarynda
we meýilnamalarynda göz öňünde tutulan çäreleriň ýerine ýetirilişine gözeg
çiligi hem-de ylmy barlaglaryň netijeleriniň önümçilige ornaşdyrylmagyny
üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň
12-nji iýunyndaky 1266 belgili Karary bilen Türkmenistanda ylmy barlagla
ryň netijeliligini üpjün etmek boýunça pudagara topary döredildi. Onuň esasy
wezipeleri ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary boýunça yl
my-barlag işleriniň meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi amala
aşyrmak, ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy-barlag işleriniň netijelerini önümçilige ornaşdyrmak üçin işleri alyp barmak,
ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ylmyň we tehnologiýa
laryň ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy-barlag işleriniň meýilnamasyny
ýerine ýetirmekde guramaçylyk-usulyýet taýdan ýolbaşçylyk etmek, ministr
likleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ylmyň we tehnologiýalaryň
ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy-barlag işleriniň utgaşykly alnyp baryl
magyny üpjün etmek bolup durýar.
Amaly ylmy-barlag işleriniň netijelerini önümçilige ornaşdyrmak ba
rada aýdylanda, pudaklaýyn ministrlikler we dolandyryş edaralary bilen
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ylmy-barlag institutlarynyň we ýokary okuw mekdepleriniň arabaglany
şygyny has-da pugtalandyrmak, ylym bilen önümçiligiň arasynda bagla
nyşdyryjy halka hökmünde ylmy-önümçilik we tejribe-konstruktorçylyk
edaralarynyň ulgamyny ösdürmek, ornaşdyryş işinde ykdysadyýetiň husu
sy bölegi bilen hyzmatdaşlygyň heniz peýdalanylmadyk mümkinçiliklerini
herekete getirmek zerur bolup durýar. Şonda tehniki we tehnologik çärele
riň ykdysady netijeliligini esaslandyrmak işine şertnama esasynda ykdysat
çy ylmy işgärleriň we mugallymlaryň giňden çekilmegi maksada laýykdyr.
Öndüriji güýçleriň ösmegi netijesinde önümçilik gatnaşyklarynyň çyl
şyrymlaşýan mahalynda ykdysady barlaglarda ulgamlaýyn çemeleşmäniň
ähmiýetini aýratyn nazara almak zerur bolup durýar. Ykdysadyýeti ulgam
laýyn öwrenmekde barlagyň usullarynyň esasly saýlanyp alynmagy, maglu
mat üpjünçiliginiň dolulygy, ylmy barlaglaryň ykdysady syýasat bilen pugta
baglanyşdyrylmagy, nazary we amaly barlaglaryň rejeli mynasybetiniň üpjün
edilmegi ýaly şertler bar bolan mahalynda garaşylýan netijäni alyp bolýar.
Şeýle hem hojalyk işlerini dolandyrmakda belli bir derejede subýek
tiw faktoryň täsiriniň bolmagy obýektiw kanunalaýyklyklary nazara almak
bilen hojalyk çözgütlerini kabul etmegiň köp wariantlylygyny we köp bas
gançaklylygyny şertlendirýär. Şonda esaslandyrylan hojalyk çözgüdiniň
ykdysady subýektleriň köp sanlysy bilen ylalaşylmagy talap edilýär. Şo
nuň ýaly-da, ykdysady hadysalar içgin öwrenilende ugur alyş nokady aý
dyňlaşdyrylmalydyr. Meseläniň goýluşyna baglylykda barlagyň başlangyç
nokady hökmünde ykdysady netijelilik, jemgyýetçilik zähmet bölünişigi,
hojalyk monopolizmi, ekologik howpsuzlyk ýaly esasy ugur alyş ýörelge
leriniň biri hyzmat edip biler. Şunuň ýaly ylmy-usulyýet çemeleşmeleriniň
ykdysady meseleler boýunça her bir barlag ediji tarapyndan özleşdirilmegi,
ylmy barlaglaryň sanly tehnologiýalara daýanýan häzirkizaman usullary
nyň ulanylmagy bilen bir hatarda, işiň netijesini jemgyýetiň hakyky islegle
rine nazarlandyrmakda aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Şu düzgünleriň hem
mesine ykdysadyýet boýunça ylmy barlaglaryň usulyýet binýadynda orun
berilmegi möhüm bolup durýar.
Şeýlelik bilen, ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň çärýek asyrlyk
toýy baýram edilýän «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda döw
let garaşsyzlygyň otuz ýyla golaý geçen döwründe kemala gelen ykdysady
kuwwata ser salnanda, ony mundan beýläk hem pugtalandyrmakda ykdysady
ylymlary ösdürmegiň mynasyp ornunyň bardygyna hem göz ýetirmek bolýar.
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B. Taýharow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Bank işi» kafedrasynyň müdiri,
professor, ykdysady ylymlaryň kandidaty
BANK AMALLARYNYŇ MAKROYKDYSADY
GÖRKEZIJILERE TÄSIRI
Hormatly Prezidentimiziň ykdysady syýasatynyň düzüm bölegi bolup
ýurdumyzyň bank ulgamynyň işini döwrüň talabyna laýyk getirmek, bank
amallaryny sanlylaşdyrmak, innowasion tehnikany we tehnologiýalary
bank önümçiligine ornaşdyrmak bilen, onuň netijeliligini ýokarlandyrmak
aýratyn orun eýeleýär. Bu ýöne ýerden däldir, sebäbi häzirki ösüşi bank
ulgamynyň işinden üzňelikde göz öňüne getirmek asla mümkin hem däl
dir. Şonuň üçin hem bank önümçiligine sanly ulgam näçe tiz ornaşdyrylsa,
döwrebap programmalar bilen üpjün edilse, onda bankyň öz müşderilerine
hödürleýän bank amallarynyň we hyzmatlarynyň mukdar taýdan köpelme
gini üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem hil taýdan täze derejä çykarar.
Şeýlelik bilen, bank amallarynyň töwekgelçilik derejesi peseler, banklary
dolandyrmaklyk kämilleşer, banklaryň düşewüntli işi ýola goýlar.
Häzirki wagtda, banklar diňe bir ykdysady birlikleriň arasynda aralyk
çy bolup çykyş etmän, eýsem, önümçiligiň netijeliligine, ýurduň kadaly
pul dolanyşygyna, puluň hümmetiniň durnuklylygyna, karz we gymmatly
kagyzlar bazarynyň emele gelmegine we ösmegine özüniň oňaýly täsirini
ýetirýär. Bu işleriň talaba laýyk ýola goýulmagynda dünýäniň ösen döwlet
leriniň we halkara maliýe-karz institutlarynyň baý tejribesini öwrenmeklik
we ýurdumyzyň ösüş aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, bank önümçili
ginde giňden ulanmaklygyň ýokary netije berjekdigi jedelsizdir.
Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alyp, banklar ýurdu
myzyň pul toplumynyň düzümini kämilleşdirmäge, onuň nagt däl bölegini
ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýärler. Sanly ulgamyň bank amallaryna giň
den ornaşdyrylmagy bilen töleg-hasaplaşyk işi barha kämilleşýär we ha
saplaşyklaryň esasy bölegi uzak aralykdan bank kartlarynyň üsti bilen ge
çirilýär. Bu öz gezeginde, diňe bir nagt pullara bolan islegi peseltmek bilen
çäklenmän, eýsem harajatlary peseltmäge, wagty tygşytlamaga, töleg-ha
saplaşyk işlerini ýokary derejede dürs ýerine ýetirmäge, pul-haryt aýlany
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şygyny kadalaşdyrmaga ähli amatlyklary döredýär. Şol bir wagtyň özünde
banklar tarapyndan geçirilýän gözegçilik we seljeriş işleriniň netijeliligini
ýokarlandyrýar, salgytlaryň we ýygymlaryň öz wagtynda, doly möçberde
gelip gowuşmagyny üpjün edýär. Şeýlelik bilen, ýurdumyzyň esasy maliýe
resminamasy bolan Döwlet býujetiniň öz wagtynda emele gelmegine we
rejeli sarp edilmegine esas döredýär.
Bank amallarynyň arasynda esasy orunlaryň birini karz amallary eýele
ýär, onuň paýyna bank girdejisiniň 3/2 bölegi düşýär. Şol jähtden ugur alyp,
banklar karz amallaryny kämilleşdirmegi hemişe üns merkezinde saklaýar
lar. Soňky ýyllarda banklar tarapyndan ykdysadyýetiň pudaklaryna gönük
dirilýän karzlar diňe bir mukdar taýdan köpelmän, eýsem hil taýdan täze
derejä çykýarlar. Karz serişdeleriniň esasy bölegini eksport önümçiligini
höweslendirmäge, telekeçileri goldamaga, importyň ornuny tutýan önüm
leri öndürmäge, ileri tutulyp ösdürilýän pudaklara maliýe taýdan hemaýat
bermäge gönükdirilýär. Bu geçirilýän çäreleriň netijesinde, ýurdumyzyň
halkara derejesinde eýeleýän orny barha ýokarlanýar, töleg balansynyň iş
jeňligi üpjün edilýär, merkezleşdirilen ätiýaçlyk pul gaznamyza gelýän se
rişdeler barha artýar we döwletimiziň ykdysady kuwwaty berkeýär.
Bank amallarynyň arasynda aýratyn orun maýa goýum işjeňligine de
gişlidir. Dünýä tejribesiniň görkezişi ýaly, bank işinde maýa goýum tasla
malaryny maliýeleşdirmek we çalt ösýän geljegi uly ugurlaryň biri hasapla
nylýar. Bank işiniň bu ugry aýratyn maýa goýumy köp talap edýän senagat
pudaklaryny giňeldýän we täzeleýän ýurtlar, şol sanda Türkmenistan döw
leti üçin örän wajypdyr.
Maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek meselelerine garalan
da, oňa gatnaşýan taraplar banklar bilen berk arabaglanyşykda göz öňün
de tutulan taslamanyň tehniki-ykdysady esaslandyrmasyny jikme-jik düz
ýärler, diňe şeýle ýagdaýda taslamalar halkara talaplaryna laýyk gelýärler
we olar ýokary mümkinçilikli maýadarlara we ýokary derejeli banklara
hödürlenilýär.
Milli Liderimiziň başlangyjy boýunça ýurdumyzda erkin ykdysady
zolaklaryň (EYZ) döredilmegine we ösdürilmegine aýratyn üns berilýär.
Erkin ykdysady zolaklarda maliýe-bank ulgamynyň işi düýbünden täzeçe
guralýar. Maliýe-bank ulgamlarynyň erkin ykdysady zolaklarda esasy we
zipesi bolup, maýa goýujylar üçin ähli amatlyklaryň döredilmegi (ýeňillikli
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salgytlaryň salynmagy, ätiýaçlyk kepillikleriniň döredilmegi, pes göterim
den karzlaryň berilmegi) bilen düşündirilýär.
Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan özgertmeler neti
jesinde bazar gatnaşyklary şertlerinde hojalyklaryň hojalyk hasaplaşygy
nyň ýörelgeleriniň esasynda dolandyrylmagy, bank ulgamyna täze talaplary
bildirýär. Şondan ugur alyp, ýurdumyzyň banklary ykdysady subýektleriň
arasynda pul serişdelerini we maddy gymmatlyklary gaýtadan paýlamak
bilen, banklar önümçiligi we dolanyşygy giňeltmek we çaltlandyrmak üçin
zerur bolan amatlyklary döredýärler.
Bazar gatnaşyklarynyň ösýän şertlerinde bank ykdysady ulgamda mer
kezi ýagdaýy eýeleýär. Bu üç sebäp bilen şertlendirilendir:
Birinjiden, banklaryň üstünden ähli pul dolanyşygy geçýär, banklar
kärhanalaryň we ýurduň ilatynyň nagt we nagt däl görnüşindäki hasapla
şyklaryny geçirýärler. Pul dolanyşygynda önümi öndürmegiň we ýerleme
giň ähli işleri öz beýanyny tapýar. Banklar tarapyndan çykarylýan töleg
serişdeleri dolanyşyk «çarhy» mysalynda bolmak bilen, onsuz haryt ön
dürijileriň arasyndaky alyş-çalyş mümkin däldir. Hasaplaşyklaryň merke
zi hökmünde banklaryň hyzmatyndan ykdysady subýektleriň ählisi, ýagny,
aýry-aýry kärhanalar hem, raýatlar hem peýdalanýarlar.
Ikinjiden, banklar diňe bir töleg hasaplaşyklarda araçy bolup çykyş et
mek bilen çäklenmän, eýsem olar maýalaryň hereketinde hem esasy orny
eýeleýärler. Banklaryň üstünden ýöne bir pul hasaplaşyklary geçmän, öz
müşderileriniň haýyşy boýunça tölegleri amala aşyrmak bilen, banklar ma
ýalary hem herekete getirýärler. Bank karzynyň netijesinde pul serişdeleri
diňe bir pul hökmünde däl-de, eýsem maýa hökmünde hereket edýärler.
Bankdan alnan karzy karz alyjy artygy bilen, karz göterimi görnüşinde gaý
tarmaga borçludyr. Bu bolsa karzlary sarp edijileriň alnan pul serişdelerini
olaryň kömegi bilen täze önüm, karz alyja diňe bir bergini yzyna gaýtarma
ga däl, eýsem karz göterimini tölemäge mümkinçilik berer ýaly täze – ýo
kary gymmat alar ýaly ulanmalydyklaryny aňladýar.
Üçünjiden, ykdysady ulgamyň merkezinde bolmak bilen, banklar ägirt
uly maýa saklanýan ýerler bolup hem durýarlar. Ol maýalar hereketsiz ýat
maýar, olar esasy we dolanyşyk serişdelere maýa goýmak üçin işjeň peý
dalanylýar. Goşmaça maýa zerurlyk bolan ýagdaýynda, bank serişdeleri
kärhanalar tarapyndan zawodlary we fabrikleri gurmak, önümçilik mate
riallaryny satyn almak üçin peýdalanýar. Raýatlar gozgalmaýan emläkleri,
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awto ulaglary, uzak wagtlap ulanylýan harytlary satyn almak üçin bankdan
pul serişdelerini işjeň alýarlar. Banklaryň karz puly bilen täze ýerler özleş
dirilýär, täze senagat önümçilikleri döredilýär. Diňe bir kärhanalar hem-de
raýatlar däl, eýsem maliýe edaralary, şeýle hem birnäçe ýurtlaryň hökümet
leri banklaryň karz alyjylary bolup durýarlar.
Bank ulgamynyň özgertmelerine birnäçe makroykdysady we syýasy
şertler täsir edýär. Olardan esasylary hökmünde aşakdakylary görkezmek
bolar:
- haryt – pul gatnaşyklarynyň ösüş derejesi;
- jemgyýetçilik we ykdysady düzgün, onuň maksatlaýyn ugry we dur
muş gönükdirilmesi;
- kanunçylyk esaslar we namalar;
- ykdysadyýetde bankyň orny we onuň düýp manysy baradaky umumy
düşünje.
Bank ulgamynyň ösüşine diňe bir taryhy nukdaýnazardan däl-de, eý
sem onuň häzirki zaman ýagdaýy boýunça baha bermek bolar. Bu ýerde
birnäçe ýagdaýlary, şol sanda ykdysady ösüşi, bankara bäsleşigi we şuňa
meňzeşleri göz öňünde tutmak bolýar.
Haçan-da, bank önümine we bank hyzmatlaryna islegiň düýpli ýokar
lanan ýagdaýynda bank ulgamy öz aýratyn häsiýetine eýe bolýar. Bank
amallarynyň geriminiň giňelmegi bilen, bankyň girdejisi hem artýar, ol
karz guramasyny ösdürmek üçin ulanylýar. Ykdysady ösüş döwründe yk
dysady töwekgelçilikler peselýär, bank ulgamynyň işi durnukly häsiýete
eýe bolýar. Tersine, ykdysady çökgünlik döwründe bank ulgamy durnuk
syzlaşýar, banklaryň toplaýan serişdeleriniň möçberi üzül-kesil azalýar, bu
bolsa, banklaryň adaty amallarynyň kemelmegine getirýär, banklar girde
jiniň goşmaça çeşmelerini gözlemeli bolýarlar, töwekgelçilik ýokarlanýar,
bank serişdeleriniň öndürijilikli işi bozulýar.
Bank ulgamynyň ösüşini kesgitleýän esasy şertleriň biri bankara bäsle
şigidir. Ýurtda abraýly özbaşdak banklaryň ýeterlikli bolmagy onuň aýra
tyn sebitlerinde kesgitli ýagdaýlary döredýärler, bu ýagdaýda banklar müş
deri ugrunda göreşmäge, hyzmatyň hilini gowulandyrmaga, hyzmatlaryň
gerimini giňeltmäge, bazara täze önümleri hödürlemäge mejbur bolýarlar.
Täjirçilik banklarynyň ykdysady ýagdaýy hemişe gözegçilikde sakla
maga mümkinçilikleri bolýarlar, bu bolsa olaryň müşderilere dürli ugurlar
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boýunça maslahat bermäge şert döredýär (täze maýa goýumlar, kärhanalary
täzeden dikeltmek, ýyllyk hasabatlary düzmek we beýlekiler babatynda).
Häzirki wagtda, müşderilere ykdysady we maliýe maglumatlaryny ber
meklikde banklaryň orny has-da ýokarlandy. Banklar müşderiler bilen bank
amallaryny we hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça özara gatnaşykla
ry şertnama esasynda amala aşyrýarlar. Şertnamada bank hyzmatlarynyň
görnüşleri, bahasy, olary ýerine ýetirmegiň möhletleri, taraplaryň borçlary,
hukuklary, jogapkärçiligi, şertnamanyň bozulyş tertibi we beýleki möhüm
şertleri görkezilýär.
Türkmenistan Garaşsyzlygyna eýe bolandan soňra, sebitiň we dünýä
niň döwletleri bilen ykdysady – söwda, maýa goýum gatnaşyklaryny ýola
goýdy we onuň görnüşleri, gerimi yzygiderli giňeýär. Şol işleri üstünlikli
amala aşyrmakda banklaryň daşary ýurt pullary bilen geçirýän amallaryna
aýratyn ähmiýet berilýär.
Häzirki wagtda, Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan ygtyýar
edilen banklar daşary ýurt pulundaky pul geçirimlerini nagt däl görnüşde
«SWIFT» ulgamy boýunça amala aşyrylýar. Bu ulgam daşary ýurt pulun
daky pul serişdelerini dünýäniň islendik nokadyna günübirin, pul geçirmä
ni doly we ýygym tölegleriniň az möçberinde amala aşyrmaga mümkinçilik
berýär. Mundan başga-da ygtyýar edilen banklarda «Western Union» hal
kara pul geçirmesi esasynda müşderilere daşary ýurt pul geçirmek boýunça
hyzmatlar ýerine ýetirilýär.
Müşderileriň tabşyrygy esasynda olaryň walýuta hasaplary boýunça
eksport – import amallarynyň hasaplaşyklaryny geçirmek; walýuta hasa
byndaky serişdeleri konwertirlemek; bankara walýuta biržasynda daşary
ýurt walýutasyny satyn almak; iş saparynyň çykdajylaryny milli puly ýör
günli daşary ýurt puluna çalyşmak; fiziki şahslar üçin daşary ýurt walýuta
serişdelerini satmak we satyn almak; Türkmenistanyň haryt-çig mal bir
žasynda import we eksport şertnamalaryny hasaba almak üçin bank tara
pyndan «Netijenama» bermek; daşary ýurt banklarynyň çeklerini we atly
çekleri inkassa almak, ýol çeklerini satyn almak bilen baglanyşykly beýleki
amallary we hyzmatlary ýerine ýetirilýär.
Ýurdumyzyň banklary tarapyndan walýuta amallarynyň öz wagtynda
ýokary hilli ýerine ýetirilmegi döwletara işewür gatnaşyklary talaba laýyk
ýola goýmaga, importyň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmäge we
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eksporty höweslendirmäge, töleg balansynyň deňeçerligini üpjün etmäge
ähli amatlyklary döredýär.
Hormatly Prezidentimiz tarapyndan düýbi tutulan we üstünlikli durmu
şa geçirilýän «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyl
larda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda,
ýurdumyzyň bank ulgamyny özgertmek, bank işjeňliginiň kadalaşdyryjy
hukuk binýadyny hem-de pul-karz syýasatyny kämilleşdirmek esasy wezi
peleriň biri bolup durýar. Karz we maliýe gurallarynyň kämilleşdirilmegi
bilen, müşderiler üçin lizing we faktoring amallarynyň giňden ulanylmagy
na garaşylýar.
Dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň iş tejribesinde banklarda adaty däl
amallaryň, ýagny lizing we faktoring amallarynyň hasabyna pudaklary ös
dürmegiň amatly guraly hasaplanýar. Bu amallar biziň ýurdumyzda hem
bank işewürliginiň geljegi bar bolan görnüşleridir.
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K. Hümmäýew,
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky
Döwlet gullugy akademiýasynyň prorektory, ykdysady
ylymlaryň kandidaty, alymlyk derejesine dalaşgär
SANLYLAŞDYRYLAN ULGAMLARYŇ
DÖREÝŞI WE ÖSÜŞI
Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda ykdysa
dyýetiň ähli pudaklarynyň durnukly ösmegine, önümçiligiň düşewüntliligi
niň artmagyna, maýa goýumlarynyň oýlanyşykly ulanylmagyna, sanlylaş
dyrylan ulgamlaryň we täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, döwlet
tarapyndan hususy telekeçilige goldaw berilmegine, halkymyzyň hal-ýag
daýynyň yzygiderli gowulandyrylmagyna gönükdirilen netijeli işler dur
muşa geçirilýär.
Maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrmak hem-de hünärmenleri
taýýarlamak, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça geçiril
ýän işleriň wajyplygy bellenilmäge degişlidir. Islendik milli taslamalaryň,
döwlet maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagy kuwwatly işgärler
binýadynyň, şol sanda dolandyryş ulgamyndaky hünärmenleriň bolmagyny
göz öňünde tutýar. Sanly ykdysadyýetiň ýokary hünärli işgärleri talap ed
ýändigi sebäpli sanlylaşdyrylan ulgamlar babatda ösen ýurtlarda bar bolan
öňdebaryjy tejribä daýanmak möhüm bolup durýar. Ol bolsa öz gezeginde
düzümleriň işiniň sanlylaşdyrylan tehnologiýalara geçirilmegini ylmy taý
dan öwrenmegiň zerurlygyny şertlendirýär.
Ylmy edebiýatlary öwrenmegiň esasynda «durmuş innowasiýalary»
diýen adalganyň döreýşiniň taryhy barada aşakdaky maglumatlary aýdyp
bolar. ХIХ asyryň radikal özgerdijileri, mysal üçin, kooperatiw hereketini
esaslandyryjy hökmünde hasap edilýän Robert Oueniň ylmy işleri durmuş
özgertmeleriniň bolup geçmegine ýardam berýär, Maks Weber, Karl Marks
we Emil Dýurgeým ýaly beýik ykdysatçy-sosiologlar bolsa ylmy işlerinde
durmuş özgertmeleri bilen baglanyşykly dürli görnüşli proseslere aýratyn
üns beripdirler.
Durmuş innowasiýalarynyň ylmy barlaglary XX asyrda giň gerimde
alnyp barylýar we has meşhurlyga eýe bolýar. Innowasion prosesleriň il
kinji gezek has dolulygyna beýan edilmegi XX asyryň başlarynda (1911-nji
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ýyl) görnükli ykdysatçy I.Şumpeter tarapyndan amala aşyrylýar. Ol ykdy
sady ulgamlaryň ösüşindäki özgermeleri ylmy taýdan seljerýär. Biraz soň
rak, ýagny 30-njy ýyllarda I.Şumpeter we G.Menş «innowasiýa» adalgasy
nyň özüni ylmy dolanyşyga girizýärler. Innowasiýanyň ylmy açyşyň täze
tehnologiýadaky ýa-da önümdäki anyk beýanydygyny belleýärler.
Durmuş innowasiýalary barada XX asyryň ikinji ýarymynda, ýagny
60-njy ýyllarda belli alymlar we jemgyýetçilik işgärleri Maýkl Ýangyň
(Açyk uniwersiteti we başga-da onlarça guramalary esaslandyryjy), Piter
Drukeriň ylmy işlerinde we durmuş prosesleri boýunça beýleki ylmy bar
laglary geçirijileriň işlerinde hem bellenip geçilýär. 1970-nji ýyllarda «dur
muş innowasiýalary» diýen adalga fransuz alymlary, hususan-da Žak Fur
ne, Žak Atalli we Pýer Rozanwallon tarapyndan hem ylmy edebiýatlarda
ulanylyp başlanýar.
«Durmuş innowasiýalary» diýen adalganyň häzirki zaman şertlerinde
ulanylyşynyň awtory hökmünde millionlarça adamlary garyplykdan halas
edeni üçin 2006-njy ýylda dünýäniň Nobel baýragyna mynasyp bolan, yk
dysadyýetiň professory Muhammet Ýunus (Bangladeş) hasap edilýär.
Emma, ýokardaky maglumatlara garamazdan, durmuş innowasiýalary
we olaryň peýda bolmagynyň ýüze çykmasy has öň bolup geçýär. Mysal
üçin, Bendžamin Franklin obşinalaryň durmuş taýdan guralmagyna degişli
modifikasiýalary teklip edýär. Olaryň kömegi bilen her günki ýüze çykýan
adaty meseleleri amatly usulda çözmäge mümkinçilik döreýär.
XX asyryň ahyrlaryndan innowasiýanyň usulyýet we konseptual esas
larynyň işläp taýýarlanmalary babatda görülýän çäreleriň ilerlemesi gün
batarly sosiologlar W.Lundwala, P.Witlä, L.Winnere degişli edilýär. Ola
ryň ylmy barlaglary, esasanam innowasiýa häsiýetli işler amala aşyrylanda
guramalaryň durmuş-ykdysady taýdan özara arabaglanyşygyň we torlaryň,
şeýle hem innowasiýa prosesleriniň ählumumy durmuş-ykdysady mode
lirlenmeginiň ornuna gönükdirilýär. Tehnologik özgertmelere bagyşlanyp
ýazylan ylmy işlerde, aýratyn hem 1980-nji ýyllardan başlap durmuş fak
torlaryna we olaryň tehnologiýalaryň ýaýramagyna ýetirýän täsirine barha
köp üns berlip başlanýar.
Sanlylaşdyrylan ulgamlary ornaşdyrmagyň esasyny, ilkinji nobatda,
kompýuter tehnologiýalarynyň emele getirýändigi sebäpli olaryň döreýşini
we ösüşini seljermek maksada laýyk bolar:
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▪ 1834-nji ýylda Çarlz Bebbidž programmirleşdirilýän hasaplaýjy ma
şyny taslamalaşdyryp başlaýar.
▪ 1847-nji ýylda Džordž Bul häzirki zaman programmirleşdirmäniň
esasyny, ýagny matematiki logikany döredýär.
▪ 1937-nji ýylda Klod Şennon magistrlik dissertasiýasynda sanlylaşdy
rylan elektrik shemalarynyň esaslaryny beýan edýär.
▪ 1946-njy ýylda ilkinji uniwersal sanlylaşdyrylan kompýuter ENIAC
döredilýär.
▪ 1954-nji ýylda General Electric kompaniýasynyň Luiswilledäki we
Kentukkidäki zawodlary UNIVAC I ornaşdyrýarlar. Kompýuter ilkinji ge
zek biznes-gollanma (zähmet haklaryny hasaplamak we önümçilik maksat
namalaryny dolandyrmak) üçin ulanylýar.
▪ 1955-nji ýylda John Hancock Mutual Life Insurance Co kompani
ýasy iki million ätiýaçlandyryş polisiniň maglumatlaryny sanlylaşdyrylan
görnüşe geçirýär.
▪ 1956-njy ýylda IBM kompaniýasy maglumatlary saklaýan 350 Disk
Storage Unit ulgamyny hödürleýär. Ol ýazylan maglumatlara erkin girmä
ge mümkinçilik berýär. Ulgamyň möçberi – 5 Меgаbaýt, agramy – 1 tonna.
▪ 1960-njy ýylda American Airlines’ Awiakompaniýasy uçarlara ýol
peteklerini öňünden sargyt etmek boýunça Sabre sanlylaşdyrylan ulga
my işe girizýär. Ol bir gije-gündiziň dowamynda telefon üsti bilen gelýän
84000 sany buýurmalary işläp taýýarlaýar.
▪ 1962-nji ýylda «maglumatlar bazasy» adalgasy ilkinji gezek metbu
gatda ulanylýar.
▪ 1965-nji ýylda Gordon Mur özüniň meşhur kanunyny şeýle görnüşde
formulirleýär: mikroçipdäki gabarasy birmeňzeş tranzistrleriň sany her 18
aýdan iki esse artýar.
▪ 1969-njy ýylda Uillard Boýl we Džordž Smit ýagtylygy elektrik sig
nala öwürmegiň usulyny oýlap tapýarlar. Onuň esasynda häzirki zaman
sanlylaşdyrylan kameralar (charge-coupled device (CCD)) döredilýär.
▪ 1970-nji ýylda Edgar Kodd relýasiýa maglumatlarynyň nazary esas
laryny çap edýär.
▪ 1971-nji ýylda Maýkl Hart Illinoýs uniwersitetinde Project Guten
berg tekstiň elektron ýygyndysyny girizýär.
▪ 1972-nji ýylda bazara Pulsar çykýar, dünýäde ilkinji bütinleý sanly
laşdyrylan sagat.
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▪ 1975-njy ýylda Stiwen Sasson ilkinji sanlylaşdyrylan kamerany
(Eastman Kodak) döredýär.
▪ 1977-nji ýylda Citibank banky ilkinji bankomaty ornaşdyrýar. 1978-nji ýylyň ýanwarynda bolup geçen apy-tupan sebäpli Nýu-Ýorkda ähli
banklaryň şahamçalary ýapylýar we Citi-niň bankomatlary hasapdan nagt
pullary çekip almagyň ýeke-täk usuly bolýar.
▪ 1979-njy ýylda Federal Express kompaniýasy COSMOS-y (Custo
mers, Operations, and Services Master Online System), ýagny howanyň
täsirine bagly bolup durlan ýagdaýlarda işgärleri, ulaglary, ýollamalary do
landyrýan bir kybaply ulgamy işe girizýär. Onda 80 Gigabaýtlyk maglu
matlar ulanylýar.
▪ 1982-nji ýylda ilkinji täjirçilik (CD) kompakt disk ulanylyşa girizilýär.
▪ 1984-nji ýylda ABŞ-nyň maşgalalarynyň 8,2 %-i şahsy kompýuterle
re eýe bolýarlar, 2013-nji ýylda bu görkeziji 83,8 %-e ýetýär.
▪ 1991-nji ýylda 2G sanlylaşdyrylan standartyň ilkinji mobil tory işe
girizilýär, ýagny maglumatlaryň mobil görnüşde iberilmegi (SMS) ýola go
ýulýar.
▪ Sanlylaşdyrylan standartyň ilkinji mobil torunyň işe girizilmegi,
maglumatlaryň mobil görnüşde iberilmeginiň ýola goýulmagy netijesinde
1992-nji ýylda Tim Bernes-Li WWW torunda ilkinji suraty ýerleşdirýär.
▪ 1993-nji ýylda Global Network Navigator (GNN) Internetde ilkinji
täjirçilik çap etmek işini amala aşyrýar, ýagny interaktiw görnüşdäki maha
batyň ilkinji gezek ulanylyşy bolup geçýär.
▪ 1994-nji ýylda Teradata kompaniýasy maglumatlary saklaýan iň uly
ulgamy 10 Terebaýty hödürleýär.
▪ 1994-nji ýylda Pizza Hut restoranyndan onlaýn pissa üçin ilkinji bu
ýurma taryha girýär, megerem Internetdäki ilkinji ykdysady transaksiýa bo
lup geçýär.
▪ 1995-nji ýylda ilkinji gezek bütinleýin kompýuter grafikasynyň kö
megi bilen doly metražly film döredilýär.
▪ 1996-njy ýylda maglumatlary sanlylaşdyrylan görnüşde saklamak,
kagyz görnüşde saklamakdan arzan düşýär.
▪ 1996-njy ýylda E-gold – ilkinji şowly sanlylaşdyrylan walýuta döre
dilýär.
▪ 1998-nji ýylda Beýik Britaniýada we ABŞ-da sanlylaşdyrylan telewi
deniýe görkezilip başlanýar.
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▪ 1999-njy ýylda Wal-Mart kompaniýasy 180 Terabaýt möçberinde iň
uly täjirçilik maglumatlar bazasyny ulanýar.
▪ 2000-nji ýylda plýonkaly suratlaryň sany taryhy iň ýokary derejä – 85
milliarda ýetýär.
▪ 2000-nji ýylda MP3-pleýerler i2Go-ny öndüriji September MyAu
dio2Go.com dolanyşyga girizýär, ýagny sazlary, habarlar we sport geple
şiklerini hem-de beýlekileri audio-ölçege ýazdyryp alyp bolýar.
▪ 2003-nji ýylda ABŞ-da elektron tölegleriň möçberi nagt we çek arka
ly amala aşyrylýan töleglerden geçýär.
▪ 2003-nji ýylda ABŞ-da satyn alynýan DVD-leriň sany satyn alynýan
wideokassetalardan geçýär.
▪ 2007-nji ýylda dünýäniň maglumatlarynyň 94%-i sanlylaşdyry
lan formatda saklanýar, 20 ýyl ozal (1986) dünýäniň maglumatlarynyň
99,2%-i analog görnüşindedi.
▪ 2007-nji ýylda Estoniýanyň parlament saýlawlarynda Internetiň üsti
bilen ses bermek mümkinçiligi döredildi.
▪ 2007-nji ýylda Interneti ulanýan amerikanlaryň 36%-i Wikipediýa
(erkin ensiklopediýa) ýüz tutýarlar.
▪ 2008-nji ýylda Satoşa Nakamoto (lakamy) Bitkoýnyň beýanyny, ýag
ny ilkinji desentralizasiýa edilen kriptowalýutany paýlaşdyrylan ýazgyla
ryň tehnologiýalarynyň (blockchain) esasynda çap edýär.
▪ 2010-njy ýylda sanlylaşdyrylan kameralary öndürmegiň ýokary göte
rilişi (120 million) bolup geçýär.
▪ 2011-nji ýylda Amazon.com elektron kitaplary çap edilen kitaplara
görä köp satýar.
▪ 2012-nji ýylda Facebookda saklanýan maglumatlaryň möçberi her
ýylda 180 Petabaýt ösýär, 4 ýylda ösüş 2500 essä deň bolýar.
▪ 2012-nji ýylda elektron dükanlaryň söwdasynyň her ýyldaky möçberi
1 trillion dollardan geçýär.
▪ 2014-nji ýylda Interneti ulanýanlaryň sany dünýäde 3 milliard adam
dan geçýär.
▪ 2017-nji ýylda bitkoýnyň bahasy 20000 dollara ýetýär, 2010-njy ýyl
da ol 4 sente durýardy.
▪ Stiw Jobsyň (1955–2011) esaslandyrylan Apple kompaniýasy 2018-nji
ýylda, soňra bolsa Amazon kompaniýasy taryhda ilkinji gezek kapitallaş
dyrmasy 1 trillion dollardan geçýän kompaniýalar bolýarlar.
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Durmuş ulgamy ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň möhüm
ugrudyr. Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň taslamasy taýýarlananda ýaşa
ýyş-durmuş meselesine, zähmet haklaryny ýokarlandyrmaga, bilim hem-de
saglygy goraýyş ulgamlaryny maliýeleşdirmek üçin çykdajylary artdyrma
ga aýratyn üns berilýär.
Milli kanun çykaryjylygyň yzygiderli kämilleşdirilmegi ýurdumyzy
hemmetaraplaýyn ösdürmegiň, onuň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň häzir
ki zaman ulgamyna üstünlikli goşulyşmagynyň, halkymyzyň durmuş dere
jesiniň we hiliniň yzygiderli ýokarlandyrylmagynyň aýrylmaz şerti bolup
durýar.
Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny hu
kuk taýdan goldamak boýunça degişli çäreler görülýär. Munuň özi döwleti
miziň we jemgyýetimiziň ösüşiniň möhüm şerti bolup durýar. Sanlylaşdyry
lan ulgamlary ornaşdyrmakda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirmäge
gönükdirilen «Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we
sanly hyzmatlar hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi yk
dysadyýetiň pudaklaryny sanlylaşdyrmak işiniň kanunçylyk binýadynyň
kämilleşdirilýändigini şertlendirýär. Täze Kanun elektron resminamalaryň,
elektron resminamalaryň dolanyşygynyň we sanly hyzmatlaryň hukuk ýag
daýyny, olara bildirilýän esasy talaplary kesgitleýär. Kanunyň 51-nji mad
dasynda döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edarala
rynyň we raýatlaryň arasynda ýüze çykýan gatnaşyklar sanly hyzmatlaryň
esasy ugurlarynyň hatarynda kesgitlenendir. Ykdysady, hukuk, ylym-bilim,
durmuş, lukmançylyk we ýaşaýyş jaý-jemagat sanly hyzmatlaryň goşundy
synyň çygyrlary bolup durýar.
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda döwletimiz ykdysady, me
deni, ylym-bilim kuwwatyny artdyrmak boýunça giň gerimli işleri amala
aşyryp, her bir raýatyň, şol sanda ýaşuly nesliň bähbitlerini göz öňünde tut
ýar. Şunuň bilen baglylykda, sanlylaşdyrylan tehnologiýalaryň ösdürilmegi
netijesinde pensiýalary we kömek pullaryny hasaplamak hem-de bermek
işiniň ep-esli kämilleşdirilendigi bellenmäge degişlidir. Şol tölegler elek
tron kartlara geçirilýär. Indi kartlaryň eýeleri pul serişdelerini bankomatlar
dan bökdençsiz alyp bilýär ýa-da islendik töleg amallaryny kartlaryň üsti
bilen ýerine ýetirýär.
Kartyň eýeleri üçin goşmaça hyzmatlaryň girizilmegi bilen, ýaşulular
da uzak aralykdan durmuş meseleleriniň köpüsini çözmek mümkinçilikleri
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peýda bolýar. Saglyk ýagdaýy we beýleki sebäplere görä elektron kartla
ryndan peýdalanyp bilmeýän pensionerlere pul serişdeleri nagt görnüşinde
öýüne eltilip berilýär.
Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklaryna sanlylaşdyrylan tehnologi
ýalary ornaşdyrmagyň hakyky mümkinçilikleri artýar. Şunda düzümleriň
maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, kompýuter tehnologiýa
larynyň programma üpjünçiligini güýçlendirmek, hünärmenleriň sanlylaş
dyrylan tehnologiýalar babatdaky bilimlerini we iş endiklerini ösdürmek,
şeýle hem adamlaryň sanlylaşdyrylan ulgamlara geçilmegine ýuwaş-ýu
waşdan uýgunlaşmagy üçin degişli çäreleri görmek möhüm ähmiýete eýe
bolýar. Bu meseleleriň toplumlaýyn çözülmegi garaşylýan ahyrky netijäniň
gazanylmagyna mümkinçilik berer.
Adam hakyndaky aladany döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hök
münde kesgitleýän, mähriban halkyny bagtyýar durmuşda ýaşadýan Gah
ryman Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt we umumadam
zat bähbitli işleri mundan beýläk-de rowaç alsyn!

68

Ö. Muhammetberdiýew,
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky
Döwlet gullugy akademiýasynyň
«Ykdysadyýet we maliýe» kafedrasynyň professory,
sosiologiýa ylymlarynyň doktory
SANLAÝYN TEHNOLOGIÝALARYŇ DÖWLET
DOLANDYRYŞYNDA ULANYLMAGY BILEN
BAGLANYŞYKLY ÝÜZE ÇYKÝAN MESELELER
Häzirki zaman adamzat siwilizasiýasynyň esasy aýratynlygy maglu
matlar jemgyýetiniň emele gelmegi bilen häsiýetlendirilýär. Bu bolsa jem
gyýetçilik ylymlarynyň çygrynda ylmy-barlag işlerini alyp barýan alym
laryň öňünde jemgyýetçilik durmuşynyň geljekki ösüşiniň ugurlary bilen
baglanyşykly düýbünden täze, entek çözgüdi tapylmadyk meseleleriň on
larçasyny keserdip goýýar.
Bu ýerde esasy meseleleriň biri sanlaýyn tehnologiýalaryň jemgyýetiň
beýleki ähli gurşawlarynda bolşy ýaly, döwlet dolandyryş ulgamynda hem
giňden ulanylyp başlanylmagy bilen baglanyşyklydyr. Sanlaýyn tehnologi
ýalaryň döwlet dolandyryşynda ulanylyp başlanylmagy diňe bir gepleşik,
ylmy we resmi dillere «elektron hökümet», «elektron demokratiýa» «bir
penjire» ýaly, ozal duş gelmeýän, täze söz düzümleriniň giňişleýin ornaşyp
ugramagyna getirmän, eýsem «demokratiýa», «döwlet häkimiýeti», «raýat
jemgyýeti» ýaly öňden tanyş adalgalaryň manysyna hem täzeden garamak
lyga esas döredýär.
«Demokratiýa» düşünjesiniň «halk häkimiýeti» diýen manysynyň bar
lygy hemmä mälim. Öz gezeginde «demokratik döwlet» diýen düşünje bu
döwletde syýasy işleriň demokratik düzgünlere esaslanan görnüşde, ýagny
döwlet häkimiýeti bilen halkyň, has dogrusy, döwletiň raýatlary bilen döw
let häkimiýetiniň özara gatnaşygy deň esaslarda alnyp barylýar. Döwlet hä
kimiýeti halkyň göni gatnaşygy esasynda saýlanýar. Halk häkimiýetiň işine
baha berip bilýär, gerek bolan halatynda, oňa öz saýlan wekillerini başgala
ra çalşyp bilýär. Demokratik döwletde halk bilen häkimiýetiň özara gatna
şyklary döwletiň Konstitusiýasy we beýleki degişli kanunlardyr düzgünler
arkaly kadalaşdyrylýar. Demokratik döwletler üçin köppartiýalylyk, ýagny
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jemgyýetiň dürli gatlaklarynyň adyndan çykyş edýän syýasy guramalaryň
(esasan, syýasy partiýalaryň) bolmaklygy häsiýetlidir.
Häzirki döwürde, ýagny «maglumatlar jemgyýeti» diýlip atlandyryl
ýan döwürde, raýatlaryň täze tipi emele gelip başlaýar. Döwlet dolan
dyryşyna täze sanlaýyn tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy ilatyň
döwlet häkimiýetiniň edaralary bilen özara gatnaşygynyň täzeçe gurnal
magyna sebäp bolýar, döwlet häkimiýetiniň edaralarynyň işiniň halk üçin
açyk we aýanlaýyn häsiýetde bolmagyny şertlendirýär. Raýatlar üçin dür
li maglumatlar, ýagny hereketdäki kanunlar ýa-da täze taýýarlanylýan ka
nunlaryň taslamalary bilen ýakyndan tanyşmaklyk we gerek bolan ýagda
ýynda, olara öz tekliplerini hödürlemek üçin giň mümkinçilikler açylýar.
Raýatlar saýlawly edaralara öz saýlan wekilleri bilen real wagtyň çäginde
habarlaşyp bilýärler. Ilat diňe häkimiýet edaralarynyň işiniň gidişi bilen
tanyşman, eýsem onuň özi-de dolandyryş işine gönüden-göni gatnaşyp
bilýär.
Ýokarda beýan edilen ýagdaý döwlet dolandyryşynyň düýpgöter tä
ze modeliniň (nusgasynyň) ulanylyşa girizilmeginiň tizleşdirilmegini talap
edýär. Sebäbi, döwlet dolandyryşynyň öňden ulanylyp gelinýän däpleýin
modeli könelişip, indi jemgyýetçilik durmuşynyň ol ýa-da beýleki bir gur
şawynyň meselelerine aýratynlykda jogap berýän, belli bir derejede özbaş
dak, beýlekilerden aýrabaşgalaýyn görnüşde hereket edýän ministrlikler bu
günki gün biri-birleri bilen özara täsirde hem-de baglanyşykda işlemeklige
mejbur bolýarlar.
Elbet-de, döwlet dolandyryşynyň täze modeliniň hakykat ýüzünde
herekete girizilmegi sanlaýyn tehnoloiýalaryň giň mümkinçilikleriniň di
ňe döwlet edaralarynyň işinde hemmetaraplaýyn ulanylmagynyň üpjün
edilmegi bilen baglanyşykly bolman, eýsem şeýle tehnologiýalaryň ilatyň
hemme gatlaklary üçin-de elýeterli bolmagy bilen hem baglanyşyklydyr.
Bu ýerde ýene bir iňňän wajyp mesele, ýagny döwlet edaralarynyň gul
lukçylarynyň we raýatlaryň maglumatlar tehnologiýalaryndan sowatly we
ýerlikli peýdalanyp bilijilik derejesiniň ýa-da başgaça aýdylanda, döwlet
gullukçylarynyň we raýatlaryň «sanlaýyn medeniýetiniň» ýokarlandyryl
magynyň zerurlygy meselesi hem ör boýuna galýar.
Döwlet dolandyryşynyň häzirki, «maglumatlar jemgyýeti» diýlip at
landyrylýan döwrüň gitdigiçe artýan isleglerine laýyk gelýän modeliniň
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kemala getirilmegi özara baglanyşykly köpdürli tehniki, syýasy, ykdysa
dy, hukuk, sosial-psihologik, lingiwistik we ş.m. meseleleriň onlarçasynyň
amatly, ylmy taýdan esaslandyrylan çözgütleriniň tapylmagyny talap ed
ýär. Şeýle çözgütleriň tapylmagy üçin bolsa, jemgyýetçilik-ynsanperwer
ylymlarynyň (filosofiý a, sosiologiýa, ykdysadyýetiň nazaryýeti, syýasaty
öwreniş, hukugy öwreniş, sosial psihologiýa, dil bilimleri we ş.m.) çäginde
toplumlaýyn görnüşli, düýpli we amaly ylmy-barlag işleriniň alnyp baryl
magyny şertlendirýär.
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J. Hanaýewa,
Türkmenistanyň Ýokary attestasiýa komitetiniň
Gumanitar we ykdysady ylymlary bölüminiň müdiri,
ykdysady ylymlaryň kandidaty
A. Mälikgulyýewa,
Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça
Milli guramasynyň başlygy
«GS1 TÜRKMENISTAN» YKDYSADYÝETIŇ SANLY
ÖZGERTMELIRINIŇ MÖHÜM ŞERTIDIR
Ýurdumyzda dünýä jemgyýetçiligi bilen bilelikde hemişelik Bitaraply
gymyzyň 25 ýyllyk şanly toýunyň bellenilýän «Türkmenistan – Bitaraply
gyň mekany» ýylynda halkara-ykdysady hyzmatdaşlygyň barha rowaçlan
ýanlygy öz aýdyň beýanyny tapýar.
Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň
belleýşi ýaly: «Türkmenistanyň Bitaraplygy – şu günüň aýdyň hakykaty
hem-de biziň geljegimizdir, onda giň gerimli halkara hyzmatdaşlygyny äh
li ugurlar boýunça ösdürmegiň täze mümkinçilikleri açylýar. Öz üstümize
alan halkara borçnamalarymyza doly we gyşarnyksyz eýermek bilen, biz äh
lumumy derejesindäki döredijilikli maksatlara ýetmegiň hatyrasyna halkara
guramalary bilen giň gerimli we işjeň hyzmatdaşlyga taýýarlygymyz barada
ähli jogapkärçiligi bilen aýdýarys!». Şeýlelikde, türkmen Lideri Bitaraplyk
syýasatynyň durnukly ösüşi üpjün etmekdäki oňyn ähmiýetini nygtaýar.
Halkara derejesinde ýola goýulýan gatnaşyklaryň ýokary ähmiýetli
wezipeleriniň hatarynda BMG-nyň Durnukly ösüş maksatlaryny milli ösü
şiň ähli ugurlaryna utgaşdyrmak çäreleri bellenendir. Bu maksatlar eýýäm
häzirki döwürde «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna», ýurt
Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça işlenip taýýarlanan beýleki pudakla
ýyn maksatnamalara we strategiýalara sazlaşykly utgaşdyryldy. Olaryň äh
lisi Durnukly ösüş maksatlarynyň hem-de 2030-njy ýyla çenli döwür üçin
Bütindünýä Gün tertibinde beýan edilen sepgitleriň üstünlikli gazanylma
gyna gönükdirilendir.
Durnukly ösüş maksatlarynyň milli ösüşe ýakyndan utgaşdyrylmagy
milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň ýokary depginde ösmeginiň üpjün edil
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megini, ilatyň durmuş goraglylygynyň yzygiderli pugtalandyrylmagyny,
halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş hal-ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagyny mak
sat edinýär.
Öňde bellenen maksatnamalaýyn çäreleriň durmuşa geçirilmegi eý
ýäm ýakyn geljekde Türkmenistanda ýeterlik derejede ösen bazar infrast
rukturasynyň kemala getirilmegine ýardam berer, ýurdumyzyň bütindünýä
ykdysady giňişligine has doly goşulyşmagyna oňyn şertleri döreder, daşary
ykdysady dolanyşygynyň möçberiniň düýpli artmagyna, önümçiligiň ähli
ugurlarynda öňdebaryjy innowasiýalaryň giňden hem netijeli ornaşdyryl
magyna, milli haryt öndürijileriň bäsdeşlige ukyplylygynyň has-da ýokar
lanmagyna kuwwatly itergi berer.
Durnukly ösüş maksatlaryna girizilen maksatlaryň 17-si hem-de olar
dan gelip çykýan wezipeler we binýatlaýyn görkezijiler özüniň many-maz
muny boýunça bitewi bir toplumy emele getirmek bilen, halkara hyzmat
daşlygyny has-da işjeňleşdirmegiň täze mehanizminiň kemala getirilmegini
we şol esasda meýilnamalara we milli strategiýalara bolan umumy pikir-garaýyşlaryň işlenip taýýarlanylmagyny nazarlaýar.
Şunuň bilen baglylykda, halkara standartlaryna esaslanýan hem-de
ýurdumyzda çyzykly şertli belgilerini girizmegiň, awtomatiki anyklama
gyň (identifikasiýanyň) we elektron kommunikasiýalaryň bütindünýä de
rejesindäki köpugurly ulgamynyň netijeli ornaşdyrylmagyna gönükdirilen
«GS1 Türkmenistan» guramasynyň işine aýratyn ähmiýet berilýär.
Mälim bolşy ýaly, 2015-nji ýylyň maý aýynda Türkmenistanyň Çyzyk
ly şertli belgiler boýunça Milli guramasy ýeke-täk standartlary döretmek we
ornaşdyrmak boýunça «GS1 (Global Standart One) Halkara guramasynyň
doly hukukly agzasy bolup, şu ýylyň 20-nji maýynda «GS1 Türkmenistan»
guramasynyň döredilmeginiň 5 ýyllyk şanly senesini dabaraly belläp geçdi.
Türkmenistanyň Halkara «GS1» ulgamyna birikmegi, ýurdumyzyň
halkara söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň ygtybarly we jogapkärli ag
zasy hökmünde ykrar edilýändiginiň beýany bolup durýar. Halkara «GS1»
guramasynyň Prezidenti Migel Lopera Guramanyň agzalaryna bäş ýyl
lyk şanly sene bilen baglylykda ýollan wideoşekilli gutlag ýüzlenmesinde
«GS1 Türkmenistan» guramasynyň alyp barýan işleriniň ýeke-täk halka
ra standartlaryny ornaşdyrmak ugrunda bütindünýä tagallalarynda möhüm
orny tutýandygyny aýratyn nygtamak bilen, türkmen haryt öndürijileriniň
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eksport mümkinçiliklerini yzygiderli artdyrmakda oňa ýokary ähmiýetiň
berilýändigini belledi.
Geçen ýyllaryň içinde «GS1 Türkmenistan» guramasy halkara stan
dartlaryny milli iş tejribesine ornaşdyrmak ugrunda giňişleýin işleri alyp
bardy. Häzirki döwürde Gurama standartlaşdyrmak meselelerine bagyşla
nan halkara forumlaryna, şol sanda «GS1 Türkmenistan»-yň Baş as
sambleýalaryna, bu bileleşigiň sebit derejesindäki ýewropa maslahatlaryna
we beýleki ýokary derejeli çärelerine işjeň gatnaşýar.
Bilşimiz ýaly, bitewi kadalary, aragatnaşygy ýola goýmakda we hyz
matdaşlyk etmekde synagdan geçen nusgalaryny bellemek, maglumatlary
alyşmagyň ählumumy derejede ykrar edilen dilini öňe sürmek bilen, stan
dartlar netijeli halkara söwdanyň we täjirçilik işiniň amala aşyrylmagynda
möhüm ähmiýete eýe bolýar, awtomatik anyklamagyň (identifikasiýanyň)
döwrebap ulgamy bolsa, söwda ulgamynda özara sazlaşykly goşulyşmagyň
düýpli faktory hökmünde öňe çykýar.
«GS1 Türkmenistan» guramasynyň standartlaşdyrmak meseleleri bo
ýunça ýöriteleşdirilen döwletara we sebitara birleşmeleriniň işine ýakyndan
gatnaşmagy milli standartlaryň möhüm halkara resminamalara kybaplaşdy
rylmagyna, iş tejribesine halkara we döwletara standartlaryň netijeli ornaş
dyrylmagyna, programmalaýyn-enjam serişdeleriniň tehniki we maglumat
taýdan özara utgaşmasynyň, biri-beýlekisiniň oruntutarlygynyň üpjün edil
megine ýakyndan ýardam berýär.
Ylmyň, tehnikanyň we amaly tejribäniň iň täze gazananlaryna daýan
mak bilen, standartlaşdyrmak işi diňe bir önümçiligi ösdürmekde gazany
lan sepgitleri köp babatda kesgitlemek bilen çäklenmän, ylmy we tehniki
ilerlemeleri düýpli höweslendirmegiň işjeň serişdeleriniň birine öwrülýär.
Türkmenistan döwletimiz standartlaşdyrmak, önümçilik we iş dolan
dyryş ulgamlarynyň işini yzygiderli kämilleşdirmek, tebigy serişdeleriň
tygşytly peýdalanylmagyny üpjün etmek we daşky gurşawy goramak, ba
zar bäsdeşligine ukyplylygy berkitmek, eksporty ösdürmek we tutuşlygyna
alanyňda, milli ykdysadyýeti hemmetaraplaýyn döwrebaplaşdyrmak mak
sady bilen halkara kadalaryny we innowasiýaly çemeleşmeleri ornaşdyr
mak ugrundaky halkara hyzmatdaşlygynyň yzygiderli ösdürilmegine we
çuňlaşdyrylmagyna aýratyn üns berýär.
«GS1 Türkmenistan» guramasynyň işiniň barha rowaçlanmagy ýurdu
myzyň köp sanly edara-kärhanalaryna, şol sanda hususyýetçilik böleginde
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işleýän kärhanalaryna awtomatik anyklamagyň (identifikasiýanyň) häzir
ki zaman ulgamynyň elýeterli bolmagyny üpjün etdi, ol bolsa, öz noba
tynda, söwda ulgamyndaky özara goşulyşmanyň gerimini giňeltmegiň we
ony çuňlaşdyrmagyň baş şertleriniň biri bolup durýar. Hususan-da, «GS1
Türkmenistan» guramasy harydyň GS1 halkara standartlar ulgamyndaky
identifikasiýaly san belgisini almakda, önümleri ýeke-täk çyzykly belgiler
arkaly kodlaşdyrmakda, kärhanalara prefiksleriň berilmegini gazanmakda,
şeýle-de tehniki resminamalary işläp düzmek meselelerinde iş dolandyryş
(administratiw) we maslahat beriş kömegini berýär.
Şu ýerde «GS1 Türkmenistan» guramasy tarapyndan geçen ýyllaryň
içinde bütindünýä standartlarynyň, çözgütleriniň we tehnologiýalarynyň
ulgamlaryny wagyz etmek, şonuň ýaly-da TK TM 08 «Awtomatlaşdyry
lan anyklaýyş we maglumatlar ýygymy» Standartlaşdyrmak boýunça Milli
tehniki komitetiniň işiniň çäklerinde täze standartlary işläp taýýarlamak bo
ýunça görnükli işleriň ýerine ýetirilendigini bellemek ýeterlikdir.
Häzirki döwürde «GS1 Türkmenistan» guramasynyň hyzmatlaryndan
ýurdumyzyň döwlet we hususyýetçilik ulgamyna degişli bolan edara-kärha
nalaryň ýüzlerçesi peýdalanýarlar, olara öz işinde dünýä derejesinde ykrar
edilen standartlary netijeli ornaşdyrmakda ýokary hilli hyzmatlaryň tutuş
bir toplumy hödürlenýär. Önümçiligiň geriminiň günsaýyn giňelýänligini,
ýokary hilli türkmen önümlerine bildirilýän islegleriň diňe artýanlygyny
hasaba almak bilen, milli önümleri çyzykly şertli belgiler arkaly kodlaş
dyrmak ulgamynyň işe ornaşdyrylmagy söwda-ykdysady gatnaşyklaryny
has-da ösdürmekde, eksport söwdalarynyň ugurlaryny diwersifikasiýalaş
dyrmakda, olaryň görnüşlerini artdyrmakda we hilini yzygiderli kämilleş
dirmekde täze oňyn mümkinçiliklere giň ýol açylýar.
«GS1 Türkmenistan» guramasynyň alyp barýan işleriniň rowaçlyga
beslenýänliginiň aýdyň subutnamasy hökmünde soňky döwürde öz önüm
lerini eksporta çykarýan türkmen haryt öndürijileriniň sanynyň düýpli kö
pelýänligini görkezmek bolar. Häzirki wagtda milli önüm öndürijileriň
ýüzden gowragy dünýä bazarlaryna üstünlikli çykmak bilen, halkara giňiş
liginde ýurdumyzyň günsaýyn pugtalanýan ykdysady kuwwatyna mynasyp
wekillik edýärler. Awtomatik anyklamak (identifikasiýa) ulgamynyň ornaş
dyrylmagy dünýä hojalyk arabaglylyklaryny has-da pugtalandyrmaga, se
bit we halkara derejeli iri möçberli taslamalary üstünlikli durmuşa geçirmä
ge ýardam berýär, munuň özi Türkmenistan tarapyndan ýangyç-energetika,
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elektroenergetika, ulag-üstaşyr we beýleki ulgamlarda ägirt uly halkara
maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilýän häzirki döwründe aýratyn
ähmiýete eýedir. Mundan başga-da, bu taslamalaryň maksatnamalaýyn ug
rukmasynyň diňe bir täjirçilik we ykdysady bähbitler bilen çäklenmeýänli
gini bellemek zerur, olaryň gözbaşynda döwletleri özara ýakynlaşdyrmak,
olaryň arasyndaky birek-birege ynanyşmak we birek-biregiň ygtybarlyly
gyna bil baglamak howalasyny has-da pugtalandyrmak ýaly asylly hem dö
redijilikli maksatlar goýlandyr.
TK TM 08 «Awtomatlaşdyrylan anyklaýyş we maglumatlar ýygy
my» Standartlaşdyrmak boýunça Milli tehniki komitetiniň işiniň halkara
standartlaşdyrmak ulgamyny ornaşdyrmak babatynda ýokary ähmiýete
eýedigini aýratyn bellemek gerek, ol «GS1 Türkmenistan» guramasynyň
binýadynda döredildi hem-de «Türkmenstandartlary» Döwlet gullugynyň
2016-njy ýylyň 17-nji iýunyndaky degişli Buýrugy bilen resmi taýdan bel
lige alyndy.
Milli tehniki komitetiň işi döwlet standartlaryny, şeýle-de standartlaş
dyrmak ulgamyna degişli bolan beýleki möhüm resminamalary işläp taý
ýarlamaga gönükdirilen.
Milli tehniki komitetiň işine edara-kärhanalaryň, guramalaryň, ýer
li ýerine ýetiriş häkimiýet edaralarynyň wekilleri, bilermenler we beýleki
hünärmenler ýakyndan gatnaşýarlar. Komitetiň işiniň baş maksady edara-kärhanalaryň standartlarynyň we tehniki şertleriniň kadalaşdyryjy hukuk
namalaryň we döwlet standartlarynyň kadalaryna laýyklygynyň seljerme
barlaglaryny geçirmekden ybaratdyr. Olaryň arasynda, şol sanda, milli
howpsuzlygy üpjün etmek, adamlaryň saglygyny we howpsuzlygyny go
ramak, janly-jandarlaryň ömrüni we saglygyny, daşky gurşawy goramak,
energiýa howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly ugurlarda hereket edýän kada
lara uly orun berilýär.
TK TM 08 guramasynyň iş ýaýrawyna şonuň ýaly-da, pudagara ulanyş
larda we halkara maglumat alyşma ulgamlarynda peýdalanylýan ugurdaş
enjamlar baradaky maglumatlary ýygnamak we awtomatik usulda anykla
mak (identifik asiýa) maksady bilen, maglumatlaryň ölçeglerini (formatla
ryny), ýazylyş sowadyny (sintaksisini) we gurluşyny, maglumatlary şert
li çyzykly belgiler arkaly belgilemegiň (kodlaşdyrmagyň) usullaryny we
tehnologiýalaryny standartlaşdyrmak boýunça netijeli çäreler amala aşy
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rylýar. Dürli ulgamlaryň hem programmalaýyn goşundylaryň arasynda teh
niki ylalaşyklygy we biometrik maglumatlaryň alşylmagyny üpjün etmek
maksady bilen, Komitet tarapyndan biometrik tehnologiýalary ulgamynda
standartlaşdyrmak işleri hem netijeli alnyp barylýar. Tehniki komitet şonuň
ýaly-da, öz ulgamynda goşmaça meseleleri çözýär, hususan-da, standartla
ry peýdalanyjy-guramalar bilen hyzmatdaşlyk etmegiň çäklerinde edara-kärhanalaryň standartlarynyň, tehniki şertleriniň, beýleki resminamalary
nyň seljerme barlaglaryny geçirýär. Şunuň ýaly peýdalanyjy-guramalaryň
hatarynda, şol sanda, sarp edijiler jemgyýetlerini, sertifikatlaşdyrmak ulga
myndaky edaralary we synag merkezlerini (barlaghanalary), gyzyklanma
bildirýän beýleki edaralary görkezmek bolar.
Häzirki döwürde ýurdumyzda gurluş düzümli özgertmeleriň birnäçe
si durmuşa geçirilýär, olar milli ykdysadyýeti dolandyrmakda dolulygyna
merkezleşdirilen meýilnamalaşdyrmak ulgamyndan bazar hukuk meha
nizmlerini peýdalanmaga esaslanýan dolandyryş ulgamyna geçilmegini
maksat edinýär. Bu ýagdaý Türkmenistanda halkara derejesinde ykrar edi
len kadalara doly laýyklykda hereket edýän we türkmen döwlet standart
larynyň halkara iş tejribelerine sazlaşykly uýgunlaşdyrylmagyna ýardam
berýän milli tehniki standartlaşdyrmak komitetleriniň ulgamyny döretmek
wezipeleriniň ýokary ähmiýete eýedigini ýene-de bir ýola nygtaýar.
2017-nji ýylda çyzykly şertli belgileriň hakykylygyny ýüze çykarmak
boýunça ýörite barlaghananyň işläp başlamagy çyzykly şertli belgiler bilen
belgilenişiň halkara standartlaryna laýyklygyny berk gözegçilikde sakla
maga oňyn mümkinçilik döretdi, munuň özi Türkmenistanda öndürilýän
harytlaryň daşary ýurtlara bökdençsiz çykarylmagyna, olaryň dünýä ba
zarlaryndaky bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokary derejede üpjün edilmegine
ýardam berýär.
Iň täze tehnologiýalaryň ýokary tizlik bilen ornaşdyrylmagy «GS1
Türkmenistan» guramasynyň işinde täze gözýetimleri açýar. Halk hoja
lygynyň dürli pudaklarynda hasaba alyş we statistika boýunça halkara iş
tejribesinde giňden peýdalanylýan ulgamlaryň netijeli ornaşdyrylmagyna
itergi berýän awtomatik anyklamak (identifikasiýa) örüsinde Gurama ta
rapyndan alnyp barylýan işlere «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllar
da sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» üstünlikli durmuşa
geçirilmegi bilen baglylykda uly orun berilýär.
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«GS1 Türkmenistan» guramasy tarapyndan alnyp barylýan köpugur
ly işlere umumy häsiýetnama bermeli bolsa, bu ýerde – hyzmatdaşlyk,
özara pikir alyşmak, ilerlikli ösüşler we innowasiýalar ýaly adalgalar has
mahsus bolar. «GS1 Türkmenistan» guramasynyň işiniň geljeginiň ulu
lygy, özwagtlylygy we döwrüň talabyna doly laýyklygy Türkmenista
nyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýol
başçylygynda yglan edilen öňegidişlikli daşary syýasy ugruň çäklerinde
durmuşa geçirilýän bütindünýä ähmiýetli oňyn başlangyçlar bilen gönü
den-göni bagly bolup durýanlygy bilen şertlendirilendir. Bu başlangyçlar
berkarar Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegini, halkymy
zyň ýaşaýyş-durmuş abadançylygynyň has-da pugtalanmagyny üpjün et
mek maksady bilen, giň gerimli dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň netijeli
ýola goýulmagyny nazarlaýar.
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A. Allanurowa,
Ykdysady ylymlaryň kandidaty
DÖWLET BÝUJETI ULGAMYNY
KÄMILLEŞDIRMEGIŇ KÄBIR MESELELERI
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 136-njy maddasynda ýurduň mali
ýe-karz ulgamynyň özi, onuň elementleri (bölekleri) we ony ýeke-täk kada
larda we çemeleşmede gurmagyň ýörelgesi kesgitlenendir. Ulgamyň özü
niň diňe bir döwlet serişdelerine däl, eýsem eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki
kärhanalaryň, guramalaryň serişdelerine, şeýle hem Türkmenistanyň raýat
larynyň serişdelerine esaslanýandygyny belläp geçmek wajypdyr. Mali
ýe-karz ulgamynyň şunuň ýaly giňişleýin beýan edilmegi hojalyk subýekt
leriniň ählisini we ýurtdaky ähli maliýeleşdiriş çeşmelerini gurşap alýar.
Döwletiň býujetiniň gurluşy Konstitusiýanyň 137-nji maddasynda
kesgitlenýär. Şol maddanyň 1-nji tesimine laýyklykda, Türkmenistanyň
býujet ulgamy ähli derejeleriň býujetleriniň jeminden ybaratdyr. Biziň
ýurdumyzyň dolandyryş-çäk bölünişiniň, býujet ulgamynyň bölümleriniň
sanyny döwlet häkimiýetiniň her bir derejesiniň öz býujetine hukugynyň
Konstitusiýada bellenişine laýyklykda kesgitleýändigini belläp geçesim
gelýär. Şu jäht 110-njy maddanyň 2-nji bendinde hem bellenýär we gi
ňeldilýär.
Türkmenistanyň býujet, maliýe, salgyt, pul-karz, nyrh we daşary ýurt
puly syýasaty özara ylalaşylyp düzgünleşdirilýän we alnyp barylýan, ähli
gatnaşyjylaryň bilelikde hereket etmegini talap edýän gatnaşyklaryň öza
ra baglanyşykly toplumyndan ybaratdyr. Şu toplumda esasy orny geljekki
döwür üçin maliýe meýilnamasy görnüşinde işlenip taýýarlanýan we tas
syklanýan döwlet býujeti eýeleýär. Býujet ulgamyna girýän pul serişde
leri gaznalarynyň jemi döwletiň maliýe özygtyýarlylygynyň kepili bolup
çykyş edýär.
Ýurduň we çäkleriň üpjünçuilik derejesi, biziň pikirimizçe, meýilna
malaşdyrmagyň bitewi ulgamyny emele getirmeli.
«Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011–2030-njy ýyllar
üçin Milli maksatnamasyny» tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Pre
zidentiniň 2010-njy ýylyň 14-nji maýynda çykaran 11061-njy karary bilen
tassyklanan bu Milli maksatnama özüniň niýetlenişi boýunça uzak möhlet
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leýin maksatnamalara degişli bolup, ýurduň 2030-njy ýyla çenli ykdysady
ösüşiniň esasy ugurlaryny kesgitleýär.
Milli maksatnamanyň pasportynda bellenilişi ýaly, onuň ýerine ýeti
rilmeli möhleti: 2011–2030-njy ýyllar bolup, 3 tapgyrda amala aşyrylmaga
degişli edilen:
1-nji tapgyr: 2011–2015-nji ýyllar;
2-nji tapgyr: 2016–2020-nji ýyllar;
3-nji tapgyr: 2021–2030-njy ýyllar.
Ýagny, bu Milli maksatnamanyň esasy ugurlaryna esaslanyp, tapgyrla
ýyn orta möhletli maksatnamalar işlenildi.
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllar
da durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» tassyklanyp, bu
strategik resminamada hormatly Prezidentimiz ykdysadyýetiň pudaklaryny
öňdebaryjy derejelere çykarmak üçin öňde goýlan strategik wezipeleri çöz
mäge degişli orta möhletli esasy ýollary kesgitledi.
Ykdysadyýetiň tapgyrlaýyn bazar gatnaşyklary esasynda ösdürilme
giniň, diwersifikasiýalaşdyrmagyň, sanly ulgama geçmegiň, ykdysady
ösüşiň durnukly depginleriniň üpjün edilmeginiň wezipeleri, ösüşiň ugur
lary hem-de depginli ösüşiň ulgamlaryny kesgitlemek nazara alyndy. Bu
bolsa türkmen halkynyň hal-ýagdaýynyň we ýaşaýyş-durmuşynyň hiliniň
ýokarlandyrylmagyna, ýurdumyzyň gülläp ösmegini üpjün etmäge hem-de ony bilimlere we innowasiýalara esaslanýan ekologiýa taýdan arassa
tehnologiýalary arkaly ösýän kuwwatly döwletleriň hataryna çykarmaga
gönükdirilendir.
Konstitusiýamyzda bellenilşi ýaly, Türkmenistanyň býujet ulgamy
nyň düzülişiniň we işlemeginiň umumy ýörelgeleri, şeýle hem Türkme
nistanda býujet işiniň we býujetara gatnaşyklarynyň esaslary kanun bilen
kesgitlenýär.
Ýurdumyzda kabul edilen köp sanly maksatnamalara we konsepsiýala
ra laýyklykda strategik çäreler taýýarlanýar we degişli işleri amala aşyryl
ýar, umumy ykdysady meýilnamalary taýýarlanýar. Şol bir wagtyň özünde,
maksatnamalary taýýarlamagyň, durmuş-ykdysady görkezijileri emele ge
tirmegiň bitewi ulgamy işlenilmän gelýär.
Hereket edýän Türkmenistanyň Býujet Kodeksinde Döwlet býujetiniň
çykdajylarynyň meýilleşdirilişi anyk kesgitlenýär. Kodeksiň 47-nji mad
80

dasynda býujetiň esasy çykdajylarynyň meýilnamalaşdyrylmagy, 48-nji
maddasynda býujet ýüztutmasy, ýagny meýilnama döwri üçin göz öňünde
tutulýan çykdajylaryň möçberleriniň esaslandyrylmagy, 100-nji maddasyn
da býujet maýa goýum taslamalaryny meýilnamalaşdyrylmagy aýdyňlaş
dyrylan.
Emma Döwlet býujetiniň girdejileriniň emele getirilmegi umumy 46-njy maddada býujetiň esasy girdejileriniň meýilnamalaşdyrylmagy degişli
meýilnama döwri üçin Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy
ugurlarynyň we býujet ölçegleriniň (parametrleriniň) çaklamasynyň esa
synda, Türkmenistanyň salgyt, býujet we beýleki kanunçylygyna laýyklyk
da amala aşyrylýar diýip bellenilen. Bu kesgitlemeden görnüşi ýaly, Býujet
Kodeksi girdejileriň görnüşlerini 15-nji maddasynda belleýän hem bolsa,
Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlarynyň emele geti
rilmegi barada beýan etmeýär.
Daşary ýurt tejribesine salgylansak, strategik meýilnamalaşdyrmak ha
kynda kanunlar kabul edilip, meýilnamalaşdyrmak ulgamy kesgitlenýär we
meýilleşdirmek ulgamynyň her bir zynjyrynyň – kanun çykaryjy we ýerine
ýetiriji döwlet edaralarynyň jogapkärçiligi bellenilip, meýilnama görkeziji
leri emele getirmegiň usullary anyklanýar.
Ýurdumyzda strategik meýilnamalaşdyryşyň bitewi ulgamyny emele
getirmek we döwlet dolandyryş ulgamynyň her bir böleginiň wezipelerini
kesgitlemek maksady bilen, strategik meýilnamalaşdyrmak hakynda kada
laşdyryjy namanyň kabul edilmegi zerur bolup durýar.

6. Sargyt № 2692
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M. Babaýewa,
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak
ministrliginiň Zähmet gory we iş üpjünçilik müdirliginiň
başlygynyň w.ý.ý., ykdysady ylymlaryň kandidaty
ÝAŞLARYŇ IŞE ÝERLEŞMEK MÜMKINÇILIKLE
RINI WE HÜNÄR DEREJELERINI ARTDYRMAGYŇ
DURMUŞ-YKDYSADY ÄHMIÝETI
Halkara bäsleşigiň ýitileşýän häzirki döwründe zähmet bazaryny we iş
üpjünçiligini kadalaşdyrmak wezipesi döwlet syýasatynyň strategik ugur
larynyň biri bolup, ilkinji nobatda, ykdysadyýetiň döwrebaplaşdyrylmagy,
onuň pudaklaýyn düzüminiň üýtgemegi, önümçilige we hyzmatlar baza
ryna sanly tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy işçi güýji bazarynyň
hereketine özüniň düzedişlerini girizýär. Daşary ýurt tejribesinden görnüşi
ýaly, hut şu ugurlaryň ileri tutulmagy maliýe-ykdysady çökgünligiň ýara
maz netijeleriniň garşysyna göreşmegiň we olary aradan aýyrmagyň netije
li ýoly bolup durýar.
Dünýä ykdysadyýetiniň ýönekeý bolmadyk häzirki şertlerinde ýaşla
ryň hünär bilimini almaklary we iş bilen üpjünçiligi bagly meselelerine ün
süň has-da güýçlenmegi olaryň oňyn çözgüdiniň ýurtda zähmet potensia
lyny amala aşyrmaga mümkinçilik berýändigi, şeýle-de ýurtda ykdysady
ösüşi üpjün edýändigi bilen hem ähmiýetlidir.
Häzirki döwürde ýaşlaryň işe ýerleşmek meseleleri global häsiýete eýe
bolup, dünýä ýurtlarynyň ählisiniň döwlet syýasatlarynda oňa ähmiýeti bo
ýunça birinji derejeli meseleleriň hatarynda garalýar. Bu, ilkinji nobatda,
ýurduň geljekki ösüşini üpjün etmekde ýaşlara wajyp ornuň degişlidigi bi
len baglanyşyklydyr. Şol bir wagtda dünýä ýurtlarynyň ählisiniň diýen ýaly
ýaşlarynyň arasynda işsizlik hadysasynyň giňden ýaýramagy milli çäklerde
onuň derejesini peseltmek ugrunda netijeli işleriň alnyp barylmagyny talap
edýär.
Halkara zähmet guramasynyň berýän bahalaryna görä, dünýäde ýaşla
ryň işsizlik derejesi 2 esse peselen ýagdaýynda jemi içerki önümiň dünýä
möçberiniň 5–7 göterim artjakdygy bellenilýär. Bu maglumatlar ýaşlaryň
diňe bir ýurduň durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmekde ägirt uly döredi
ji güýç bolup durýandygyny görkezmek bilen çäklenmän, eýsem, ýurduň
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geljekki ösüş ugrunyň hut şu meseleleriň häzirki döwürde çözüliş aýratyn
lyklaryna bagly bolup durýandygyna hem şaýatlyk edýär.
Dünýä döwletleriniň ählisinde bolşy ýaly, Türkmenistanda hem ýaş
laryň iş üpjünçiligi bilen baglanyşykly meseleler öz wajyplygy bilen ta
pawutlanýar we oňa möhüm strategik mesele hökmünde garalýar. Munuň
esasy sebäbi bu ýaş toparyň wekilleriniň bäsleşige ukyplylygynyň pes de
rejesi bilen düşündirilýär. Ýagny orta mekdebi tamamlan uçurymlarda kes
gitli hünär endikleriniň bolmazlygy olaryň bäsleşige ukyply işçi güýji hök
münde zähmet bazaryna goşulmagyny kynlaşdyrýar. Şol sebäpli ýaşlary
hünäre ugrukdyrmak, hünär taýdan taýýarlamak, zähmete uýgunlaşdyrmak
ýaly durmuş-psihologik häsiýetli meseleleri çözmegiň netijeli mehanizmi
näçe çalt döredilse, şonça-da ýaşlaryň işe ýerleşdirilişi oňyn häsiýete eýe
bolýar. Bu aýratynlyk ýaşlar zähmet bazaryny zähmet bazarynyň özboluşly
görnüşi hökmünde tapawutlandyrmaga esas döredýär.
Zähmet bazarynda ýaşlaryň bäsdeşlige ukyplylygynyň pes derejede
bolmagy, esasan, şu sebäpler bilen şertlendirilendir:
- birinjiden, işe ýerleşmek isleýän ýaş dalaşgärlerde hünär başarnyk
larynyň bolmazlygy esasy kynçylyk döredýän ýagdaý hasaplanýar. Şu
nuň bilen baglylykda, köp döwletler okuwçylaryň umumy orta bilim alýan
döwründe hünäre ugrukdyrmak işlerine köp üns berýärler. Hususan-da, orta
mekdebiň çäklerinde telekeçilik işiniň esaslarynyň öwredilmegi, sanly ba
şarnyklary kemala getirmäge gönükdirilen okuw maksatnamalarynyň giri
zilmegi ýaşlaryň zähmet bazaryna uýgunlaşmaklaryna uly goldaw berýän
ugurlar bolup durýar;
- ikinjiden, ýaşlaryň alan hünär bilimi iş beriji tarapyndan bildirilýän
talaplara, köplenç, gabat gelmeýär. Munuň esasy sebäbini bilimiň çalt kö
nelişmek häsiýeti bilen düşündirip bolar. Has takygy, bu talaplar okuw
maksatnamalaryna görä has çalt üýtgäp durýar. Şunuň bilen baglylykda,
bilim ulgamynyň zähmet bazarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrýan me
hanizm bolup durýandygyny göz öňünde tutsak, onda bu nogsanlyklary
aradan aýyrmak üçin bilim edaralary tarapyndan hünärmen taýýarlananda
iş beriji tarapyndan bildirilýän talaplardan ugur alyp, okaýanlarda anyk kär
başarnyklarynyň ösdürilmegine ünsüň güýçlendirilmegi zerur şertleriň biri
bolup durýar;
- üçünjiden, zähmet ýoluna ýaňy gadam basýan ýaşlarda iş tejribesiniň
bolmazlygy ýa-da onuň ýeterlik däl derejede bolmagy iş berijileriň işgärle
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re bildirýän talaplaryny kanagatlandyrmaýar. Şeýle tejribäni toplamak üçin
diňe bir wagtyň däl, eýsem belli bir derejede çykdajylaryň hem zerur bolup
durýandygyny durmuş hakykaty görkezýär. Ýagny hünär bilimi ulgamy
na bazar gatnaşyklarynyň ornaşdyrylmagy, hünär bilimi bazarynda tölegli
okuwlaryň giňden ýaýramagyny şertlendirdi. Munuň özi hojalyk çykdajy
larynda bilim üçin çykdajylaryň paýynyň artmagyna getirdi;
- dördünjiden, işe ýerleşmek ýa-da hünär bilimini almak isleýän dalaş
gärleriň sosial garaşmalarynyň derejesiniň ýokary bolmagy, soňky döwür
de ýaşlaryň durmuş-psihologik häsiýetli meseleleriniň wajyplygynyň art
magyna getirdi. Bu meseleleriň içgin öwrenilmegi ýaşlaryň geljekki hünär
ugruny kesgitlemek, hünäri ele almak, işe türgenleşmek we iş tejribesini
toplamak babatyndaky içki meýillerine baha bermäge ýardam berýär. Bu
toplanan bilimler, ahyrky netijede, ýaşlara zähmet bazaryna tiz uýgunlaş
maga mümkinçilik berýär.
Ýokarda bellenen sebäpler zähmet bazaryna ilkinji gezek girýän täze
işçi güýjüni işe ýerleşdirmegiň mümkinçiliklerini peseldýän şertler bolup,
bu aýratynlyklar ýaşlary zähmet bazarynyň durmuş taýdan gowşak goralan
subýekti hökmünde häsiýetlendirmäge esas döredýär.
Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaryň iş bilen üpjünçiligine döwlet
tarapyndan ünsüň has-da güýçlenmegini birnäçe sebäpler bilen düşündirip
bolar: birinjiden, ilatyň düzüminde zähmete ukyply ýaşdan aşaky ýaşly
laryň agdyklyk etmegi ýurdumyzda oňyn häsiýetli demografik ýagdaýyň
kemala gelendigini görkezýär. Çünki ilatyň zähmete ukyply ýaşdakydan
has ýaş bölegi zähmet gorlarynyň yzygiderli üstüniň ýetirilmegini üpjün
edýär; ikinjiden, bazar gatnaşyklarynyň giňden ösdürilmegi ykdysadyýetiň
täze hünärlere bolan islegleriniň artmagyna getirýär. Bu ýagdaý jemgyýetiň
öňdebaryjy, üýtgäp durýan durmuş-ykdysady şertlere çalt uýgunlaşmaga,
täze hünär başarnyklaryny tiz ele almaga ukyply gatlak hasaplanýan ýaş
lara döwrebap hünär bilimini bermek, olary iş bilen üpjün etmek mesele
leriniň ähmiýetini artdyrýar; üçünjiden, ýurduň geljekki durmuş-ykdysady
ösüşiniň köp babatda ýaşlaryň häzirki döwürde ele alýan hünär başarnykla
ryna bagly bolmagy, olary iş bilen üpjün etmek meseleleri bilen bir hatarda
durmuş goraglylygy bilen baglanyşykly meseleleriň hem utgaşyklykda çö
zülmegini talap edýär. Sebäbi zähmet bazarynyň esasy subýektleriniň biri
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bolan işgärleriň durmuş derejesi näçe ýokary boldugyça, zähmet bazarynyň
hili şonça-da artýar. Bu ýagdaý ýaşlar zähmet bazaryna hem häsiýetlidir.
Häzirki döwürde Türkmenistanda ýaşlar meselesi bilen Türkmenista
nyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň, Türkmenistanyň Mej
lisiniň ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň,
Türkmenstanyň Ministrler Kabinetiniň ýaşlar syýasaty bölüminiň, şeýle-de
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň meşgullanmagy
ýurdumyzda ýaş nesil baradaky aladanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan
ugry bolup durýandygynyň, bu ýaş toparyň gujur-gaýratlaryny ykdysady
ösüşleriň hatyrasyna gönükdirmek ugrunda döwlet tarapyndan ägirt uly ta
gallalaryň edilýändiginiň ýene-de bir subutnamasydyr.
Zähmet bazarynyň bu özboluşly görnüşiniň netijeli hereket etmegi üçin
iş üpjünçilik çygryndaky özgertmeleri döwrüň talaplaryna laýyklykda ama
la aşyrmak möhüm meseleleriň biridir. Ýurdumyzda bazar şertleriniň giň
den ösdürilmegi bilen baglylykda häzirki döwürde ykdysadyýetiň pudakla
rynyň isleglerinden ugur almak bilen, innowasion ugurly hünärler boýunça
hünärmenleri taýýarlamak, olary işe ýerleşdirmegiň netijeli mehanizmini
döretmek zerurlygy ýüze çykýar. Häzirki döwürde Türkmenistanyň Kons
titusiýasy, «Bilim hakynda», «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda»
Türkmenistanyň Kanunlary, «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet sy
ýasatynyň 2015–2020-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasy» we bu mak
satnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilna
masy, «Türkmenistanda iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de
täze iş orunlaryny döretmegiň 2015–2020-nji ýyllar üçin Maksatnamasy»,
«Türkmenistanda ýaş hünärmenleri işe ýerleşdirmek ulgamyny kämilleş
dirmegiň 2018–2020-nji ýyllar üçin Maksatnamasy», «Türkmenistanda
ýaşlary zähmet bazaryna uýgunlaşdyrmagyň we olaryň iş bilen üpjünçili
gini kämilleşdirmegiň Maksatnamasy» ýaşlaryň iş bilen üpjünçiligini döw
rebap derejede guramaga ýardam berýär. Kabul edilen bu resminamalarda
ýaşlaryň iş bilen üpjünçilik meseleleri bilen bir hatarda olaryň durmuş me
selelerine hem uly ähmiýet berilýändigi aýratyn nygtalmaga mynasypdyr.
Milli ykdysadyýetimizi hil taýdan tapawutlanýan täze derejä ýetirmek
de netijeli ugurlar bolup durýan köpugurly ösüş, senagatlaşdyrmak syýasa
ty we ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagy zähmet bazarynyň, şol sanda ýaş
lar zähmet bazarynyň ýagdaýyna özüniň täsirini ýetirýär.
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Diwersifikasiýa syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde,
ykdysadyýetiň düzüminiň täzelenmegi täze hünärli, hünärmenlik dereje
si ýokary bolan, sanly tehnologiýalardan baş çykarýan, hususan-da, täze
şertlere uýgunlaşmak mümkinçiligi ýokary bolan işçi güýçleri zerur bolup
durýar. Bu diňe bir Türkmenistan üçin häsiýetli bolman, eýsem, beýleki
ýurtlar üçin, şol sanda Ýewropa Bileleşiginiň döwletlerine hem mahsusdyr.
Bu ýagdaý orta we uzak möhletde ýurduň bäsdeşlige ukyplylygynyň üpjün
edilmeginiň köp babatda täze iş orunlary üçin täze başarnyklary ösdürmek
meselesiniň häzirki döwürde çözüliş aýratynlyklaryna baglydygyny, şeýle-de zähmet bazarynda bu başarnyklary üpjün etmek wezipesiniň döwletiň
esasy wezipeleriniň biri bolmalydygyny görkezýär. Şunda zähmet bazary
nyň möhüm şertleriniň biri hökmünde bilimiň ähmiýeti artýar. Soňky dö
würde bilim hyzmatlary bazarynyň ösüşinde ýüze çykýan meýiller hünär
bilimine ýaşlaryň geljekde işe ýerleşmek mümkinçilikleriniň durnuklyly
gyny üpjün edýän gymmatlyk hökmünde garalmagyna getirdi.
Häzirki döwürde dünýä giňişliginde bolup geçýän tehnologik özgert
meler ykdysady we durmuş ulgamlarynyň dürli taraplaryna, hususan-da,
ykdysady ösüşe, zähmet bazaryna we hyzmatlaryň hiline özüniň düýpli
täsirini ýetirýär. Mysal üçin, sanly gurşawyň ýaýrawynyň giňemegi bilen
işgärleriň hünär taýýarlygyna we başarnyklaryna bolan talaplar yzygider
li üýtgemek häsiýetine eýedir. Çünki maglumat jemgyýetinde netijeli işe
ýerleşmek üçin, işgärde möhüm başarnyklaryň ösdürilmegi zerur şertle
riň biri hasaplanýar we täze şertlere uýgunlaşmak ukyby ýokary bolan iş
gärler bäsdeşlik artykmaçlyklaryndan peýadalanýarlar. Hususan-da, jem
gyýetiň iň öňdebaryjy gatlagy hasaplanýan ýaşlarda sanly başarnyklary
ösdürmek wajyp meseleleriň biridir. Çünki islendik tehnologik böwsüş
ýokary hünärli işgärleri talap edýär. Munuň üçin sanly özgertmeleriň mö
hüm çagyryşlaryna taýýar bolmak üçin bilim ulgamynyň çeýe bolmagy
möhümdir. Şu wezipelerden ugur alnyp, häzirki döwürde zähmet gorla
rynyň sanly başarnyklary ele almaklary üçin, bilim platformalaryna maýa
goýmaklyga uly ähmiýet berilýär. Şeýle-de häzirki işçi güýçlerini okat
mak we hünärini ýokarlandyrmak çäresiniň üznüksiz ýa-da bütin ömrüň
dowamynda bilim almak nusgasyna gönükdirilen ýagdaýynda netijeli
bolýandygyny daşary ýurt tejribesi görkezýär.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilim ulgamyny ykdy
sady ösüşleriň çeşmesine öwürmek ugrunda uly tagallalar edilýär. Hormat
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ly Prezidentimiz «Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň
ýolunda» atly kitabynda ykdysady öňegidişligi üpjün etmekde bilim ulga
myny kämilleşdirmek, ykdysadyýetiň pudaklarynyň talaplaryna laýyklyk
da işgärleriň hünärini ýokarlandyrmak we täzeden taýýarlamak babatynda
durmuşa geçirilýän bilim özgertmeleriniň wajyp orny barada şeýle belle
ýär: «Şu maksatnamanyň çäklerinde geçirilýän çäreler zähmet serişdeleri
niň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmaga we milli ykdysadyýetiň ta
laplaryny hasaba almak bilen işgärler goruny döretmäge gönükdirilendir».
Häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetinde we milli ykdysady ulgamda
bolup geçýän özgertmeler ykdysady gatnaşyklarda adam faktorynyň äh
miýetiniň artmagyna getirdi. Hususan-da, onuň hünär başarnyklary işgäriň
bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün edýän görkeziji bolup, zähmet bazarynda
uzak wagtyň dowamynda bu derejäni saklamak zerurlygy ýokary hilli bi
lim hyzmatlaryna bolan durnukly islegi döredýär. Şunda bilimiň, ilkinji no
batda, geljegi nazarlamagy hökmany şertleriň biri bolup, ol hünär bilimi
ulgamynyň netijeliliginiň esasy görkezijisidir. Ýagny hünär boýunça alnan
bilimiň mazmuny we formaty bilim edarasyny tamamlap, zähmet bazaryna
goşulanda ýaşlaryň hünär başarnyklaryna bolan isleg uzak wagtyň dowa
mynda saklanan ýagdaýynda netijeli bolýar.
Täze şertlerde iş bilen meşgullyk ykdysady düşünjäniň hataryndan çy
kyp, ol durmuş goraglylygyny hünär arkaly üpjün etmek häsiýetine eýe bol
ýar. Zähmet bazarynyň, hünär bazarynyň we iş berijiniň talaplaryna laýyk
gelen ýagdaýynda hünäriň durmuş goraglylyk häsiýeti aýdyň ýüze çykýar.
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D. Haýytowa,
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň
Ylmy-önümçilik geňeşiniň baş hünärmeni,
ykdysady ylymlaryň kandidaty alymlyk derejesine dalaşgär
NAGT DÄL HASAPLAŞYKLAR: MÖHÜM
WEZIPELER, AÝDYŇ MAKSATLAR
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň
parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistanyň Ykdysady, maliýe we bank
ulgamlaryny ösdürmegiň 2019–2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna»
hem-de «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ös
dürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda, nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini
giňeltmek, bank ulgamyna sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, tö
leg ulgamyny dünýäniň ösen döwletleriniň derejesinde guramak, pul-karz
dolanyşygynyň ýagdaýyna täsir etmek arkaly bazar isleglerini kanagatlan
dyrmak, ilatyň erkin duran pul serişdelerini bank ulgamyna möhletli we
talap edilýänçä görnüşindäki goýumlara çekmek, maliýe bazaryny düýpli
ösdürmek we beýlekiler babatda anyk wezipeler durmuşa geçirilýär.
Şu ýylyň 8-nji maýynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Mi
nistrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimize dört aýyň dowa
mynda pul-karz syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça alnyp
barylýan toplumlaýyn çäreler, elektron hyzmatlaryň düzümini döwrebap
laşdyrmagyň çäklerinde, bank önümleriniň sanawyny giňeltmek boýunça
geçirilýän işler barada hasabat berildi. Milli Liderimiz hasabaty diňläp, yk
dysady görkezijileriň Watanymyzyň durnukly ösüşini kepillendirýändigini
belledi. Şol bir wagtyň özünde dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän ýag
daýlary, onuň döwletimiziň ykdysadyýetine ýetirýän täsirini gözegçilikde
saklamagyň möhüm wezipeleriň biridigini nygtady. Şeýle hem, hormatly
Prezidentimiz bank ulgamynyň edaralarynyň işiniň degişli derejede gu
ralmalydygyna ünsi çekip, nagt pul dolanyşygyny azaltmak we döwrebap
bank tehnologiýalaryna esaslanýan nagt däl hasaplaşyklarynyň usulyny or
naşdyrmak boýunça anyk işleri amala aşyrmagy tabşyrdy.
Nagt däl hasaplaşyklaryň ýurdumyzda iň ýaýbaňlandyrylan görnüşi
bank kartlarydyr. Bank kartlary nagt däl görnüşde hasaplaşyklary geçirme
giň döwrebap töleg guraly bolup, olar jemgyýetimize giňden ornaşdyryldy.
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Ilatyň zähmet haklary, kömek pullary, pensiýalary, talyp haklary degiş
lilikde olaryň «Altyn asyr», «Millikart» bank kartlaryna geçirilýär. «Maş
gala» bank karty «Altyn Asyr» ýa-da «Millikart» bank karty hasabyna bi
rikdirilmek bilen, müşderiniň islegine baglylykda maşgalanyň agzalaryna,
şol sanda, ýedi ýaşdan uly bolan çagalara açylýar. Müşderiniň arzasy ýa-da
«Internet-bank» ulgamy arkaly maşgalanyň her bir agzasy üçin aýratynlyk
da hepdelik sarp ediljek pul mukdarynyň möçberini kesgitlemäge müm
kinçilik döredilen. «Maşgala» bank karty çagalara, talyplara gerekli okuw
esbaplaryny, beýleki harytlary satyn almaga, söwda we hyzmat ediş no
katlarynda hasaplaşyklary geçirmäge, «Internet-bank», «Mobil-bank» hyz
matlary arkaly degişli tölegleri tölemäge amatly mümkinçilikleri döredýär.
«Maşgala» bank kart hasabyndaky galyndy pul serişdelerine hem «Altyn
Asyr», «Millikart» bank kartlarynda bolşy ýaly, ýyllyk 5 göterim girdeji
hasaplanýar we tölenýär.
«Goýum bank karty» beýleki bank kartlaryndan islendik mukdarda
nagt pul serişdelerini goýup bolýandygy bilen tapawutlanýar, edil beýleki
bank kartlary ýaly töleg terminallary, «Internet-bank», «Mobil-bank» hyz
matlary arkaly dürli görnüşli tölegleri amala aşyrmak mümkin. Bank ul
gamynyň işini döwrebaplaşdyrmak, ilatyň erkin pul serişdelerini netijeli
ulanmaklary we girdejilerini has-da artdyrmaklary üçin «Goýum bank kar
ty» işjeň gural hasaplanylýar. «Goýum bank kartynyň» eýeleriniň galyndy
pul serişdelerine degişlilikde Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik
bankynda 6,8 göterim, Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik
bankynda 7 göterim, beýleki ähli karz edaralarynda bolsa 6 göterim möç
berinde ýyllyk göterim hasaplanýar we tölenýär.
Tiz depginde akyp barýan adamzat durmuşynda wagty tygşytlaýan yk
jam tehnologiýalara uly isleg bildirilýär. Şol sebäpli-de bank ulgamynda
müşderileriň gymmatly wagtyny we serişdelerini tygşytlaýjy ykjam bank
tehnologiýalarynyň ägirt uly mümkinçilikleri bar. Türkmenistanyň bank
ulgamynda ornaşdyrylýan döwrebap tehnologiýalar, müşderileriň talapla
ryny kanagatlandyrmaga we bank hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmaga
gönükdirilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň karz edaralary tarapyndan ra
ýatlarymyza döwrebap, kämil derejede hyzmat etmek, geçirilýän hasapla
şyklary tizleşdirmek, nagt pul dolanyşygynyň mukdaryny ep-esli azaltmak
maksady bilen dürli görnüşli bank kartlaryny ýasamak, oňa hyzmat etmek
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hem-de ýurdumyzyň ähli söwda we hyzmat ediş nokatlarynda töleg termi
nallaryny ornaşdyrmak işine yzygiderli maýa goýum serişdeleri goýulýar.
Bank ulgamy tarapyndan ýurdumyzyň çäginde ilata «Altyn Asyr»,
«Millikart», «Goýum bank karty», «Maşgala» hem-de halkara «VISA» we
«MasterCard» bank kartlary arkaly töleg terminallarynyň üsti bilen geçiril
ýän tölegleriň köp sanly görnüşlerini ýerine ýetirmek üçin giň mümkinçi
likler döredilýär. Olardan söwda we hyzmat ediş nokatlarynda, şypahana
larda harytlar we hyzmatlar üçin tölegleri, «Aşgabat şäher telefon ulgamy»
ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hödürleýän internet, öý telefon we
IP-TV hyzmatlary üçin tölegleri, ýaşaýyş otaglary, saglygy goraýyş we äti
ýaçlandyryş üçin tölegleri, raýatlaryň peýdalanan elektrik togy, agyz suwy,
jemagat hyzmatlary üçin tölegleri, Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň
degişli töleglerini, şol sanda awtoulag serişdelerini bellige almak, tehni
ki pasporty bermek, tehniki gözegçilikden geçirmek, awtoulag belgilerini
bermek, sürüjilik şahadatnamasyny almak, sürüjilik synagyna gatnaşmak
üçin tölegleri, Türkmenistanyň pasportyny almak, pasportyň ýitirilen ýag
daýynda ony çalyşmak, ýaşaýan salgyňa ýazga durmak, Aşgabat şäherinde
gatnaýan awtobuslarda peýdalanylýan ýol kartlaryny doldurmak, ýokary,
orta hünär mekdepleriniň okuw töleglerini tölemek, karzyň esasy bergisini
gaýtarmak, onuň hasaplanan göterimlerini tölemek we beýleki hyzmatlary
görkezmek bolar.
Ýurdumyzyň bank ulgamy tarapyndan hormatly Prezidentimiziň tab
şyryklaryny öz wagtynda ýerine ýetirmek, raýatlarymyza edilýän nagt däl
hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek, hilini has-da ýokarlandyrmak, hyz
matlary döwrebap talaplara laýyklykda ýola goýmak boýunça ägirt uly iş
ler alnyp barylýar.
Töleg terminallary nagt däl hasaplaşyklary geçirmegiň iň işjeň gura
ly hasaplanylýar. Töleg terminallary diňe iri söwda merkezlerinde däl-de,
eýsem eýeçiligiň görnüşine garamazdan, edara görnüşli taraplar, olaryň
şahamçalary, wekillikleri hem-de hususy telekeçiler söwda dükanlarynda,
jemgyýetçilik iýmiti we beýleki hyzmatlary edýän nokatlarynda hem giň
den ornaşdyrylýar.
Milli ykdysadyýetimizi, şol sanda bank ulgamyny dünýäniň ösen
döwletleriniň derejesinde guramak, ýurtda sanly ykdysadyýeti giňden or
naşdyrmak boýunça geçirilýän işleriň çäklerinde ýurdumyzyň karz edara
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lary tarapyndan töleg terminallarynyň iki, ýagny, elektrik toguna birikdi
rilýän hem-de ykjam (mobil) görnüşleri ornaşdyrylýar. Töleg terminalyny
ornaşdyrmak üçin söwda we hyzmat ediş nokatlaryň eýeleri karz eda
ralaryna ýüzlenip bellenen tertipde hasaplaşyk hasabyny açandan soň,
karz edarasynyň we töleg terminalyny ulanyjynyň arasyndaky hukuklary,
borçlary kesgitleýän töleg terminallaryny ornaşdyrmak, olara hyzmat et
mek boýunça şertnama baglaşylýar. Şol şertnamanyň şertlerine laýyklyk
da karz edarasy tarapyndan töleg terminaly ornaşdyrylýar, ony ulanmak
boýunça degişli gözükdiriş işleri geçirilýär, zerur bolan gözükdiriji mag
lumatlar bilen üpjün edilýär. Söwda we hyzmat ediş nokatlarynda töleg
terminallaryny ulanmak, olaryň bökdençsiz işlemegini üpjün etmek bilen
bagly ýüze çykýan soraglar boýunça karz edarasy müşderi bilen aragat
naşyk saklaýar.
Söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň degişli karz edarasy bilen bag
laşan şertnamasyna laýyklykda ornaşdyrylýan töleg terminallary ýurdu
myzyň çäginde ähli bank kartlaryny, şol sanda daşary ýurtlarda çykary
lan kartlary hem ulanyp, hasaplaşyklary nagt däl görnüşinde kabul etmäge
mümkinçilik berýär.
Häzirki wagtda raýatlarymyza ýerine ýetirilýän nagt däl hasaplaşyk
laryň öz wagtynda geçirilmegini üpjün etmek, edilýän hyzmatlaryň hilini
has-da ýokarlandyrmak, bank kartlarynyň we töleg terminallarynyň işjeň
ligini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň degişli karz
edaralarynyň edara (merkezi) binalarynda gije-gündiziň dowamynda hyz
mat berýän «Call-center» hyzmatlary hereket edýär.
«Internet-bank», «Mobil-bank» hyzmatlary müşderiniň bank amal
laryna we hyzmatlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmaga, şol sanda,
pul geçirimlerini ýeňilleşdirmäge hem-de çaltlaşdyrmaga, hasaplaşyk
lar geçirilende wagty tygşytlamaga oňaýly şert döredýär. Häzirki wagtda
«Internet-bank», «Mobil-bank» ulgam-larynyň üsti bilen, karzlaryň esasy
bergisini gaýtarmaga, hasaplanan göterimi tölemäge, öý telefon, öýjükli te
lefon, IP-TV we internet hasabyny doldurmaga, kart hasabynyň hereketi
ni görmäge hem-de yzygiderli gaýtalanýan tölegleri awtomatlaşdyrmaga
amatly mümkinçilikler döredilýär. Şeýle hem demirýol petekleriniň, şähe
rara ugurlarda gatnaýan awtobuslara petekleriniň, ýurdumyzyň teatrlaryn
dan gurnalýan sahna oýunlaryna tomaşa etmek üçin petekleriň töleglerini,
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ýurdumyzyň ýokary we ýörite orta hünär mekdepleriniň okuw töleglerini,
raýatlaryň peýdalanan elektrik togy, agyz suwy, jemagat hyzmatlary üçin
tölegleri internet ulgamynyň üsti bilen amal edip bolýar. Her bir raýat de
gişli karz edarasyna baryp şahsy bank hasabyny «Internet-bank» hem-de
«Mobil-bank» hyzmatlaryna birikdirmek arkaly bu hyzmatlaryň amatlykla
ryndan peýdalanyp bilýär. Häzirki wagtda şeýle bank hyzmatlaryndan peý
dalanýan raýatlarymyzyň sany günsaýyn artýar.
Häzirki wagta çenli bank ulgamy tarapyndan hödürlenilýän «Internetbank» hyzmatyna birikdirilen müşderileriň sany 533,3 müňe golaýlady,
«Mobil-bank» hyzmatyna birikdirilenleriň sany bolsa 20,1 müňden geçdi.
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda bankomatlaryň, terminallaryň, «In
ternet-bank», «Mobil-bank» we «Elektron söwda» ulgamlarynyň üsti bilen
amal edilen nagt däl hasaplaşyklaryň möçberi 1,9 milliard manada golaýla
dy, ýagny, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,06 esse artdy.
Häzirki wagtda bank kartlarynyň sany 4 200,2 müňe, töleg terminallarynyň
sany bolsa 37,2 müňe ýetdi. 2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda kartly
töleg ulgamynda nagt däl hasaplaşyklaryň umumy möçbere bolan gatnaşy
gy geçen ýylyň degişli döwrüne görä 2,37 esse ýokarlandy.
Mundan başga-da ýurdumyzyň bank ulgamy tarapyndan hormatly
Prezidentimiziň tabşyryklaryny öz wagtynda ýerine ýetirmek, şeýle hem,
nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek maksady bilen, 2020-nji ýy
lyň 1-nji ýanwaryndan başlap, ýurdumyzyň ähli karz edaralary müşderilere
töleg terminallary arkaly harytlar we hyzmatlar üçin geçirilýän nagt däl
tölegleriň möçberiniň 0,5–2 göterim aralygynda yzyna gaýtaryp bermek,
ýagny «Cash back» höweslendiriş hyzmatyny işe girizdi. Hyzmata laýyk
lykda pul sylaglary her aýyň soňundan, gelýän aýyň 5-ne çenli müşderileriň
bank kart hasaplaryna geçirilýär. Ýeri gelende, pul dolanyşygynyň umu
my möçberinde nagt däl hasaplaşyklaryň paýyny artdyrmak maksady bilen,
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky, Türkmenistanyň
Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasy
betli maý-iýun aýlarynda ýangyç guýujy beketlerinde geçirilýän nagt däl
tölegleriň möçberiniň 2 göterimini, Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet
täjirçilik banky, şu ýylyň maý-iýun aýlarynda töleg terminallary arkaly ge
çirilýän ähli nagt däl hasaplaşyklaryň 2 göterimini yzyna gaýtaryp bermek,
ýagny «Cash back» aksiýa hyzmatyny girizendigini hem bellemek gerek.
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Şeýle höweslendiriş hyzmatlaryny beýleki karz edaralary tarapyndan hem
ýola goýmak meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda «Cash back» bank hyzma
tynyň amatlyklaryndan peýdalanýan raýatlarymyzyň sany hem günsaýyn
artýar.
Ýurdumyzyň käbir banklary tarapyndan galtaşyksyz töleg tehnologi
ýasy bilen işleýän bank kartlary hem ulanyşa goýberildi. Bölek satuw we
hyzmat ulgamlarynda QR-code (dessin tassyklanylýan kod) arkaly hasap
laşyklary ýola goýmak boýunça hem degişli işler geçirilýär.
Türkmenistanyň karz edaralarynyň degişli hünärmenleri tarapyndan
ýurdumyzyň dürli künjeklerinde, şol sanda etraplarda, etrapçalarda, daý
han birleşiklerinde ýerleşýän edaralarda duşuşyklary guramak bilen ilatyň
arasynda nagt däl hasaplaşyklaryň we beýleki bank hyzmatlarynyň amat
ly mümkinçilikleri barada yzygiderli düşündiriş mahabat işleri geçirilýär,
şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleri, şol sanda teleýaýlymlar
hem-de ýurdumyzyň çäginde neşir edilýän gazet-žurnallar arkaly halk köp
çüligine ýetirilýär.
Täze müşderileriň ünsüni çekmek, bar bolan müşderiler bilen gatna
şyklary has-da berkitmek, nagt pul dolanyşygyna hyzmat etmek we pul
hana amallary bilen baglanyşykly çykdajylary aradan aýyrmak, pul aýla
nyşygyny ýokarlandyrmak, ilaty nagt däl hasaplaşyklardan peýdalanmaga
höweslendirmek, bankyň düşewüntliligini ýokarlandyrmak, bäsdeşlige
ukyplylygy artdyrmak, beýlekiler nagt däl hasaplaşyklaryň banklar üçin
bähbitli taraplary bolup durýar. Nagt däl görnüşinde geçirilýän amallar
üçin yzyna pul sylagynyň gaýtarylmagy, pul serişdelerini saklamak bi
len bagly aladalaryň aradan aýrylmagy, pul serişdeleriniň tygşytlanylma
gy, goşmaça girdeji çeşmeleriniň emele gelmegi, hyzmatlaryň ýeňilligi
(töleg terminallary, «Internet-bank», «Mobil-bank» hyzmatlary arkaly),
tizligi we beýlekiler bolsa onuň raýatlar üçin döredilýän bähbitlerdir. El
betde, sanly bank hyzmatlarynyň döwlet üçin-de amatly taraplary bar.
Onda döwletiň gazanýan bähbitlerine nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini
giňeltmek, pullary ýasamak, daşamak we saklamak boýunça çykdajyla
ry tygşytlamak, pul serişdeleriniň hereketine gözegçiligi berkitmek, pul
serişdeleriniň ýitirilmegi, galplaşdyrylmagy bilen baglanyşykly hadysa
laryň öňüni almak, salgyt tölemekden sowlup geçmeleri aradan aýyrmak,
bazarda has köp isleg bildirilýän harytlary, hyzmatlary anyklamak, töleg
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ulgamyny dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň derejesinde guramak we
beýlekiler degişlidir.
Şeýle hem nagt däl görnüşinde geçirilýän hasaplaşyklar arassaçylyk
kadalaryny berjaý etmek tarapdan hem amatly hasaplanylýar. Nagt pul se
rişdeleriniň elden-ele geçmegi netijesinde dürli kesel dörediji wirus we
bakteriýalaryň ýaýramak ähtimallygy ýokarlanýar. Bu barada bilermenler
tarapyndan «The New England of Medicine» atly neşirde, häzirki günde
dünýäde nagt pullaryň dürli bakteriýa göteriji serişde hasaplanylýandygy,
şonuň üçin galtaşyksyz töleg tehnologiýalary arkaly hasaplaşyklara ähmi
ýet berýän kärhanalaryň sanynyň yzygiderli artýandygy hem-de onuň wirus
ýaýradyjy keselleriň öňüni almak babatda (töleg kartlarynyň, ykjam enjam
laryň zyýansyzlandyryjy erginler bilen arassalanmak zerurlygynyň aradan
aýrylmagy) amatlydygy beýan edilýär.
Dünýäde emele gelen häzirki çylşyrymly ýagdaýlary hasaba almak bi
len, birnäçe daşary ýurt tejribeleriniň mysallaryny alsak, Latwiýada, Esto
niýada, ABŞ-da hem-de beýleki ençeme ýurtlaryň söwda we hyzmat ediş
nokatlarynda müşderiler bank kartlarynyň, esasan hem, galtaşyksyz töleg
kartlarynyň üsti bilen töleg terminallary arkaly nagt däl hasaplaşyklary ge
çirmäge ymtylýarlar. Galtaşyksyz töleg ulgamy – degişli bank kartlarynyň
ýa-da ykjam enjamlaryň tölegi kabul ediji enjamyň (töleg terminalynyň,
«QR kod» okaýjynyň) golaýyna tutulyp, bir basyş arkaly PIN-kody giriz
mezden haryt we hyzmatlar üçin ýerine ýetirilýän tölegiň görnüşidir. Bu
görnüşli tölegleriň mukdarynyň çägi emitent-banklar tarapyndan pul se
rişdeleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen kesgitlenilýär we
her ýurda görä üýtgeýär. Häzirki wagtda Latwiýa, Şwesiýa, Hytaý, Angli
ýa, ABŞ ýaly ýurtlarda galtaşyksyz töleg tehnologiýalary arkaly geçirilýän
töleglerde gündelik töleg araçägini bellenenden ýokarlandyrmak hem-de
hyzmatyň goraglylygyny üpjün etmek (kä halatlarda kartyň hakyky eýesi
digini anyklamak maksady bilen PIN-kody girizmegi talap etmek) boýunça
degişli işler geçirilýär.
Dünýä döwletlerinde durmuşa geçirilýän toplumlaýyn maksatnamala
ryň esasy maksady sanly ykdysadyýeti, şol sanda sanly bank önümlerini
ösdürmekden, nagt pul dolanyşygyny tapgyrlaýyn azaltmakdan ybarat. Yk
dysadyýetiň dürli pudaklaryna sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak,
ýurduň dünýä ykdysadyýetinde tutýan ornunyň pugtalanmagyna, bäsdeşli
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ge ukyplylygynyň, şol sanda ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlan
magyna ýardam berýär. Bu öz gezeginde ilatyň innowasion tehnologiýa
lardan, häzirki zaman bank önümlerinden netijeli peýdalanmaklary üçin,
maliýe taýdan sowatly bolmaklaryny şertlendirýär. Maliýe sowatlylygy,
puluň işleýiş mehanizmine düşünmek, pul serişdelerini gazanmak we ne
tijeli dolandyrmak ukybyna eýe bolmaklygy aňladýar. Onuň esasy şertle
riniň biri maliýe taýdan pikirlenmegi öwrenmekdir. Islendik raýat ýaşaýan
döwletiniň pul-karz we maliýe ulgamy barada esasy düşünjeleri özleşdirip,
olary tejribede netijeli peýdalanyp bilmelidir.
Ornaşdyrylýan sanly bank önümleri müşderiniň iň azyndan orta dere
jedäki kompýuter sowatlylygyna eýe bolmagyny we elektron poçta hasa
byny özbaşdak dolandyryp bilmegini şertlendirýär. Daşary ýurt tejribesine
görä, ilatyň bank kartlary arkaly nagt däl hasaplaşyklaryndan (şol sanda,
«Internet-bank» we «Mobil-bank» hyzmatlaryndan) özbaşdak peýdalanyp
bilmekleriniň özi hem olaryň maliýe sowatlylygynyň derejesiniň ýokarlan
ýandygyny görkezýär. Ýurtda maliýe sowatlylygynyň derejesi näçe ýokary
boldugyça, halkyň tygşytlamak endigi şonça-da öňe çykýar. Bu öz gezegin
de milli ykdysadyýetde maýa goýumlaryň işjeňleşdirilmegine mümkinçilik
döredýär. Ýurduň jemi içerki önüminiň ösüşine, durmuş-ykdysady taýdan
durnuklylygyna, şol sanda pul-karz ulgamynyň işjeňligini ösdürmäge, pul
aýlanyşygynyň gerimini giňeltmäge, hyzmatlary kämilleşdirmek arkaly
müşderileriň sanyny artdyrmaga, ilatyň isleg bildirýän bank önümlerini iş
läp taýýarlamaga we beýlekilere oňaýly täsirini ýetirýär.
«Müşderiniň islegi ähli zatdan öňde» ýörelgesi bank ulgamyny üstünli
ge eltýän ýoldur. Müşderiniň hoşallygy, bankyň düşewüntliligini ýokarlan
dyrmak bilen bir hatarda özüniň bäsdeşlerini ýeňip geçmekde hem esasy
gural hasaplanylýar. Banklar müşderileriň dürli görnüşli isleglerini anykla
maga we kämil tehnologiýalary peýdalanmak arkaly üpjün etmäge borçlu
dyr. Sebäbi bank hyzmatlarynyň hilini kesgitleýän täze önümler bank işjeň
liginiň esasy görkezijileriniň biri bolup durýar.
Sanly bank hyzmatlarynyň sanynyň artdyrylmagy we ilatyň bu hyz
matlardan peýdalanmaga işjeň gatnaşmagy kart eýeleriniň wagtyny we ma
liýe serişdelerini tygşytlamaga mümkinçilik bermek bilen, milli ykdysady
ýetimiziň sazlaşykly işine hem oňaýly goşant goşar.
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M. Ataýewa,
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň
Döwlet býujeti müdirliginiň Býujet ulgamyny
kämilleşdirmek bölüminiň başlygy
JEMGYÝETI DURMUŞ TAÝDAN DÖWREBAPLAŞ
DYRMAKDA DÖWLET BÝUJETINIŇ ORNY
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda
durmuş-ýkydysady taýdan ösdürmek boýunça Maksatnamasyny» durmu
şa geçirmegiň çäklerinde ýurtda býujet ulgamyny kämilleşdirmek boýunça
zerur çäreler görülýär.
Milletiň Lideri durmuş taýdan döwrebaplaşdyrmagy amala aşyrmak
başlangyjy bilen çykyş etmek bilen, onuň üstünlikli durmuşa geçirilmegine
ýolbaşçylyk edýär. Ykdysady özgertmeleriň durmuş çäreleri bilen utgaşdy
rylmagy, durmuşa gözükdirilen ykdysadyýetiň gurulmagy milletiň Lideri
niň özgertmeler strategiýasynyň möhüm bölegidir. Döwletiň strategiýasy
durmuş taýdan goramakdan durmuş taýdan ösüş ugrunda gurulýar.
Ýurtdumyzda işjeň we netijeli durmuş syýasatyny alyp barmak üçin
berk binýat döredildi, bu bolsa Türkmenistanda Durnukly ösüş maksatlary
ny durmuşa geçirmegiň esasy bölegi bolup durýar. Gürrüň azyk howpsuz
lygyny üpjün etmek we ilatyň iýmitlenişini gowulandyrmak, hemme ýerde
sagdyn ýaşaýşy ornaşdyrmak, doly gender deňeçerligini üpjün etmek, ähli
zady öz içine alýan, adalatly we ýokary hilli bilim üçin şertleri döretmek
ýaly möhüm jähtler barada gidýär.
Şunuň bilen birlikde, bolup geçýän özgermeleriň gerimi we depgini
jemgyýetiň durmuş taýdan döwrebaplaşdyrmagyna getirýär. Durmuş taý
dan döwrebaplaşdyrmakda wajyp mesele depginli durmuş ulgamy bolan
jemgyýeti emele getirmek bolup durýar.
Durmuş taýdan döwrebaplaşdyrmagyň maksady we ähmiýeti jemgy
ýeti täze senagat-innowasion ykdysadyýet şertlerinde ýaşamaga taýýarla
makdan, hukuk we adalatlylyk ýörelgelerine esaslanýan durmuş gatnaşyk
laryny mundan beýläk hem ornaşdyrmakdan ybaratdyr.
Döwrebaplaşdyrmak wezipelerini çözmek şu ýörelgelere esaslanýar:
Birinjiden, bu ewolýusionlyk (yzygiderlilik) ýörelgesidir. Durmuş ul
gamyndaky ähli özgermeler Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüş dereje
96

sine we mümkinçiliklerine laýyk gelmek. Döwrebaplaşdyrmak işiniň usul
lary ähli ulgamlaryň, sebitleriň, pudaklaryň, durmuş toparlarynyň hereket
edýän standartlara we durmuş ösüşiniň görkezijilerine laýyk getirilmegine
esaslanýar.
Ikinjiden, umumy jogapkärçilik ýörelgesi. Diňe bir döwlet (onuň ähli
dolandyryş derejelerini goşmak bilen) däl, eýsem, hususy gurluşlar, kärha
nalar we telekeçilik, şeýle hem jemgyýetçilik guramalary durmuş taýdan
döwrebaplaşdyrmagyň barşy we onuň netijeleri üçin jogapkärçiligi paýlaş
ýarlar.
Üçünjiden, hyzmatdaş hökmünde gatnaşmak ýörelgesi. Ykdysadyýeti
maliýe taýdan düzgünleşdirmek döwletiň, telekeçiligiň we raýatlaryň ýa
kyndan özara hereket etmeginiň esasynda gurulýar. Ýurtda durmuş hyzmat
daşlygy işjeň ösdürilýär, durnukly ösüş maksatlaryny gazanmakda döwlete
dahylsyz bölegiň gatnaşmagyny giňeltmek üçin şertler döredilýär.
Dördünjiden, höweslendirme ýörelgesi. Ýurtda ilatyň öz ýaşaýşynyň
hilini özbaşdak gowulandyryp bilmegi üçin şertler döredilýär. Döwlet ta
rapyndan berilýän goldaw raýatlary zähmet, döredijilik we jemgyýetçilik
işjeňligine iterýär.
Ykdysadyýetiň ösüşiniň häzirki tapgyrynda döwlet býujeti ýurdy dur
muş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, raýatlaryň hal-ýagdaýyny ýokarlan
magyň, Durnukly ösüş maksatlaryny gazanmagyň gurallarynyň biri bo
lup durýar. Türkmenistan – durmuş taýdan ösdürilýän döwletdir, munuň
şeýledigini her ýylyň býujet görkezijileri hem tassyklaýar. Her ýyl Döwlet
býujetiniň çykdajylarynyň köp bölegini durmuş ulgamyna gönükdirilýän
serişdeler tutýar.
Alnyp barylýan durmuş syýasaty dürli ugurlarda, mysal üçin, ýurdu
myzyň ähli sebitlerinde umumy bilim berýän mekdepleriň, saglygy goraýyş
desgalarynyň gurulmagynda, gazlaşdyrmak taslamalarynyň amala aşyryl
magynda, suw üpjünçiliginiň we lagym ulgamynyň işiniň gowulanmagyn
da, durmuş tölegleriniň, zähmet haklarynyň we pensiýalaryň möçberiniň
ýokarlanmagynda ýüze çykýar.
Ýurtda giň gerimli döwlet maksatnamalarynyň, ýagny senagatlaşdyr
mak, häzirki zaman ulag amatlyklaryny, daşary ýurtlardan getirilýän önüm
leriň ornuny tutýan we ýurdumyzyň daşyna ibermäge niýetlenen önümleri
öndürmek boýunça täze kuwwatlyklary döretmek, ýaşaýyş jaýlaryny gur
7. Sargyt № 2692
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mak, şeýle hem sebitleri ählitaraplaýyn ösdürmek boýunça maksatnamala
ryň durmuşa geçirilmegine uly üns berilýär.
Ýurdumyzyň raýatlarynyň maddy üpjünçiligini ýokarlandyrmakda
hem döwletiň orny giňelýär, ýurdumyzyň baş serişdesini – adam maýasyny
ösdürmek üçin şertler döredilýär. Bilim we saglygy goraýyş ulgamyna gö
nükdirilýän maýa goýumlar döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri
bolup galýar.
Meselem, durnukly ykdysady ösüş saglygy goraýşy ösdürmek üçin
amatly şertleri döredýär. Türkmenistanyň her bir raýatynyň bagtyýar,
abadan ýaşamagy üçin şertleriň döredilmegini ähli özgertmeleriň wajyp
ugry hökmünde yglan etmek bilen, milletiň Lideri ýurdy ösdürmegiň baş
maksadyny halkyň saglygynda görýär. Şunuň ýaly ýurdumyzyň saglygy
goraýyş ulgamyny guramak meseleleriniň düýpli çözülmeginde öz be
ýanyny tapdy. Ýurdumyzyň ilatynyň saglygyny goramak we lukmançy
lyk hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak boýunça möhüm çäreler amala
aşyrylýar. Dürli kesellere garşy göreşmekde degerli üstünlikler gazanyl
dy, iş ýüzünde saglygy goramagyň möhüm ugry hökmünde bu ulgam he
mişe üns merkezinde saklanýar.
Tutuş jemgyýetiň we aýratynlykda her bir adamyň sagdyn ýaşaýşyny
emele getirmegiň möhüm durmuş faktorlarynyň biri bolup bedenterbiýe we
sport çykyş edýär, olar milleti sagdynlaşdyrmagyň esasy ileri tutulýan ug
ry bolup durýar. Häzirki şertlerde bedenterbiýäniň we sportuň ýokary dur
muş-ykdysady ähmiýeti bardyr, sebäbi olar adamy sazlaşykly ösdürmäge
we terbiýelemäge oňyn täsir edýär hem-de durnukly ösüşi üpjün etmegiň
möhüm faktorlarynyň biri bolup durýar. Bu ulgamy ösdürmek babatynda
döwlet tarapyndan edilýän aladany ýurdumyzdaky ähli sebitlerinde gurlan
onlarça sport desgalary, stadionlar, sport toplumlary we sport mekdepleri
hem tassyklaýar.
Bilim ulgamynda gazanylan ýokary üstünlikler hem ýurdy döwrebap
laşdyrmaga gönükdirilen durmuş-ykdysady syýasat bilen gönüden-göni
baglydyr. Bilim ulgamynda iň häzirki zaman binalaryň onlarçasy, ýag
ny mekdebe çenli çagalar edaralary, umumy bilim berýän orta we hünär
mentçilik mekdepleri hem-de ýokary bilim mekdepleri gurlup ulanylmaga
berildi. Okuw işine sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, bilim ulga
mynyň özgerdilmegi, innowasiýalaryň giňden peýdalanylmagy hormatly
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Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ylym-bilim syýasatynyň
ileri tutulýan ugry bolup durýar.
Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda, ilaty dur
muş taýdan goramak boýunça çäreler, zähmet çekmäge ukypsyz adamlary,
maýyplary, köp çagaly bolan maşgalalary we beýleki adamlar üçin pensiýa,
döwlet kömek pullary we durmuş tölegleri arkaly maddy taýdan üpjün et
mek we durmuş hyzmatlar ulgamy arkaly amala aşyrylýar. Türkmenistanyň
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň maksada gönükdirilen syýasaty
nyň netijesinde her bir raýat ýaşy boýunça pensiýa almaga, her bir ene çaga
doglanda, çaga 3 ýaşaýança oňa seretmek boýunça maliýe goldawyna, her
bir çaga mugt bilim we lukmançylyk kömegini almaga bil baglap biler. Döw
letiň möhüm wezipeleriniň biri hem durmuş instituty hökmünde maşgalany
goldamak bolup durýar. Bu ugurdaky iş hem ileri tutulýan ugurlaryň biridir.
Döwlet uruş we zähmet weteranlary, uruşdan gaýdyp gelmedikleriň
ýanýoldaşlary barada aýratyn alada etmek bilen, olara birnäçe ýeňillikleri
berýär. Bu ugurda kabul edilen kanunlaryň ählisiniň durmuş syýasatynyň
maksatlaryny gazanmakda ägirt uly ähmiýeti bolup, olar ygtybarly hukuk
binýadyny emele getirýär.
Uzak wagtyň dowamynda durmuş ulgamyna goýlan köp möçberdäki
maýa goýumlar häzirki wagtda durmuş taýdan döwrebaplaşdyrmagy amala
aşyrmak üçin gowy binýat bolup durýar. Döwletiň Lideriniň ýolbaşçyly
gynda alnyp barylýan deňagramly we jogapkär döwlet syýasaty maksatlar
we serişdeler boýunça özara baglanyşykly bolup, ykdysadyýetiň durnukly
ösüş depginlerini saklamaga gönükdirilendir.
Durmuş-ykdysady meseleleri çözmekde býujet syýasatynyň ornuny
öwrenmegiň derwaýyslygy döwletde onuň hereket etmeginiň jemgyýetiň
we ýurdumyzyň raýatlarynyň durmuş-ykdysady bähbitleriniň durmuşa ge
çirilmegi bilen gönüden-göni baglanyşyklydygy bilen kesgitlenýär.
Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda ykdysady ösüşiň berk binýa
dy döredildi, bu hem öz gezeginde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüşini
durnukly depginde saklamaga mümkinçilik berýän.
2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly şygary
döwletiň Baştutanynyň ýurdy Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyş
dyryp ählitaraplaýyn ösdürmek boýunça konsepsiýasynyň beýany bolup
durýar.
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M. Meläýewa,
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň
Strategik we Durnukly ösüş müdirliginiň Strategiki
çaklaýyş we seljeriş bölüminiň baş hünärmeni
TÜRKMENISTANYŇ SEBITLERIŇ
ÖNDÜRIJI GÜÝÇLERINI KADALY
WE TOPLUMLAÝYN ÖSDÜRMEK
Berk arar döwletimiz iň bagtyýarl yk döwründe Türkm enist anyň
Prezidentiniň Durnukly ösüş syýasatynda sebitleriň ykdysady taýdan ýo
kary depginli ösüşini gazanmak we innowasiýa häsiýetli önümçilikleri dö
retmek, bäsdeşlige ukyply taýýar önümleri öndürmek we olary dünýä ba
zarlaryna çykarmak, arassa önümleri öndürmek we daşky gurşawy gorap
saklamak, ýaşaýyş-durmuş we inženerçilik üpjünçilik ulgamlaryny hil taý
dan ýokary derejede ösdürmek esasy wezipeleriň hatarynda durýar.
Türkmenistanyň sebit syýasatynyň baş maksady, ilatyň ýaşaýyş dere
jesini we hilini ýokarlandyrmagyň we umumy durmuş ösüşini gazanmagyň
esasy hökmünde, her bir welaýatyň, etrabyň we şäheriň ykdysady taýdan
ösmegi üçin amatly şertleri döremekden, tutuş Türkmenistanyň ykdysady
ýetiniň üznüksiz ösüş derejesini ýokarlandyrmakdan, ähli welaýatlaryň we
Aşgabat şäheriniň durmuş-ykdysady ösüşiniň ýokary depginlerini üpjün
etmekden, olaryň ýurduň ykdysadyýetini döwrebaplaşdyrmaga goşandyny
artdyrmakdan, has netijeli amatlyklary emele getirmekden, öndürilýän ha
rytlaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmakdan, eksport mümkinçi
ligini giňeltmekden ybarat bolar.
Ýurdumyzyň ykdysadyýetini hil taýdan depginli ösdürmek we onuň
ösüşiniň geljegini we ileri tutulýan ugurlary boýunça pudak toplumlaryny
kesgitlemek hem-de öňde goýulýan çäreleri tapgyrlaýyn durmuşa geçirmek
maksady bilen, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» işläp taý
ýarlanylmagy welaýatlaryň durmuş-ykdysady ösüşini, olaryň ilatynyň ýa
şaýyş-durmuş şertlerini halkara derejelerine ýetirmek wezipesi çykyş edýär.
Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri häzirki zaman serişdeleriniň
möhüm görnüşleri bilen, ýurduň ähli halk hojalygynyň işini we netijesini
kesgitleýän pudaklaýyn maddy-enjamlaýyn binýadyna we ösen gurluşyk
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senagatyna eýedir. Bu ýerde bilim, ylym we intellektual zähmet potensia
ly bilen, ösen ulag we kommunikasiýa ulgamy, söwda we hyzmat ulgamy
emele gelendir.
2019–2025-nji ýyllarda Aşgabat şäheriniň çäklerinde hereket edýän
esasy senagat pudaklary elektroenergetika, ýenil we azyk senagaty, maşyn
gurluşygy we metal işläp bejeriji pudak we gurluşyk materiallary senagaty
uly ösüşe eýe bolarlar.
Aşgabat şäheriniň elektroenergetika desgalary iň bir öňdebaryjy ölçeg
lerde işe girizilýär, täze energiýa öndüriji kuwwatlyklar gurulýar, degişli
üpjünçilik ulgamynyň desgalary taýýarlanylýar. Çalt depginler bilen ösýän
paýtagty elektrik energiýasy bilen bökdençsiz we ýokary hilli üpjün etmek
maksady bilen, ýyllyk kuwwaty 1,6 mlrd kWt/s-a deň bolan Abadandaky
gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň önümçilik kuwwatyny saklamak üçin
durky täzelener. 2025-nji ýylda elektrik energiýasynyň öndürilýän möçberi
3,7 mlrd kWt/s-a deň bolar.
Aşgabat şäheriniň senagat taýdan ösüşinde esasy orun ýeňil senaga
tyna degişlidir. 2025-nji ýylda uly möçberlerde nah ýüplükler, nah mata
lar, örülen we tikin önümleri, şeýle hem saglygy goraýyşda ulanmak üçin
pamyk we pamykdan öndürilen önümler çykarylar. Çaklanylýan döwrüň
başynda Aşgabat şäherinde dokma senagatynyň 14 sany kärhanasy, şeýle
hem 3 sany tikinçilik fabrikleri hereket eder. Muňa aýdyň mysal bolup, Aş
gabadyň nah matalar kombinatynyň ýanynda jorap önümlerini öndürýän,
Aşgabat dokma toplumynyň ýanynda matalaryň we ýüplükleriň galyndyla
ryny gaýtadan işleýän we Modeller öýüniň ýanynda trikotaž önümhanalary
gurlup ulanmaga berildi.
Paýtagtda azyk senagatynyň önümçilik potensialynyň ösmegi şäheriň
sarp ediş bazarynyň azyk önümleriniň dürli görnüşleri bilen doldurylmagy
ny üpjün edýär. 2025-nji ýyla çenli et we et önümleri, süýt we süýit önüm
leri, miwe we gök önümleri, süýji-köke we beýleki azyk önümleri köpeler.
Aşgabat şäheriň düýpli maýa goýumlarynyň möçberi 2019–2025-nji
ýyllar boýunça jemi 5,3 mlrd manada deň bolar we şolardan 89,9% önüm
çilige gönükdirmek meýilleşdirilýär.
Ahal welaýaty Türkmenistanda ýokary depginli ykdysady ösüşi gazan
makda wajyp ähmiýetli sebitleriň hataryna degişlidir. Welaýatyň ykdysady
ösüşiniň depginleri we ugurlary diňe bir welaýatyň möçberinde däl, eýsem,
Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheriniň hem durmuş-ykdysady ýagda
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ýyna düýpli täsirini ýetirýär. Ahal welaýatyň senagat pudagyny ösdürmegi,
şol sanda hereket edýän önümçilik kuwwatlyklaryny kämilleşdirmegi, bar
bolan tebigy, önümçilik we zähmet serişdelerini amatly peýdalanmagy, täze
önümçilikleri döretmegi ileri tutulýan ugurlary bolup durýar.
Ahal welaýatynyň senagatynyň ileri tutulýan ugurlary aşakdaky pu
daklaryň: elektroenergetika, gaz we gazhimiýa pudaklary, gurluşyk mate
riallary senagaty, ýeňil senagat, maşyngurluşyk we metal işläp bejeriş sena
gaty çykyş edýär, olar durnukly depginler bilen ösdüriler.
Ahal welaýatynyň elektrik energetikasy ösüşe eýe boldy. Welaýatyň
çäginde geljekde kuwwaty ýylda 254 MWt bolan Bäherden gaz turbinaly
elektrik stansiýasy, transformator kiçi stansiýasy we elektrik geçirijileriniň
gurluşygy göz öňünde tutulýar. 2025-nji ýyla çenli elektrik energiýasynyň
öndürilişi 6,9 mlrd. kWt/s-a ýetiriler.
Welaýatyň çäklerinde Türkmenistanyň iri gaz ýataklarynyň biri bolan
Döwletabat ýatagy ýeleşýär. Welaýat boýunça 2025-nji ýylda tebigy gazyň
çykarylyşy 15,1 mlrd m3-e deň bolar.
Ahal welaýatynyň ykdysadyýetini ösdürmekde himiýa senagatynyň az
bolmadyk ähmiýeti bar. Welaýatyň himiýa önümlerini öndürmek boýunça
önümçilik-tehniki binýady giň gerimli ösüşe eýe boldy. Welaýatyň himiýa
senagaty azot dökünlerini öndürýän häzirki zaman tehnologiýalary bilen
enjamlaşdyrylan «Tejenkarbamid» zawodyndan ybarat. 2025-nji ýylda azot
dökünleriniň öndürilişi 260 müň tonna deň bolar.
Ahal welaýatynda ýeňil senagatyň iri önümçilik kuwwatlylygy emele
geldi, bu sebitiň pagta sektorynyň toplumlaýynlygynyň derejesini esli ýo
karlandyrdy. Pagtany gaýtadan işleýän önümçilik bilen bir hatarda ýeňil
senagatyň beýleki kiçi pudaklary hem ösüşe eýe boldy. 2025-nji ýylda dok
ma toplumlary tarapyndan 28,9 müň tonna nah ýüplükler, 49,3 mln m2 nah
matalar, 74,5 müň m2 haly we haly önümleri, 324 mln. manatlyk örülen we
tikin önümleri öndüriler. Bu pudagyň depginli ösüşi welaýatyň ilatyny, esa
san-da, aýal-gyzlaryny iş bilen üpjün etmekde uly ähmiýete eýedir.
2019–2025-nji ýyllarda Ahal welaýatyna gönükdiriljek düýpli maýa
goýumlarynyň möçberi 14,3 mlrd manada deň bolar we şolardan 72,2%-ini
önümçilige gönükdirmek meýilleşdirilýär.
Hormatly Prezidentimiziň Balkan welaýatynyň öndüriji güýçlerini
ösdürmek babatynda alyp barýan öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesin
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de sebitiň ykdysadyýeti ýokary depginler bilen ösýär. Balkan welaýatynyň
Türkmenbaşy şäherinde Awaza döwlet elektrik stansiýasynyň kuwwatly
lygy 120 MWt utgaşykly dolanyşyga geçirmegiň netijesinde öndürilýän
elektrik energiýasynyň möçberi 2025-nji ýylda 7,7 mlrd kWt/s-a ýetiriler.
Welaýatyň çäklerinde sebitiň ykdysadyýetini toplumlaýyn ösdür
mek babatynda düýpli işler alnyp barylýar. Muňa mysal edip, welaýatyň
Keýmir şäherçesindäki kuwwaty ýylda 0,96 mlrd m3 bolan gaz gysyjy
stansiýalarynyň, 36 km-e deň bolan «Goturdepe – Belek» nebit geçirijisini,
«Gündogar – Günbatar» gazgeçirijini we onuň ýerüsti kömekçi gurluşlary
ny hem-de Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny
bellemek bolar.
Balkan welaýatynyň ýokary derejedäki mümkinçiliklerini nazara al
mak bilen, sebitiň ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary şulardan ybaratdyr: nebit
we gazhimiýa senagaty, himiýa senagaty bolup durýar.
Balkan welaýatynyň himiýa senagatynyň ösmegi ägirt uly mümkin
çilikleri bilen baglanyşykly. 2018-nji ýylda welaýatda kuwwaty bir ýylda
1155 müň tonna karbamid öndürýän zawodyň, bir ýylda 386 müň tonna
polietilen we 81 müň tonna polipropilen öndürýän gazhimiýa toplumy işe
girizildi. Şeýle-de Balkan welaýatynda ýod-brom öndürýän täze kärhanala
ryň, kaustik sodasyny, hlory we hlor önümlerini öndürýän zawodyň gurul
magy göz öňüne tutulýar.
Balkan welaýatynyň senagat taýdan ösüşinde esasy orun ýeňil senaga
tyna degişlidir. 2025-nji ýylda uly möçberlerde nah ýüplükleriň, örülen we
tikin önümleriň, haly we haly önümleriň, jorap önümleriniň, ýüpek matala
rynyň önümçiligi göz öňüne tutulýar.
2019–2025-nji ýyllarda Balkan welaýatyna jemi 64,7 mlrd manat möç
berde maýa goýumlary goýmak göz öňünde tutulýar we şolardan 95,1%-ini
önümçilige gönükdirmek meýilleşdirilýär.
Ýurdumyzyň Daşoguz welaýatynyň ykdysadyýetiniň binýadyny oba
hojalygy we onuň bilen baglanyşykly gaýtadan işleýän senagat pudaklary
tutýar.
2025-nji ýyla çenli elektrik energiýasynyň öndürilişi 1,7 mlrd kWt/s-a
deň bolar we 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende 4,8% ýokarlanar. Daşoguz
şäherinde kuwwatlylygy 120 MWt bolan bug turbinaly elektrik stansiýasy
ny gurmak we Daşoguz elektrik stansiýasyndan Köneürgenç şäherine çenli
elektrik geçirijilerini çekmek meýilleşdirilýär.
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Daşoguz welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek wezipelerini
netijeli çözmek üçin gurluşyk senagatynyň kuwwatlyklaryny güýçlendir
mek dowam eder. 2025-nji ýyla çenli magdan däl gurluşyk materiallarynyň
öndürilişi ýokarlanar.
Welaýatda dokma önümçiligi hem ýokary depginli ösüşe eýe boldy. Soňky
ýylarda pagta süýüminiň, nah ýüplükleriň, tikinçilik we trikotaž önümleriniň,
haly we haly önümleriniň önümçiligini ýokarlandyrmak göz öňüne tutulýar.
Daşoguz welaýatyň oba hojalygynda ekerançylyk pudagy has ösen pu
dakdyr. Ekerançylyk önümleriniň esasy görnüşleri pagta, bugday we şaly
bolup durýar. Pagta öndürmek boýunça welaýat ýurtda üçünji orunda dur
ýar. Sebit şalyny esasy öndürijileriň biri bolup durýar.
Daşoguz welaýatynyň düýpli maýa goýumlarynyň möçberi 2019–
2025-nji ýyllar boýunça jemi 8,2 mlrd manada deň bolar we şolardan
48,4%-i önümçilige gönükdirmek meýilleşdirilýär.
Lebap welaýatyň senagatynyň has depginli ösýän pudaklarynyň bi
ri elektroenergetika pudagy bolup durýar. 2018-nji ýylyň noýabr aýynda
Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda kuwwaty 432 MWT bolan täze gaz
turbinaly elektrik stansiýasynyň düýbi tutuldy. 2025-nji ýyla çenli elektrik
energiýasynyň öndürilişi 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende 1,4 esse artar
we 3 mlrd kWt/s-dan gowrak bolar.
Welaýatyň ykdysadyýetinde gaz senagaty möhüm orun tutýar. 2025-nji
ýylda tebigy gazyň çykarylyşyny 23 mlrd m3-e çenli ýetirmäge mümkinçi
lik berer.
Lebap welaýatyň himiýa pudagyny ösdürmek üçin uly itergi berdi.
Köýtendag etrabynyň Garlyk kaliý duzlary ýatagyň çig mal mümkinçilik
leri önümçilik kuwwatlylygy bir ýylda 1,4 mln tonna deň bolan kaliý dö
künlerini öndürýän dag-magdan toplumynyň gurulmagyny şertlendirdi.
2019–2025-nji ýyllarda Lebap welaýatyna jemi 31,7 mlrd manat möç
berde maýa goýumlary goýmak göz öňünde tutulýar we şolardan 87,6%-ini
önümçilige gönükdirmek meýilleşdirilýär.
Mary welaýaty Türkmenistanda ýokary depginli ykdysady ösüşi ga
zanmakda wajyp ähmiýetli sebitleriň hataryna degişlidir. Şunuň esasynda,
Mary welaýatynyň ykdysadyýetiniň pudaklaryny ösdürmek, şol sanda he
reket edýän önümçilik kuwwatlyklaryny kämilleşdirmek, bar bolan tebigy,
önümçilik we zähmet serişdelerini amatly peýdalanmak, täze önümçilikleri
döretmek ileri tutulýan ugurlaryna degişlidir.
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Mary welaýatynyň senagatynyň ösmeginiň esasy ileri tutulýan ugry
gaz çykarmak, elektrik energiýasyny öndürmek, maşyngurluşyk toplumy,
gurluşyk materiallaryny we mineral dökünlerini öndürmek bolup durýar.
Welaýatyň senagaty gaz gazyp alýan, elektrik energetikasyndan, himiýa,
ýeňil, azyk pudaklaryndan ybarat.
Gaz toplumy welaýatyň ileri tutulyp ösdürilýän pudagy hasaplanýar.
Welaýat uglewodorod serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna eýe bolmak bilen,
ýakyn geljekde olaryň gazylyp alnyşynyň möçberini artdyrmaga we halka
ra bazarlaryna çykarmak mümkinçiligine eýedir. Welaýatda öňden ulany
lyp gelýän «Şatlyk», «Döwletabat», «Garaçöp» gaz känleri bilen bir hatar
da, Garaşsyzlyk ýyllarynda açylan «Galkynyş» gaz käninde tebigy gazyň
uly gorlarynyň bardygy anyklanyldy we häzirki wagtda ony özleşdirmek
boýunça işler alnyp barylýar. Bu ýatak tebigy gazyň daşary ýurtlara iberil
ýän ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmaga mümkinçilik berýär.
Мary welaýatynda elektroenergetika senagatyny ösdürmäge uly üns
berilýär we ýeterlik derejede uly energetika serişdeleri bar. 2025-nji ýy
la çenli elektrik energiýasynyň öndürilişi 11,2 mlrd kWt/s-a ýetiriler we
2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende elektrik energiýasynyň öndürmegiň möç
beri 14,6% artar.
Мary welaýatynyň himiýa senagatyny ösdürmek üçin ýeterlik önümçi
lik mümkinçiligi bar. Welaýat boýunça azot dökünleriniň öndürilýän möç
beri 2025-nji ýylda 710 müň tonna deň boldy. 2022-nji ýylda Mary şähe
rinde kuwwatlylygy 300 müň tonna ammiak selitrasy we 450 müň tonna
karbamid bilen azot dökünlerini öndürýän toplumynyň gurluşygyna başlap,
ony 2026-njy ýylda tamamlamak meýilleşdirilýär.
Ýeňil senagat kärhanalarynyň hereket edýän önümçilik kuwwatlyk
laryny giňeltmegiň, toplumlaýyn gowulandyrmagyň we peýdalanmagyň
hasabyna 2025-nji ýylda ýuwlan ýüňüň, nah ýüplükleriň, nah matalaryň,
tikinçilik we trikotaž önümleriniň, haly we haly önümleriniň çykarylýan
möçberini ýokarlandyrmak göz öňüne tutulýar.
Geljek ýedi ýylda azyk senagaty işjeň ösüşe eýe bolar. Bu pudagyň
kärhanalary ýurtda gaplanan miwe-gök önümleri, ösümlik we mal ýagyny,
et önümlerini, gaýmagy alynmadyk süýt önümlerini we süýji-köke önüm
lerini esasy öndürijiler bolup durýarlar.
Mary welaýaty ýurdumyzyň agrar taýdan ösen sebitleriniň hataryna de
gişli bolup, onda däne, pagta, gök önümler, bakja, miweler we ir-iýmişler,
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üzüm uly möçberlerde öndürilýär. Agrosenagat toplumyny ösdürmeklige
uly möçberdäki maýa goýumlar gönükdiriler we onuň hasabyna suwarym
ly ýerleri suw bilen üpjün etmek maksady bilen suw hojalyk işleri amala
aşyrylar, döwrebap guşçulyk hojalyklary dörediler, et-süýt kärhanalaryny
gurular.
Ykdysadyýetiň ýokary maýa goýum işjeňligi gurluşygyň we gurluşyk
materiallary senagatynyň güýçli depginler bilen ösmegine getirýär. Şonuň
netijesinde ýurduň gurluşyk senagatynyň guramaçylyk-hojalyk gurluşynda
düýpli özgertmeler göz öňünde tutulýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyny
2019–2025-nji ýyllar aralygynda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek üçin
jemi 105,0 mlrd manat möçberde maýa goýumlary göz öňünde tutulyp, şo
lardan 96,0 göterimini önümçilige we 4,0 göterimini durmuş maksatlaryna
gönükdirmek meýilleşdirilýär.
Şeýlelikde, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkme
nistanyň Prezidentiniň 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan
ösdürmegiň Maksatnamasyny» durmuşa geçirilmegi ýurdumyzyň welaýat
larynyň ykdysadyýetini mundan beýläk hem depginli ösüşini üpjün etmä
ge, maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmaga, täze iş ýerlerini döretmäge,
durmuş taýdan goraglylygy berkitmäge we ilatyň durmuş şertlerini gowu
landyrmaga mümkinçilik berer.
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B. Gurbanowa,
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň
Statistikanyň usulyýeti we guralyşy müdirliginiň
Statistikanyň usulyýeti bölüminiň başlygy
DURMUŞ-YKDYSADY ÖSÜŞE BAHA BERMEKDE
DÖWLET STATISTIKASYNYŇ ORNY
Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutan
lygynda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň binýadynda ýurdumyzyň
ösüşiniň hil taýdan täze belent sepgitlerine ýetýändigi, halkymyzyň ýaşa
ýyş-durmuş derejesiniň barha ýokarlanýandygy, halkara abraýynyň has-da
belende galýandygy, Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ösüş mak
satlarynyň yzygiderli esasda amala aşyrylýandygy bu gün dünýä jemgyýet
çiligi tarapyndan doly ykrar edilýär.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly, adalatly, öňdengörüjilikli daşary
we içerki syýasatynyň netijesinde amala aşyrylýan tutumly işler Berkarar
döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň mundan beýläk hem
gülläp ösmegine, onuň halkara abraýynyň täze belentliklere göterilmegine
ýardam edýär.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan döwleti
miz täze pudaklary döretmek, senagatda we durmuş-medeni ulgamda öz
boluşly desgalaryň birnäçesini gurmak bilen, öz ykdysadyýetini üstünlikli
ösdürýär. Hormatly Prezidentimiz tarapyndan kabul edilen «Türkmenistan
da 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyn
da» ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň maksatlary, meseleleri we
esasy ugurlary, şeýle-de maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň jemi
içerki önümi emele getirmekde goşýan goşandyny artdyrmagyň, milli yk
dysadyýetde sanly ulgamy kämilleşdirmegiň çäreleri kesgitlendi.
Ýurdumyzy sanly ulgam esasynda ösdürmegi maksat edinmek üç tap
gyrdan ybarat bolup durýar. Resminamanyň birinji tapgyryna 2019-njy ýyl
degişli bolup, taýýarlyk işlerini öz içine alýar. Ikinji tapgyry 2020–2023-nji
ýyllarda amala aşyrylyp, onda sanly ykdysadyýetiň esasy ugurlary ýola go
ýulýar. Üçünji tapgyr 2024–2025-nji ýyllara degişli bolup, ol sanly ykdysa
dyýetiň düýpli kämilleşdirilmegine gönükdiriler. Konsepsiýa laýyklykda,
tapgyrlaryň üçüsinde-de ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli ulgamlaryna
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maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary binýat bolup durýar hem-de ol gel
jekki ösüşiň belentliklerini nazarlaýar. Şeýle hem sanly ykdysadyýeti ös
dürmekde kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek dowam eder. Ol halkara
hukugynyň kadalaryna laýyklykda halkara ülňüleriň derejesini-de öz içine
alar. Munuň özi ylymyň häzirki zaman derejesiniň ösüşini özleşdirmegiň
möhümdigini görkezýär.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan –Bita
raplygyň mekany» ýylynda Türkmenistan döwletimiz şanly 29 ýyllyk baý
ramyny belleýär. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýol
başçylygynda bu döwür içinde uly üstünliklere ýetdi. Garaşsyzlyk türkmen
döwletiniň ýöredýän syýasy we ykdysady ýolunyň ugry hökmünde, ilki bi
len, Garaşsyzlyk mizemez döwleti gurmak, soňra ýurduň her bir raýatynyň
bagtly ýaşaýşyny üpjün etmek wezipesi bellenilipdi. Garaşsyzlyk ýyllaryn
da, aýratyn hem, onuň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hor
matly Prezidentimiziň baştutanlygynda şol asylly maksadyň doly durmuşa
geçirilendigini buýsanç bilen aýdyp bileris.
Gahryman Arkadagymyzyň ylmy taýdan esaslandyrylan öňdengörüji
likli syýasatynyň we başlangyçlarynyň netijesinde milli ykdysadyýetimiz
de, jemgyýetçilik durmuşymyzda uly üstünlikler gazanylýar, guwandyryjy
we buysandyryjy sepgitlere ýetilýär.
Hormatly Prezidentimiziň beýik başlangyçlarynyň we taýsyz tagalla
larynyň netijesinde ýurdumyzyň ykdysadyýetini pudaklaýyn diwersifika
siýalaşdyrmak, ykdysady ösüşiň köpugurlylygyny gazanmak babatynda
düýpli öňegidişlikler gazanylýar. Ýurdumyz jemi içerki önümiň ösüş dep
gini boýunça dünýä ýurtlarynyň arasynda öňdäki orunlary saklap gelýär.
Türkmenistanda alnyp barylýan işjeň maýa goýum syýasatynyň netijesinde
ýüzlerçe önümçilik desgalary we durmuş-medeni maksatly binalar gurlup
ulanylmaga berilýär. Bular ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň yzygiderli
berkemegini häsiýetlendirýän wajyp görkezijiler bolup durýar.
Bu üstünliklere mukdar taýdan baha bermekde we hil taýdan bolup
geçýän oňyn özgerişlere göz ýetirmekde döwlet statistikasynyň hem sal
damly goşandy bar.
Türkmenistanda döwlet statistikasyny ösdürmegiň maksady halka
ra standartlaryna we milli ykdysadyýeti dolandyrmagyň talaplaryna laýyk
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gelýän, ýokary hilli statistik maglumatlary öz wagtynda we doly möçberde
ýygnamak, işlemek we ýaýratmak, ýurtda resmi statistikanyň guralyşyny
döwrebap kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleri döwrüň talabyna
laýyklykda amala aşyrmakdan ybarat bolup durýar.
Geljekde statistikanyň ösdürilmegi döwlet statistikasynyň taýýarlaýan
maglumatlaryna bildirilýän has giňişleýin we köpdürli islegleriň kanagat
landyrylmagyna, maglumatlary ýygnamagyň we statistiki habarlary ýaý
ratmagyň iň täze we has netijeli usullarynyň we usulyýetleriniň ornaşdy
rylmagyna hem-de statistiki işiň netijeli guralmagynyň ýola goýulmagyna
itergi berer. Şonda döwlet statistikasy babatynda ýetilen sepgitler, geçen
döwürde toplanan iş tejribesi, statistikanyň halkara standartlaryndaky tä
ze düzgünler kämilleşdiriş işiniň esasynda durýar. Hususan-da, geçirilýän
statistik gözegçilikleriň uçdantutma we seçimleýin usullarynyň utgaşykly
ulanylmagy, maglumatlary ýygnamakda administratiw çeşmelerinden has
giňişleýin peýdalanylmagy, habarlar-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň täze
gazananlarynyň ornaşdyrylmagy möhüm ähmiýete eýedir. Administratiw
çeşmelerden alynýan maglumatlary ýygnamagyň we seçimleýin gözegçi
likleri ösdürmegiň hasabyna döwlet statistik hasabatlylygyny bermek bo
ýunça respondentlere düşýän iş agramynyň azaldylmagy esasy ýörelgeleriň
biri bolmagynda galýar.
Statistikanyň dünýä tejribesinde ilat ýazuwlary mynasyp orun tutýar.
Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň 2022-nji ýylda geçiril
megi göz öňünde tutulýan nobatdaky uçdantutma ýazuwynyň geçirilmegi
ýurduň durmuş-ykdysady ösüşini meýilnamalaşdyrmakda, döwlet maksat
namalaryny işläp düzmekde we olaryň amala aşyrylyşyna baha bermekde
degişli ykdysadyýeti dolandyrýan we degişli çözgütleri kabul edýän edara
lary ilat, onuň hal-ýagdaýy we ýaşaýyş jaý şertleri barada zerur maglumat
lar bilen üpjün eder.
Statistika işini netijeli guramakda ulgamyň öz işgärleriniň hem, res
pondentleriň hem maglumatlaryň ýygnalyşy, statistik hasabatlaryň usuly
taýdan dogry doldurylyşy baradaky bilimleriniň we tejribesiniň döwrüň ta
laplaryna laýyklykda üstüniň ýetirilip durulmagy zerur.
Sosial-ykdysady ösüşe baha bermek üçin seljerişiň laýyk usullarynyň,
tärleriniň, guramaçylyk şertleriniň ösdürilmegi möhüm ähmiýete eýe bolup
durýar. Seljeriş statistika işiniň maglumatlary ýygnamakdan we işlemek
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den soňky basgançaklarynyň biri bolup durýar. Statistik seljeriş ykdysady,
sosial, demografik we ekologik hadysalary, olar baradaky ilkinji köpçülik
leýin maglumatlary statistik barlagyň usullary arkaly umumylaşdyryp öw
renilmegidir.
Öňde goýulýan wezipeleriň möçberine we meseläniň goýluşyna görä,
ykdysadyýet boýunça her bir seljerişiň ugur alyş nokadynyň aýdyňlaşdy
rylmagy hem zerur bolup durýar. Seljeriş işi, esasan, ilkinji absolýut görke
zijiler esasynda hasaplanyp çykarylýan deňeşdirme (ýa-da otnositel) gör
kezijiler esasynda amala aşyrylýar. Seljeriş mahalynda zerurlygyna görä
absolýut görkezijiler hem ulanylýar.
Ykdysady we sosial ýagdaýy aňladýan ululyklar haýsydyr bir binýatla
ýyn derejä ýa-da başga baglanyşykly ululyga deňeşdirilende hil taýdan has
anyk maglumaty hem berýär. Mysal üçin, ykdysady netijeliligiň derejesi
alnan netije bilen ony gazanmak üçin harçlanan resurslaryň mukdaryny de
ňeşdirmek esasynda kesgitlenýär. Şonuň üçin sosial-ykdysady seljeriş ma
halynda deňeşdirme görkezijiler köp ulanylýar.
Türkmenistanyň döwlet statistikasynyň ulgamynda seljeriş geçirilen
de statistik barlaglaryň dürli usullary öňde goýulýan wezipäniň häsiýetine
baglylykda özara utgaşdyrylyp ulanylýar. Ol umumylaşdyrylan maglumat
lary peýdalanmak bilen çözülmegi göz öňünde tutulýan meseläniň häsiýeti
ne baglylykda belli bir netijeleri çykarmak we amaly teklipleri taýýarlamak
üçin amala aşyrylýar.
Statistik usulyýetiň pudagara meselelerini düzgünleşdirmek we döwlet
statistikasyny guramak babatda maslahatlary bermek, statistik habarlaryň
pudagara alyş-çalşy boýunça usulyýetleriň taýýarlanmagyna ýardam ber
mek, bitewi statistik klassifik asiýalaryň ulanylmagy, bitewi maglumatlar
ulgamlarynyň döredilmegi hem-de maglumatlary ýygnamagyň we işläp
taýýarlamagyň häzirkizaman tilsimatlarynyň ösdürilmegi boýunça pudaga
ra hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda maslahat bermek, ministrlikleriň we
pudak edaralarynyň statistikasyny ýöretmegiň meýilnamalaryna hem-de
olaryň statistik hasabatlylygynyň täze görnüşlerine garamak we olara düze
dişleri girizmek boýunça maslahatlary bermek üçin Türkmenistanyň Statis
tika baradaky döwlet komitetiniň ýanyndaky Statistika boýunça pudagara
geňeş hereket edýär.
Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ykdysadyýetimiziň ähli
ugurlaryny düzümi hem-de mazmuny boýunça ösen döwletleriň dereje
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sine ýetirmek, ýaş nesliň sagdyn ösmegi, döwrebap bilim-terbiýe bermek
we oňat dynç almagy, ylym bilen meşgullanmagy, halkymyzyň bagtyýar
durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertleri döretmek döwlet syýasatynyň ileri
tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Hormatly Arkadagymyzyň tarapyn
dan kabul edilen döwlet maksatnamalarda kesgitlenen belent wezipelere
laýyklykda, ähli ulgamlara halkara ölçeglerine laýyk gelýän täze tehnologi
ýalary we tehniki enjamlary yzygiderli ornaşdyrmak işleri üstünlikli alnyp
barylýar.
Türkmenistanda döwlet statistikasy ulgamyny 2019–2025-nji ýyllar
da ösdürmegiň maksady halkara standartlaryna we milli ykdysadyýeti do
landyrmagyň talaplaryna laýyk gelýän, ýokary hilli statistik maglumatlary
öz wagtynda we doly möçberde ýygnamak, işlemek we ýaýratmak, ýurtda
resmi statistikanyň guralyşyny döwrebap kämilleşdirmek boýunça alnyp
barylýan işleri döwrüň talabyna laýyklykda dowam etdirmekden ybarat.
Statistikanyň usulyýeti halkara tejribesiniň iň soňky gazananlaryny
özleşdirmegiň hasabyna üznüksiz kämilleşdiriler. Statistik klassifikatorla
ryň kämilleşdirilmegi we üstüniň ýetirilmegi dowam etdiriler. Maksatna
many durmuşa geçirmegiň barşynda statistik amalyýet resminamalarynyň
kämilleşdirilmegi hem dowam etdiriler. Milli hasaplar ulgamy boýunça
hasaplamalar onuň täze nusgasy esasynda ýola goýlar, Resurslar we peý
dalanyş tablisalarynyň hasaplamalary amala aşyrylar. Milli hasaplar ulga
my – 2008-nji ýyl hasaby esasynda Jemi içerki önümiň we jemi sebitleýin
önümiň hasaplanylyşy kämilleşdiriler.
Halkara guramalarynyň maslahatlaryny, şeýle hem Durnukly ösüş
maksatlarynyň Türkmenistan tarapyndan kabul edilen wezipelerini nazara
almak bilen, durmuş-ykdysady ösüşiň statistik görkezijiler ulgamy kämil
leşdiriler.
Statistik habarlaryň ýaýradylyşyny kämilleşdirmek işi dowam etdiri
ler. Maglumatlardan peýdalanyjylaryň isleglerini öwrenmek boýunça pikir
alyşmalar geçiriler.
Statistik maglumatlaryň hemişe üsti ýetirilip durulýan elektron binýat
lary kämilleşdiriler. Şonuň ýaly-da, Türkmenistanyň Statistika baradaky
döwlet komiteti habarlar-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň döwrebap en
jamlary bilen abzallaşdyrylar. Statistika edaralaryna zerur bolan hünärmen
leriň taýýarlanylmagyna ýardam etmek üçin statistika ulgamy bilen ylym
we bilim ulgamlarynyň aragatnaşygy mundan beýläk hem pugtalandyrylar.
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Statistik hasabatlaryň internet ulgamynyň üsti bilen ýygnalmagyny ýola
goýmak boýunça tapgyrlaýyn işler geçiriler.
Statistikany ösdürmegiň meseleleri boýunça halkara hyzmatdaşlygy
yzygiderli ösdüriler. Statistikanyň meselelerine bagyşlanan halkara okuw
laryna we beýleki hünär ýokarlandyryş çärelerine bellenen tertipde yzygi
derli gatnaşylar.
Şeýlelik bilen, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine, hormatly
Prezidentimiziň adalatly ykdysady syýasatynyň netijesinde ýurduň ilaty
nyň hal-ýagdaýynyň ýokarlanyşyna, ykdysadyýet, durmuş ösüşi, ekologik
abadançylyk babatdaky wezipeleri utgaşykly çözmäge gönükdirilen öz
gertmeleriň amala aşyrylyşyna statistik taýdan baha bermekde döwlet sta
tistikasynyň orny barha pugtalanýar.
«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda
Hormatly Prezidentimiz tarapyndan halkymyzyň erkana, bolelin, bagtyýar
durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek, durmuşyň ähli ugurlarynda ýokary
sepgitlere ýetmek wezipesi goýuldy. Arkadag Prezidentimiziň ýurdumyzda
sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak başlangyjy bilen çykyş etmegi, bu babat
da ýörite Maksatnamanyň kabul edilmegi öňde goýlan maksatlara ýetme
giň ýene bir girewi bolup durýar.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik
Bitarap ata Watanymyz beýik ösüşlere beslenip, diňe öňe barýar. «Döwlet
adam üçindir!» diýen dana we ynsanperwer taglymaty bilen eziz halkynyň
ykbalyny arşa göteren Gahryman Arkadagymyzyň sahawatynyň saýasynda
Berkarar döwletimiz gün-günden özgerýär, ösýär, bedew bady bilen belent
sepgitlere gadam basýar.
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D. Gylyçdurdyýew,
«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň
Türkmen standartlar maglumat
merkeziniň sanly tehnologiýalary
ösdürmek bölüminiň başlygy
SANLY YKDYSADYÝETIŇ GIŇ GERIMLI
MÜMKINÇILIKLERI
Häzirki döwürde maglumat tehnologiýasyna daýanýan ykdysadyýetiň
görnüşlerini ösdürmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri
hökmünde kesgitlenildi. Hemmämize mälim bolşy ýaly, sanly ykdysadyýet
«Internet arkaly amala aşyrylýan ykdysadyýet» diýmegi aňladýar. Maglu
mat tehnologiýalary, ylmy-tehniki işläp taýýarlamalary özünde jemleýän
bu elektron ulgama «dördünji senagat rewolýusiýasy» hem diýilýär. Dünýä
derejesinde şeýle uly öwrülişige eýe bolan sanly ykdysadyýetiň mümkinçi
liklerini jaýdar ulanmak ýurdumyzyň häzirki we geljekki ösüşi üçin wajyp
meseleleriň biri bolup durýar.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda milli ykdysady
ýetimizi has-da döwrebaplaşdyryp, diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek,
ýurdumyzyň ähli pudaklarynda ylmyň soňky gazananlaryny, innowasion
tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça uly işler amala aşyrylýar. Innowa
sion ykdysadyýeti kemala getirmäge, sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden
giňden peýdalanmaklyga döwlet derejesinde aýratyn üns berilmegi neti
jesinde bu ugruň kanunçylyk binýady hem barha kämilleşdirilýär. «Türk
menistanda Internet torunyň ösüşini we Internet hyzmatlaryny etmegi hu
kuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda», «Elektron resminama hakynda»,
«Maglumat we ony goramak hakynda», «Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
hakynda» we beýleki degişli kanunlaryň kabul edilmegi munuň aýdyň su
butnamasydyr.
Ähli pudaklarda sanly ykdysadyýete geçmegiň çäklerinde, ykdysady
amallary, hyzmat töleglerini sanlaşdyrmak, sanly bilim, sanly marketing,
sanly bank, sanly täjirçilik, sanly aragatnaşyk, sanly saglygy goraýyş ul
gamlaryny ornaşdyrmak, elektron hat dolanyşygyny ýola goýmak ýaly
möhüm ähmiýetli işler durmuşa geçirilip, bu ugurda ökde hünärmenleri
taýýarlamakda uly tagallalar edilýär. Milli Liderimiz ykdysadyýeti sanlaş
8. Sargyt № 2692
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dyrmak, bu pudagyň işgärler kuwwatyny pugtalandyrmak, döwlet dolandy
ryşynyň netijeliligini, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin
elektron we ylmy ulgamy ösdürmek meselelerine aýratyn uly üns berýär.
Bu gün ýurdumyzda halk hojalygynyň ähli ugurlaryny sanly ulgama geçir
mek, önümçilige ylmy işleri ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işler
alnyp barylýar, munuň özi häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda, pudak
laryň işini döwrebaplaşdyrmakda aýratyn ähmiýete eýedir. 2018-nji ýylyň
noýabrynda «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti
ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul edildi. Konsepsiýada onuň maksady, we
zipeleri, ony amala aşyrmagyň ugurlary, gurallary, şeýle hem maglu
mat-aragatnaşyk tehnologiýalaryň häzirki ýagdaýy aýdyň beýan edilýär.
Baş maksady ykdysadyýetiň pudaklarynyň sanlaşdyrylmagyny gazan
makdan, obalary we şäherleri maglumat-sanly ulgam taýdan üpjün etmek
de tapawutlary aradan aýyrmakdan ybarat bolan bu Konsepsiýanyň dur
muşa geçirilip başlanmagy bilen eýýäm oňyn täsirini görmek bolýar. Sanly
ykdysadyýetiň binýatlyk esaslaryny – internet-üpjünçilik ulgamlaryny ber
kitmek meselesi Konsepsiýanyň möhüm bölümleriniň hatarynda durýar.
Munuň pudaklary ösdürmegiň esasy şertidigini nazara almak bilen, ilaty,
telekeçiligi we döwleti bu ugra çekmegiň derejesini ýokarlandyrmak mese
lelerini hemişe üns merkezinde saklamak möhümdir.
Üç tapgyrda amala aşyrmak maksat edilen Konsepsiýanyň birinji tap
gyry – 2019-njy ýyly öz içine alyp, munda ministrlikleriň, edaralaryň we
beýleki guramalaryň ýolbaşçylarynyň düzüminde ygtyýarlandyrylan döw
let edarasynyň, edarara toparynyň döredilmegi, şeýle hem sanly ykdysady
ýeti ösdürmek boýunça maksatnamanyň, ýagny sanly ykdysadyýete geç
mäge taýýarlyk görmek boýunça çäreleriň «ýol kartasyny» işläp düzmek
meýilleşdirildi. Sanly ulgama geçmäge taýýarlyk üçin material-tehniki bin
ýady, kanunçylyk esaslary kämilleşdirmek, hünärmenleriň hünär taýýarly
gyny ýokarlandyrmak boýunça çäreler göz öňünde tutuldy.
Konsepsiýanyň ikinji tapgyry 2020–2023-nji ýyllary öz içine alyp,
munda sanly aragatnaşygyň has giňişleýin we toplumlaýyn ornaşdyrylma
gy we beýlekiler göz öňünde tutulýar.
Üçünji tapgyrda, ýagny 2024–2025-nji ýyllarda milli ykdysadyýetiň
pudaklarynda sanlaşdyrmak taslamalaryny durmuşa geçirmek, ony halkara
sanly ykdysady ulgama utgaşdyrmak meýilleşdirilýär.
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Üstümizdäki 2020-nji ýyl sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsi
ýasynyň iň möhüm ähmiýetli we giň gerimli ikinji tapgyrynyň ilkinji ýy
lydyr. Häzirki şertlerde islendik ýurduň ösüşi, ozaly bilen, ylym we bilim
ulgamlarynyň ösüş derejesi bilen kesgitlenýär. Jemgyýetiň intellektual
mümkinçiliklerini doly peýdalanmak, ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny
ornaşdyrmak degişli ugurda esasy ýagdaýlar bolup, ýokary tehnologiýa
lary, düýpli we amaly barlaglaryň netijelerini peýdalanmak bilen gös-gö
ni baglydyr.
Sanly bilim ulgamy tehnologiýalaryň juda tizlik bilen ösýän döwrüniň
bilim ulgamynyň gurluşynda özboluşly aýratynlyga eýedir. Sanly elektron
göterijidäki okuw-usuly toplum bilim beriş ulgamynyň dürli basgançak
larynda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary arkaly peýdalanylýar. Bu
topluma okuw kitaplarynyň elektron görnüşleri, okuw gollanmalary, tejri
belik boýunça gollanmalar, amaly okuwlar, dürli tejribeler boýunça usuly
gözükdirijiler, gönükmeler degişli bolup durýar.
Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaşlaryň döwrebap bilim almagy hem-de
ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak üçin ähli şertler döredilýär. Hut
şu maksat bilen Gahryman Arkadagymyzyň görkezmelerinden ugur alyp,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň binýadynda hem täze hünärleriň bir
näçesi açyldy. Şolaryň biri-de ykdysady informatika hünäridir. Sanly yk
dysadyýeti has öňe ilerletmäge, ykdysady maglumatlary ölçerip, seljerip,
geljekki ädimleri dogry kesgitläp bilýän ýokary bilimli, hünärine ussat ýaş
laryň ýetişdirilmegi, alym Arkadagymyzyň ýurdumyzda sanly ykdysady
ýeti ösdürmek baradaky Konsepsiýasynyň miweleridir.
Ýokary okuw mekdeplerinde hünärmenleriň, professorlaryň we mu
gallymlaryň tagallalary bilen, şeýle hem talyplaryň gatnaşmagynda sanly
bilimi ulgamlaýyn üpjün etmegiň maksatnamasy düzüldi, ýörite portallar
işlenip taýýarlanyldy. Ýokary okuw mekdeplerinde belli bir aralykdan sa
pak bermek usulynyň ornaşdyrylmagy ýa-da daşary ýurtly hyzmatdaşla
ryň gatnaşmagynda wideomaslahatlary yzygiderli guramak, özara tejribe
alyşmak ýaly aýratynlyklaryň ýola goýulmagy döredilen mümkinçilikleriň
datly miweleridir.
Türkmenistanda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen sanly ykdy
sadyýetiň ösdürilmegi, innowasion mümkinçilikleriň artdyrylmagy, ilkin
ji nobatda, ylmyň gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmaga itergi bermek
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bilen, täze senagat kärhanalarynyň döredilmeginiň baş şerti bolup durýar.
Sanly ulgama geçmegiň oňyn netijeleri maliýe-bank ulgamynda hem has
aýdyň duýulýar. Sanly ykdysadyýeti ösdürmekde söwda, maliýe, bank
ulgamlaryna we döwlet dolandyryşyna ilkinji orun degişli bolup durýar.
Ýurdumyzyň ykdysady syýasatynyň kemala gelmeginde, ykdysady mak
satnamalary durmuşa geçirmekde we bank hyzmatlarynyň häzirki zaman
tehnologiýalary arkaly alnyp barylmagynda maliýe-bank ulgamynyň ösüşi
möhümdir.
Maliýe-bank ulgamy milli ykdysadyýeti maýa goýum serişdeleri bi
len üpjün etmekde uly ähmiýete eýe bolup, onuň sanly ulgama geçirilmegi
işewürlik mümkinçiliklerini artdyrmaga, bank hyzmatlarynyň hilini ýokar
landyrmaga ýardam berýär. Nagt däl hasaplaşyklar ulgamyny ösdürmäge,
hyzmatlaryň täze döwrebap görnüşlerini hödürlemäge, harajatlary we wag
ty tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Bu gün uçar, otly, ulag peteklerini,
internet, telefon, IP-TV, elektrik energiýasy, suw hyzmatlary üçin we şonuň
ýaly tölegleriň beýleki görnüşlerini sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden
peýdalanyp, islendik ýerden geçirip bolýar. Netijede, öňdebaryjy tehnolo
giýalary ulanmak, olary ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna ornaşdyrmak, ilkinji
nobatda, ömümçiligiň ýokarlanmagyna oňyn täsir edýär.
Şeýle hem hyzmatlaryň gerimini giňeldýär, hilini ýokarlandyrýar.
Bularyň netijesinde bolsa, biziň iň gymmatly hasaplaýan wagtymyz tyg
şytlanýar. Sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň üstünlikli
durmuşa geçirilmegi diňe bir ykdysadyýetiň täze hile geçmegine däl, eý
sem, her birimiziň dünýägaraýşymyzyň giňemegine, geljege has taýýar
lykly we maksada okgunly bolmagymyza täze mümkinçilikleri açar.
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M. Döwletsähedow,
Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň
Maliýe-ykdysady seljeriş we meýilleşdiriş
bölüminiň başlygynyň w.w.ý.ý.
ÄTIÝAÇLANDYRYŞ DURNUKLY
YKDYSADY ÖSÜŞI KEPILLENDIRÝÄR
1991-nji ýylyň 27-nji sentýabry – Türkmenistany bütin dünýäde özyg
tyýarly, Garaşsyz döwlet hökmünde ykrar eden şanly sene. Şu senäniň Ga
raşsyzlygymyzy peşgeş bermegi döwletimiziň medeni, syýasy, ykdysady
ugurlar boýunça halkara abraýynyň pugtalanmagyna esas boldy. Şol gün
den bäri 29 ýyly taryhynyň sahypalaryna ataran Türkmenistan Garaşsyz,
hemişelik Bitarap döwlet hökmünde Hormatly Prezidentimiziň tagallasy
bilen uly ösüşlere eýe boldy. Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllygyny toý
laýan döwletimiziň bedew bady bilen uly ösüşleriň, kämilligiň ýurdy bol
magy her birimiziň isleg – arzuwumyzdyr.
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda aýratyn ähmiýete eýe bolan yk
dysady özgertmelere, şonuň bilen bir hatarda ätiýaçlandyryş işiniň mundan
beýläk hem ösdürilmegine, ätiýaçlandyryş işleriniň amala aşyrylmagyna
täzeçe çemeleşilmegine aýratyn üns berýär.
Ätiýaçlandyryş syýasaty, ykdysadyýetiň diňe bir möhüm pudagy hok
münde ösdürilmekligine gönükdirilmän, eýsem, onuň ykdysady durnukly
lygynyň esaslarynyň wajyp guraly hökmünde kabul edilmegine gönükdiri
lendir.
Bazar ykdysadyýetinde ätiýaçlandyryş hyzmatlarynyň wajypdygyna
düşünmek bilen, Türkmenistanda ätiýaçlandyryşy ösdürmegiň mümkin
çiliklerini aýratyn üns berildi. Ätiýaçlandyryşyň hukuk binýadynyň döre
dilmegi, ýurdumyzdaky ätiýaçlandyryş işiniň ösmegine esaslanmagy bilen
«Ätiýaçlandyryş hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, ätiýaç
landyryş işini kämilleşdirmek hem-de fiziki we ýuridiki şahslaryň emläk,
şahsy we raýat hukuk jogapkärçiligini ätiýaçlandyryş goragy bilen üpjün
etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 27-nji
fewralyndaky 1684 belgili Karary bilen Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlan
dyryş guramasy hakynda Düzgünnamasy hem-de Türkmenistanyň Döwlet
ätiýaçlandyryş guramasynyň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanylmagy
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diňe bir ätiýaçlandyryş guramalarynyň işi üçin hukuk esaslaryny berkit
mekden ybarat bolman, umuman ätiýaçlandyryş babatda dünýä iş tejribesi
ne laýyk gelýän iş başarjaňlyga ýol açdy.
Ählimize mälim bolşy ýaly Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda alyp barylýan syýasat parahatçy
lyga, ýurdumyzy ähli taraplaýyn ösdürmeklige, halkymyzyň ýaşaýşynyň
hilini gowulandyrmaga we onuň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga, ilaty
myzyň medeni we ruhy şeýle hem intellektual taýdan beýik derejede bol
magyna gönükdirilendir. Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlarynyň we
taýsyz tagallalarynyň netijesinde bu alyp barylýan syýasatyň, ýurdumyzyň
diňe häzirki döwürde däl, eýsem, geljekde-de ösüşiniň badynyň egsilmez
bolmagynda eýeleýän orny örän uludyr.
Döwletiň ösüş derejesine baha berlende onuň ykdysady görkezijile
rine salgylanmak bolar. Islendik döwletiň alyp barýan syýasatynyň esasy
maksady: dürli ugurlarda ösüşleri gazanyp, ilatyň ýaşaýyş derejesini ýo
karlandyrmak, biziň ýurdumyz hem şolaryň hatarynda. Bu barada aýdylan
da, munuň üçin kuwwatly ykdysadyýetiň bolmagy zerur. Bilim ulgamyny
ösdürmek ilatyň intellektual derejesini ýokarlandyrmak, häzirki zaman iň
täze tehnologiýalary özleşdirmek, öňdebaryjy dünýä tejribelerinden ugur
alyp inowasiýalary ulanmak, tebigy baýlyklardan has netijeli peýdalanmak,
iş orunlaryny kopeldip, önümçiligi güýçlendirip, ondürijilik güýjüni ýokar
landyrmak, ekologiýa taýdan daş gurşawy goramak bilen amatly şertleri
döretmek, sosial derejesini ýokarlandyrmak bilen medeni we ruhy gym
matlyklary aňlatmak, bu zatlaryň ählisi ykdysadyýetiň özgermegine itergi
berýär, we onuň ösmeginiň hereketlendiriji güýji hökmünde çykyş edýär.
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasy Durnukly ösüşi üp
jün etmekde dürli ugurlarda amala aşyrylmaly işleri özüne gurşap alýar.
Maksatnamada Durnukly ösüşiň döwlet syýasaty, ýagny makroykdysady,
maýagoýum, salgyt-býudjet, pul-karz, daşary ykdysady, sanly ykdysadyýet
syýasaty öz beýanyny tapýar.
Hemmämiziň bilşimiz ýaly, soňky ýyllarda Hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda informa
sion tehnologiýalara has hem aýratyn üns berilýär. Maglumat-aragatnaşyk
tehnologiýalarynyň mümkinçiliklerini giňden peýdalanyp, ýurdumyzyň in
formasion infrastrukturasyny ösdürmekde uly işler alyp barylýar.
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Adamzadyň häzirki ýaşaýan zamanasyny tehnologiyalar, aýratyn hem
informasion tehnologiýalar eýýamy diýip atlandyrsak ýalňyş bolmaz di
ýip pikir edýärin. Häzirki döwürde adamzat siwilizasiýasynyň durmuşynda
dürli kompýuter we aragatnaşyk tehnologiýalary biziň daşky gurşawymyzy
gurşap alýar. Häzirki zaman jemgyýetiniň durmuşyny internet we başga
aragatnaşyk ulgamlaryndan, kompýuter tehnologiýalaryndan aýratyn göz
öňüne getirmek kyn.
Biziň döwrümizde jemgyýetiň ýaşaýyş-durmuşyna maglumatyň tä
siri we onuň ähmiýeti örän uludyr. Siwilizasiýanyň kämilleşmegi bilen
adamzadyň öndürýän we sarp edýän maglumatynyň göwrümi batly ulal
ýar. Şol sebäpden maglumaty alyş-çalyş we işläp taýýarlamak üçin amat
ly serişdeleriň gerek bolmagy ýüze çykýar. Ösýän ykdysadyýetiň önü
miniň netijesinde, döreýän uly göwrümdäki maglumaty kabul etmegiň,
ugratmagyň we üstünde işlenilmeginiň örän gysga wagtyň dowamynda
amala aşyrylmaklygynyň zerurlygy, informasion ulgamlaryny emele ge
tirýän enjamlaryň, programma üpjünçiliginiň döwrebap we ýokary hilli
bolmagyny, şeýle hem dürli informasion ulgamlaryň arasyndaky, maglu
mat alyş-çalyş edýän serişde hökmünde çykyş edýän we olary bir infor
masion ulgamyna birikdirip, bitewi informasion infrastrukturasyny emele
getirýän, aragatnaşyk ulgamlarynyň dünýä standartlaryna laýyk gelýän
örän ýokary tizlikli bolmagyny talap edýär.
Adamzadyň ýaşaýşynyň döwamynda wagtyň geçmegi bilen dürli teh
nologiýalar peýda bolup, olar biziň durmuşymyza giňden ornaşyp ýaşaý
şymyzyň aýrylmaz bölegine öwrülýär. Maglumat tehnologiýalary hem şo
laryň biri bolup, ol iň çalt depginde ösýän we özgerýän tehnologiýa bolup
durýar we gün-günden dürli tehnologiýalar oýlap tapylýar, hatda emeli
aňyň alamatlaryna eýe bolan tehnologiýalar hem özleşdirilip ornaşdyrylyp
başlandy. Häzirki zaman jemgyýetiniň ýaşaýyş durmuşyny maglumat teh
nologiýalaryndan aýratyn göz öňüne getirmek mümkin däl. Nirä barsaň,
haýsy tarapa göz aýlasaň, kompýuter, aragatnaşyk tehnologiýalaryna gabat
gelmezlik mümkin däl.
Biziň döwrümizde islendik döwletiň ykdysady kuwwatlygy üçin trans
port ulgamynyň möhüm ähmiýetiniň bolşy ýaly, sanly maglumat tehnologi
ýalaryň hem ahmiýeti uludyr. Sanly ykdysadyýet, global taýdan sanlaşdyr
ma bu adamzadyň geljegi däl, şu günki güni. Şonuň üçin hem ýurdumyzda
119

sanly ykdysadyýete geçmeklik we ony ösdürmek döwrüň talabyna laýyk
ädim ätmek meselesini öňde goýmalay.
Maglumat tehnologiýalarynyň biziň durmuşymyza giňden ornaşmagy
bilen ahli zatlaryň üýtgemegine getirýär. Internetiň ösmegi giňden ýaýra
magy, adamzadyň sosial durmuşyna täsir bildirip, medeniýetiniň aýrylmaz
bölegine öwrülip, wirtual giňişlikde özboluşly bir parallel dünýäni emele
getirýär.
Dürli tehnologiýalaryň ösmegi diňe bir adamzadyň ýaşaýşynyň hili
ni ýokarlandyrmak ýeňilleşdirmek, alyp barýan işini has netijelendirmek
bilen bagly bolman, şeýle hem, bilim ulgamynda, kanunçylykda, howpsuz
lyk, ruhy we medeni gymmatlyklar babatynda dürli meseleleri döredýär.
Köp zatlaryň awtomatizirleşdirilen görnüşinde alnyp barylmagy we teh
nologiýalarynyň ösmeginden gelip çykýan başga ýagdaýlaryň sebäp bol
magy bilen baglylykda, hünärleriň köpüsiniň ýitmegine we täze hünarleriň
emele gelmegine getirýär. Şol sebäpden bilim ulgamyny kämilleşdirmek,
täze dersleri girizmek, ýurdumyzy ykdysady we durmuş taýdan kuwwaty
ny artdyrmakda, uly wezipeleriň biri bolup durýar.
Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň durnukly ösüşini üpjün etmek, hukuk
we şahsy taraplaryň bähbitlerini töwekgelliklerden goramagyň has netijeli
usulyny döretmek şeýle hem, ätiýaçlandyryş işini döwlet tarapyndan düz
günleşdirmegi has-da kämilleşdirmek işleri amala aşyrylýar.
Geljekki ýyllarda Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy halkara derejesin
däki ýokary hünärmenli ösen Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna öwrül
mek bilen döwletiň ykdysadyýetiniň durnukly ösmegini doly kepillendirer.
Hukuk we şahsy taraplaryň emläk we beýleki bähbitlerini ätiýaçlandyryş
goragy bilen üpjün eder we olaryň ätiýaçlandyryşa bolan isleglerini doly
kanagatlandyrar.
Pursatdan peýdalanyp, Hormatly Prezidentimize döwletimiziň ykdy
sadyýetiniň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen pähimli işlerinde üstün
likler, berk jan-saglyk, uzak ömür, şeýle hem, döwletimiziň we halkymy
zyň bähbidini goramakda ähli alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw
edýäris.
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D. Kömekow,
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Bank işlerini awtomatizasiýalaşdyryş
müdirliginiň Bank tehnologiýasy bölüminiň başlygy
SANLY BANK HYZMATLARYNY
ORNAŞDYRMAKLYGYŇ MÜMKINÇILIKLERI
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň
parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň bank ulgamynda durnukly dur
muş-ykdysady ösüşi üpjün etmäge, hyzmatlaryň hilini has-da kämilleş
dirmäge, görnüşini artdyrmaga, şol sanda bank ulgamyna jemgyýetde uly
gyzyklanma eýe bolan sanly bank tehnologiýalaryny işjeň ornaşdyrmaga
gönükdirilen anyk wezipeler durmuşa geçirilýär. Halk köpçüligi üçin ýoka
ry ähmiýetli amatlyklary üpjün edýän nagt däl hasaplaşyklaryň tehnologi
ýalaryny ornaşdyrmak boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Dünýä tejribe
siniň gazananlaryny nazara almak bilen ýurdumyzda bank kartlary arkaly
hödürlenilýän bank amallarynyň sany yzygiderli artdyrylýar, geçirilýän
tölegleriň goraglylygy we howpsuzlygy üpjün edilýär.
Häzirki zaman innowasion ösüşiň önümi bolan maglumat we aragat
naşyk tehnologiýalarynyň banklara ornaşdyrylmagy olaryň işiniň döwre
baplaşmagyna, häzirki zaman bankynyň keşbiniň emele gelmegine, olaryň
iş gurallarynyň kämilleşmegine, müşderiler bilen aragatnaşyk usullarynyň
döwrebaplaşmagyna oňyn şert döredýär. Bazar ykdysadyýetiniň häzirki
şertlerinde bank işini innowasion tehnologiýalarsyz göz öňüne getirmek
mümkin däldir. Sebäbi, bank hyzmatlarynyň hilini kesgitleýän täze önüm
ler bank işjeňliginiň esasy görkezijileriniň biri bolup durýar.
Ýurtda milli sanly ulgamyň döredilmegi, ilkinji nobatda, ilatymyzyň
maddy hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmaga oňaýly täsirini ýetirer, nagt
däl görnüşli tölegler amala aşyrylanda ykjamlyk we amatlylyk ýaly häsi
ýetleri özünde jemleýän häzirki zaman, amatly we howpsuz gurallary hö
dürlemäge mümkinçilik berer.
Dünýä ykdysadyýetiniň ösen bäsleşikli bazarynda bank müşderileri bi
len gatnaşyklary has-da pugtalandyrmak, täze müşderileriň ünsüni çekmek
üçin innowasion tehnologiýalary ulanmak wajyp hasaplanylýar. «Müşde
riniň islegi ähli zatdan öňde» ýörelgesi bank ulgamyny üstünlige eltýän
ýoldur. Müşderiniň bank tarapyndan hödürlenýän hyzmatlardan hoşally
gy, bankyň düşewüntliligini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda özüniň bäs
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deşlerini ýeňip geçmekde hem esasy gural hasaplanylýar. Ösüşe okgunly
banklar müşderileriň dürli görnüşli isleglerini anyklamak we olary kana
gatlandyrmak üçin kämil tehnologiýalary ornaşdyrmaga borçludyr. Bank
ulgamyna ornaşdyrylýan sanly tehnologiýalaryň döredýän amatlyklary
müşderiler bilen has ýakyndan hyzmaşdaşlyk etmäge we olaryň isleglerini
kanagatlandyrmaga, bank telekeçiligini giňeltmäge ýardam berýär. Başga
ça aýdylanda, sanly ykdysadyýete geçilmegi bank hyzmatlaryny täze de
rejä çykarmaga mümkinçilik berýär, şunlukda täze müşderiler çekilýär we
olara hyzmat etmek üçin harajatlar peselýär. Şeýle hyzmatlaryň biri hök
münde distansion (menzilara) bank hyzmaty çykyş edýär.
«Menzilara bank hyzmaty» diýen adalga 1980-nji ýylyň başlarynda
döreýär we şondan bäri maliýe institutlarynyň arasynda hem, bütin dünýä
de müşderileriň arasynda hem barha giňden ykrar edilýär. Menzilara bank
hyzmaty – bu müşderilere banka gelmezden bank amallaryny amala aşyr
mak mümkinçiligi bermekdir. Distansion bank hyzmatynyň ýerine ýetiriş
usullarynyň nukdaýnazaryndan şu görnüşlerini belläp bolýar:
- Internet-bank – Internet ulgamynyň üsti bilen bank kart tölegleriniň
esasynda menzilara hyzmatlaryny ýerine ýetirmek;
- mobil-bank – Internet ulgamynda bank tarapyndan taýýarlanylan ýörite
mobil goşundysynyň üsti bilen menzilara bank hyzmatlaryny ýerine ýetirmek;
- edara görnüşli taraplar we telekeçiler üçin Internet-bank – Internet
ulgamynyň üsti bilen edara görnüşli taraplar we telekeçiler üçin menzilara
bank hyzmatlaryny ýerine ýetirmek.
Häzirki wagtda menzilara bank hyzmatlary dünýäde giňden ýaýran
hem-de isleg bildirilýän görnüşi – bu «Internet-bank» hyzmatydyr.
Ilat arasynda ykjam aragatnaşyk gurallarynyň we Internetiň giňden
ýaýramagy, şeýle hem olaryň maliýe taýdan sowatlylygynyň ýokarlan
magy – bir tarapdan, banklara ynamy ýokarlandyrmaga we häzirki zaman
bank hyzmatlarynyň islegli bolmagyna, beýleki tarapdan bolsa – öz müş
derileriniň zerurlyklaryny ýokary derejede kanagatlandyrmaga çemeleşýän
Türkmenistanyň karz edaralaryna hödürlenilýän menzilara hyzmatlaryň
görnüşleriniň toplumyny özünde ornaşdyrmak we yzygiderli giňeldip dur
mak mümkinçiligini döredýär.
Amallary menzilara ýerine ýetirmek iki tarap üçin hem: müşderä-de,
banklara-da bähbitli bolup durýar. Häzirki wagtda müşderiler gije-gündiziň
dowamynda, islendik wagtda we islendik ýerde elýeter enjamlaryň (Inter
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nete birikdirilen kompýuteriň, ykjam telefonyň, planşetiň) üsti bilen amal
laryň giň toplumyny ýerine ýetirmek mümkinçiligini alýarlar. Banklar bol
sa, öz gezeginde, müşderilere hyzmat etmegiň adaty görnüşlerinde döreýän
harajatlary tygşytlamagyň hasabyna, şeýle hem ýurduň tutuş çäginde köp
sanly şahamçalary açmazdan müşderileriň uly sanyny çekmek mümkinçili
giniň döremegi bilen bäsdeşlerinden artykmaçlyk gazanýarlar.
«Internet-bank» we «Mobil-bank» ulgamlarynyň esasy artykmaç ta
raplary olaryň amatlygydyr, tygşytlylygydyr, ýagny Bütindünýä Internet
toruna birikdirilen adaty kompýuteriň, ykjam telefonyň ýa-da planşetiň üsti
bilen öz hasaplaryny uzak aralykdan dolandyryp bilýär.
Häzirki wagtda fiziki taraplar üçin menzilara bank hyzmatlaryny («In
ternet-bank», «mobil-bank» bank hyzmatlary) karz edaralarynda, şeýle hem
ýurdumyzyň welaýat şahamçalarynda birikdirip bolýar. «Internet-bank» ul
gamyň hyzmatlaryny birikdirmek üçin müşderä hyzmat ediji bankyň bö
lümine ýüz tutmak zerurdyr, bellenilen nusgadaky arzany doldurmaly we
«Internet-bank» hyzmatyny birikdirmek hakynda şertnama gol çekmelidir.
Ulgamda hasaba alnandan soňra müşderi degişli bankdan ulgama ilkin
ji gezek girmek üçin zerur bolan gizlin (konfidensial) maglumatlary özünde
saklaýan SMS-habary alar we «Mobil-bank» ulgamynda ýagny deslapdan
hyzmat ediji bankyň internet sahypasyndan ýa-da mobil programma üpjün
çiliginiň ýörite dükanlaryndan (Play Market, App Store we başg.) IOS ýa-da
Android operasion ulgamynda işleýän ykjam telefonlar ýa-da planşetler
arkaly bank amallaryny ýerine ýerine ýetirip bilýär.
«Internet-bank» hem-de «Mobil-bank» hyzmatlaryndan peýdalanýan
bank müşderileri (fiziki taraplar):
- maglumat hyzmaty – kart hasaplary boýunça maglumatlary we gö
çürmeleri bermek, ýerine ýetirilýän bank amallary barada habarnamalary
ýollamak, bankyň täzelikleri we habarlary görmek;
- töleg hyzmaty – tölegleri amala aşyrmak, şol sanda müşderiniň öňün
den meýilleşdirilen tertibi boýunça tölegler, ýagny «Altyn Asyr» aragatna
şyk ulgamynyň we «CDMA» hyzmatlarynyň töleglerini, öý telefony, kabel
telewideniýe (IP-TV) we «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ýapyk görnüşli
paýdarlar jemgyýetiniň hödürleýän Internet, öý telefon we IP-TV hyzmat
lary üçin töleglerini, lukmançylyk ätiýaçlandyrylyş hyzmatlarynyň töleg
lerini, Türkmenistanyň karz edaralarynda alnan karzlaryň esasy bergisini
gaýtarmak we olara hasaplanan göterimleri tölemek;
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- kart hasaplary bilen işlemek boýunça hyzmaty (kartlary blokirleme
we blokdan açmak, nagt pul almaga özbaşdak çäk goýmak, başga çäklen
dirmeleri goýmak, SMS-habar bermek hyzmatlaryny birikdirmek) ýaly ar
tykmaçlyklardan peýdalanyp bilerler.
«Internet-bank», «Mobil-bank» ulgamlaryny birikdirmek hyzmatlary
«Altyn Asyr» töleg ulgamynyň bank kartlaryny saklaýjylaryň ählisi boýun
ça elýeterlidir.
Häzirki wagtda «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan tele
keçiler üçin niýetlenen «Internet-bank» hyzmatlaryny ornaşdyrmaga gö
nükdirilen işler alnyp barylýar. Bu ulgamyň ornaşdyrylmagy ýurdumyzyň
işewür jemgyýetçiligine banka barmazdan nagt däl hasaplaşyklary amala
aşyrmaga mümkinçilik berer. Şeýle hem, bank hyzmatlarynyň elýeterliligi
ni üpjün eder, telekeçilere we edara görnüşli taraplara ýerine ýetirilýän hyz
matlaryň hilini ýokarlandyrmaga ýardam berer, ýurdumyzyň töleg-hasapla
şyk ulgamyny kämilleşdirer, ýurtda nagt däl pul dolanyşygyny tizleşdirer,
döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň sanlylaşdyrylmagy bilen baglanyşykly
işleri işjeňleşdirmek üçin batly itergi berer.
«Internet-bank» hyzmatlaryndan peýdalanýan edara görnüşli taraplar
we telekeçiler (ýuridiki taraplar):
- tölegleri amala aşyrmak üçin bankyň bölümçelerine barmak zerurly
gynyň ýoklugynyň hasabyna serişdeleri we wagty tygşytlamak;
- tölegleri geçirmegiň amatlygy: üpjün edijiler, edara görnüşli taraplar
we telekeçiler bilen hasaplaşyklary geçirmek üçin töleg resminamalaryny
taýýarlamak we ugratmak, şeýle hem gysga wagtyň (birnäçe minutyň) do
wamynda beýleki islendik hyzmatlar üçin tölegleri geçirmek;
- netijelilik: kagyzly has az iş, töleg tabşyryklarynda ýalňyşlyklaryň
ýüze çykarylan halatynda olaryň operatiw düzedilmegi;
- resminamalaryň rekwizitleriniň awtomatik barlagy (hasaplaryň bel
gileri, alyjynyň SŞB, alyjynyň banklarynyň rekwizitleri we ş.m);
- nusgalaryň ulanylmagy: töleg tabşyryklaryny gaýtadan ýa-da yzy
giderli geçirmek üçin töleg resminamasynyň elektron kagyzyny saklamak
mümkinçiligi;
- gyzyl pullaryň hümmeti barada, bankyň täze hyzmatlary boýunça,
bankyň tariflerinde ýa-da hyzmat ediş şertlerinde üýtgeşmeler bolanda ope
ratiw maglumaty almak;
124

- dürli görnüşli walýutalaryň konwertirlenmegi üçin ulgamda Onlaýn
talap arzalaryny bermek;
- karz almak üçin ulgamda Onlaýn talap arzalaryny bermek;
- işgärleriň kart hasaplaryna aýlyk haklarynyň göni geçirilmegi;
- hasabyň ýagdaýynyň hemişelik gözegçiligi;
- hyzmatlaryň elýeterliliginiň ýönekeýligi ýaly artykmaçlyklardan peý
dalanyp bilerler.
Menzilara bank ulgamynyň ornaşdyrylmagy ýurdumyzyň ykdysady
ýetiniň sanlylaşdyrylmagynda möhüm orny eýeläp, nagt däl görnüşde ýe
rine ýetirilýän bank amallarynyň hilini ýokarlandyrmaga, goraglylygyny
üpjün etmäge mümkinçilik berer.
Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Ykdysady, maliýe we bank ulgam
laryny ösdürmegiň 2019–2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna» hem-de
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
Konsepsiýasyna» laýyklykda, ilatyň nagt däl hasaplaşyklardan peýdalan
maklaryny höweslendirmek maksady bilen, ýurdumyzyň karz edaralary ta
rapyndan söwda we jemgyýetçilik nokatlarynda geçirilýän hasaplaşyklar
üçin höweslendiriji («Cash-back») hyzmatlary ornaşdyrmak boýunça hem
degişli işler alnyp barylýar.
Mundan başga-da, ýerine ýetirilýän tölegleriň howpsuzlygyny üpjün
etmek maksady bilen gorag üpjünçiligi has-da kämilleşdiriler. Maglumat
tehnologiýalary, sanly ykdysadyýet, maglumat howpsuzlygy ýaly ugur
lar boýunça daşary ýurt tejribesini öwrenmek boýunça hyzmatdaşlyklar
dowam etdiriler. Nagt däl hasaplaşyklaryň gerimi giňeldiler hem-de hyz
matlaryň hili has-da ýokarlandyrylar. Nagt däl görnüşde dürli salgyt we
ýygymlary, ätiýaçlandyryş töleglerini we beýleki tölegleri geçirmek ýola
goýlar. Şeýle hyzmatlaryň sanynyň artdyrylmagy we ilatyň bu hyzmatlar
dan peýdalanmaga işjeň gatnaşmagy kart eýeleriniň wagtyny we maliýe
serişdelerini tygşytlamaga mümkinçilik bermek bilen, milli ykdysadyýeti
miziň sazlaşykly işine hem oňyn goşant goşar.
Jemläp aýdanymyzda, Hormatly Prezidentimiziň milli ykdysadyýeti
mizi sanly ulgama geçirmek babatdaky anyk, çuňňur oýlanyşykly we ylmy
taýdan esaslandyrylan strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi diňe bir ýurdu
myzyň esasy ykdysady görkezijileriniň ösüş depginlerini ep-esli ýokarlan
dyrmaga ýardam etmek bilen çäklenmän, eýsem, milli ykdysadyýetimizi
täze derejelere çykarmaga mümkinçilik berer.
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Ý. Küläýew,
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky
Döwlet gullugy akademiýasynyň
«Döwlet we halkara hukugy» kafedrasynyň uly mugallymy
TÜRKMENISTANDA SANLY YKDYSADYÝETI
ÖSDÜRMEGIŇ WE ELEKTRON RESMINAMA
DOLANyŞYGYNA GEÇMEGIŇ KANUNÇYLYK ESASLARY
«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda häzirki zaman talap
laryna laýyklykda, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenis
tanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek we ähli ulgamlary elektron resminama
dolanyşygyna geçirmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär.
Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 27-nji fewralynda sanly wi
deoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Berka
rar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistanda 2019–2025-nji
ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» bellenen wezi
peleri ýerine ýetirmek maksady bilen guramaçylyk hukuk görnüşine gara
mazdan, ähli döwlet edaralary we döwlete dahylsyz taraplar elektron resmi
nama dolanyşygy ulgamyny hem-de Internet Web-saýtlary 2021-nji ýylyň
ýanwar aýyna işe girizmek boýunça ýörite karara gol çekdi. Gahryman
Arkadagymyzyň 2020-nji ýylyň 18-nji martynda köpçülikleýin habar beriş
serişdelerini we resminama dolanyşygyny sanlylaşdyrmak boýunça geçiren
iş maslahatynda 2020-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli sanly ulgama geçmegi,
aýratyn hem, bu babatda hökümetiň işi üçin şertleri döretmek boýunça işle
ri tamamlamagyň möhletini kesgitledi.
Döwlet dolandyryşynda degişli meseleler we wezipeler ýerine ýetirilen
de hökmany kanunçylyk esasynda amala aşyrylýar. Türkmenistanda sanly
ykdysadyýeti ösdürmek we sanly ulgamy durmuşa geçirmeklik hem Türk
menistanyň degişli kanunlary we kadalaşdyryjy hukuk namalary esasynda
alnyp barylýar hem-de kanunçylyk binýady yzygiderli kämilleşdirilýär.
2020-nji ýylyň 14-nji martynda geçirilen Mejlisiň altynjy çagyrylyşy
nyň dokuzynjy maslahatynda «Elektron resminama, elektron resminama
dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul
edildi. Bu kanunyň güýje girmegi bilen 2000-nji ýylyň 19-njy dekabrynda
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kabul edilen «Elektron resminama hakynda» Türkmenistanyň Kanuny güý
jüni ýitirýär. Bu Kanun elektron resminamalaryň, elektron resminamalaryň
dolanyşygynyň we sanly hyzmatlaryň hukuk ýagdaýyny, olara bildirilýän
esasy talaplary kesgitleýär hem-de bu çygyrda ýüze çykýan gatnaşyklary
düzgünleşdirmäge gönükdirilendir.
Ozalky hereket eden «Elektron resminama hakynda» Türkmenistanyň
Kanuny 5 bapdan 25 maddadan ybarat bolup, düzgünleşdirýän hukuk gat
naşyklary boýunça çäkli bolup durýardy. Täze kabul edilen Kanunyň esasy
aýratynlyklarynyň biri hem jemi 9 bapdan 58 maddadan ybarat bolup, sanly
ulgamy durmuşa geçirmegiň häzirki zaman we gelejekki talaplarynyň göz
öňünde tutulmagy hem-de düzgünleşdirýän hukuk gatnaşyklarynyň köpta
raplaýynlygydyr.
Bu kanunyň kabul edilmegi bilen elektron resminama, elektron res
minama dolanyşygy we sanly hyzmatlar boýunça onlarça täze adalgalar
hem-de düşünjeler ilkinji gezek hukuk ulanyjylyk işine girizildi, ýagny: ad
resat, köpugurly «Bir penjire» ulgamy, elektron habar, elektron maglumat,
elektron sanly gol, korporatiw maglumat ulgamy, sanly hyzmatlar we beý
lekiler. Şeýle hem Kanun aýratyn öz hereket edýän çygry boýunça elektron
resminamalar döredilende, işlenip taýýarlanylanda, iberilende, berlende,
alnanda, saklanylanda, peýdalanylanda, goralanda, täzelenende, gözlenen
de, ýygnalanda, ýaýradylanda, gabalanda we ýok edilende hem-de sanly
hyzmatlar bilen bagly ýüze çykýan gatnaşyklara degişlidir.
Ähli döwlet edaralary we döwlete dahylsyz taraplar özleriniň elektron
resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar bilen baglanyşykly işlerinde,
agzalan kanunyň kadalaryny gyşarnyksyz berjaý etmegi üçin we ony dur
muşa geçirmekde ýörite düşündiriş usulyýet-okuwlarynyň guralmagy uly
ähmiýete eýe bolar.
Elektron resminama diýlip – agzalan kanunyň maksatlary üçin maglu
mat tehnologiýalary esasynda elektron görnüşde taýýarlanylan, özündäki
habar elektron maglumat görnüşinde bellenen, elektron maglumat göteri
jide elektron sanly şekilde berlen, mazmunly we elektron sanly gol arkaly
hakykylygy tassyklanylan resminama aýdylýar. Elektron resminama bara
daky kadalar kanunyň II babynda ýerleşip, 4-nji maddadan 17-nji madda
lary aralygyny öz içine alýar. Onda, esasan, elektron resminama bildirilýän
talaplar, elektron resminamalaryň görnüşleri, gurluşy, rekwizitleri, nusga
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sy, hukuk derejesi, goragy, arhiwlerde saklanyşy we subutnama hökmünde
ulanylmagy ýaly düzgünler berkidilýär.
Kanunyň 7-nji maddasynda elektron resminamalaryň rekwizitleri kes
gitlenilýär, ýagny elektron resminamada esasy bolmaly maglumatlar belle
nilýär: resminamanyň ady, resminamanyň döredilen senesi, resminamanyň
bellige alnan senesi, elektron sanly gol, sözbaşy, esasy resminamanyň we
oňa goşundylaryň sahypalarynyň sany, adresatyň ady, adresatyň wezipesi
niň ady (bolan mahalynda), elektron resminamanyň iberijiniň – ýuridik şah
syň ady ýa-da fiziki şahsyň familiýasy, ady, atasynyň ady, elektron resmi
namany iberijiniň poçta we elektron salgysy. Sanalyp geçilen rekwizitleriň
içinde elektron gol hökmany rekwizit hasaplanylýar we başga-da elektron
resminama dolanyşygynyň subýektleriniň ylalaşygy bilen elektron resmi
namanyň beýleki rekwizitleri hem bellenilip bilinýär. Kanunda elektr on
resminamalar diňe elektron görnüşde bolup, kagyz göterijide nusgasynyň
bolup biljekdigi bellenilýär.
Elektron resminamalaryň hem-de şahsy maglumatlaryň goraglylygyny
üpjün etmek kanunyň 11-nji we 46-njy maddalarynda berkidilýär. Şeýle
hem bu kanun maglumatlaryň goraglylygyny üpjün etmek boýunça 2014-nji
ýylyň 3-nji maýynda kabul edilen «Maglumat we ony goramak hakynda»
hem-de 2017-nji ýylyň 20-nji martynda kabul edilen «Şahsy durmuş ba
rada maglumat we ony goramak hakynda» Türkmenistanyň kanunlaryna
salgylanýar.
Elektron resminamalary saklamak we elektron resminamalaryň arhiw
leri baradaky kadalar kanunyň 13-nji maddasynda beýan edilip, Elektron
resminamalary maglumatyň elektron göterijisinde saklamagyň möhleti ka
gyz göterijidäki degişli resminamalar üçin, Türkmenistanyň kanunçylygyn
da bellenilen möhletden az bolmaly däldir diýlip bellenilýär. Elektron res
minamalaryň arhiwlerini döretmek we saklamak milli kanunçylykda täze
kadalaryň girizilmegine getirer.
Bu kanunda, esasan hem, elektron resminamalaryň dolanşygynyň mak
satlary, wezipeleri, ýörelgeleri, subýektleri hem-de elektron resminama do
lanyşygynyň guralyşy we işleýşi baradaky kadalar III we IV baplarda ber
kidilip, Döwlet häkimiýet edaralarynyň pudagara we pudaklaýyn elektron
resminama dolanyşygyny düzgünleşdirýär.
Türkmenistanda elektron resminama dolanyşygynyň girizilmegi bilen
döwlet dolandyryş tejribesinde ilkinji gezek elektron sanly gollar ulanyşa
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giriziler. Bu kanunda hem elektron sanly gol baradaky wajyp kadalar öz be
ýanyny tapýar. Elektron sanly gol elektron resminamanyň umumy bölegini
düzýän maglumaty hem-de elektron resminamanyň hakykylygyny we bite
wüligini tassyklamak üçin niýetlenendir. Elektron sanly gol diýlip – elekt
ron sanly goluň şahsy açaryndan peýdalanyp, deslapky maglumatlary belli
bir kriptografik özgertmegiň netijesinde alnan we elektron sanly goluň açyk
açaryndan peýdalanylanda, şol maglumatlaryň degişliligini, hakykylygyny
hem-de bitewüligini tassyklamaga mümkinçilik berýän, elektron resmina
manyň rekwiziti bolup durýan elektron sanly nyşanlaryň yzygiderliligine
aýdylýar.
Kanuna laýyklykda, elektron sanly goly kimler edinip biler, fiziki şahs
lar, şol sanda ýuridiki şahlaryň ygtyýarly wekili kanunda bellenilen talap
lary berjaý etmek bilen edinip biler. Elektron sanly goly edinmeklik üçin
elbetde kämillik ukyplylygy zerur şertleriň biri bolup durýar. Kämillik ýa
şyna ýetmedik raýatlaryň elektron sanly goluň serişdelerini edinmegi, ser
tifikaty almagy we elektron sanly goluň şahsy açaryndan peýdalanmagy
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar. Elektron san
ly gola eýelik etmek üçin elektron sanly goly bellige alyş we tassyklaýyş
merkezinden sertifikat alynmaga degişlidir.
Sertifikatyň eýesi diýlip – sertifikatda görkezilen elektron sanly goluň
açyk açaryna laýyk gelýän elektron sanly goluň şahsy açaryna kanuny eýe
lik edýän, adyna sertifikat berlen fiziki ýa-da ýuridik şahsa aýdylýar. Hatda
daşary ýurt sertifikaty bar bolan elektron sanly gol Türkmenistanyň çägin
de Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda, elektron sanly gol
diýlip ykrar edilýär.
Gelejekde bu kanun esasynda Türkmenistanda elektron sanly goly bel
lige alyş we tassyklaýyş ýörite merkezleri dörediler. Türkmenistanyň ka
nunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahs ýa-da ýuridik şahsyň aýry
başgalanan düzüm birligi elektron sanly goly bellige alyş we tassyklaýyş
merkezi bolup biler. Elektron sanly goly bellige alyş we tassyklaýyş merke
ziniň döredilmegi üçin, milli howpsuzlyk edaralary tarapyndan Türkmenis
tanyň kadalaşdyryjy hukuknamalary esasynda berlen ýörite rugsatnamanyň
bolmagy hökmany hasaplanylýar. Zerur mahalynda döwlet edaralary Türk
menistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşyp, degişli pudagyň we sebitiň
kärhanalaryna, edaralaryna we guramalaryna, şol sanda fiziki şahslara hyz
9. Sargyt № 2692
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matlary edýän öz elektron sanly goly bellige alyş we tassyklaýyş merkez
lerini kesgitläp biler.
Her bir resmileşdirilen elektron sanly gol üçin elektron sanly goly bel
lige alyş we tassyklaýyş merkezinden sertifikat almak zerur bolup durýar.
Şeýle hem bu kanunda sertifikatlary bermegiň, ýatyrmagyň, yzyna alma
gyň, gabamagyň we dikeltmegiň düzgünleri berkidilýär. Elektron sanly go
ly bellige alyş we tassyklaýyş merkezi sertifikatyň eýesiniň ol tarapyndan
berlen resminamalardaky şahsy maglumatlarynyň şahsy maglumatlar we
olary goramak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda goral
magyny üpjün edýär.
Bu kanunyň esasy ugurlarynyň biri hem sanly hyzmatlar bolup durýar.
Bu günki günlerde Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalarynyň neti
jesinde Türkmenistanda sanly ulgamy ösdürmekde, ähli ulgamlary sanly
laşdyrmakda we döwlet tarapyndan edilýän hyzmatlary, elektron söwdalary
durmuşa geçirmekde bimöçber işler amala aşyrylýar.
Döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, gaý
ry ýuridik we fiziki şahslar, şol sanda kiçi we orta telekeçiligiň subýekt
leri tarapyndan hyzmatlaryň sanly görnüşde edilmegi bilen baglanyşykly
hukuk gatnaşyklary şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy
hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýär. Mälim bolşy ýaly, sanly hyzmatla
ryň ähli görnüşleri Internetde döredilen ýörite saýtlar arkaly amala aşyryl
ýar. Häzirki wagtda döwlet hyzmatlarynyň we döwlete dahylsyz taraplaryň
sanly hyzmatlary etmekde onlarça ýörite saýtlar hereket edýär. Hormatly
Prezidentimiziň Karary bilen tassyklanylan «Türkmenistanda 2019–2025-nji
ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda göz
öňünde tutulan möhletiň çäginde sanly hyzmatlaryň ençeme görnüşleri dur
muşa ornaşdyrylar we gerimi giňeldiler.
Sanly hyzmatlaryň maksatlary ilata hem-de kiçi we orta telekeçiligiň
subýektlerine döwlet hyzmatlaryny etmegiň has netijeli usullaryny saýla
mak; kiçi we orta telekeçiligiň subýektleri tarapyndan ilata hyzmatlaryň
edilmeginiň has netijeli usullaryny saýlamak; döwlet hyzmatlaryndan hem-de kiçi we orta telekeçiligiň subýektleriniň hyzmatlaryndan peýdalany
landa, raýatlaryň öz-özüňe hyzmat etmek mümkinçiliklerini goldamak we
giňeltmek; sanly görnüşdäki hyzmatlardan peýdalanylanda raýatlaryň teh
nologik habarlylygynyň we hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyny üpjün
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etmek; sanly görnüşdäki hyzmatlardan peýdalanylanda, geografik ýerleşi
şiň faktorynyň täsirini peseltmek bolup durýar.
Bulardan başga-da, Türkmenistanyň milli kanunçylygynda ilkinji ge
zek elektron resminamalaryň kazyýetde we beýleki ygtyýarly edaralarda öz
ähmiýeti boýunça ýazmaça subutnamalara deň derejede subutnama diýlip
ykrar edilmegidir. Bu kanun hormatly Prezidentimiziň döwletimiziň sanly
ulgamyny ösdürmekdäki alyp barýan syýasatyny durmuşa geçirmekde esa
sy hukuk çeşmesi bolup hyzmat eder.
Hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, belent başy aman bol
sun, öz halkynyň eşretli durmuşy, aýdyň gelejegi üçin alyp barýan işleri
elmydama rowaçlyklara beslensin!
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A.Ýusupowa,
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň
Türkmenistanyň bankara pul biržasynyň
Söwdany gurnaýyş we marketing bölüminiň baş hünärmeni
SANLY YKDYSADYÝETDE ELEKTRON
HÖKÜMETINE GEÇMEGIŇ TAPGYRLARY
«Sanly ykdysadyýet» (digital economy) termini, ilkinji gezek 1995-nji
ýylda Massaçuset uniwersitetiniň amerikaly alymy, matematik-program
maçy Nikolas Negroponte tarapyndan işlenilip düzülýär. Ol maglumat
kommunikasion tehnologiýalarynyň intensiw ösüşiniň netijesinde täze yk
dysadyýetiň köne bilen deňeşdirilende artykmaçlyklaryny öz kärdeşlerine
düşündirmek üçin ulanýar.
Sanly ykdysadyýet – bu sanly maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary
nyň peýdalanylmagyna esaslanýan ykdysady gatnaşyklarynyň ulgamydyr.
Ol wagtyň we harajatlaryň tygşytlanmagy bilen bir hatarda girdejile
riň täze çeşmelerini ýüze çykarmaga, şeýle hem sanly gurşawda harytla
ryň we hyzmatlaryň global bazarlara çalt çykmak we dünýäniň islendik
ýerindäki sarp edijilere elýeterli bolmak mümkinçiligini ýokarlandyrma
ga ýardam berýär.
Ilata we işewürlere hökümet
hyzmatlarynyň hödürlenmegini
optimizasiýasy;
Raýatlar üçin hökümet
dolandyryş işiniň aç-açanlygyny
ýokarlandyrmak;

Maksatlary:

Raýatlaryň özbaşdak hyzmat
ulanyp biljek mümkinçiliklerini
giňeltmek we goldamak;

Ýurdy dolandyryş we
ýolbaşçylyk proseslerinde ähli
saýlawçylaryň gatnaşyjylyk
derejesini ýokarlandyrmak.

Geografik ýerleşiş faktorynyň
täsirini peseltmek;

E-hökümetiň kämilleşmegi
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Mysal üçin, ygtyýarnama almak üçin raýat edarlarda nobatda durman,
hökümetiň saýty arkaly özüniň indiwidual identifiksion belgisi bilen alyp
biler, şol ygtyýarnamany almak üçin beýleki resminamalar we maglumat
laryň hemmesini bolsa, awtomatik talaplaryň ýardamy bilen almak mesel
bolup durmaýar. Komunal hyzmatlary we jerimeleri bolsa öz bank kartyny
belgisi arkaly online töläp bolýar.
Sanly ykdysadyýetine geçmegiň tapgyrlary:
Sanly ykdysadyýete geçmekde elektron hökümeti ähmiýetli orny eýe
leýär. Elektron hökümeti bolsa – bu döwletiň häkimiýet edaralary, raýatlar,
guramalar we ykdysadyýetiň beýleki subýektleriniň arasyndaky sanly ara
gatnaşyklaryny gurnamak üçin tehnologiýalar toparynyň we guramaçylyk
çäreleriniň toplumyna diýilýär. Ýagny döwlet edaralarynyň işi, döwlet hyz
matlary barada raýatlara, işewürlere we döwlet häkimiýetiniň beýleki şa
halaryna maglumat bermegiň netijeli usuly bolup durýar. Bu ýerde, döwlet
bilen arza berijiniň arasyndaky şahsy özara işlemegini azaltmak we internet
arkaly mümkinçilikleri ýokary derejede ulanmak diýmekdir.
Dünýä tejribesinde sanly ykdysadyýetine geçmek prosesinde E-hökü
metini döretmek dört tapgyrdan ybarat bolup durýar: onuň her biri raýatlara
döwlet bilen özara gatnaşyk gurmaga ýardam berýär.
I tapgyry – informasion, ýagny maglumat tapgyrydyr. Bu döwürde elekt
ron hökümetiniň portaly işe girizilýär we maglumat bilen doldurylýar. Döw
let edaralaryň ilata hödürleýän olaryň işi we hyzmatlary barada maglumatlar
emele getirilýär. Muňa mysal edip, kadalaşdyryş hukuk namalaryny, şertna
malaryň gönüşleri barada maglumat, döwlet paçlaryny görkezip bolar.
II tapgyr – interaktiw, özara täsir ediş tapgyrydyr. Bu tapgyr elektron
hyzmatlarynyň portalynda hyzmatlary hödürlemegiň başlangyjy bolup çy
kyş edýär. Ulanyjy nobata durmak üçin wagt sarp etmezden dürli edaralar
dan kepilnama almak mümkinçiligi döredilýär, netijede, wagt tygşytlanýar.
Edil şu tapgyrda edaralaryň informasion ulgamyna döwlet maglumat baza
sy, elektron lisenzirleme girizilýär.
III tapgyr – tranzaksion, geleşik tapgyry. Bu tapgyrda raýatlar döwlet
paçlaryny we ýygymlaryny, kommunal hyzmatlary üçin tölegleri tölemek
lige mümkinçilik döredilýär. Telekeçiler üçin tranzaksion tapgyr wajyp bo
lup durýar, ýagny bähbitler aýdyň – bäsdeşligiň we tenderleriň aýdyňlygy
we aç-açanlygy ýokarlanýar.
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IV tapgyr – tranformasion, özgeriş tapgyrydyr. Bu tapgyrda – raýat
lara berilýän hyzmatlaryň ýokary derejede çaltlygy emele gelmeli. Edil şu
maksalatlara ýetmek üçin interaktiw we tranzaksion hyzmatlary ilata zerur
bolan umumy hyzmatlara birleşýär. Mysal üçin: çaganyň dogluşyny belli
ge almak we şol bir wagtda hemaýat puly üçin arza bermek we awtomatik
usulda çagalar bagyna nobata durmak hyzmatlary.
Hyzmatlary almak usullary
Hyzmatlar kanallary,
şeýle-de SMS arkaly
habar almak

Mobil goşundy: mobil saýt

Elektron hökümet
portaly
Smartfonlarda: mobil saýt

SMS

Adaty telefonda

Hyzmatlarynyň görnüşleriniň içinde habar bermek we duýdurmak
hyzmatlaryny mysal edip görkezmek bolar:
HABAR BERMEK
A.F.Aa-nyň üýtgemegi
barada maglumat

Iş orunlary
barada maglumat

Gozgalmaýan emlägi
almak üçin hukuklaryň
üýtgemegi

Ýaşaýyş jaý üçin nobatyň
üýtgemegi barada
maglumat

Ýol hereketiniň
düzgünleri barada
maglumat

Çagalar bagyna nobatyň
üýtgemegi barada
maglumat

Ilata hyzmat etmek merkezi barada resminamanyň taýýar bolmagy,
şeýle-de ýerine ýetirilmeginiň ýagdaýyny görmek
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DUÝDURMAK
Sürüji şahadatnamany
çalyşmak zerurlygy

Resminamany çalyşmak zerurlygy
(şahsyýetnama, pasport)

Maglumat üzňeligini aradan aýyrmak
Türkmenistanyň hemme
sebitleriniň ilatynyň kompýuter
sowatlylygyny ýokarlandyrmak

Mümkinçilikleri çäklendirilen ilaty okatmak
Ilata
komýuter
endiklerini
öwretmek

Connection Point
Ilata hyzat ediş
merkezi

Poçta bölümlerinde ilata
hyzmat ediş merkezleri

E-hökümet boýunça
kurslar we döwlet
hyzmatlaryny elektron
görnüşde almak

Hökümet edarasyna elektron görnüşinde ýüz tutulmagy:

Döwlet we ýerli häkimiýetiň hyzmatlarynyň ýeke-täk portaly – bu
elektron görnüşinde döwlet we ýerli häkimiýetiň hyzmatlaryny berýän,
şeýle-de döwlet we ýerli häkimiýetiň hyzmatlarynyň maglumatlary bilen
üpjün edýän döwlet maglumat ulgamydyr. Daşary ýurtda döwlet we ýerli
häkimiýetiň hyzmatlaryny elektron görnüşinde ulanmaklyk üçin islendik
internet-brauzer açyp, degişli portala (Mysal üçin: http//www.dowl.hyzm.
tkm) girip, registrirlenmeli. Aksiwasiýa üstünlikli gutaranyndan soňra, ra
ýat öz hususy kabinetine girip hyzmatlaryny ulanyp bilýär.
Saýtyň mysaly:
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DÝGG bergisi

Hyzmatlaryň görnüşleri
Salgyt üçin bergiler

Kazyýet bergisi

Online tölegi ulanyň
we jerimeler barada
habar almaklygy
sazlaň

Bergini barlamak üçin
şahsyýet belgiňizi
ýazmagyňyz ýeterlidir

Bergini barlamak üçin
adyňyzy, familiýaňyzy
we doglan senäňizi
ýazmagyňyz ýeterlidir

Lukmana ýazylmak

Nepaga gaznasyndaky şahsy hasabyň
ýagdaýy

Türkmenistanyň
raýatyna daşary
ýurt pasportynyň
resmileşdirilmegi

Saglyk öýüni saýlaň
we lukmana ýazylyň

Türkmenistanyň
raýatyna pasport
bermek ýa-da
çalyşmak
Pasport çalyşmak
üçin birnäçe sebäpler
bardyr...

Nepaga gaznasyna
hökmany töleg ulgamyndaky şahsy
hasabyňyzyň ýagdaýy
barada bilip bilersiňiz
Aragatnaşygyň hilli
Mobil aragatnaşygynyň
hiliniň kartasyny döretmeklige gatnaşyň
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Nobata durmazdan
özüňize we çagaňyza
daşary ýurt pasportyny
resmileşdiriň
Awtoulag serişdesiniň
hasaba alynmagy
Online arza tabşyryň

Türkmenistan Halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyň netijesinde
ýurduň ykdysady ösüş sektorynda täze sanly taslamalary ornaşdyrýar. Ýur
duň telekommunikasiýa ulgamynyň maddy-tehnika binýady kämilleşýär.
Maglumat Kommunikasion tehnologiýalar ýurdumyzyň dürli pudaklaryn
da ornaşdyrylýar.
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür
megiň Konsepsiýasy» kabul edildi. Bu Konsepsiýa görä ýerine ýetirilmeli
işleriň tapgyrlary:
I tapgyr, 2019-njy ýyl: bu tapgyrda, ilkinji nobatda, ýerine ýetirilmeli
çärelere sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça ygtyýarly edaranyň kes
gitlenilmegi, sanly ykdysadyýeti ösdürmek bilen bagly wezipeleri amala
aşyrmak boýunça Pudagara toparyň döredilmegi, ýurdumyzda sanly ykdy
sadyýeti ösdürmegiň Döwlet Maksatnamasynyň we ony amala aşyrmagyň
çäreleriniň meýilnamasynyň işlenip taýýarlanylmagy degişli edilýär.
II tapgyr, 2020–2023-nji ýyllar: bu tapgyrda ýurdumyzda döwrebap
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak, işe giriz
mek we onuň sazlaşykly işlemegini ýola goýmak, maglumat howpsuzlygy
ny üpjün etmek, şeýle hem maglumat üpjünçilik ulgamyny mundan beýläkde ösdürmek bellenilýär.
III tapgyr, 2024–2025-nji ýyllar: bu tapgyrda ýurdumyzyň ykdysady
ýetiniň dürli pudaklarynda sanly intellektual tehnologiýalaryň we usullary
nyň kämilleşdirilmegini we ornaşdyrylmagyny dowam etdirmek, ýurdu
myzda sanly ykdysadyýete geçmekde we ony ösdürmekde gazanylan oňyn
tejribeleriň esasynda has netijeli taslamalaryň ornaşdyrylmagyny giňden
hem-de mundan beýläk-de kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar.
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A. Satlykowa,
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň
Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow
adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebiniň mugallymy
SANLY YKDYSADYÝET – ÖSÜŞIŇ KEPILI
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetimizi
dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine ýetirmek, dünýä ýurtlarynyň yk
dysady ösüşinde öz oňyn netijelerini görkezen öňdebaryjy tilsimatlaryny,
usullaryny ornaşdyrmak hormatly Prezidentimiziň ykdysady syýasatynyň
esasy ugry bolup durýar.
Hormatly Prezidentimiziň 2019-njy ýylyň 1-nji fewralynda geçiren
Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzda 2019–2025-nji
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny tassykla
dy. Bu strategiki resminamany kabul etmek bilen Hormatly Prezidentimiz
ykdysadyýetiň pudaklaryny öňdebaryjy derejelere çykarmak üçin öňde
goýlan strategiki wezipeleri çözmäge degişli esasy ýollary kesgitledi.
Ykdysadyýeti diwersifik asiýalaşdyrmagyň we sanly ulgama geçmegiň
wezipeleri, ösüşiň ugurlary hem-de depginli ösüşiň ulgamlaryny kesgitle
mek nazara alyndy. Bular türkmen halkynyň hal-ýagdaýynyň we ýaşaýyş-durmuşynyň hiliniň ýokarlandyrylmagyna, ýurdumyzyň gülläp ösmegini
üpjün etmäge hem-de ony kuwwatly döwletleriň hataryna çykarmaga gö
nükdirilendir.
2018-nji ýylyň noýabrynda «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda
sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» kabul edilmegi Türk
menistan döwletimizde ösüşiň täze tapgyryna ynamly ädimiň ädilendigini
alamatlandyrmak bilen, ýakyn geljegi nazarlaýan bu strategiýanyň ýurdu
myzyň mundan beýläk-de durnukly ösüşini üpjün etmegiň netijeli ýollary
nyň birine öwrüljekdigine ynamy has-da artdyrdy.
Sanly ykdysadyýet – bu san görnüşindäki maglumat – kommunikasi
ýa tehnologiýalaryna esaslanýan ykdysadyýet bolup, ykdysadyýetiň ada
ty görnüşi bilen deňeşdirilende onda emeli intellektiň täsiri güýçli bolýar,
goşulan gymmaty döretmekde ähmiýeti ýokary bolýar. Ykdysadyýetiň
sanlaşdyrylmagy beýleki ykdysady düzümler bilen bir hatarda banklaryň
hem sanly ulgama geçmegini şertlendirdi. Bank ulgamynda ulanylýan san
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ly tehnologiýalaryň döredýän amatlyklary müşderiler bilen has ýakyndan
hyzmaşdaşlyk etmäge we olaryň ileri tutulmalaryna has takyk düşünmä
ge mümkinçilik berýän häzirki zaman ugurlary peýdalanmagyň hasabyna
müşderileri saklap galmaga, bank telekeçiligini giňeltmäge ýardam berýän
sebäpleriň biridir.
Türkmenistanda sanly ykdysadyýetiň kemala gelmegi jemgyýetçilik
durmuşynda we maliýe işinde maglumat we sanly serişdeleriň ähmiýetiniň
güýçlenmegi bilen häsiýetlendirilýär. Häzirki wagtda sanlytehnologiýalara
geçmeklik ähli ugurlary gurşap alýar diýip ynam bilen aýdyp bolar, şunda
sanly tehnologiýalary ulanmagyň köp dürli mysallaryny getirip bolar. Köp
çülikleýin habar beriş serişdeleri (media), bölek söwda we bank ulgamynda
«sanly ykdysadyýeti» peýdalanýan edara has öňdebaryjy orna eýe bolýar.
Ylmy barlaglaryň görkezişi ýaly, munuň üçin infrastrukturany döretmek,
institusional gurşawy emele getirmek, sanly tehnologiýalar bilen işlemek
medeniýetini ösdürmek, işgärler kuwwatyny güýçlendirmek zerurdyr. Şol
sebäpden ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda sanly ykdysady
ýet boýunça okuwlar gurnalýar we geçirilýär.
Dünýä ösüşiniň ýönekeý bolmadyk häzirki şertlerinde ýurdumyzy
mundan beýläk-de gülläp ösüşiň mekanyna öwürmek wezipesinden ugur
alýan döwlet strategiýasynda sanly ykdysadyýeti ösdürmeklige aýratyn äh
miýetiň berilmeginde uly many bar. Çünki sanly ykdysadyýet ösüşiň täze
hiline geçmegine, milli ykdysady ösüşiň çaltlanmagyna, ilata hödürlenýän
sanly hyzmatlaryň görnüşleriniň artmagyna mümkinçilik berýändigi bilen
özüne çekijidir.
Sanly ykdysadyýet umumy maksatly täze tehnologiýalaryň kommu
nikasiýa we maglumat ulgamynda sanly tehnologiýalara öwrülmeginden
ýüze çykýan täsiri hökmünde düşündirilýär, bu täsir ykdysadyýetiň ähli pu
daklarynda we durmuş işinde beýanyny tapýar. Sanly ykdysadyýete beril
ýän üns maglumat tehnologiýalarynyň dünýäniň ähli ýurtlarynyň ykdysady
ösüşinde barha uly ähmiýete eýe bolýandygy bilen şertlendirilendir.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň bank ulgamynda sanly ykdysadyýeti or
naşdyrmak möhüm ähmiýete eýedir. Sebäbi Hormatly Prezidentimiziň
taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň karz edaralarynda müşderilere
täze tehnologiýalara esaslanýan hyzmatlary etmegiň gerimi giňeýär. Dün
ýä ykdysadyýetine amatly goşulyşýan Türkmenistan döwletimiz üçin bank
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ulgamynyň işini sanlaşdyrmak wezipesi strategik wezipe hökmünde kes
gitlendi. Ýurdumyzda nagt däl tölegleriň möçberini artdyrmak hem-de pul
dolanyşygynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin milli karz edaralary ta
rapyndan halkara tejribesiniň öňdebaryjy tilsimatlaryna esaslanýan nagt däl
hasaplaşyklary has-da ýaýbaňlandyrmak boýunça giň gerimli işler amala
aşyrylýar. Bu hyzmatlaryň işe girizilmegi raýatlarymyzyň ýurdumyzyň is
lendik künjeginde banklara barmazdan kart hasabyndan bökdençsiz pul ge
çirim işlerini amala aşyrmaga mümkinçilik döretdi.
Ýurdumyzyň karz edaralary iri maglumat saklaýan we geçirýän ulga
myna eýe bolup, özleriniň iş tejribesine täze görnüşli hyzmatlary ornaşdyr
ýarlar hem-de olary müşderilere hödürleýärler. Muňa mysal edip, ýurdu
myzyň islendik ýerinden bankomatlaryň, terminallaryň, «Internet-bank»,
«Mobil-bank» we «Elektron-söwda» ulgamlarynyň üsti bilen nagt däl gör
nüşinde hasaplaşyklary göni («online») tertipde amala aşyrmagyň ýola go
ýulandygyny görkezmek bolar.
«Internet-bank» ulgamynyň üsti bilen öýjükli aragatnaşyk, Internet
hyzmaty üçin tölegleri, şeýle hem bankkart hasaplardaky serişdeleriniň ga
lyndylaryny barlamak hem-de şäher telefon ulgamy hyzmatlary üçin tö
legleri, berlen karzlaryň, şol sanda ipoteka karzlarynyň esasy bergilerini
we göterimlerini, IP-TV boýunça tölegleri amala aşyrmak mümkinçilikleri
döredildi.
Häzirki wagtda «Internet-bank» ulgamy arkaly ýaşaýyş jaý-jemagat
hyzmatlary üçin tölegleri (agyz suwy, elektrik energiýasy, tebigy gaz, la
gym, ýylylyk, ýaşaýyş jaý üçin tölegler we beýlekiler) amala aşyrmak,
ulaglary ähli görnüşlerinde ýolagçy petekleriniň nagt däl görnüşde satyl
magyny giňeltmek boýunça işler alnyp barylyar.
Ýurdumyz boýunça şu ýylyň dört aýynda bank kartlary boýunça nagt
däl görnüşinde geçirilen hasaplaşyklaryň möçberleri geçen ýylyň degişli
döwrüniň görkezijileri bilen deňeşdirilende bankomatlar, terminallar, «In
ternet-bank», «Mobil-bank» we «Elektron-söwda» ulgamlary boýunça 1,42
esse ýokarlandy. Bu bolsa öz gezeginde nagt däl hasaplaşyklaryň möçberle
riniň artýandygyny we ýurdumyzyň ykdysadyýetine, şol sanda bank ulga
myna sanly ulgamyň ornaşdyrylýandygyny görkezýär.
Soňky döwürde sanly ykdysadyýet bilen bagly meseleler dünýä ýü
zünde köpleri gyzyklandyrýan meseleriň birine öwrüldi. Munuň esasy se
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bäbini ykdysadyýetiň sanly görnüşinde jemlenen mümkinçilikleriň diňe
bir ykdysady ösüşi üpjün etmekde däl, eýsem, ynsan durmuşynyň hem
özgermegine getirýändigi bilen düşündirip bolar. Sanly ykdysadyýet dü
şünjesiniň ilkinji gezek 1994-nji ýylda Kanadada, 1995-nji ýylda bolsa
ABŞ-da ýüze çykandygyna taryhy maglumatlar şaýatlyk edýär. ХХ asy
ryň ahyrlary dünýä jemgyýetçiliginiň sanly tehnologiýalara köpçülikleýin
geçilmegi bilen häsiýetlendirilýär. Internetiň ýüze çykmagy, şahsy komp
ýuterleriň giňden ulanylmagy we telekommunikasiýalaryň ýaýramagy
hem-de hiliniň ýokarlanmagy ykdysady gatnaşyklaryň elektron görnü
şiniň ösmegine itergi beren şertler hasaplanýar. Maglumat tehnologiýa
larynyň giňden ýaýramagy işewürligiň wirtual görnüşleriniň, ýagny in
ternet-söwdanyň, internet-banklaryň, ätiýaçlandyrmak boýunça elektron
hyzmatlaryň, wirtual hasaplaşyk ulgamlaryň ýüze çykmagyna getirdi. Bu
ýagdaý sanly, köplençhalatda bolsa, elektron ykdysadyýet diýlip atlandy
rylýan ykdysadyýetiň düýp mazmunynyň iki sany aýratynlykdan ybarat
bolup durýandygy barada netije çykarmaga mümkinçilik berýär: birinji
den, ýurduň hakyky hojalyk ulgamyndan tapawutlylykda oňa wirtuallyk
mahsusdyr, ýagny ol internet giňişlikden daşary hereket edip bilmeýär.
Bu häsiýetli aýratynlyk ondan peýdalanyjylar üçin birnäçe oňaýlyklary
döredýändigi bilen özüne çekijidir. Ýagny ol maglumaty alyş-çalyş etme
giň, şertnama baglaşmagyň we özara hasaplaşyklary geçirmegiň tizligini
artdyrýar, wagty tygşytlaýar, subýektleriň arasyndaky gatnaşyklary ýöne
keýleşdirýär. Ikinjiden, sanly ykdysadyýetiň ýokary tehnologiýalara we
telekommunikasiýa hyzmatlaryna bolan garaşlylygy örän ýokarydyr.
Dünýäniň birnäçe döwletlerinde ykdysadyýetiň sanly pudagyny ös
dürmäge gönükdirilen toplumlaýyn maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegi
milli ykdysady ösüşi üpjün etmekde sanly ulgamyň nähili derejede möhüm
bolup durýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Täze şertlerde sanly tehno
logiýalary işläp taýýarlamak, olary ykdysadyýetiň we durmuş ulgamynyň
dürli ugurlaryna giňden ornaşdyrmak ýurduň dünýä ykdysadyýetinde tut
ýan ornunyň pugtalanmagyna, bäsleşige ukyplylygynyň ýokarlanmagyna,
ilatyň ýaşaýyş derejesiniň artmagyna ýardam berýär.
Ýurdumyzda «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysa
dyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda milli ykdysadyýetimiziň
sanlaşdyrylmagy, hususan-da, ýurdumyzyň bank ulgamynda sanly özgert
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meleriň giň möçberde amala aşyrylmagyna itergi berýär. Milli Liderimiziň
taýsyz tagallalary bilen bank ulgamynda ulanylýan innowasion tehnologi
ýalar ösüşiň täze tapgyryna geçmek üçin berk maddy binýadyň bardygyny
alamatlandyrýar.
Häzirki döwürde ykdysadyýetde we bank ulgamynda sanly ykdysady
ýeti ösdürmegiň esasy ugurlary hökmünde şulary görkezmek bolar: «Mo
bil-bank» we «Internet-bank» hyzmatlary, bank kartlary, «Goýum bank
karty» hyzmaty, terminallar, nagt däl hasaplaşyklar, elektron aragatnaşyk
ulgamy, resminama dolanyşygynyň elektron görnüşe geçirilmegi, elektron
töleg ulgamy. Hut şu ugurlar sanly bank hyzmatlary bazarynyň geriminiň
giňemegine öz täsirini ýetirýär.
Sanly ykdysadyýetiň jemi içerki önümiň ösmegine oňyn täsiriniň bar
dygyna ençeme dünýä ýurtlarynyň tejribesi şaýatlyk edýär. Sanly gurşawy
döredip başaran ýurtlaryň tejribesinden görnüşi ýaly, milli girdejiniň artma
gynda wirtual hasaplaşyklaryň orny uludyr. Sanly tehnologiýalaryň günde
lik durmuşymyza giňden ornaşdyrylmagy hojalyk subýektleriniň arasynda
özara hasaplaşyklaryň geçirilmegini ýönekeýleşdirdi we tizleşdirdi. Has ta
kygy, nagt däl görnüşde geçirilýän hasaplaşyklar jemi içerki önümiň artma
gyna getirdi. Mundan başga-da, bank kartlarynyň ulanylmagy bu ýurtlarda
täze iş orunlarynyň döredilmegine hem itergi berdi. Şeýle-de tölegleriň tiz
wagtda amala aşyrylmagy işewürligiň ösmegine, netijede, ykdysady ösüşiň
gazanylmagyny şertlendirdi. Şunda karzlaryň ilat üçin elýeterliligi oňa bo
lan islegleriň has-da artmagyna getirýän sebäpleriň biridir. Häzirki zaman
dünýä ykdysadyýeti dürli ýurtlaryň milli derejesinde elektron düzümiň hö
weslendirilmegini we ösdürilmegini talap edýär.
Soňky döwürde maliýe tehnologiýasynyň has-da kämilleşmegi täze
nesle degişli banklaryň, ýagny sanly banklaryň peýda bolmagyna getirdi.
Olaryň köpüsi aýratyn müşderiler bilen işlemäge niýetlenendir.
Häzirki döwürde ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek strategi
ýasynyň çäklerinde sanly bank hyzmatlarynyň bazarynyň gerimini giňelt
mek işine uly ähmiýet berilýär. Ýakyn geljekde durmuş hakykatymyzyň bir
bölegine öwrüljek bu hyzmatlaryň, ilkinji nobatda, müşderiler üçin döred
ýän amatlyklary barada durlup geçilmegi sanly bank hyzmatlarynyň bäh
bitli taraplary baradaky düşünjelerimizi giňeltmek, olar babatynda dünýä
garaýşymyzy özgertmek nukdaýnazaryndan maksada laýykdyr.
142

Ösen tehnologiýalary peýdalanmak bilen, internetde ykjam enjamlary
hemişe ulanýan adamlaryň gündelik durmuşy bilen ýakyndan baglanyşykly
işlemekleri häzirki zaman sanly banklaryň tapawutly aýratynlygyny düz
ýär. Şunda sanly bank, halkara bilermenleriniň bellemeklerine görä, sarp
edijiniň, maýadaryň we bankyň özüniň nukdaýnazaryndan mümkinçilikle
riň döwrebap toplumyna eýe bolan bank diýlip hasaplanýar we onuň artyk
maç taraplary hökmünde şular görkezilýär:
• müşderileriň wagty tygşytlanýar. Olar ähli amallary öýlerinde we
amatly wagtda ýerine ýetirýärler, şunda internetiň hemme ýerde elýeterlili
gi müşderiniň çäk boýunça elýeterliligini giňeldýär;
• bölümleriň ýapylmagy harajatlary azaldýar. Amal çykdajylarynyň
azalmagy bolsa, bank hyzmatlarynyň gymmatyny peseldýär;
• bankyň tehnologiýa taýdan öňe giden, hyzmat etmegiň amatly dereje
sini teklip edýän döwrebap gurama hökmünde abraýy ýokarlanýar.
Sanly banklaryň tarifleriniň has pes bolmagy, hyzmat etmegiň tizligi
niň we goraglylygynyň ýokarlanmagyny, müşderi üçin amallaryň ýerine
ýetirilýän möhletlerini gysgaltmak mümkinçiligini hem bu banklaryň gör
nüp duran artykmaçlygy diýip hasap edip bolar. Sanly banklaryň ýene-de
bir aýratynlygy olaryň durmuş ulgamlaryna goşulyşýandygy we şonuň esa
synda sanly marketing hyzmatyny teklip edýändigi bilen baglanyşyklydyr.
Türkmenistanyň karz edaralaryny dünýä tejribesine we halkara hyz
matdaşlyga esaslanyp sanlaşdyrmak geljekde bank hyzmatlarynyň hiliniň
ýokarlanmagyna, täze hyzmatlaryň girizilmegine, pul dolanyşygynyň neti
jeliligini ýokarlandyrmaga ýardam berer.
Şeýlelikde, hormatly Prezidentimiziň başyny başlan ykdysady özgert
meleri netijesinde ýurdumyzyň bank ulgamynyň sanly ykdysadyýete geç
megi, täze tehnologiýalary ornaşdyrmak esasynda durmuşa geçirilýär.
Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga we ýurdu
myzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga gönükdirilen özgertmeleri
geçirýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli,
umumadamzat ähmiýetli işleri mundan beýläk hem rowaç alsyn!
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M. Akmämmedow,
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň
Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow adyndaky
Ýöriteleşdirilen bank mekdebiniň mugallymy
SANLY YKDYSADYÝET WE DÜNÝÄ TEJRIBESI
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan döwleti
miz täze pudaklary döretmek, senagatda we durmuş-medeni ulgamda öz
boluşly desgalaryň birnäçesini gurmak bilen, öz ykdysadyýetini üstünlikli
ösdürýär. Hormatly Prezidentimiz tarapyndan kabul edilen «Türkmenistan
da 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyn
da» ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň maksatlary, meseleleri we
esasy ugurlary, şeýle-de maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň jemi
içerki önümi emele getirmekde goşýan goşandyny artdyrmagyň, milli yk
dysadyýetde sanly ulgamy kämilleşdirmegiň çäreleri kesgitlendi.
Ýurdumyzy sanly ulgam esasynda ösdürmegi maksat edinmek üç tap
gyrdan ybarat bolup durýar. Resminamanyň birinji tapgyryna 2019-njy ýyl
degişli bolup, taýýarlyk işlerini öz içine alýar. Ikinji tapgyry 2020–2023-nji
ýyllarda amala aşyrylyp, onda sanly ykdysadyýetiň esasy ugurlary ýola go
ýulýar hem-de sanly ykdysadyýetiň görkezijiler ulgamy we usulyýeti işe
girizilýär. Üçünji tapgyr 2024–2025-nji ýyllara degişli bolup, ol sanly yk
dysadyýetiň düýpli kämilleşdirilmegine gönükdiriler. Konsepsiýa laýyk
lykda, tapgyrlaryň üçüsinde-de ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli ulgam
laryna maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary binýat bolup durýar hem-de
ol geljekki ösüşiň belentliklerini nazarlaýar. Şeýle hem sanly ykdysadyýeti
ösdürmekde kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek dowam eder. Ol halka
ra kanunlara, kadalara laýyklykda halkara ülňüleriň hil derejesini-de öz içi
ne alar. Munuň özi ylmyň häzirki zaman derejesiniň ösüşini özleşdirmegiň
möhümdigini görkezýär.
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallary bilen ýurdumyzda sanly
ykdysadyýete geçmegiň meseleleri üstünlikli durmuşa geçirilip başlandy.
Ýurdumyzyň innowasion ösüşine laýyklykda, bilim bermegiň ähli basgan
çaklaryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpjün etmek, san
ly serişdeleri giňden peýdalanyp, bilim edaralarynda berilýän bilimiň maz
munyny baýlaşdyrmak, hilini ýokarlandyrmak we okatmagyň usulyýetini
kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan işler onuň aýdyň subutnamasy
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dyr. Şeýle hem alym Arkadagymyz ýurdumyzda «sanly» şäherleri, olarda
«sanly» öýleri, «ýaşyl ykdysadyýetiň» nusgalary bolan «sanly» seýilgähle
ri gurmak işlerine badalga berdi. Aşgabat şäheriniň demirgazygynda gurul
ýan «Aşgabat siti» ýaşaýyş toplumy ýurdumyzda ilkini gezek döredilýän
«sanly» şäher bolar. Bu şäherde Gün we ýel energiýasy ýaly energiýanyň
adaty däl çeşmelerini ulanmak, ýagyş suwlaryndan peýdalanmak, milli bi
nagärlik ýörelgelerimiziň esasynda innowasion serişdeleri ornaşdyryp, hä
zirki zaman şäher gurşawyny döretmek göz öňünde tutulýar.
Türkmenistanda dürli ulgamlarda sanly ykdysadyýetiň elementleri üs
tünlikli hereket edýär. Şunuň bilen baglylykda biziň ýurdumyzda sanly yk
dysadyýeti ornaşdyrmakda dünýä tejribesini öwrenmek möhümdir.
Sanly ykdysadyýet – bu hojalyk işi bolup, onda önümçiligiň möhüm
guraly sanly görnüşdäki maglumatlar bolup, olaryň köp möçberlerde işlen
megi we seljermeleriň netijeleriniň peýdalanylmagy hojalygy ýöretmegiň
däp bolan görnüşleri bilen deňeşdirilende önümçiligiň, tehnologiýalaryň,
enjamlaryň dürli görnüşleriniň, harytlary we hyzmatlary saklamagyň, sat
magyň, eltip bermegiň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.
Maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny ösdürmekde XXI asyra çenli
toplanan potensial dünýä ykdysadyýetinden başlap aýry-aýry hojalyk sub
ýektlerine çenli dürli derejäniň ykdysady ulgamlarynyň hereket etmeginde
bolup geçýän düýpli üýtgemeleriň sebäbi – milli we global ykdysadyýetiň
ykdysady ösüşiniň möhüm guraly bolup durýar. Şolaryň täsiri astynda aýry-aýry sanly tehnologiýalary ornaşdyrmakdan, sanly ekoulgamy toplumlaýyn
gurmaga geçmek bolup geçýär. Dördünji senagat rewolýusiýasyna we altyn
jy tehnologik tertibe geçmekde onuň kesgitleýji ähmiýetiniň bolmagy sanly
laşdyrmak işine aýratyn üns berýär. Şunuň bilen baglylykda, sanlylaşdyrmak
köp ýurtlaryň ykdysady ösüşiniň möhüm düzüm bölegi bolup durýar we şol
bir wagtda önümçiligiň durnukly ösmeginiň, bäsleşige ukyplylygyň we ila
tyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagynyň esasyna öwrülýär.
«Sanly» ykdysadyýeti gurmaga bazar çemeleşmesi döwletiň «sanly»
ykdysadyýetiň hereket etmegi üçin iň gowy şertleri, birinji nobatda, amat
ly gurşawy döretmelidigini göz öňünde tutýar, şeýle etmek bilen döwlet
telekeçiligiň bu täze pudaga geçmegini höweslendirýär. Amatly şertler ka
dalaşdyryjy-hukuk, ykdysady, durmuş häsiýetli özara baglanyşykly çäreler
toplumyny we tehnologik binýadyň bolmagyny göz öňünde tutýar. «Sanly»
ykdysadyýetden alynjak gowy netijäniň bu işiň gerimine düýpli baglydygy
10. Sargyt № 2692
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sebäpli, şu çemeleşmäni durmuşa geçirmek üçin ykdysadyýetiň garaşsyz
subýektleriniň – hususy telekeçileriň ýeterlik sanynyň bolmalydygy zerur
şert bolup durýar.
Täze gurşawa geçmek bilen, hususy telekeçilik döwletiň ösüş insti
tutlary bilen hyzmatdaşlykda «sanly» ykdysadyýetiň gurşawynyň mundan
beýläk hem ösmegini höweslendirýär. Umumy hukuk meýdanynda köp
sanly ösüş nokatlary emele gelýär, olaryň her biri degişli senagatyň ýada kompaniýanyň bähbitlerine laýyk gelýän bellibir aýratynlygy öz içine
alýar. Kem-kemden giňelmek bilen, ösüş nokatlary bir bitewi dürli reňkli
halyny emele getirýär, ol bolsa işiň ähli ugurlarynda «sanly» ykdysadyýeti
durmuşa geçirmek bilen, mümkin bolan giňişlikleri doldurar, bu hem şeýle
çemeleşmäniň esasy artykmaçlygy bolup durýar.
«Sanly» ykdysadyýeti gurmaga meýilnamalaýyn çemeleşme döwletiň
ýolbaşçylygynda infrastrukturanyň kem-kemden ösdürilmegini we degişli
sektoryň dürli ykdysady subýektler bilen maksada gönükdirilip «dolduryl
magyny» göz öňünde tutýar. Şunda sanly ykdysadyýetiň hereket etmegi
üçin infrastrukturanyň we tehnologik binýadyň emele getirilmegi hususy
telekeçiligiň (birinji nobatda, kiçi we orta telekeçiligiň) ösmegine oňaýly
täsir edýän şertleriň döredilmegi bilen bir wagtda bolup geçýär.
Meýilnamalaýyn çemeleşmegiň çäklerinde tehnologik binýat çäkli
ugur boýunça, meýilnamalaýyn sanly ykdysadyýetiň ileri tutulýan ugurla
ryna laýyklykda ösýär.
Sanly ykdysadyýet özara baglanyşykly üç wezipäniň çözülmegini göz
öňünde tutýar.
Olaryň birinjisi, sanly ykdysadyýetdäki ähli serişdeleriň (maddy, teh
niki, intellektual, adam serişdeleri, infrastruktura we beýleki serişdeler) bir
bitewi maglumat sanawyny döretmekden ybaratdyr.
Ikinji wezipe – bu serişdeleriň ol ýa-da beýleki görnüşde üýtgemegi
ne getirýän ähli prosesleri hasaba almagyň tehnologiýasyny döretmek we
ornaşdyrmak bolup durýar. Bu täze wezipe däldir, ýöne ol häzirki zaman
ylmy-tehnologik derejede çözülmelidir.
Ahyrky üçünji wezipe olaryň iň çylşyrymlysy bolup durýar. Ol serişdele
riň bir bitewi sanawynyň derwaýys, ygtybarly we obýektiw başlangyç maglu
matlar bilen doldurylmagyny we dessine täzelenip durmagyny üpjün etmekde
jemlenýär. Sanly ykdysadyýet düşünjesine şunuň ýaly çemeleşme ähli dereje
lerde dolandyryş çözgütleriniň netijeliligini üpjün edip biler diýlip hasap edil
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ýär. Sanly ykdysadyýete geçmäge ugur alnan şertlerde maglumat tehnologiýa
larynyň aýratyn ähmiýete eýe bolýandygy hem şundan gelip çykýar.
Sanly ykdysadyýet platformasy – bu wezipeleriň we maglumat binýatlar
toplumy bolan, sarp edijileriň we öndürijileriň zerurlyklaryny üpjün edýän,
şeýle hem olaryň arasynda göni özara gatnaşyk etmek mümkinçiligini amala
aşyrýan sanly gurşawdyr (programma üpjünçilik we enjamlaryň toplumydyr).
Platformanyň gymmatlylygy göni aragatnaşykda bolmak mümkinçiligini
berýändiginden we gatnaşyjylaryň arasynda özara hereket etmegiň düzgünle
rini ýeňilleşdirýändiginden ybaratdyr. Platformalar çykdajylary azaldýar we
üpjün edijiler üçin hem, sarp edijiler üçin hem goşmaça ýeňillik döredýär.
Şeýle hem olar hereket edýän adamlaryň arasynda maglumatlaryň alşylma
gyny göz öňünde tutýar, bu bolsa hyzmatdaşlygy düýpli gowulandyrmalydyr
we innowasion önümleriň we çözgütleriň döredilmegine ýardam etmelidir.
«Platforma» telekeçilik modeli hökmünde öňden bäri hereket edip gel
ýär. Satyjylaryň we satyn alyjylaryň (öndürijileriň we sarp edijileriň) birek-biregi tapýan ýeri bolan nusgawy (adaty) bazar muňa mysal bolup biler.
Häzirki zaman dünýäsinde platformaly telekeçilik modeliniň ýörelgesi ýat
ýan, işjeň ösýän köp kompaniýalary görkezip bolar, Uber we Airbnb olaryň
arasynda iň görnüklileri bolup durýar.
Dünýäde sanly ykdysadyýetiň ýagdaýy we onuň badalga orunlary ba
rada gysgaça durup geçeliň.
Sanly ykdysadyýetde öňdebaryjylaryň arasynda ABŞ-ny, Hytaýy, Ger
maniýany, Ýaponiýany, Beýik Britaniýany görkezýärler. Şunuň bilen bir
likde, sanly ykdysadyýetiň JIÖ-de tutýan paýynyň Beýik Britaniýada gaza
nylandygy (18% töweregi) bilen bagly, köplenç bu ýurdy öňdebaryjy diýip
atlandyrýarlar. Bu ýurtda strategik ileri tutulýan ugurlary ylym departa
mentiniň kesgitleýändigini we olaryň dogry saýlanyp alynmagy üçin (ýe
rine ýetirilmegi üçin däl) jogapkärçilik çekýändigini belläp geçmek gerek.
Sanly ykdysadyýetiň möhüm tehnologiýalarynyň birnäçesi (öňdebaryjy
maglumatlar, hemralar, energiýa saklanýan ýerler, robot tehnikasy we aw
tonom (özbaşdak) ulgamlar, agroylym, regeneratiw lukmançylyk, uly mag
lumatlar, sintetik biologiýa) şu departament tarapyndan kesgitlendi.
ABŞ-nyň Çikago şäherinde Sanly önümçilik we innowasion dizaýn
instituty döredildi, häzirki wagtda ol sanly ykdysadyýetiň iri merkezleri
niň biri bolup durýar. Sanly ykdysadyýetiň JIÖ-däki paýy 11%-e golaýdyr.
Germaniýada «Industriýa 4.0» adalgasy peýda boldy, çap edilýän ylmy iş
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leriň köpüsinde, konferensiýalarda we hatda resminamalarda hem şu adal
gadan peýdalanýarlar.
Geljegi taslamak işinde Ýaponiýa däp boýunça robot tehnikasy baba
tynda ylmy barlaglar bilen işjeň meşgullanýar. 2017-nji ýylyň noýabr aýyn
da Nippon Telegraph and Telephone Company (NTT) ýapon kompaniýasy
kwant hasaplaýyş tehnikasynyň prototipini ulanyşa girizdi. Ýaponiýanyň
premýer ministri Sindzo Abe 2017-nji ýylyň mart aýynda Gannowerde her
ýyl geçirilýän CeBIT IT-konferensiýada «Industriýa 5.0» düşünjesini ulandy.
Hytaý sanly ykdysadyýetde uzak möhlet üçin – 2050-nji ýyla çenli stra
tegik geljegi meýilleşdirdi. Örän uly maksat – dünýäde öňdebaryjy tehnolo
gik döwlet bolmak wezipesi öňde goýuldy. Bu maksatlar anyk kadalaşdyryjy
döwlet resminamalary bilen berkidildi. HHR-nda sanly ykdysadyýetiň JIÖ-däki paýy 10%-e golaýdyr. Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasynyň
(YHÖG) maglumatlary boýunça, ýokary tehnologiýalar we ylmy köp talap
edýän önümleriň dünýä bazaryndaky her ýylky dolanyşygynda Russiýanyň
önümleri 0,3%-i, ABŞ-nyň önümleri – 35%, Ýaponiýa – 20%, Germaniýa –
13%, Hytaý – 12%, Günorta Koreýa – 5%-i tutýar. Bütin dünýäde robotlaryň
işleýän adamlaryň her on müňüne düşýän ortaça sanynyň 65-e deň bolma
gynda Russiýada bu san 2 robota (Robot tehnikasy halkara federasiýasynyň
(IFR) maglumatlary boýunça), Günorta Koreýada 478-e, Ýaponiýada 314-e,
Germaniýada 292-ä, ABŞ-da 64-e, Hytaýda 36-a barabardyr.
«Sanlylaşdyrmak» işinde öňdebaryjy ýurtlar gapma-garşy çemeleşme
leri saýlap aldylar: ABŞ bazar ýoluny ýöredýär, Hytaý bolsa meýilnama
laýyn ýörelgäni saýlap aldy. Galan ýurtlar bellibir babatda aralyk ýoluň
tarapdary bolup galýarlar.
Eger biz ABŞ-nyň strategiýasyna biraz giňişleýin seretsek, onda «San
ly» ykdysadyýeti gurmak işini 4 bölege bölüp bolar:
1. «Sanly» ykdysadyýeti ösdürmegiň şertlerini döretmek (kadalaşdyry
jy-hukuk binýady);
2. Has taýýarlykly industriýalarda «Sanly» ykdysadyýet platformasy
ny emele getirmek;
3. Platformalaryň bäsleşikli göreşi we olary kem-kemden goşulyşdyrmak;
4. Has şowly çözgütleri tutuş ykdysadyýete ýaýratmak.
Şu strategiýa aşakdaky ýagdaýlar bilen bagly ABŞ üçin esasly bolup
durýar:
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• dünýäniň beýleki ýurtlaryna garanyňda, ABŞ-nyň degerli ykdysady
we tehnologik artykmaçlygy bar;
• «Sanly» ykdysadyýetiň infrastrukturasyny gurmak meselesinde ABŞ
Google, FaceBook, Amazon, Intel ýaly ýokary tehnologik transmilli korpo
rasiýalara daýanyp biler;
• ABŞ-da «Sanly» ykdysadyýetiň mümkinçiliklerini ýurt üçin bähbitli
peýdalanmak maksady bilen, onuň tebigy ösüşinden peýdalanyp biljek hu
susy kompaniýalaryň zerur bolan köplügi bar.
Beýleki resmi bolmadyk lider – Hytaý – köp babatda muňa garşy bo
lan strategiýany, ýagny «Sanly» ykdysadyýeti meýilnamalaýyn esasda ös
dürmek ýoluny saýlap aldy. Ýakyndan seredeniňde, Hytaýyň yglan edýän
strategiýasynyň iki ugurdaş, biri-biri bilen baglanyşygy bolmadyk ugurlary
öz içine alýandygy görünýär:
1. Senagat internetini ornaşdyrmagyň hasabyna önümçiligi sanlylaş
dyrmak;
2. Internetiň mümkinçiliklerini harytlaryň ýerlenýän bazarlaryny mun
dan beýläk hem giňeltmek üçin peýdalanmak.
Saýlanyp alnan strategiýa esasy dört bölegi göz öňünde tutýar:
• önümçiligi we logistikany ählumumy (doly) sanlylaşdyrmak;
• kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny işläp taýýarlamak;
• dolandyryş ulgamlaryny sanlylaşdyrmak, sanly platformalary döretmek;
• sanly platformalary we ekoulgamlary bitewi giňişlige goşmak.
«Sanly» ykdysadyýet döwlet dolandyryş ulgamyny ösdürmek üçin
giň mümkinçilikleri berýär. Häzirki zaman tehnologiýalary ýakyn geljekde
döwlet dolandyryşynyň ýokary tehnologik sanly platformasynyň gurşawy
ny döretmäge mümkinçilik berer, ol statistiki, salgyt we beýleki hasabatla
ryň ýygnalyşyny awtomatlaşdyrar, çözgütleriň hakyky ýagdaýy seljerme
giň esasynda kabul edilmegini üpjün eder.
Döwlet hyzmatlaryny etmek maşynara, özara hereket etmegiň açyk
interfeýsleri bolan we özleriniň şu platformanyň binýadynda işleýän go
şundylaryny döretmek ýoly bilen (howpsuzlyk we kanunçylyk kadalary
nyň berjaý edilmegi babatynda hökmany ýagdaýda sertifik atlaşdyrmak
arkaly), raýatlaryň döwlet bilen özara hereket etmek mümkinçiligini gi
ňeltmäge mümkinçilik berýän bitewi sanly bulut platformasynyň esasyn
da gurlar.
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A. Durdyýewa,
Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň
Amallara gözegçilik we maliýe monitoringi
bölüminiň baş hünärmeni
SANLY YKDYSADYÝETE GIŇ ÝOL
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan-Bitarap
lygyň mekany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň milli ykdysadyýetimiziň
dürli pudaklarynyň öňünde goýlan strategik wezipeleri we bellenilen ykdy
sady görkezijileri ýerine ýetirmekde bank ulgamy möhüm orun eýeleýär.
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» düzüm böle
gi bolup durýan «Türmenistanyň ykdysady, maliýe we bank ulgamlary
ny ösdürmegiň 2019–2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna» laýyklykda
2019–2025-nji ýyllarda ýurdumyzda alnyp barylýan pul-karz we maliýe
syýasatynyň çäklerinde ýurdumyzyň bank ulgamynda milli pulumyzyň
hümmetiniň durnukly saklanmagyny üpjün edip, ýurduň ykdysadyýetini
ýeterlik derejede pul serişdeleri bilen üpjün etmek, pul toplumyny kadalaş
dyrmak we berk gözegçilikde saklamak, şeýle hem bankda göz öňünde tu
tulýan görkezijileriň agramly bölegi halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini
mundan beýläk-de gowulandyrmaga, ilatyň abadançylygyny has-da ýokar
landyrmaga we geljek ýyllarda ýudumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň ýo
kary depginli ösmegi üçin ähli zerur şertleri döretmäge gönükdirilendir.
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür
megiň Konsepsiýasyna» laýyklykda ýurdumyzyň ähli pudaklarynyň, şol
sanda bank ulgamynyň sanly ykdysadyýete geçirilmegi bilen diňe bir bank
ulgamynyň işewürlik mümkinçiliklerini artdyrmak bilen çäklenmän, eý
sem bank hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmaga, hyzmatlaryň täze döw
rebap görnüşleriniň döredilmegine, harajatlaryň we sarp edilýän wagtyň
tygşytlanmagyna ýardam berýär.
Häzirki döwürde bankda nagt däl hasaplaşyklary ösdürmek maksady
bilen, karz edaralary tarapyndan «Mobil bank» we «Internet bank» hyz
matlary giňden ornaşdyryldy. Bu hyzmata müşderiler öz öýjükli telefonla
ry bilen banka gelip birikdirip bilerler. «Internet bank» we «Mobil bank»
hyzmatlaryndan peýdalanyp internete birikdirilen şahsy kompýuter, planşet
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ýa-da ykjam telefon arkaly ipoteka karzlarynyň esasy bergilerini we gö
terimlerini tölemäge, öýjükli aragatnaşyk, internet, IP-telewideniýe, şäher
telefon ulgamy hyzmatlary üçin tölegleri geçirmäge, bank karty boýunça
göçürmeleri almaga we beýleki bank hyzmatlaryndan peýdalanmak bolýar.
Täze innowasion tehnologiýalaryň, döwrebap tilsimatlaryň we öňde
baryjy usullaryň ornaşdyrylmagy netijesinde halal zähmetleri bilen öz gir
dejilerini artdyrýan önüm öndüriji kärendeçileriň ýaşaýyş-durmuş şertleri
ni has-da gowulandyrmak, ýurdumyzyň çet ýerlerde ýaşaýan oba ilatynyň
döwrebap bank hyzmatlarynyň töleglerine elýeter bolmagy, etrap merkez
lerine barmazdan, töleglerini, bank karzlarynyň, oňa hasaplanan göterimle
riniň we beýleki hyzmatlaryň birnäçe görnüşleriniň töleglerini bank kartla
ryň üsti bilen amala aşyrmak şertleriniň netijesinde bank kartlary ulanýan
müşderileriň sany günsaýyn artýar.
Bank ulgamynda bank hyzmatlarynyň geriminiň giňelmegi, islegiň
ösüşine laýyklykda, olaryň gurluşynyň üýtgemegi, müşderiler bilen işle
megiň täze tilsimatlarynyň ornaşdyrylmagy bilen baglanyşykly işgärleriň
hünär ukybyna, başarnygyna ýokary talaplar bildirilýär. Halkymyza bank
kartlarynyň üsti bilen dürli bank hyzmatlary ýerine ýetirilýär. Şonuň bilen
birlikde hem nagt däl hasaplaşyklary ösdürmekde hyzmatlaryň görnüşle
riniň hiliniň yzygiderli ýokarlandyrylmagynyň netijesinde, söwda nokat
larynda, ýangyç guýujy beketlerde, dermanhanalarda we beýleki ýerlerde
töleg terminallary ornaşdyryldy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döw
ründe ýurdumyzda pul serişdeleriniň dolanyşygyny sazlaşdyrmak bank ul
gamynyň işiniň baş maksady bolup durýar. Häzirki döwürde banklar ýe
terlik pul serişdeleri bilen ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň depginini üpjün
edýär hem-de halkymyzyň erkin pul serişdelerini goýumlara çekmek bo
ýunça, şeýle hem pul serişdeleriniň dürli pudaklarda oýlanyşykly dolany
şygyna ýardam berýär.
Ýurdumyzyň bank ulgamynda şu günki günde «Sanly» ykdysa
dyýeti ornaşdyrmak işi yzygiderli sazlaşykly alnyp barylýar. Arkadag
Prezidentimiziň bimöçber tagallalary netijesinde ýurdumyzyň karz edara
larynda müşderilere täze tehnologiýalara esaslanýan hyzmatlaryň çalt we
amatly görnüşleriniň gerimi giňeýär.
Dünýä ykdysadyýetine amatly goşulyşýan Tükmenistan döwletimiz
üçin bank ulgamynyň işini sanlaşdyrmak wezipesi strategik mesele hök
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münde kesgitlenildi. Sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy we ösdürilmegi
ýurtda uzakmöhletleýin ykdysady ösüşi we ýokary öndürijiligi gazanmaga
ýardam berer. Önümçilik-ykdysady işleriniň ähli görnüşleriniň awtomat
laşdyrylmagyna we merkezleşdirilen tertipde dolandyrylmagyna we sarp
ediş bazarlarynyň ösdürilmegine, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň hiliniň ýo
karlanmagyna we kämil görnüşleriniň ýola goýulmagyna, ykdysady işiň
subýektleriniň umumy netijeliliginiň artmagyna, maglumatlary alyşmagyň
hasabyna bilimleriň kämilleşdirilmegine, ýokary tehnologiýaly pudaklarda
täze döwrebap iş orunlarynyň döredilmegine halkyň ýaşaýyş-durmuş şert
leriniň özgerdilmeginde tehnologiýalara bagly töwekgelçilikleriň peselme
gini üpjün etmek bilen, internet ulgamynyň mümkinçilikleriniň giňeldilme
gine uly mümkinçilikler açylar.
Sanly ykdysadyýet – bu adamyň, ilatyň ýaşamagy üçin zerur bolan
harytlary we hyzmatlary öndürýän toplum ýa-da ulgam bolup çykyş edýän
haýsy-da bolsa bir kiberfiz ik ulgamdyr. Başgaça aýdanyňda, sanly ykdy
sadyýet maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary tarapyndan üpjün edilýän
ykdysady işjeňligiň, söwda amallarynyň we hünär aragatnaşyklarynyň bü
tindünýä ulgamydyr. Gysgaça, ol sanly tehnologiýalara esaslanýan ykdysa
dyýet diýlip hem düşündirilýär.
Ykdysadyýetiň bu görnüşi täze maglumatlary, tehnologiýalary we
önümleri döretmek we olardan peýdalanmaklygy, telekommunikasiýa hyz
matlary, elektron işewürligi, elektron söwdany, elektron bazarlaryny, uzak
aralykdan hyzmatlary ýerine ýetirmekligi we beýleki düzüjileri öz içinde
jemleýär.
Sanly ykdysadyýet jemgyýetiň ähli gatlaklaryny öz içine alýar. Ol täze
ylmy barlaglaryň we açyşlaryň gözbaşy, ykdysadyýetiň ösmeginde dünýä
bazarynyň içerki we daşarky gurşawyna hem öz täsirini ýetirýär.
Türkmenistan döwletimiz hem durmuşyň ähli ugurlaryna, şol sanda tele
kommunikasiýalar we ýokary hilli maglumat tehnologiýalary ulgamyna täze
tehnologik işläp taýýarlamalary çekmegiň işjeň tarapdary bolup durýar.
Sarp edijilere ýokary derejede telekommunikasiýa hyzmatlaryny hö
dürlemek, maglumatlary ýetirmegiň tizligini artdyrmak üçin paýtagtymyz
da we ýurdumyzyň welaýatlarynda optiki-süýümli aragatnaşygy çekmek
göz öňünde tutuldy. Bu taslama pudaklaryň arasynda maglumatlaryň
alyş-çalşy has-da gowulandyrmaga, elektron hyzmatlaryň täze görnüşlerini
ornaşdyrmaga mümkinçilik berer.
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Hormatly Prezidentimiz öz çykyşlarynda belleýşi ýaly, sanly bilim ul
gamynyň ornaşdyrylmagy adam maýasyny artdyrmaga hem-de jemgyýe
tiň we ýurdumyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine, ykdysadyýete we beýleki
ugurlara innowasion serişdeleri çekmäge mümkinçilik berer.
Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky ýurdumyzda
hereket edýän beýleki banklar bilen bir hatarda halkymyza goýumlaryň
amatly hem-de ygtybarly görnüşlerini yzygider hödürleýär. Bankda goýum
goýmaga isleg bildirýän müşderileriň, ýagny goýumçylaryň sany gün sa
ýyn artýar. Ýurdumyzda telewideniýäniň, radionyň we habar beriş serişde
leriniň üsti bilen bankda döredilýän täze hyzmatlaryň görnüşlerini maha
batlandyrmak arkaly yzygider halkymyza ýetirilýär.
Ýurdumyzda pudaklaýyn esasda alnyp barylýan sanly ulgama geçmek
syýasaty örän oýlanyşykly we häzirki döwrüň talaplaryna laýyk bolup, iş
we durmuş ýeňillikleriniň uly toplumyny döredýär. Häzirki döwürde her
bir raýat üçin internet we elektron hyzmatlarynyň elýeter bolmagy we ola
ryň gündelik zerurlyklary we islegleri kompýuter ýa-da öýjükli telefonlar
arkaly kanagatlandyrmakda mümkinçilikler döredildi. Şeýle hem, puluň
nagt däl hereketiniň möçberi hem-de aýlanyş tizliginiň artdyrylmagynda,
elektron söwda, harytlaryň we hyzmatlaryň internet arkaly ýerlenilmeginde
köp işler durmuşa geçirildi.
Ýurdumyzyň karz edaralarynyň goýum syýasatyna laýyklykda ilatyň er
kin duran pul serişdelerini banklara talap edilýänçä we möhletli goýumla
ra çekmek arkaly goýum hasaplaryndaky serişdeleriň möçberini artdyrmak,
müşderileriň isleglerini öwrenmek arkaly goýumlaryň täze görnüşlerini or
naşdyrmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň «Daýhan
bank» döwlet täjirçilik banky halkymyza, degişlilikde, dürli görnüşli göterim
girdejileri bolan «Talap edilýänçä», «Gadamy beýik gahryman», «Gojalara
hemaýat», «Galkynan daýhan», «Altyn asyryň altyn daýhany», «Möhletli»,
«Ruhubelent nesiller», «Altyn asyryň daýhan gadamy», «Pagtaçylara sow
gat», «Rowaçlyk» we beýleki goýum hyzmatlaryny hödürleýär.
Şeýle hem, Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky ta
rapyndan «Goýum bank karty» atly amatly hem-de ygtybarly hyzmatyndan
peýdalanmaga mümkinçilik döredilen. Goýumçynyň goýum karty açylan
dan soň milli manatda çäklendirilmedik möçberde nagt görnüşinde serişde
ler kabul edilýär. Goýumda pul serişdeleriniň duran döwründe goşmaça pul
serişdelerini goýmak, üstüni doldurmaklyga rugsat berilýär. Türkmenista
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nyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky, «Goýum bank karty» bank kart
önümini ulanmak arkaly ýurdumyzyň ähli ýerlerinde töleg terminallarynyň
üsti bilen nagt däl görnüşinde geçirilen tölegleriň jemine 1 % möçberinde
pul sylagy «Cash back» berilýär.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň oba
ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini has-da gowulandyrmagyň çäklerinde
Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky kärendeçi bolan
müşderilerine degişli «Altyn asyr» bank bank kartlarynyň üsti bilen nagt
däl görnüşinde amala aşyrýan töleglerine 0,3% «Cash back» sylaglandyr
ma berilýär. Mundan başga-da «Altyn asyr» bank bank kartynyň galyndy
syna ýyllyk 5% hasaplanylýar we hasaplanan göterimler hemişe aýma-aý
geçirilýär.
Häzirki zaman bazar gatnaşyklarynyň sazlaşyklykly ösýän döwründe
karz edaralarynyň goýum syýasatyna laýyklykda, ilatyň erkin duran pul
serişdelerini karz edaralaryna çekmek arkaly goýum hasaplarynyň möç
berini artdyrmak babatda möhüm işler alnyp barylýar. Goýumlar boýunça
tölenýän göterimleri maliýe bazarynda hereket edýän nyrhlara laýyklyk
da bellemek, ilata edilýän goýum hyzmatlarynyň hilini has-da ýokarlan
dyrmak, goýumlaryň täze görnüşlerini ornaşdyrmak boýunça degişli işler
yzygiderli geçirilýär.
Adam üçin iň bir gymmat zadyň biri wagt bolup durýar. Bankda dö
redilen amatly hem-de ygtybarly hyzmatlardan peýdalanmak bilen, her bir
adam öz wagtyny tygşytlar. Geljekde ýurdumyzda nagt däl hasaplaşykla
ryň gerimi has hem öser, şonuň bilen bir hatarda banklarda täze hyzmat
lary ornaşdyrmak işleri yzygider dowam etdiriler. Türkmenistanyň «Daý
hanbank» döwlet täjirçilik banky ýurdumyzyň beýleki karz edaralary bilen
bir hatarda geljekde alyp barýan işlerini mundan beýläk-de ösdürip, Sanly
ykdysadyýete doly geçip, ykdysadyýetimiziň durnukly ösmegine, halkyň
hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagyna mynasyp goşant goşar.
Türkmen halkyny ösüşleriň belent sepgitlerine alyp barýan Arkadag
Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, belent başy aman bolsun, beýik tu
tumly işleri elmydama rowaç alsyn!
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M. Sylapowa,
Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik
bankynyň Karz amallary müdirliginiň Karz
hasabatlary bölüminiň esasy hünärmeni
SANLY BANK HYZMATLARYNYŇ
KÄMILLEŞDIRILMEGI
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidenti
miziň öňe süren «Döwlet adam üçindir» diýen ýörelgesinden ugur alyp,
ýurdumyzyň her bir raýatynyň durmuşyny gowulandyrmaga gönükdiri
len syýasy, durmuş-ykdysady we medeni özgertmeler amala aşyrylýar. Bu
ugurlaryň biri hem «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysa
dyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» bolup durýar.
Häzirki döwürde milli ykdysadyýetimize sanly ykdysadyýetiň ornaş
dyrylmagy meýilnamalaşdyrylyp uly göwrümli işler geçirilýär we bu ugur
barada daşary ýurtlarda toplanan tejribäni öwrenmek, onuň bähbitli tarap
laryna göz ýetirmek möhüm bolup durýar. Munuň üçin, ilkinji nobatda,
«Sanly ykdysadyýet – bu näme?» diýen soraga jogap bermek zerurdyr.
Sanly ykdysadyýet – bu ykdysadyýetiň tölegler, hyzmatlar, telekeçilik, tä
jirçilik, söwda we beýleki ulgamlaryny maglumat-aragatnaşyk tehnologi
ýalar esasynda dolandyrmakdyr. Sanly ykdysadyýet düşünjesi – «elektron
ykdysadyýet», «elektron senagat», «internet-ykdysadyýet» ýa-da «web-yk
dysadyýet» ýaly adalgalary bilen baglanyşykly ulanylýar.
Ykdysadyýet örän çylşyrymly we hemme zady öz içine alýan meha
nizm bolup, jemgyýetdäki ynsanlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen aýryl
maz baglydyr. Sanly tehnologiýalaryň durmuşa işjeň ornaşdyrylmagy yn
sanlaryň ýaşaýyş şertleriniň hiliniň gowulanmagyna oňyn täsir edýär.
Elektron resminama dolanyşygy, elektron şahsyýetnama ulgamyna
geçmek, bäsdeşlige ukyply elektron senagatyny döretmek boýunça ze
rur işler alnyp barylýar. Sanly tehnologiýalary yzygiderli ornaşdyrmakda
hünärmenleri, telekeçileri we ähli raýatlary amala aşyrylýan özgertmeler
bilen tanyşdyrmak bu ugruň möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. Şeý
le hem durmuş ulgamyndaky özgertmeler, bank ulgamynyň ösüşi arka
ly halkymyzyň, her bir raýatymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak
üçin şertleriň döredilmegine we tölegleri ýeňilleşdirmek maksady bilen
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ähli ugurlarda täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy boýunça işler aly
nyp barylýar.
Sanly özgertmeleriň gerimi we depgini durnukly ykdysady ösüşiň esa
sy şertleriniň biri hökmünde orta çykýar. Sanlaşdyrmak ýurduň ykdysady
ýetiniň ähli ýaýrawlaryny, şol sanda bank ulgamyny ösdürmegiň möhüm
ugrudyr. Sanly bank dünýäniň maliýe edaralarynyň ep-esli bölegi «Global
sanly bank hasabatynda» maglumatlaryň esasynda esasy meseleleriň biri
bolup durýar. Sanly bankyň döremegini bellibir ýagdaýda, ýagny adamza
dyň jemgyýetçilik durmuşynda maglumatlaryň we maglumat tehnologiýa
larynyň jemi içerki önümde tutýan paýynyň artmagy, adamlaryň arasynda
netijeli maglumat baglanyşygyny üpjün edýän global sanly giňişligiň döre
megi, ilatyň maglumat önümlerini we hyzmatlaryna bolan islegleriniň yzy
giderli artmagy, sanly ykdysadyýetň, elektron hökümetiň, sanly bazarlaryň
emele gelmegi şertlendirilýär.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň bank ulgamynda sanly ykdysadyýeti or
naşdyrmak möhüm ähmiýete eýedir. Çünki Hormatly Prezidentimiziň taý
syz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň karz edaralarynda müşderilere tä
ze tehnologiýalara esaslanýan hyzmatlary etmegiň gerimi giňeýär. Dünýä
ykdysadyýetine amatly goşulyşýan Türkmenistan döwletimiz üçin bank
ulgamynyň işini sanlaşdyrmak wezipesi strategik wezipe hökmünde kes
gitlendi. Ýurdumyzda nagt däl tölegleriň möçberini artdyrmak hem-de pul
dolanyşygynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin milli karz edaralary tara
pyndan halkara tejribesiniň öňdebaryjy tehnologiýalaryna esaslanýan nagt
däl hasaplaşyklary has-da ýaýbaňlandyrmak boýunça giň gerimli işler ama
la aşyrylýar.
Bank ulgamyny mundan beýläk hem ösdürmegiň möhüm ugurlary
«Türkmenistanyň Ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň
2019–2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda» aýratyn nygtalýar. Milli yk
dysadyýetimizi durnukly we deňagramly ösdürmäge gönükdirilen Türkme
nistanyň orta möhletli geljek üçin ykdysady syýasatynyň esasy ýörelgeleri
we gurallary kesgitlenen Maksatnamada karz edaralarynyň ygtybarlylygy
ny we durnuklylygyny ýokarlandyrmak, banklaryň serişdeler binýadyny
artdyrmak, banklarda elektron resminama dolanyşyk ulgamyny kämilleş
dirmek üçin zerur bolan tehniki we programma üpjünçiliklerini ornaşdyr
mak boýunça möhüm wezipeler öňe sürülýär.
156

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň karz edaralary tarapyndan ýurduň
töleg ulgamyny kämilleşdirmek we nagt däl hasaplaşyklaryň gerimi
ni giňeltmek maksady bilen köp işler amala aşyrylýar. Olaryň arasynda
milli kartly töleg ulgamy boýunça elektron tölegleri geçirmekligi ýola
goýmak aýratyn orny eýeleýär. Bu öz gezeginde ýurduň pul-karz ulga
myny kämilleşdirmäge, nagt däl hasaplaşygy ösdürmäge, milli ykdysa
dyýetimizde pul serişdeleriniň dolanyşygynyň netijeliligini ýokarlandyr
maga amatly şertleri döredýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda «Altyn asyr»,
«Milli kart» we halkara derejede dünýäniň çar künjünde hereket edýän
dürli görnüşli «VISA» we «MasterCard» halkara bank kartlary hereket
edip gelýär. Bank kartlarynyň ulanylmagy zähmet haklarynyň onuň üs
ti bilen tölenilmegine, ygtybarly pul geçirimleriniň gysga wagtda nagt
däl görnüşde amala aşyrylmagyna, puluň ýitmeginiň öňüni almaga, karz
almak we goýum goýmak işlerini kämilleşdirmäge mümkinçilik berýär.
Raýatlar söwda we hyzmat ediş nokatlarynda bank kartlary bilen nagt däl
hasaplaşyklaryndan peýdalanmak arkaly öz pul serişdelerini dünýä tejri
besine laýyklykda peýdalanýarlar. Töleg terminaly arkaly geçirilýän nagt
däl hasaplaşyklaryň geriminiň giňeldilmegi, bank kartlaryna bolan islegiň
ýokarlanmagyna hem-de geçilýän nagt däl hasaplaşyklaryň has-da artma
gyna getirip, ýurdumyzyň pul dolanyşygynyň netijeli hereket etmegine
mynasyp goşandyny goşýar.
«Internet-bank» hyzmatynyň kömegi bilen islendik wagtda we is
lendik ýerde internet ulgamyna birirkdirilen kompýuteri ýa-da ykjam
telefony arkaly öý we ykjam telefony, IP telewideniýe, internet, karz
laryň esasy bergisini gaýtarmaga we hasaplanan göterimleri tölemäge
şeýle hem beýleki tölegleri geçirmäge mümkinçilk döredilendir. Şeý
le-de «Internet – bank» hyzmatynyň ýene-de bir amatlylygy bu ulgam
da amala aşyrylýan tölegler baradaky maglumatlar bilen SMS-hyzmaty
arkaly tanşyp bolýar.
Ýurdumyzyň karz edaralarynyň arasynda hasaplaşyklary geçirmek
üçin aragatnaşyk hasaplary ulanylýar. Aragatnaşyk hasaby bolanda – bu
haýsy-da bolsa bir bankyň (bank respondent) beýleki bir bankda (bank kor
respondent) öz aralarynda baglaşylan şertnamada göz öňünde tutulan amal
lary amala aşyrmak üçin açýan hasabydyr.
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Sanly ykdysadyýetiň gurluşy:
Elektron pul
Onlaýn hyzmatlar,
zatlaryň interneti (IoT)

Kraudfanding
Sanly Ykdysadyýet
Internet bank
hyzmatlary

Elektron tölegler
Internet arkaly söwda

Häzirki wagtda ýurdumyzyň kart ulgamynda hasaba alnan bank kart
larynyň, ornaşdyrylan terminallaryň, bankomatlaryň sany hem-de «Inter
net-bank» we «Mobile-bank» ulgamlarynyň üsti bilen amal edilen nagt däl
hasaplaşyklaryň möçberi ýylsaýyn artýar. «Internet-bank» ulgamynyň üsti
bilen öýjükli aragatnaşyk, internet hyzmaty üçin tölegleri, şeýle hem plas
tik kartlardaky we beýleki hasaplardaky serişdeleriň galyndylaryny barla
mak hem-de şäher telefon ulgamy hyzmatlary üçin tölegleri, berlen karz
laryň, şol sanda ipoteka karzlarynyň esasy bergilerini we göterimlerini we
beýleki hyzmatlary ýerine ýetirmek mümkin.
Häzirki döwürde nagt däl hasaplaşyklaryň amatlyklaryny her ädimde
görmek bolýar. Raýatlar söwda we jemgyýetçilik nokatlarynda nagt däl ha
saplaşyklardan peýdalanmak arkaly öz pul serişdelerini tygşytlap bilerler.
Dünýä ykdysadyýetine amatly goşulyşýan Türkmenistan döwletimiz
üçin bank ulgamynyň işini sanlaşdyrmak wezipesi strategik wezipe hök
münde kesgitlendi. Ýurdumyzda nagt däl tölegleriň möçberini artdyrmak
hem-de pul dolanyşygynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin milli karz
edaralary tarapyndan halkara tejribesiniň öňdebaryjy tehnologiýalaryna
esaslanýan nagt däl hasaplaşyklary has-da ýaýbaňlandyrmak boýunça giň
gerimli işler amala aşyrylýar.
Bu işleriň çäklerinde hyzmatlaryň işe girizilmegi raýatlarymyza ýurdu
myzyň islendik künjeginde degişli banklara barmazdan, bank kartlarynyň
üsti bilen töleg terminallary arkaly dürli bank hyzmatlarynyň ýerine ýeti
rilmegine mümkinçilik berýär. Bu hyzmatlara mysal hökmünde ýaşaýyş
otaglary, elektrik togy, suw, zir-zibilleri ýygnamak ýaly kommunal hyz
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matlary üçin tölegleri, saglygy goraýyş we ätiýaçlandyryş üçin tölegleri we
beýlekileri görkezmek bolar.
Ýurdumyzyň karz edaralary iri maglumat saklaýan we geçirýän ulga
myna eýe bolup, özleriniň iş tejribesine täze görnüşli hyzmatlary ornaş
dyrýarlar hem-de olary müşderilere hödürleýärler. Ýurdumyzyň islendik
ýerinden bankomatlaryň, terminallaryň, «internet-bank», «mobil-bank»
we «elektron söwda» ulgamlarynyň üsti bilen nagt däl görnüşinde hasap
laşyklary göni («online») tertipde amala aşyrmak ýola goýlandyr. Raýatlar
degişli bank edarasyna baryp şahsy bank hasabyny «Internet-bank» hyz
matlaryna birikdirmek arkaly bu hyzmatlaryň amatlyklaryndan peýdalanyp
bilýär. Bank işjeňliginiň häzirki döwrüň üýtgeýän talaplaryna laýyklykda
gurnalmagy milli ykdysadyýetimizi mundan beýläk-de ösdürmäge gönük
dirilen wezipeleri ýerine ýetirmäge ähli mümkinçilikleri berýär.
Şu makalamda gozgalýan häzirki zamanyň derwaýys meseleleriniň
durmuşa netijeli we maksada laýyk ornaşdyrylmagy telekeçilere we bu
ugurda iş alyp barýan hünärmenlere hem-de islendik raýatlara öz girdejile
rini artdyrmaklyga hem-de internet arkaly amala aşyrylýan bank hyzmatla
rynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga uly mümkinçilikleri döreder.
«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda hem ýurdumyzyň
bank ulgamy dowamly kämilleşdirilýär, raýatlara täze bank hyzmatlary
hödürlenip, nagt däl hasaplaşyklaryň gerimi has hem artdyrylýar. Milli
Liderimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde amala aşyrylýan bank
ulgamyndaky özgertmeleriň ählisi ýurdumyzyň raýatlarynyň hal-ýagda
ýyny has-da gowulandyrmaga, olaryň ýaşaýyş-durmuş derejelerini dün
ýäniň ösen ýurtlarynyň derejelerine ýetirmäge gönükdirilendir. Halkymy
zyň abadançylygy, rowaçlygy ugrunda ýadawsyz tagallalar edýän, bize
şeýle ajaýyp zamanamyzda netijeli işlemäge şert döredip berýän Gahry
man Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun. Il-ýurt bähbitli, umu
madamzat ähmiýetli alyp barýan işleri mundan beýläk hem rowaç alsyn!
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B. Ussaýew,
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň
Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygynyň
ilkinji saglygy goraýyş işleri boýunça orunbasary
ÖŇE GITMEGIŇ MÖHÜM TAPGYRY
Hormatly Prezidentimiziň karary bilen 2018-nji ýylyň 30-njy noýab
rynda «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür
megiň Konsepsiýasy» tassyklanyldy. 2019-njy ýylyň «Türkmenistan – ro
waçlygyň Watany» ýyly diýlip yglan edilmegi, Arkadag Prezidentimiziň
beren tabşyryklaryna laýyklykda, Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ös
dürmek barada her birimizden bilimlerimizi yzygider kämilleşdirmegi we
jemgyýetimizde bolup geçýän ykdysady özgertmeler hakynda gözýetimi
mizi has-da giňeltmegi talap edýär.
Eýsem, sanly ykdysadyýet diýmek nämäni aňladýar? Bu sowala jogap
bermezden öňürti sanly ykdysadyýetiň başga-da birnäçe adalgasynyň bar
dygyny bilmek zerur. Oňa mysal edip,»senagat 4.0», elektron ykdysadyýet,
internet eýýamy, maglumat tehnologiýasyndaky öwrülişik, täze ykdysady
ýet we beýlekileri mysal getirip bolar. Häzirki wagtda bu adalgalaryň için
de dünýäde has köp ulanylýany «senagat 4.0» adalgasydyr. Aslynda, bu
adalga mundan 260 ýyl ozal başlan ilkinji senagat öwrülişiginiň dowamy,
ýagny dördünjisidir we «senagat 4.0-yň» maksady ynsan bilen tehnologik
enjamlaryň mümkinçiliklerini birleşdirip ulanmak hem-de ynsanyň beýni
güýjüne tehnologik enjamlaryň iş güýjüni goşup, ikisiniň bilelikdäki müm
kinçilikleriniň netijesini seljermekden ybaratdyr. Geliň, mundan 260 ýyl
ozal başlan öwrülişigiň häzirki wagta çenli geçen ýoluna ser salalyň!
Birinji senagat öwrülişigi 1712-nji ýylda Tomas Newkomeniň oýlap
tapan bug maşyny bilen orta çykdy. 1760-njy ýyllarda has kämilleşdiri
len bug maşynlary dokmaçylykda-da ulanylyp başlandy. Bu uly öwrülişik
demir ýollarynyň gurluşygyna hem-de mehaniki önümçilige täze badalga
berdi. Birinji senagat öwrülişiginiň emele gelen ýurdy Angliýadyr.
Ikinji senagat öwrülişigi, XIX asyryň ahyrlarynda elektrik energiýasy
nyň oýlanyp tapylmagy bilen başlandy. Ikinji senagat öwrülişiginiň emele
gelmeginde «Ford» maşyn (motor) zawodynda ýola goýlan elektrik torla
rynyň täsiri uludyr. Ikinji senagat öwrülişigi döwründe elektrik togunyň, te
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legrafyň we telefonyň oýlanyp tapylmagy aragatnaşyk tehnologiýalarynyň
ýaýbaňlanmagyna sebäp boldy.
Üçünji senagat öwrülişiginiň başlanmagynyň esasy sebäbi ylmyň we
bilimiň işjeň ýagdaýda ulanylmagynyň netijesinde, 1968-nji ýylda kämil
leşdirilen programma bilen üpjün edilen tehnologik enjamlaryň we komp
ýuterleriň orta çykmagydyr.
Şunuň bilen baglylykda, üç öwrülişigiň yzyndan dördünji «senagat
4.0» öwrülişigi emele geldi. Dördünji öwrülişigiň ykdysadyýete getiren
iň uly täzeligini şu şekilde düşündirmek bolar: tehnologiýada bolmaýan,
emma ynsanda bolan beýniniň, ýagny akylyň tehnologiýada bolan, ýöne
ynsanda bolmadyk ýokary derejeli programmalar bilen sazlaşygyny adam
zadyň durmuşyna ornaşdyrmakdyr. Bu özgertmeler 2011-nji ýylda Han
nower sergisinde (Germaniýa) «senagat 4.0-yň», ýagny, dördünji senagat
öwrülişiginiň orta çykmasyna sebäp boldy. 2000-nji ýyllarda başlaýan bu
öwrülişik, şol bir wagtyň özünde, sanlylaşmanyň hem düýbüni tutdy. San
lylaşmak, mobil torlarynyň we internetiň çalt depginler bilen ýaýbaňlan
magy, emeli intellekt bilen tehnologik enjamlaryň ulanylmagy we bularyň
has kämilleşip bitewüleşmesi dördünji senagat öwrülişiginiň başlamasyna
sebäp boldy. Has takygy, soňky senagat öwrülişigi önümçilikde kompýu
terleriň ulanylmagyny hakyky manysynda ýaýbaňlandyryp, ýokary derejeli
tehnologiýalaryň mümkinçiliklerini ilkinji orna çykardy.
Aslynda, ýurdumyzda sanly geçişde täsirli boljak ulgamlar bolan bilim,
saglyk, senagat, oba hojalyk, aragatnaşyk, maliýe ýaly ulgamlarda tehno
logiýa hem-de onuň getiren täzeliklerini hem täsirlerini eýýämden görmek
bolýar. Bu ýagdaý häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň tagallasy bi
len ýurdumyzda giň gerimde ornaşdyrylýar we ol işleriň has kämil dereje
sini gazanmaga kömek edýär. Dünýä taryhyna göz aýlanymyzda, önüm ön
dürmek üçin gerekli şertlere eýe bolan toparlaryň ýa-da gatlaklaryň syýasy
hem ykdysady güýji elinde saklandyklaryny görmek mümkin. Mysal üçin
oba hojalyk ulgamynda ýeriň eýeleri, senagat ulgamynda maýa goýumla
ryň eýeleri şol bir wagtyň özünde syýasy we ykdysady güýjüň eýeleridi.
Häzirki döwürde önüm öndürmek üçin gerekli esasy şert ylym-bilim bol
mak bilen birlikde, güýji elde saklamanyň ýolunyň-da ylymdan-bilimden
geçýändigi, şoňa görä-de ýurduň syýasy hem ykdysady güýjüniň ylym-bi
lim ykdysadyýetinden emele gelýändigi hemmelere aýandyr.
11. Sargyt № 2692
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«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür
megiň Konsepsiýasy» ýedi bapdan ybarat bolup, olarda maglumat-aragat
naşyk tehnologiýalary ulgamynyň häzirki ýagdaýy, konsepsiýanyň maksa
dy we wezipeleri, ony amala aşyrmagyň ugurlary, tapgyrlary we guraly,
maliýe taýdan üpjünçiligi hem-de garaşylýan netijeler beýan edilýär.
Ýurdumyzda bu Konsepsiýany üç tapgyrda amala aşyrmak göz öňünde
tutulýar:
Eýsem, sanly ulgama geçmegiň neneňsi peýdalary bar?
Durmuşymyzda hemme zadyň sanlylaşmagy netijesinde, kagyz, çap,
poçta we arhiwleme çykdajylary azalar ýa-da düýbünden bolmaz. Artyk
maç iş ýüki azalar, işiň netijeliligi artar we söwda dolanyşygy has hem
çaltlaşar. Sanly ulgamdaky awtomatik gor netijesinde ýalňyşlyk azalar, ýi
tirmek diýlen zat bolmaz, gerek bolsa köne resminamalar sähel salymyň
içinde yzyna gaýtarylyp alnyp bilner. Kagyz ulanmak meselesiniň azalma
gy her ýyl millionlarça agajyň kesilmeginiň öňüni alar. Bu bolsa ekologiýa
abadançylygy üçin juda derwaýys meseledir.
Okuw-tejribe merkeziniň ýurdumyzyň ähli ulgamlarynyň sanlylaşdy
rylmagyna, täzeçil, ýokary tehnologiýaly, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysa
dyýetiň döredilmegine, elektron senagatynyň we senagatlaşdyrmagyň gör
kezijileriniň ýokarlandyrylmagyna, bazar gatnaşyklarynyň hem-de ilatyň
durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna ýardam bermelidigini belleýän
hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun! Gahryman Arkada
gymyzyň il-ýurt bähbitli alyp barýan işleriniň hemişe rowaçlyklara beslen
megini arzuw edýäris.
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G. Hommadow,
Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň
«Türkmensuwylymtaslama» institutynyň Ylmy-barlag
bölüminiň başlygy, tehniki ylymlarynyň kandidaty
SUW TYGŞYTLAÝJY INNOWASION
TEHNOLOGIÝALAR WE OLARYŇ
ULANYlyŞ AÝRATYNLYKLARY
Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistan häzirki za
manyň möhüm meseleleri boýunça wajyp çözgütleri işläp taýýarlamakda
täze başlangyçlary öňe sürmek bilen, BMG-niň 2030-njy ýyl döwür üçin
strategiýasynyň durmuşa geçirilmegine uly goşant goşýar.
Hormatly Prezidentimiziň BMG-niň çäklerinde yzygiderli öňe sürýän
başlangyçlary we teklipleri türkmen liderine belent abraý getirýär.
Hormatly Prezidentimiziň halkara derejede öňe sürýän başlangyçlary
ýurdumyzyň içinde hem suw meselesi boýunça ägirt uly işleri we taslama
lary amala aşyrm
 aga ýardam edýär. Ýurdumyzda suw serişdelerini tygşyt
ly, rejeli we netijeli peýdalanmak we oba hojalyk pudagynda dünýäniň öň
debaryjy innowasion tehnologiýalaryny ornaşdyrmak döwlet syýasatynyň
ileri tutulýan ugurlaryň birine öwrüldi. Oba hojalyk ekerançylygyna dün
ýäniň ösen ýurtlarynyň öňdebaryjy suw tygşytlaýjy damjalaýyn we emeli
ýagyş görnüşli suwaryş tehnologiýalary giňden ornaşdyrylýar.
Bu tehnologiýalaryň ikisi hem suwaryş suwuny tygşytly ulanmak bi
len bir hatarda, ekinlere suw bilen bilelikde döküni we himikatlary wagt
ly-wagtyna bermek, oba hojalyk ekinleriniň gyradeň ýetişmegine hem-de
hasyllylygynyň ýokarlanmagyna ýardam edýär.
Adaty suwaryş bilen deňeşdirilende damjalaýyn suwaryşda ortaça
60%-e çenli we emeli ýagyşda 30%-e çenli suw tygşytlanýar. Şeýle-de su
wy, döküni we himikatlary topragyň diňe kök saklaýan zolagyna bermek
bilen, olaryň tygşytlylygy gazanylýar. Ösümlikleriň kök saklaýan zolakda
kadaly suw-howa-dökün gatnaşygy saklanýar, bu bolsa hasyllylygy ýokar
landyrmaga mümkinçilik döredýär.
Häzirki gün dünýäniň suwaryş ulgamlarynyň bazarynda damjalaýyn
suwaryş boýunça Israil döwletiniň NaanDanJain kompaniýasynyň döreden
kämil suw damdyryjylary bilen enjamlaşdyrylan suwaryş turbajyklar ul
gamly tehnologiýasy öňdebaryjylygy eýeläp gelýär.
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Emeli ýagyş tehnologiýasy boýunça ABŞ-nyň Lindsaý korporasiýasy
nyň «Zimmatik» kysymly hem-de Valmont kompaniýasynyň «Valley» ky
symly gurnamalary öňdebaryjylygy eýeleýäp gelýär.
Biziň ýurdumyzda hem häzirki döwürde şu kompaniýalaryň öňdebaryjy
suw tygşytlaýjy innowasion tehnologiýalarynyň ulanyş gerimi gitdigiçe artýar.
Suw tygşytlaýjy tehnologiýalaryny ornaşdyrmakda ýüze çykýan mese
leleriň esasylarynyň biri, ol hem enjamlary, gurluşlary satyn almak, gurmak
we gerek bolan goşmaça ulgamlary we desgalary taslamak hem-de gurmak
üçin başlangyç maýa goýumynyň gerekdigi bolup durýar.
Hormatly Prezidentimiz bu meseläniň çözgüdi hökmünde 2018-nji ýy
lyň 12-nji oktýabryndan «Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri
maliýe tarapdan goldamak hakyndaky» karara gol çekdi, oňa laýyklykda:
Oba hojalyk tehnikalaryny, gurallary we abzallary hem-de oba hojalygynda
ulanylýan ekskawatorlary hem-de buldozerleri, suwy tygşytlaýjy tehnika
lary, enjamlary, suwaryşda ulanylýan geçirijileri satyn almak üçin ýyllyk 1
göterim bilen 10 ýyla çenli möhlete her ýylda deň paýlarda gaýtarmak şer
tinde bermek resmileşdirildi.
Biziň ýurdumyzda emeli ýagyş tehnologiýasynyň maşynlarynyň iki
görnüşi hem ulanylýar, olar özleriniň işleýiş hereketiniň ugry boýunça tö
werek boýunça aýlanyp işleýän görnüşleri we bir ugur boýunça göni here
ket edip işleýän görnüşleri.
Töwerek boýunça aýlanyp işleýän emeli ýagyş maşynlaryň aýratynlygy:
- maşyn elektrik energiýasynyň hasabyna işledilýär we elekrtik ener
giýasyny geçiriji ulgamyndan iýmitlenýär;
- maşyn ýapyk suw geçiriji ulgamdan iýmitlenýär we yzygider bi
rikdirilen fermalardan suw 3 atm basyş bilen pürküjili şlangalar ulgamyna
birikdirilýär;
- töwerek boýunça aýlanyp işleýän emeli ýagyş tehnologiýasy ulany
landa ekin meýdanynyň ulanyş koeffisiýenti 15 göterime çenli azalýar.
Töwerek boýunça aýlanyp işleýän emeli ýagyş ýagdyryjy tehnologiýa
sy özüniň ulanyş ýönekeýligi, elektrik togunyň hasabyna işleýändigi üçin
ulanyş çykdajylarynyň azdygy we ekinlerden ýokary hasyl almaga müm
kinçilik döredýändigi bilen özüniň artykmaçlygyny görkezýär.
Dünýä tejribesinden belli bolşy ýaly töwerek boýunça aýlanyp işleýän
emeli ýagyş ýagdyryjy maşynlarynyň ulanyş gerimi has-da giňdir, ýagny
dünýäniň ösen ýurtlarynda ulanylýan emeli ýagyş ýagdyryjy maşynlaryň
ortaça 90 göterimi töwerek boýunça aýlanyp işleýän görnüşlidir.
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Töwerek boýunça aýlanyp işleýän emeli ýagyş maşynlarynyň ulanylyş
aýratynlyklary (1-nji we 2-nji suratlar).

1-nji surat. Emeli ýagyş maşynlaryň dolandyryş pulty

Dolandyryş pultunyň kömegi bilen ulgama gerek bolan aýlaw tizligi
berilýär we ekinleriň ösüş döwrüne baglylykda berilmeli suw mukdary
ulgamyň aýlaw tizliginiň hasabyna sazlanýar. Emeli ýagyş maşynlaryň
dolandyrylyşynyň ýönekeý bolmagy bir operatora 10 we ondan hem köp
özbaşdak işleýän ulgamy dolandyrmaga mümkinçilik berýär.
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2-nji surat. Töwerek boýunça aýlanyp
işleýän emeli ýagyş maşynlaryň ulanylyşy

3-nji surat. Göni ugur boýunça
hereket edip işleýän emeli ýagyş
maşynlaryň ulanylyşy

Bir ugur boýunça göni hereket
edip işleýän emeli ýagyş maşynlary
nyň aýratynlyklary:
- maşyn dizel dwigateliň kömegi
bilen ýangyç ýakyp işledilýär we bir
ugur boýunça göni hereket edýär;
- maşyn hereketiniň dowamynda
gapdaldan ýörite gurnalan açyk ýap
dan ýa-da şlangadan suwy alýar.
Netijede bir ugur boýunça hereket
edip işleýän maşynyň özüne düşýän
gymmaty ýokary bolýar (3-nji surat).
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Emeli ýagyş tehnologiýasy ulanylanda ekinleriň suwaryş düzgüni
ne laýyklykda suw mukdaryny bermek mümkinçiligi döreýär we netijede
suwaryş suwunyň süzülme ýitgisine harçlanýan mukdary aradan aýrylýar
(4-nji a surat). Keşleýin suwaryşda keşleriň ahyrky bölegini doly çyglan
dyrmak üçin keşleriň başdaky bölegine köp suw bermeli bolýar, netijede
suwaryş suwunyň ortaça 30 göterim (%) süzülme ýitgisine harçlanýar
(4-nji b surat).

a

b
4-nji surat. Emeli ýagyş usulynda topragyň çyglandyrylyşy:
a) emeli ýagyşda toprak çyglanmasy; b) keşleýin suwaryşda toprak çyglanmasy

Damjalaýyn suwaryşda suw tygşytlamak mümkinçiligi has-da ýoka
rydyr, ýagny adaty suwaryş bilen deňeşdirilende 60 göterime çenli suwy
tygşytly ulanmak mümkinçiligi döreýär. Sebäbi, damjalaýyn suwaryş teh
nologiýasy ulanylanda ekinli ýa-da miweli bagly meýdanlara suw turba
laryň kömegi bilen ýetirilýär hem-de suwaryş turbajyklarynyň kömegi
bilen olaryň kök saklaýan topragyna erkin damýan damja görnüşinde be
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rilýär. Damja görnüşinde berilýän suw topragyň kök saklaýan zolagyny
endigan çyglandyrýar we adaty keşleýin suwaryşda bolup geçýän suw
ýitgileri aradan aýrylýar (5-nji surat).

a

b
5-nji surat. Damjalaýyn suwaryşda topragyň çyglanmasy
a) damjalaýyn suwaryşda toprak çyglanmasy;
b) keşleýin suwaryşda toprak çyglanmasy

Damjalaýyn suwaryşda adaty suwaryşda bolup geçýän topragyň gata
ma hadysasy bolup geçmeýär we ekinleriň, miweli baglaryň kadaly ösüp
ýetişmegi hem-de bol hasyl bermegi üçin amatly şertler döreýär.
Damjalaýyn suwaryş üzümçilikde, miweli baglarda hem-de tokaý
zolaklaryny döretmekde şeýle-de keşler boýunça ekilýän gök ekinlerde
ulanmaga amatlydyr.
Damjalaýyn suwaryşda ekinleriň, miweli baglaryň kökleriniň şol
çyglandyryş zolagynda ýerleşýändigi üçin we şol zolagyň iýmit element
leriniň ýeterlik bolmaýandygy sebäpli goşmaça iýmitlendirmek zerurlygy
ýüze çykýar.
Şol sebäpden damjalaýyn suwaryş tehnologiýasynda suw bilen mine
ral dökünlerini ergin görnüşine geçirip suwa goşup bermek göz öňünde
tutulandyr.
Mineral dökünleriniň özüne düşýän gymmatynyň ýokarydygyny göz
öňünde tutup biz suw tygşytlaýjy ulgamlar üçin täze tehnologiýa döretdik
(6-njy surat).

168

6-njy surat. Täze tehnologiýanyň önümçilik synagy

Täze tehnologiýa Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň «Şorgala»
daýhan birleşiginiň çäginden «Türkmensuwylymtaslama» institutyna bö
lünip berlen 145 gektar ýerde döredilen Ylmy-barlag meýdançada 2018-nji
ýylda synagdan geçirildi.
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A.Taganowa,
«Türkmengaz» Döwlet konserniniň «Nebitgaz»
gazetiniň redaksiýasynyň habarçysy
SANLY ULGAM – YKDYSADY
ÖSÜŞIŇ BINÝADY
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür
megiň Konsepsiýasynyň» maksatlaryna we wezipelerine laýyklykda döw
let edaralaryny sanly ulgama geçirmegiň depginini ýokarlandyrmak geljegi
uly ugurlaryň hatarynda görkezilýär.
Häzirki zaman hojalyk gatnaşyklarynda sanly tehnologiýalary ulan
ýan kärhanalar ykdysadyýeti sanly serişdeler bilen üpjün etmek bilen, onuň
ösüşiniň daýanç nokady bolup durýarlar.
Türkmenistanyň senagatynda nebitgaz toplumynyň paýy ýokary bol
magynda galýar. Onuň önümleri ýurdumyzyň eksportynda öňdäki orunlary
eýeleýär. Önümçilik ähmiýetli möhüm desgalary ulanmaga bermek arkaly
bu pudagy ösdürmek dowam etdirilýär. Şunda uglewodorod serişdelerini
ýurdumyzda gaýtadan işlemäge, pudaga täze öňdebaryjy tehnologiýalary
we önümçilikleri ornaşdyrmaga, ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa, bäs
leşige ukyply taýýar önümleriň çykarylyşyny artdyrmaga aýratyn ähmiýet
berilýär.
Sanly ykdysadyýet önümçilikdäki hojalyk işiniň maglumatlarynyň
sanlylaşdyrylmagydyr. Sanly ykdysadyýetiň ösýän şertlerinde maglumatla
ry seljermegiň täze, döwrebap usullarynyň hem-de gurallarynyň döremegi,
maglumatlaryň özara alşylmagynyň tizliginiň artdyrylmagy zähmet öndüri
jiligini ýokarlandyrmaga ýardam berýär hem-de innowasion çözgütleri ka
bul etmekde çeýeligi üpjün edýär.
Täze tehnologiýalaryň kömegi bilen ýokary hilli we takyk maglumat
laryň alynmagy uglewodorod çig malynyň gözlegi we gazylyp alynmagy
üçin harajatlary tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Bu bolsa, öz gezeginde
bar bolan ätiýaçlyk gorlaryny, gazyp almak we gaýtadan işlemek prosesini
dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmaga ýardam edýär.
Uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemekde innowasion tehnolo
giýalaryň we öňdebaryjy seljeriş usullarynyň ulanylmagy merkezleşdiri
len tertipde dolandyryşy, önümçilik çaklamalarynyň takyklygyny we öňde
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goýlan maksatlara ýetmek mümkinçiliklerini üpjün etmäge, ahyrky netije
de bolsa, ykdysady netijeliligi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.
Ulgamyň sanlylaşdyrylmagy gymmatly marketing maglumatlarynyň
we hyzmatlaryň kämil görnüşleriniň ýokary hilini, müşderiler bilen has
amatly hyzmatdaşlygy üpjün edýär. Sanly intellektual tehnologiýalarynyň
turbageçiriji ulgamlarda ornaşdyrylmagy olaryň howpsuzlygyny ýokarlan
dyrmaga, logistikanyň ösdürilmegine we ulanyş harajatlarynyň tygşytlan
magyna ýardam edýär.
Sanly modeliň ösdürilmegi üçin hemişe täzelenip duran tehnologiýa
lary ussatlyk bilen dolandyrýan ýokary derejeli hünärmenleriň talap edil
megi tebigydyr. Bu ömrüň bütin dowamynda okap-öwrenip durulmagyna
geçilmegi, üznüksiz bilim ulgamynyň ýola goýulmagy we hünärmenleriň
gaýtadan taýýarlanmagynyň zerurlygy bilen şertlenendir. «Sanly işgäriň»
kämilliginiň görkezijilerini onuň eýe bolan ukyp-başarnygynyň derejesi
kesgitleýär.
Ýurdumyzy senagatlaşdyrmak we sanly ykdysadyýeti ösdürmek işin
de döwlet gullukçylarynyň zähmetine esasy orun degişlidir. Çünki, olaryň
zähmetiniň esasy mazmuny maglumatlary jemlemekden, seljermekden, iş
leri meýilnamalaşdyrmakdan we sazlaşdyrmakdan, bu işleri ýerine ýetirýän
işgärlere ýolbaşçylygy amala aşyrmakdan ybaratdyr. Energiýa serişdeleri
ýurdumyzyň ykdysady ösüşinde uly orna eýedir we Ýer jümmüşindäki üsti
açylan, çaklanylýan baý nebit we gazyň gor serişdeler binýady onuň gelje
giniň esasyny emele getirýär. Şonuň bilen baglylykda bu baýlyklardan ýer
likli peýdalanmagy üpjün etmek esasy wezipeleriň biri bolup durýar.
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» nebitgaz puda
gy boýunça energiýa serişdelerini diwersifikasiýalaşdyrmak arkaly daşarky
bazarlara çykarylyşynyň we importy çalyşýan, gaýtadan işlenýän önümle
riň geriminiň giňeldilmeginiň hasabyna senagatlaşdyrmak hem-de innowa
siýalary ösdürmek başlangyjynyň durmuşa ornaşdyrylmagyna degişli me
seleler öz beýanyny tapýar. «2019–2025-nji ýyllarda Türkmenistanda sanly
ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» ykdysadyýetimizi ösdürme
giň sanly ulgamyna geçmek we ony dolandyrmak esaslandyrylýar. Konsep
siýanyň esasy maksady bolsa, nebit we gaz känleriniň geologiki ýaýraýyş
kanunalaýyklygyna esaslanyp, täze nebitgaz ýataklaryny gözläp tapmak we
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barlag-agtaryşlaryny geçirmek arkaly özleşdirmäge girizmek, nebiti, tebigy
gazy we olar bilen ugurdaş çykýan peýdaly maddalary talabalaýyk möçber
lerde gazyp almak we gaýtadan işlemek, içerki hem-de daşarky bazarlary
üpjün etmek, energiýa tygşytlaýjy we sanly tehnologiýalaryň giňden ornaş
dyrylmagyndan ybaratdyr.
Iş prosesleriniň ýerine ýetirilmegi döwrebap tehniki enjamlar bilen en
jamlaşdyrylmagy, innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen bag
ly meseleleriň bökdençsiz çözülmegini talap edýär.
Bu ugurda pudagy gerekli çig mal binýady bilen üpjün etmek üçin ne
bitgaz ýataklaryny gözläp tapmagyň, özleşdirmegiň tehniki-ykdysady taý
dan esaslandyrmasyny düzmek, onuň usullaryny kämilleşdirmek boýunça
düýpli we amaly ylmy-barlag işleriniň geçirilmegini has-da ösdürmek hem-de modelirlemäniň häzirki zaman, şol sanda sanly usullarynyň ornaşdyryl
magy möhüm bolup durýar.
Ylmyň we tehnologiýanyň gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmak we
ýüze çykýan derwaýys meseleler bilen bagly kadalaşdyryjy barlaglary ge
çirmekde ulanylýan pudaklaýyn resminamalary döwrebaplaşdyrmak, täze
lerini taýýarlamak işlerini alyp barmak, munda patent barlaglaryny hem-de
oýlap tapyşlaryň giňden ulanylmagyny gazanmak ilkinji nobatda çözülmeli
wezipeleriň hataryna degişlidir.
Önümçiligiň ähli ugurlary boýunça işler alnyp barlanda, ilkinji nobat
da, ekologiýa meselesiniň üns merkezinde bolmagyny, daşky gurşawa zy
ýanly täsiriniň peseldilmegini gazanmak, yzygiderli esasda hereket edýän
kadalara we resminamalara hem-de halkara kadalaryna laýyklykda geçir
meginiň üpjün edilmegi wajypdyr.
Ykdysadyýeti sanlaşdyrmak işi bu gün dünýäniň ähli ýurtlary üçin hä
siýetlidir. Häzirki zaman milli sanly ulgam ykdysadyýetiň ösmegi, innowa
sion kärhanalaryň döredilmegi, ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň ýokarlanmagy,
netijeli jemgyýetçilik gurşawyň ösdürilmegi bilen baglanyşdyrylýar. Sanly
ykdysadyýet ýurdumyzyň ösüş depgininiň çaltlanmagyna we sanly tehno
logiýalary ulanmagyň hasabyna ilatyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy
na, şeýle-de milli ykdysadyýetimiziň düýbünden tapawutlanýan täze hile
geçmegine ýardam berýär.
Ýurdumyzda kärine ussat hünärmenleri taýýarlamak wezipeleri üstün
likli çözülýär. Halk hojalygynyň ähli pudaklarynda hünärlere degişli täze
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tehnologiýalaryň, usullaryň üsti bilen dürli ugurdaky hünärmenleri taýýar
lamaga uly mümkinçilikler döredilýär. Her bir kärhanada bu çäreleriň yzy
giderli durmuşa geçirilmegi döwletimiziň ykdysadyýetiniň ähli pudakla
rynyň we durmuş ulgamynyň işiniň netijeliligini has-da ýokarlandyrmaga
mümkinçilik berýär. Bu zähmeti goramagyň talaplarynyň talabalaýyk üp
jün edilmegine, işgärleriň janyny we saglygyny goramaga ýardam edýär.
Işgärleriň zähmet bäsdeşligine ukyply, ýagny bilimi we hünäri taýdan kä
milleşen bolmagy döwrebap özgerýän zähmet şertlerine tiz uýgunlaşmaga,
durmuş-ykdysady özgertmeleri özleşdirmäge, ylmy-tehniki ösüşiň iň täze
gazananlaryna başarnykly erk etmäge ýardam edýär.
Sanly ulgama geçmek – bu kärhananyň önümçiligine, iş ýöredişi
ne döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmakdyr. Şeýle çemeleşme diňe bir
döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmagy nazarda tutman, ol zähmet gat
naşyklaryna mahsus medeniýetiň, daşky aragatnaşygyň täze derejä çykma
gyny hem göz öňünde tutýar. Netijede her işgäriň öndürijiligi, müşderiniň
islegleriniň kanagatlanmasy hem-de döwrebap kärhananyň abraýy ýokar
lanýar. Şeýle hem kärhananyň sanlaşdyrylmagy bilen birnäçe ykdysady
mümkinçiliklere ýol açylýar. Ykdysady mümkinçilikler dörän ýagdaýyn
da bu kärhana olardan öz bäsdeşlerinden öňürti peýdalanyp, hödürleýän
hyzmatlaryny gowulandyryp bilýär. Bu bolsa, ýokary bäsdeşligiň çygrynda
buýrujylar bilen aragatnaşygy emele getirmekde we ösdürmekde uzakmöh
letleýin şowlulygyň açarydyr. Çünki sanly ulgama geçmek bilen önümçi
lik awtomatlaşdyrylan usulda hereket edýär we adam täsiriniň netijesin
de emele geljek bökdençlikleri aradan aýyrýar. Şeýlelikde, kärhana amala
aşyrýan işini, amallaryny ýönekeýleşdirýär we tiz ýerine ýetirýär.
Ýeňilleşdirilen we tizleşdirilen şeýle amallaryň kömegi bilen çykda
jylaryň azalmagy we işgärleriň hünär taýýarlygynyň ýokarlanmagy gaza
nylýar. Bular bilen birlikde, edara-kärhananyň sanly tehnologiýalara doly
geçmegi bilen, onuň ähli işine gözegçilik ýola goýulýar hem-de zerurlyk
ýüze çykan ýagdaýynda sanly ulgamyň dürli görnüşdäki kanallaryna birik
me usuly, elektron gory bolup hyzmat edýär.
Umuman, hojalyk, önümçilik we dolandyryş işleriniň sanlaşdyrylma
gy söwda-hyzmat ulgamlarynyň çäginde ilatyň isleglerini doly we gysga
wagtda kanagatlandyrar hem-de kompýuter, ylmy we maglumat tehnologi
ýalary goşmaça iş orunlaryny döreder.
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Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidenti
miziň pähim-parasatly baştutanlygynda türkmen halkynyň sanly ulgamy
kämil derejede ele almagy we ýaşaýyş-durmuşynyň ähli gurşawlaryna or
naşdyrmak baradaky tagallalary döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurla
rynyň biri hasaplanylýar. Bu ulgamyň durmuşa ornaşdyrylmagynyň bilim
ulgamyndan başlanmagy maksadalaýyk hasaplanylyp, ýurdumyzda sanly
bilim ulgamyny ösdürmegiň talaplaryny we ýollaryny kesgitleýän strategik
häsiýetli «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýa
sy» kabul edildi. Onuň esasy maksady ýurdumyzyň innowasion ösüşine la
ýyklykda, bilim bermegiň ähli basgançaklarynda okatmagyň maksatnama
laryny ýokary hilli elektron maglumatlar bilen üpjün etmek hem-de uzak
aralykdan bilim almak we bilim bermek arkaly bu ulgamyň kämilleşdiril
meginden ybaratdyr.
Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň sanly ulgam arkaly depginli döwrebap
laşdyrylmagy, onuň pudaklaryna täze sanly tehnologiýalaryň we standartla
ryň yzygiderli ornaşdyrylmagy bu ulgamyň düýpli kämilleşmegine getirdi.
Ylym ulgamyny döwlet tarapyndan goldamagyň gerimi ýylsaýyn giňelýär,
geljegi uly ylmy-barlaglary, tejribe-synag we tehnologik işläp taýýarlama
lary maliýeleşdirmek gowulanýar. Ýurdumyzda ylmy barlaglaryň, toplum
laýyn ylmy işleriň giňeldilmegi üçin ähli şertler döredilýär. Şol işleriň ne
tijeleri bolsa tejribede giňden ulanylýar. Ylmy edaralaryň internet hem-de
elektron kitaphanalar arkaly dünýäniň maglumatlar binýadyna ýokary tiz
likli elýeterliligi üpjün edilýär.
Sanly ulgamyň ylym ulgamyna ornaşdyrylmagy innowasion işe giňiş
leýin geçilmegini aňladýar. Dünýä ylmynyň ýokary derejede ösmegi neti
jesinde sanly ulgamda innowasiýa maglumat merkezi döredildi we onda
adamzat jemgyýetiniň ýaşaýyş-durmuşynyň ähli ugurlarynda kompýuter
leşdirilen maglumat gorlaryny özünde jemleýän merkezi serwer ýerleşdi
rildi. Bu bolsa ähli ugurlarda geçirilýän ylmy-barlaglaryň maglumat binýa
dynyň berkemegine oňyn täsirini ýetirdi.
Sanly ulgam durmuşyň ähli ugurlarynda kompýuterleşdirilen maglu
mat alyş-çalşygyna esaslanýar, bu iş her hili derejedäki serwerler arkaly
maglumat iberiş we kabul ediş kanaly bilen baglanyşykly ýerine ýetiril
ýär. Sanly ulgamyň ähli tehnologiýalarynda ulgamdaky maglumatlary,
kompýuteriň içindäki maglumatlary goramak we bir kompýuterden beýleki
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kompýutere iberilendäki maglumatlary goramak meseleleri wajyp mesele
ler bolup durýar.
Sanly ulgamda maglumatlaryň howpsuzlygy, ondaky maglumatlara
rugsatsyz girmegiň, maglumatlary rugsatsyz peýdalanmagyň, aýan etmegiň
we üýtgetmegiň, barlamagyň, üstüne ýazmagyň ýa-da ýok etmegiň öňüni
almak işleri örän wajyp hasaplanylýar. Bu ulgamda maglumat howpsuzly
gynda esasy mesele ulgamyň esasyny düzýän maglumat tehnologiýasynda
işleýän gurşawyň gündelik işine päsgel bermän, goraglylygyň gizlinligini,
bitewüligini, elýeterliligini deňagramlaşdyryp, amal etmek bolup durýar.
Maglumatyň bitewüligi maglumat tehnologiýasynyň, telekommunikasiýa
we maglumat howpsuzlygynyň nazaryýetinde esasy adalga bolup, ol mag
lumatlar saklanylanda, iberilende, şekillendirilende üýtgedilmezligini üp
jün edýär.
Ýurdumyzy sanly ulgama geçirmek boýunça milli Liderimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen degişli
düzümi döretmek we tehniki taýdan üpjün etmek boýunça maksatnamalara
badalga berildi. Ýakyn ýyllarda Diýarymyzda öňdebaryjy tehnologiýalaryň
esasynda köpugurly kommunikasiýa ulgamyny döretmäge, Watanymyzyň
alys künjeklerinde internete giň zolakly mümkinçiligi üpjün etmek bilen bir
hatarda, aragatnaşyk hyzmatlarynyň möçberini, hilini we görnüşlerini artdyr
maga niýetlenilen işler amala aşyrylar, şunuň bilen bilelikde sanly ulgamyň
maglumat tehnologiýasynyň howpsuzlygy doly üpjün ediler.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda
amala aşyrylýan köp ugurly düýpli özgertmeleriň esasy maksady ýokary
depginli ykdysady ösüşi üpjün etmekden we ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertle
rini yzygiderli ýokarlandyrmakdan ybaratdyr. Bu wezipeleri üstünlikli çöz
mek milli ykdysadyýetiň esasyny düzýän maliýe-bank ulgamynyň kadaly,
sazlaşykly işlemegine baglydyr. Sebäbi, maliýe-bank ulgamynyň talaba
laýyk hereket etmegi mikro we makro derejelerde maliýe gatnaşyklaryny
ýola goýmaga, banklaryň müşderilere hödürleýän hyzmatlarynyň we ýeri
ne ýetirýän amallarynyň görnüşlerini köpeltmäge, hilini ýokarlandyrmaga,
bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmäge zerur bolan ähli amatlyklary döred
ýär. Bu toplumlaýyn çäreleriň durmuşa geçirilmegi ýurdumyzyň ykdysa
dyýetine oňaýly täsir edýär we döwletimiziň dünýä ykdysadyýetine işjeň
goşulyşmagyna giň ýol açýar.
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Milli Liderimiziň tabşyryklaryndan ugur alyp, ykdysady ulgamyň
işini döwrebaplaşdyrmak maksady bilen, döwletimizde döwrebap mali
ýe syýasatynyň kemala gelmeginde dünýäniň ösen ýurtlarynyň baý tej
ribesini öwrenip, ýurdumyzyň ösüş aýratynlyklaryny göz öňünde tutup,
maliýe-bank ulgamy yzygiderli kämilleşdirilýär, zerur bolan maliýe ins
titutlary döredilýär. Olaryň hatarynda Durnuklaşdyryş gaznasyny, Türk
menistanyň Pensiýa gaznasyny, Türkmenistanyň döwlet ösüş bankyny we
beýlekileri görkezmek bolýar.
Türkmenistanyň bank ulgamy iň täze tehnologiýalara we dünýä tejri
belerine esaslanmak bilen, müşderilere bank amallarynyň we hyzmatlary
nyň täze görnüşlerini yzygiderli hödürleýär. Şeýle amatlyklaryň döredil
megi müşderileriň banklara bolan ynamyny ýokarlandyrmaga, olaryň bank
hyzmatlaryna bolan isleglerini öz wagtynda, ýokary hilli ýerine ýetirmäge
ähli amatlyklary döredýär.
Her ýylda yzygiderli zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek
pullarynyň we talyp haklarynyň möçberi artdyrylýar. Bularyň ählisi halky
myzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini we durmuş goraglyly
gyny dünýäniň iň ösen ýurtlarynyň derejesine çykarmak hem-de abadan,
bol-elin durmuşda bagtyýar ýaşamagyny üpjün etmek bolup durýar. Mälim
bolşy ýaly, döwlet maliýesini kämilleşdirmek boýunça işler – býujeti orta
möhlete meýilnamalaşdyrmaga we hasabatlylygyň hem-de auditiň halka
ra standartlaryna esaslanýan maliýe hasabatlylygynyň milli standartlaryna
geçmek boýunça işler dowam edýär.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň maliýe-bank ulgamy ykdysadyýetimiziň
aýry-aýry pudaklarynyň ösüşine zerur bolan maliýe-karz ýeňilliklerini ber
ýär. Olaryň hatarynda ilki bilen oba senagat toplumyny görkezmek bolar.
Oba hojalygyna pes bahadan tehnikalaryň, mineral dökünleriň hem-de pes
göterimden karzlaryň berilmegi, salgyt ýeňillikleri, oba hojalyk önümleri
niň satyn alyş nyrhlarynyň yzygiderli tertipleşdirilmegi pudagy düşewüntli
dolandyrmaga, ýurtda azyk bolçulygyny emele getirmäge zerur bolan şert
leri döretdi. Şeýle amatlyklar ykdysadyýetiň döwlete degişli we döwlete
dahylsyz beýleki pudaklarynda hem döredilýär. Bu öz gezeginde pudakla
ryň özara sazlaşykly ösüşini we olar boýunça kabul edilen maksatnamalary
üstünlikli ýerine ýetirmäge giň ýol açýar.
Hasaplaşyk amallaryny ýeňilleşdirmek we tizleşdirmek maksady bi
len, bankomatlar we töleg terminallary arkaly tölegleriň geçirilişi ýola go
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ýulýar. Müşderilere açylýan bank kartlarynyň sany ýylsaýyn artýar. Täze
tehnologiýalaryň ösdürilmegi ilata töleg-hasaplaşyk, karz, depozit we beý
leki hyzmatlary tiz we ýokary hilli berjaý etmäge mümkinçilik döredýär.
Şeýlelik bilen, maliýe-bank ulgamynyň işjeňlik derejesi yzygiderli
ýokarlanyp, dünýä ykdysadyýetine goşulyşýar. Bu öz gezeginde ýurduň
maliýe-bank ulgamyna ösen, öňdebaryjy tehnologiýalar bilen bir hatarda
ýokary derejeli, iş başarjaň, özbaşdak pikirlenip, netijeli çözgütleri kabul
etmäge ukyply hünärmenleri taýýarlamagy bilim ulgamynyň öňünde we
zipe edip goýýar. Her ýylda ýurdumyzyň we dünýä ykdysadyýetiniň dur
muşynda bolup geçýän düýpli özgertmeler göz öňünde tutulyp, ýokary we
ýörite okuw mekdeplerinde täze hünärler we ugurlar açylýar, okuw meýil
namalary, maksatnamalary yzygiderli kämilleşdirilip, halkara talaplaryna
laýyk getirilýär.
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R. Kakabaýew,
Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň
Tehniki-ykdysady seljeriş bölüminiň başlygy
TÜRKMENISTANYŇ ÝANGYÇ-ENERGetika
TOPLUMYNYŇ DIWERSIFIKASIÝA HEM-DE
SANLY UGURLAR ARKALY TEHNIKI-YKDYSADY
TAÝDAN NETIJELILIGINI
ÝOKARLANDYRMAKDAKY ÝOLLARY
Belli bolş y ýaly, Türkmenistan dünýäniň iri nebitgaz döwletleriniň
arasynda öňdebaryjy orunlaryň birini eýeleýär. Türkmenistanyň Preziden
ti Gurbanguly Berdimuhamedowyň energetika strategiýasyna laýyklykda
tebigy baýlyklary, türkmenistanlylaryň maddy üpjünçiligini gyşarnyksyz
ýokarlandyrmak üçin, şeýle hem tutuş adamzadyň global energetik üpjün
çiligine ýardam bermek üçin tehniki-ykdysady taýdan has netijeli ýollar
arkaly amala aşyrmak meýilleşdirilýär.
Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň (ÝET)
kärhanalary, nebitgaz toplumyny diwersifikasiýalaşdyrmaklyga, onuň se
nagat kuwwatlylygyny, transport infrastrukturasyny ýokarlandyrmaklyga
we dünýä bazarlarynda ýokary isleg bildirilýän energiýa göterijileriň eks
portyny güýçlendirmäge gönükdirilen giň göwrümli taslamalary tapgyrla
ýyn durmuşa geçirilýär. Şunuň bilen birlikde hem ýurdumyzyň ÝET-niň
ösüşiniň bar bolan tendensiýalary Türkmenistanyň ýakyn on ýyllykda dün
ýä bazarlaryndaky ýagdaýyny diňe berkitmäge däl eýsem, has giňeltmäge
hem mümkinçilik berýändigini ynamly aýdyp bolar.
Türkmenistanyň ýakyn ýyllarda dünýäniň ykdysady ulgamyndaky in
tegrasiýasiýasyna kömek edýän ykdysady ösüşiniň esasy ugurlary – bazar
gatnaşyklaryny giňeltmek, ýurduň ykdysadyýetiniň inwestisiýalarynyň
göwrümini artdyrmak, Aziýanyň we Ýewropanyň ýurtlary bilen ykdysa
dy gatnaşyklary giňeltmek, dünýä bazarlarynda öndürilýän harytlaryň bäs
deşlige ukyplylygyny we netijeliligini ýokarlandyrmaklyga gönükdirilen
dir. Türkmenistanyň energetika syýasatyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde
ÝET-niň pudaklaryny umumylykda tehniki taýdan täzeden enjamlaşdyr
mak işleri alnyp barylýar. Bu ugurda dünýäniň öňdebaryjy öndürijileri we
nebitgaz enjamlaryny üpjün edijileri bilen hyzmatdaşlyklar has işjeňleşdi
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rilýär. Uglewodorod çig malyny çykarmak pudagynda täze tehnologiýalara
we öňdebaryjy taslama işläp düzmelere uly üns berilýär. Bu işleri ama
la aşyrmakda bolsa, daşary ýurt bazarlaryna ugry kesgitlenen bäsdeşlige
ukyply önümleri öndürip, ýokary derejedäki düşewüntliligi üpjün edip bol
jak diwersifikasiýa ýoluny saýlap almaklykýörelgelere esaslanylýar.
Belli bolşy ýaly, diwersifikasiýa (latyn sözünde-özgerme; dürli;) – toz
maklygyň (bankrotlyk) öňüni almak we ykdysady düşewüntliligi ýokar
landyrmak maksatlary bilen öndürilýän önümleriň assortimentini giňeldip,
ýerleşdiriş bazarlaryň täze ugurlaryny gözlemek. Bu görnüşdäki dolandy
ryş usuly önümçiligi diwersifik asiýalaşdyrmak diýlip atlandyrylýar. Şunuň
bilen birlikde hem ykdysady päsgelçilikleri üstünlikli ýeňip geçip durnukly
girdejileri almaklyga gönükdirilen düzgünleri özünde jemlenen işler gir
ýändir.
Bu ugurda biziň ýurdumyzda alnyp barylýan ykdysadiýeti diwersifi
kasiýalaşdyrmak uly göwrümdäki alternatiwalaryň we mümkinçilikleriň
bolanlygy sebäpli döreýär. Ýagny, dürli-dürli kriteriýalara gollanyp bazar
lardaky bäsdeşlikler şertlerinde önümleriň we harytlaryň hasaplanylyp çy
karylýan jemleri esasynda inwestirleme ugurlary anyklanylýar. Bu ugurda
ky işleriň dogrulygy, sap girdejiligiň ýokary derejesindäki maliýe netijelilik
şertlerindäki ýerleşdirilen önümleriň we müşderileriň ýokary derejesinde
bolmaklygy hökmany şertleriň biridir. Iň esasan hem, maliýe netijelilige öz
täsirini ýetirip biljek töwekgelçiligi üstünlikli ýeňip geçmekdäki mümkin
çilikleri döredilmelidir.
Ýokarda aýdylanlary göz öňünde tutup ÝET-niň hasabyna öndürilýän
önümleriň içeri we daşary ýurt bazarlarynda ýokary isleglere eýe bolan
görnüşlerini öndürmek boýunça diwersifikasiýa ýoluny saýlap almak üçin
usulyýet esaslary hökmünde aşakdaky görnüşi hödürlenýär:
			

Yn =

[(B x Qhl) – Uç ] + [(B x Qh2 ...)]
Qç

,

(1)

bu ýerde Yn – ykdysady netijelilik;
B – önümiň bahasy;
	   Qh1, Qh2… – öndürilýän harytlyk önümleriň görnüşleriniň muk
darlary;
Uç – öndürilýän önümler üçin umumy çykdajylar;
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Qç – öndürilýän önümiň çig mal görnüşindäki mukdary.
				

Uç = Öç + E x Dmg ,			

(2)

bu ýerde
Öç – önümçilik çykdajylary;
Dm.g. – düýpli maýa goýum çykdajylary;
E – kadalyşdyryş koeffis iýent (adatça, ol 0,15-e deňdir).
Ýangyç-energiýa toplumynyň hasabyna öndürilýän önümleriň daşary
ýurt bazarlarynda ýokary isleglere eýe bolan görnüşlerini öndürmek boýunça
diwersifikasiýa ýoluny saýlap almakdaky usulyýetleriň şertleri ýokary gir
dejililik kriteriýalaryna esaslanmalydyr. Bu usulyýet esaslarynyň şertlerinde
ÝET toplumynyň hasabyna öndürip boljak harytlaryň bazarlardaky bahalary
we olarda ýerläp boljak harytlaryň görnüşlerini anyklamakboýunça goşmaça
marketing seljeriş işleri amala aşyrylyp, olar boýunça degerli netijeler çyka
rylmalydyr. Ýagny, ol netijeleriň hatarynda biziň ÝET-iň hasabyna bazarlar
da ýokary isleglere eýe bolan öndürip boljak harytlaryň görnüşleri hem-de
olary öndürmekdäki mümkinçiliklerimiz barasyndaky dürli görnüşdäki sel
jeriş hasaplaşyk geçirmek işleri girýändir. Bu mümkinçilik barasynda aýdy
landa, ýokary isleglere eýe bolan harytlary öndürmek boýunça umumy çyk
dajylaryna, degişli önümçilik çykdajylaryny hem-de düýpli maýa goýumlary
anyklamak boýunça hasaplaşyklar amala aşyrylmalydyr.
Nebit we gaz baradaky ylmyň ösüşiniň häzirki zaman tapgyry özge
rişleri başdan geçirýär. Ol nebitgaz känleriniň gözleg-agtaryş we senagat
taýdan işläp geçmek, nebiti gazy çykarmagyň we daşamagyň tehnikasyna
hem-de tehnologiýasyna düýpli işläp düzmeleriň gazananlaryny ornaşdyr
mak bilen baglanyşykly bolan tutuş infrastrukturany kompýutereşdirmek
we maglumat alyş çalyşlaryň sanly ugurlaryny görlüp-eşidilmedik derejä
ýetirdi. Ol bolsa nebit we gaz senagatynyň ösüşiniň innowasion tapgyryna
geçmäge mümkinçilik berýär. Türkmenistan dünýäniň iri kompaniýalary
hem-de ylmy institutlary bilen hyzmatdaşlyk etmekde, olaryň tejribelerini
özleşdirýär, öz tejribelerini paýlaşýar, şeýle etmek bilen bolsa pudagyň gel
jegi üçin uly mümkinçilikleri açýar.
Ýurdumyzyň energetika pudagyndaky halkara hyzmatdaşlyk şu günki
gün ählumumy abadançylygyň, ösüşiň we gülläp ösmäniň kesgitleýji fak
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torlarydyr. Şundan ugur alyp, Türkmenistan soňky ýyllaryň dowamynda
Ýer şarynyň öňdebaryjy energetik döwleti hökmünde dünýä bileleşikleri
niň ünsüni energetika howpsuzlyk meselelerine çekmek bilen maksada ok
gunly halkara işleri alyp barýar.
Türkmenistanyň gaz senagaty häzirki wagtda halk hojalygynyň wajyp
pudagydyr. Senagatyň dürli pudaklarynda tebigy gazy – ýangyjyň ekolo
giýa taýdan arassa we arzan görnüşi bolanlygy sebäpli onuň sarp edilişi
dünýäde ýylsaýyn artýar. Gazdan peýdalanmak tehnologik hadysalaryň
netijeliligini ýokarlandyrýar we maddy önümçilik pudagynda serişdeleriň
tygşytlanmagyna kömek edýän we zähmet öndürijiligini ýokarlandyrýan
wajyp faktordyr.
Gaz sektorynyň köp hereketli ösüşi ykdysadyýetiň beýleki pudaklary
nyň hem öňe gidýän hereketini üpjün etmekligi başarýar. Bellenilen ykdy
sady ösüş şertlerinde tölemäge ukyply sarp edijileri gaz bilen üpjün etmek,
ykdysadyýeti kämilleşdirmek we onuň ösüşine ýardam etmek şu günki esa
sy meseleleriň biri bolup durýar.
Nebitgaz senagaty biziň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasyny düzen
ligi sebäpli, onuň netijeliliginiň ösüşi wajyp meseleleriň biri bolup durýar
we şol sebäpden hem onuň maliýe-hojalyk işi kämilleşdirilýär. Belli bo
lşy ýaly, nebitgaz pudagynyň hojalyk işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak
maliýe düşewüntliliginiň ýokarlanmagyna baglydyr. Nebitgaz pudagynyň
netijeliligini ýokarlandyrmak üçin biziň ýurdumyzyň çuňňur hormatlan
ýan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda önümçi
lik infrastrukturasyny kämilleşdirmeklige gönükdirilen birnäçe işler amala
aşyrylýar. Bularyň ählisi öz gezeginde girdeji görnüşinde biziň ýurdumy
zyň ykdysadyýetiniň geljekki ösüşi üçin goýuljak goşmaça pul serişdelerini
almaga mümkinçilik berýär.
Nebitgaz senagaty bir-birleri bilen baglanyşykly bolan we nebitgaz
känlerini gözlemekden, barlamakdan we senagat taýdan taýýarlamakdan
ybarat bolup, şol sanda olary oýlanyşykly işläp geçmekden başlap, halk
hojalygy üçin gymmatly önümleriň uly assortimentini öndürmeklige çenli
ähli nebitgaz hojalygyny öz içine alýan önümçilik hadysalaryň tutuş zynjy
ryny emele getirýär. Magistral turba geçirijileri boýunça, nebitgaz önümle
riniň üpjünçiligi boýunça nebiti, gazy, nebit önümlerini daşamaklyk wajyp
orna eýedir.
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Biziň nebitgaz senagatymyzy sanly ykdysady ýollar bilen alyp gitmek
lik üçin hemme şertler döredilendir. Bu ugurda öňe gidişlikleri gazanmak
üçin bolsa, awtomatlaşdyrmaklygyň hasabyna sarp edijiligiň hilini ýokar
landyrmak we bahalaryň peseldilmegi arkaly amala aşyrmak mümkindir.
Ýagny biziň ýurdumyzyň nebitgaz toplumy häzirki döwrüň öňdebaryjy
tehnologiýa mümkinçiliklerini özünde jemläp, onuň işini dolandyrmakda
adamlaryň arasyndaky maglumat bermek boýunça özara gatnaşyk hadysa
laryň hemme görnüşlerini çaltlaşdyrmakda kompýuter sanly kommunika
siýa serişdeleri girizilmelidir.
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M. Baýramow,
«Türkmendemirýollary» agentliginiň
«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň
Maliýe, buhgalteriýa hasabaty we salgytlar bölüminiň başlygy
SANLY YKDYSADYÝET BILEN
DÖWREBAP ÖSÜŞE TARAP
Döwür ähli ugurlarda döwrebap özgertmeleriň zerurdygyny talap ed
ýär. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» görkezilen mak
satlara ýetmegiň anyk ugurlary we gurallary kesgitlenende, milli ykdysady
ýeti, hususy pudagy durnukly ösdürmek üçin ähli serişdeleriň we mümkin
çilikleriň has doly derejede herekete girizilmegi, paýdarlar jemgyýetleriniň
döredilmegi, biržanyň we gymmatly kagyzlar bazarynyň iş depginini ýo
karlandyrylmagy esasy wezipe hökmünde bellenildi.
Milli Liderimiz ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak, bu pudagyň işgärler
kuwwatyny pugtalandyrmak, döwlet dolandyryşynyň netijeliligini, halky
myzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin elektron we ylmy ulgamy
özleşdirmek, pudaklary döwrebaplaşdyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet
berýär. Ýurdumyzyň önümçilik pudaklarynda we hyzmatlar bazarynda san
ly ulgamyň giňden ornaşdyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar.
Hyzmatlaryň gerimini giňeltmek, hilini ýokarlandyrmak we öňdebary
jy tehnologiýalary ulanmak, ösen kompýuter tilsimatlarynyň tehniki taýdan
programma üpjünçiligini kämilleşdirmek öňde goýlan wezipeleri ýerine
ýetirmekde esasy ugurlaryň biri bolup durýar. Sanly ykdysadyýeti ösdür
megiň konsepsiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ýakyn wagtda yl
myň soňky gazananlary esasynda hyzmatlaryň has-da kämilleşdirilmegine,
we ýokary hilli ýerine ýetirilmegine giň mümkinçilikleri açar.
«Sanly ykdysadyýet» adalgasy soňky döwürde syýasatçylar, ykdy
satçylar we bilermenler tarapyndan giňden ara alnyp maslahatlaşylýan
meselä öwrüldi. Munuň esasy sebäbini köp ýurtlaryň ylmy-tehniki ösüşiň
gazananlaryny, hususan-da, sanly maglumatlary ykdysadyýete ornaşdyr
magyň netijesinde uly öňegidişlikleri gazanmagy başarandyklary bilen
düşündirip bolar.
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Türkm enistanda sanly ykdys adyýet i ösdürm ek barada horm atl y
Prezidentimiziň beren tabşyryklary bu ugurdaky bilimlerimiziň yzygider
artdyrylmagyny, jemgyýetimizde bolup geçýän ykdysady hadysalar barada
gözýetimimiziň has-da giňeldilmegini talap edýär.
Ýakyn döwürde milli ykdysadyýetimize ornaşdyrylmagy meýilnama
laşdyrylýan bu ugur barada daşary ýurtlarda toplanan tejribäni öwrenmek,
onuň bähbitli taraplaryna göz ýetirmek möhümdir.
Sanly ykdysadyýete başgaça elektron ykdysadyýet diýlip, onuň esa
sy aýratynlygy sanly tehnologiýalara daýanýan ykdysady işi aňladýar. Bu
adalgada «ykdysadyýet» sözi esasy kesgitleýji söz bolup durýan hem bolsa,
ykdysady işden başga-da, bu özgertmäniň netijesinde jemgyýetçilik gat
naşyklarynda, adamlaryň özlerini alyp baryşlarynda, dünýägaraýyşlarynda
bellibir özgerişlikleriň bolup geçýändigi aýratyn bellärliklidir. Bu ýagdaý
sanly ykdysadyýetiň ösmegi bilen täze durmuş hakykatynyň ýüze çyk
ýandygyny görkezýär. «Sanly» sözi bolsa ylmy-tehniki ösüşiň netijesinde
tehnologiýalaryň täze görnüşleriniň, hususan-da, Internetiň ýüze çykmagy
we gündelik durmuşymyzdan başlap, önümçilikde hem-de hyzmatlar ulga
mynda olaryň giňden ýaýramagy bilen baglanyşyklydyr.
Häzirki döwürde maglumatlaryň, onda-da sanly görnüşdäki maglumat
laryň ähmiýeti artýar. Sebäbi häzirki döwürde maglumatlar täze aktiw hök
münde häsiýetlendirilýär we islendik aktiwiň gymmatlygynyň bolşy ýaly,
onuň hem gymmatlygy bardyr. Ýagny maglumatlary täze maksatlary we
täze ideýalary amala aşyrmak üçin ulanyp bolýar.
Sanly ykdysadyýet – bu hojalyk işi bolup, onda önümçiligiň esasy
faktory sanly görnüşdäki maglumatlardyr. Uly göwrümli maglumatlaryň
gaýtadan işlenilmegi we seljermäniň netijeleriniň giňden ulanylmagy ho
jalygy ýöretmegiň adaty görnüşlerinden tapawutlylykda dürli önümçilik
leriň, tehnologiýalaryň, enjamlaryň, şeýle-de harytlaryň we hyzmatlaryň
getirilişiniň, saklanylyşynyň hem-de ýerlenilişiniň netijeliligini ýokarlan
dyrmaga mümkinçilik berýär.
Sanly ykdysadyýet korrupsiýa garşy göreşmegiň netijeli guralydyr.
Hususan-da, häzirki döwürde dünýäniň köp ösen ýurtlarynda ornaşdyryl
ýan hem-de öz oňyn netijelerini berýän «elektron hökümet» ulgamy ilata
köp görnüşli döwlet hyzmatlarynyň berilmegini göz öňünde tutýar. Bu ul
gamyň işe girizilmegi bilen korrupsiýanyň azalýandygy, çünki onuň neti
jesinde korrupsiýanyň öňüni alýan «açyklygyň» berjaý edilýändigi aýratyn
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bellärliklidir. Hut şu aýratynlyklar dünýä jemgyýetçiliginde bu ulgamyň
döwlet bilen halkyň arasyndaky demokratik ýörelgelere esaslanýan gatna
şyklar hökmünde häsiýetlendirilmegine esas döretdi.
Biziň häzirki ýaşaýan maglumat jemgyýetimizde önümçilige garanyň
da hyzmatlar ulgamy agdyklyk edýär. Şu sebäpli maglumat tehnologiýa
lary esasy orun eýelemek bilen, ol adamlara hyzmat edilişiň mehanizmini
ýönekeýleşdirmäge mümkinçilik berýär. Häzirki döwürde durmuşymyza
yzygiderli ornaşýan, hemmler üçin elýeterli bolan elektron tölegler, inter
net-söwda, internet-mahabatlandyrma sanlylaşdyrylan ykdysadyýetiň oňyn
netijeleriniň diňe käbiridir. Bu gün bize durmuşymyzy el telefonsyz, plan
şetsiz, iş orunlarymyzy bolsa kompýutersiz göz öňüne getirmek kyn. Häzir
ki döwürde ulanýan enjamlarymyzyň sarp edijiler üçin döredýän oňaýlyk
laryny sanap gutarardan köpdür.
Sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça uzak möhleti nazarlaýan döw
let syýasatyny alyp barmak zerurdyr. Daşary ýurt tejribesinden görnüşi
ýaly, sanly tehnologiýalara daýanýan ykdysadyýete geçmek bellibir wag
ty, serişdeleri we inženerçilik işini doly ele alan hünärmenleri talap edýär.
Şunda döwlet tarapyndan degişli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp
taýýarlamak, häzirki zaman dolandyryş ulgamyny ösdürmek, ylmyň ös
megine döwlet goldawyny bermek ýaly meseleler öz möhümligi bilen ta
pawutlanýar. Türkmenistan bu ugurda öňdebaryjy ýurtlaryň hataryna gir
megini üpjün etjek ýollaryň, ony amala aşyrmagyň mehanizminiň dogry
kesgitlenmegi şeýle maksatnamanyň netijeli durmuşa geçiriljekdiginiň, ne
tijede sanly gurşawyň kemala getiriljekdiginiň kepilidir. Sanly ykdysady
ýeti ösdürmek boýunça bu maksatnamada ýurdumyzyň dolandyryş ulgamy
üçin ýokary hünärmenlik derejesi bolan häzirki zaman hünärmenlerini taý
ýarlamak zerurlygy hem ýüze çykýar.
Umuman, sanly ykdysadyýeti ösdürmekde, bir tarapdan, ylym we bi
lim ulgamlarynyň düýpli özgerdilmegini, ylmy talap edýän önümçilikle
riň döredilmegine işewürlerimiziň giňden çekilmegini talap edýär. Beýleki
tarapdan, ykdysadyýetiň mundan beýläk-de sanlylaşdyrylmagynyň artyk
maçlyklary bilen bir hatarda, ol birnäçe töwekgelçilikleri hem döredýär.
Çünki sanly tehnologiýalara bolan aşa baglylygyň artmagy, şeýle-de mag
lumatlary gorap saklamak meselesi bilen baglylykda kiberhowpuň artmagy
bellibir derejede töwekgelçilikleriň ýüze çykmagyna getirýär.
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B. Haşyrow,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň
Merkezi gözegçilik-derňew toparynyň başlygy
INNOWASION YKDYSADYÝET – TÜRKMENISTANYŇ
YKDYSADY ÖSÜŞINIŇ STRATEGIK UGRUDYR
Türkmenistanyň häzirki zaman ykdysady strategiýasynyň düýp maz
muny adam mümkinçiliklerini ösdürmegiň hasabyna ösüşiň hil taýdan
tapawutlanýan täze derejesini üpjün etmekden ybaratdyr. Berkarar döw
letimiziň bagtyýarlyk döwrüniň häsiýetli aýratynlygyny emele getirýän
«Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelge türkmen ideologiýasynyň baş şy
garyna öwrüldi. Islendik taryhy döwürde döwlet tarapyndan alnyp baryl
ýan ideologiya ýurduň ösüş strategiýasynyň esasy maksatlaryny kesgitläp,
olary durmuşa geçirmegiň netijeli usullaryny saýlamak wezipesi uly dep
ginler bilen ösýän häzirki döwrüň talaplarynyň biridir. Dünýä tejribesiniň
şaýatlyk etmegine görä, şeýle usullaryň biri hökmünde ýurduň innowasiýa
ukyplaryny ösdürmek hadysasy çykyş edýär. Şu nukdaýnazardan döwlet
ösüşiniň häzirki tapgyrynda durmuşyň dürli ugurlarynda innowasiýa syýa
satyny amala aşyrmaklygyň netijesinde türkmen jemgyýeti döwrebaplaş
dyrmak, ony ösen ýurtlaryň derejesine ýetirmek baş wezipe edilip goýuldy.
Ýurduň ykdysady ösüşiniň we onuň bäsdeşlige ukyplylygyň görkezi
jilerini üpjün etmekde ykdysady diplomatiýanyň hem-de sebitleriň inno
wasion ukyplaryny ösdürmekligiň ähmiýeti aýratyn bellärliklidir. Günbatar
alymlary milli ykdysadyýetiň uly depginlerde ösmeginde ykdysady dip
lomatiýanyň tutýan möhüm ornuny belläp, olar täze diplomatik wekilha
nanyň, konsullygyň ýa-da ilçihananyň açylmagy şol döwletleriň bu ýurda
gönükdirýän eksportynyň ösüşiniň 6–10% artmagyna ýardam berýändigini
nygtaýarlar. Şu jähtden, häzirki döwürde Döwlet ösüşiniň häzirki tapgy
rynda türkmen döwletiniň dünýä arenasynda barha artýan halkara abraýy
ny nazara almak bilen, dünýä we Günbatar tejribesinden görnüşi ýaly, in
nowasion ösüşe we welaýatlaryň innowasion ukyplaryna goldaw bermek
türkmen ykdysady diplomatiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birini eme
le getirýär. Ýurduň innowasion mümkinçiliklerini ösdürmekde maýa go
ýumlaryň ähmiýeti örän uludyr. Häzirki wagtda Türkmenistanda ýeterlik
derejede ygtybarly maýa goýum mümkinçilikleri bolan ykdysady ulgam
döredildi. Maýa goýum akymlarynyň, esasy kapitaly, şeýle-de infrastruktu
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rany kemala getirmek we ony kämilleşdirmeklige gönükdirilmegi Türkme
nistanyň daşary syýasatynyň ykdysady ugrunyň özenini düzýär.
Täze eýýamda hormatly Prezidentimiz tarapyndan işlenilip düzülen
milli ykdysadyýeti ösdürmekligiň «türkmen nusgasy» dünýä tejribesini na
zara alyp, maýa goýumlary ýurduň innowasion potensialyny ösdürmeklige
gönükdirilmegini gazanmak döwletiň geljekki strategik ösüşini üpjün etjek
ugur hökmünde bellenildi.
Ýewropa Bileleşigi ýurtlaryna degişli bolan döwletlerde geçirilen ykdy
sady barlaglaryň netijesinde ýurduň innowasion mümkinçilikleriniň ýokary
bolmagynyň hasabyna ilatyň jan başyna düşýän jemi içerki önüminiň sebit
leýin derejesiniň 40%-e golaýyny üpjün edýändigi anyklanyldy. Bu ýagdaý
Ýewropa Bileleşiginiň agza ýurtlarynyň innowasiýa ukyplarynyň milli yk
dysadyýetiň ösüş derejesine edýän oňyn täsirini görkezýär. Innowasiýalara
bolan ukyp sebitiň ýa-da kesgitli döwletiň inowasiýalary we täze bilimleri
kemala getirmek hem-de üýtgetmek, täze tehnologiýalary özleşdirmek, de
gişli düzümleýin we ulgamlaýyn özgertmeleri amala aşyrmak, şeýle-de inno
wasiýa işjeňligini artdyrmak üçin şertleri döretmekden ybaratdyr. Häzirki dö
würde sebitiň we ýurduň global biznesi kemala getirmäge, maýa goýumlaryň
dürli görnüşlerini, ýagny intellektual, innowasion, adam, medeni we sosial
görnüşlerde ýurda çekmek innowasion ukyplara degişli edilýär. Innowasiýa
bolan ukyp Ýewropa sebitindäki bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün edýän esa
sy faktorlaryň biri hasaplanýar we bu ukyplar agza ýurtlaryň ylmyň, bilimiň
jemlenen jemgyýetine öwrülmegine, şeýle-de olaryň maglumatlar jemgyýe
tinden ykdysady jemgyýete geçmeklige mümkinçilik döredýär.
Dünýä bileleşiginiň ýurtlary bilen innowasiýalar boýunça hyzmatdaşlygyň
ösdürilmegi milli ykdysadyýete öz oňyn täsirini ýetirjekdigi şübhesizdir. Daşary
ýurt tejribesinde bu ugurda gazanylan netijeleri Türkmenistanyň şertlerinde ulan
mak meselesi uly mümkinçilikleri özünde jemleýär. Ýurduň innowasion ukypla
ryny ösdürmekligiň netijesinde Türkmenistany durnukly ösüşe eýe bolan sebite
öwürmek, ýurdy innowasiýalaryň, bilimiň ösen sebitine öwürmek bilen, global
derejedäki meseleleriň çözgüdini öz milli tejribämize daýanyp, bilelikde tapmak
lyga deňhukukly agza hökmünde gatnaşmaklyga ýardam berýär.
Türkmenistanyň innowasion mümkinçiliklerini ösdürmegiň esasy ugurla
ry aşakdakylardan ybaratdyr:
• maýa goýumlary, ylym talap edýän tehnologiýalary we täze bilimleri
ýurda çekmek;
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• ylym talap edýän eksporty ösdürmek;
• ylym talap edýän maksatnamalary işläp düzmek;
• adam mümkinçiliklerini ösdürmeklige goýulýan maýa goýumlaryň
möçberini artdyrmak;
• innowasiýalar boýunça hyzmatdaşlygy ýola goýmak we ösdürmek;
Türkmen ykdysadyýetiniň durnukly ösüşini üpjün edýän faktorlaryň
hatarynda önümçiligiň tehniki we tehnologik binýadynyň üznüksiz dikel
dilmegine, bäsdeşlige ukyply bolan täze önümiň özleşdirilmegine we ösdü
rilmegine, şeýle-de harytlaryň we hyzmatlaryň dünýä bazarlarynyň elýe
terli bolmagyna ýardam berýän innowasiýalar we onuň bilen baglanyşykly
alnyp barylýan innowasion işi özünde uly mümkinçilikleri jemleýär. Bäs
deşlige ukyply bolan innowasion ykdysadyýeti kemala getirmek meselesi
häzirki döwürde Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň we bu ugurdaky al
nyp barylýan ykdysady diplomatiýanyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.
Ösen Günbatar döwletleriniň häzirki zaman ösüş tendensiýalaryndan
ugur alnyp, innowasion ykdysadyýet bilimlere, innowasiýalara esaslanýan,
täze ideýalary, ulgamlary we tehnologiýalary hoşniýetli kabul edýän, adam
işjeňliginiň dürli çygyrlarynda olary amala aşyrmaga taýýar bolan jemgy
ýetiň ykdysadyýeti hökmünde kesgitlenýär. Bu kesgitlemeden belli bol
şy ýaly, bilimler we innowasiýalar, hususan-da, ylma esaslanýan bilimler
aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Ylmy we tehnologik bilimleriň täsir etmegi
netijesinde innowasion ykdysadyýeti şertlerinde maddy önümçiligiň adaty
pudaklarynyň tehnologik esaslary uly üýtgeşmelere sezewar bolýar. Täze
bilimlere we innowasiýalara esaslanmaýan önümçilik innowasion ykdysa
dyýetinde öz durmuşa ukyplylygyny ýitirýär.
Şeýlelikde, maglumat tehnologiýalary, kompýuterleşdirilen ulgamlar
we ýokary önümçilik tehnologiýalary innowasion ykdysadyýetiň binýat
laýyn ulgamlaryny emele getirýärler. Olaryň hatarynda maglumatlary al
maga, olary gaýtadan işlemäge degişli ähli serişdeleri, şeýle-de intellektual
işiň tehnologiýalaşdyrylmagyny görkezmek bolar.
Dünýä tejribesinden görnüşi ýaly, innowasion işiň netijeliligi, köp ba
batda, innowasion infrastrukturanyň derejesine baglydyr. Şunuň bilen bag
lylykda bu infrastruktura innowasion ykdysadyýetiň binýatlaýyn düzüm
bölegi bolup, ol jemgyýetde jemlenen innowasion potensialyň netijeli ula
nylmagyna ýardam berýän faktor hökmünde kesgitlenýär. Innowasion in
frastruktura innowasiýalary durmuşa ornaşdyrmak we innowasion işi neti
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jeli amala aşyrmak üçin zerur bolan özarabaglanyşykly önümçilik-tehniki
ulgamlaryň, guramalaryň we degişli guramaçylyk-dolandyryş ulgamlaryň
jeminden ybarat bolup, ol innowasion ykdysadyýetiň esasy gurallaryny we
mehanizmini emele getirýär. Netijede, ol ykdysadyýetiň ösüş depginlerini
kesgitleýär we ilatyň hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagyna ýardam berýär.
Innowasion işiň ösdürilýän şertlerinde jemgyýetiň esasy öndüriji güý
ji – adama, ýagny ýokary intellektual, ýokary öndürijilikli zähmetiň eýe
sine bolan täze gatnaşygy talap edýär. Innowasion ykdysadyýetinde ýo
kary derejeli hünärmenleriň tutýan orny uly bolup, wagtyň geçmegi bilen
onuň ähmiýeti artýar. Şu nukdaýnazardan, innowasion proseslere netijeli
ýolbaşçylyk etmäge, innowasion taslamalary işläp düzmäge we durmuşa
ornaşdyrmaga ukyply bolan işgärleri taýýarlamak meselesi döwlet we se
bit derejesinde ileri tutulýan meseleleriň biri bolup durýar. Şol bir wagtda
innowasion ösüşiň obýektiw zerurlygy, şeýle-de häzirki taryhy döwürde
ýurdumyzda innowasion ykdysadyýetiň kemala gelmegi hünärmenleri taý
ýarlamagyň täze konsepsiýasyny talap edýändigi aýratyn bellärliklidir. Bu
ugurda daşary ýurtlarda amala aşyrylýan işlere ser salmak maksadalaýyk
hasap edilýär. Şeýle häsiýetli işler kesgitli ýörelgelerden ugur alyp, ola
ryň hatarynda: şahsyýetiň döredijilik ukybyny ösdürmek; hünärmenlik de
rejesi we intellektual derejesi ýokary bolan hünärmenleri, innowasion işiň
menejerlerini taýýarlamak; pudaklaryň, sebitleriň ösmegi üçin zerur bolan
hünärmenleri taýýarlamaklyga edilýän çykdajylara uzakmöhletleýin maýa
goýumlary hökmünde garalmagyny gazanmak; ylym talap edýän innowa
siýalary döretmek prosesiniň sosial we psihologik taraplaryny öwretmek;
innowasion önümini öndürmek ulgamynyň düzümine üznüksiz okatmak
we hünärmenlik derejesini ýokarlandyrmak ulgamynyň girizilmegini ga
zanmak; innowasiýa taslamalaryny amala aşyrýan kärhanalar bilen ýokary
okuw mekdepleriniň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak, şeýle-de gelje
gi uly bolan ylmy-innowasion ugurlar we täze hünärler boýunça hünärmen
leri taýýarlamak ugrunda bilelikde alyp barýan işlerini görkezmek bolar.
Türkmenistanda innowasion ykdysadyýeti kemala getirmegiň strategik
maksady önümçiligi toplumlaýyn ösdürmekden we onuň derejesini bäsdeşli
giň dünýä derejesine ýetirmekden ybaratdyr. Bu strategik maksady amala aşyr
magyň esasy serişdesi bolup ýokary okuw mekdeplerde jemlenen ylmy müm
kinçilikler çykyş edýär. Şeýle edilen ýagdaýynda ýokary okuw mekdepleriň
binýadynda ylym bilen önümçiligiň arasynda özboluşly köpri emele geler.
189

W. Kurbanow,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň
Aşgabat şäher komitetiniň Guramaçylyk
we syýasy işler bölüminiň müdiri
SANLY ULGAM – ÇÄKSIZ MÜMKINÇILIK
Hormatly Prezidentimiziň 2018-nji ýylyň noýabrynda çykaran Karary
bilen tassyklanan Konsepsiýa maglumat tehnologiýalaryny ulanmagyň ha
sabyna ýurduň jemgyýetçilik gurşawynyň we ykdysadyýetiň ähli pudakla
rynyň hereket etmeginiň netijeliligini ýokarlandyrmaklyga gönükdirilendir.
Bu resminama 7 bapdan ybarat bolup, olarda maglumat-aragatna
şyk tehnologiýalary ulgamynyň häzirki ýagdaýy, Konsepsiýanyň mak
sady we wezipeleri, ony amala aşyrmagyň ugurlary we guraly, garaşyl
ýan netijeler beýan edilýär. Konsepsiýany üç tapgyrda amala aşyrmak
maksat edilýär. Birinji tapgyrda (2019 ý.) ministrlikleriň, edaralaryň
we beýleki guramalaryň ýolbaşçylarynyň düzüminde ygtyýarlandyry
lan döwlet edarasynyň, edarara toparynyň döredilmegi, şeýle hem sanly
ykdysadyýeti ösdürmek boýunça maksatnamanyň – ýagny sanly ykdy
sadyýete geçmäge taýýarlyk görmek boýunça çäreleriň «ýol kartasyny»
işläp düzmek meýilleşdirilýär.
Bu tapgyrda sanly ulgama geçmäge taýýarlamak üçin hojalyk subýekt
leriniň tehniki binýadynyň monitoringi geçiriler. Şeýle hem material-teh
niki binýady, kanunçylyk esaslary kämilleşdirmek, hünärmenleriň hünär
taýýarlygyny ýokarlandyrmak boýunça ulgamlaýyn çäreleri geçirmek me
ýilleşdirilýär. Guramaçylyk meselelerini kesgitlemek, býujet maliýeleşdi
rilmesini hasaplamak göz öňünde tutulandyr. Bu tapgyrda degişli tehniki
enjamlary satynalmak üçin bäsleşikler yglan ediler, maýa goýumlaryň möç
berleri kesgitleniler, synag taslamalary işe giriziler we olary ähli pudaklara
ornaşdyrmagyň mümkinçilikleri seljeriler.
Ikinji tapgyrda (2020–2023 ý.) sanly aragatnaşygyň has giňişleýin
we toplumlaýyn ornaşdyrylmagy, «Bir penjire» hyzmatynyň ösdürilmegi,
sanly hasabatlylygyň ornaşdyrylmagy we beýlekiler göz öňünde tutulýar.
Üçünji tapgyrda (2024–2025 ý.) milli ykdysadyýetiň pudaklarynda sanly
laşdyrmak taslamalaryny durmuşa geçirmek, ony halkara sanly ykdysady
ulgama utgaşdyrmak meýilleşdirilýär. Dünýäniň tehniki ösüşi diňe öňe
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barýar. Ol durmuşyň ähli ugurlaryna aralaşýar. Aragatnaşygyň usullary we
zähmetiň guralyşy, okatmagyň we boş wagty peýdalanmagyň görnüşlerini
üýtgetýär. Döwür bilen aýakdaş gitmek üçin türkmen hünärmenleri milli
Liderimiziň tabşyrygyny ýerine ýetirmek bilen, öz hususy sanly nusgasyny
döretmäge ugur alyp, öňdebaryjy tejribeleri, oňyn amalyýetleri öwrenýärler
we özleşdirýärler. Munuň özi diňe bir taýyn çözgütleriň we «nou-haularyň»
daşyndan getirilmegine däl-de, eýsem, öz ylmy-tehnologik mümkinçilikle
rine esaslanýan nusgadyr. Häzirki wagtda «san» bilen baglanyşykly iň bir
çalt we düýpli özgertmeler söwdada, habar beriş serişdelerinde, senagat
da bolup geçýär. Ýurdumyzda täze tehnologiýalar netijesinde kompýuter
zawodlary ýaly önümçilikler döreýär. Diýarymyzda sanlylaşdyrmagy iler
letmek we intellektual ulgamlaryň mundan beýläk işlemegini, olaryň öza
ra we dünýä bilen aragatnaşyk saklamagyny üpjün etmek boýunça işleriň
öň hatardaky bölegini ýerine ýetirýän edara hem bar. Munuň özi Senagat
we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligidir. Bu
edaranyň işi ugurlaryň uly görnüşlerini, şol sanda milli ulgam giňişligini
sazlaşdyrmaga we giňeltmäge goldaw bermegiň kanunçylygyny, Internethyzmatyň görnüşlerini işläp taýýarlamagy öz içine alýar. Häzirki wagtda
ýokary derejeli «tm», milli domende atlaryny bellige almagyň we töleg
şertleriniň tertibiniň taslamasy işlenip düzüldi, bu ugurda degişli ministr
likler we pudaklaýyn edaralar bilen ylalaşyk esasynda işler alnyp barylýar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy
bilen ösüp barýan ýurtlarda milli maglumat ulgamynyň howpsuzlygyny
üpjün etmek boýunça «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň düzüminde ki
berhowpsuzlyk gullugy döredildi.Şunuň bilen bir hatarda, sanly ulgama
hyzmat etmek üçin Politehniki orta hünär okuw mekdebinde işgärleri taý
ýarlamak işi sazlaşykly alnyp barylýar. Bu ýerde okatmagyň iň oňat dünýä
usullary ornaşdyrylýar. Täze okuw ýylyndan başlap, logistika operasion işi,
telekommunikasiýa ulgamlarynyň maglumat taýdan howpsuzlygy, kom
pýuter torlary ýaly ugurlarda hünärler girizildi. Şeýle hem sanly ykdysady
ýete geçmegiň çäklerinde «Türkmenpoçta» kompaniýasy Türkmenistanyň
çäginde poçta aragatnaşyk bölümlerini ulgamlaşdyrmak boýunça işi doly
ýerine ýetirdi.
Munuň özi ýurdumyzda elektron pul geçirmek hyzmatlaryny ýola
goýmaga mümkinçilik berdi. Poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň resmi in
ternet saýtynda onlaýn harytlary nagt däl tölegde harydy görkezilen salga
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eltmek usuly bilen almak ýaly hyzmatlar elýeterlidir. Poçta bölümleriniň
birnäçesinde demir ýol petekleriniň satuwy ýola goýuldy. Häzirki wagtda
şeýle mümkinçilikleri welaýat we etrap merkezlerinde giňeltmek boýunça
hem işler alnyp barylýar. Girýän we çykýan hatlaryň ştrih kody boýunça
yzarlamak hyzmatyny işe girizmek boýunça taslama işlenip taýýarlanylýar.
Türkmenistanda nagt däl pul geçirimler ulgamyny mundan beýläk-de kä
milleşdirmek maksady bilen «Türkmenaragatnaşyk» agentligi «Halkbank»
döwlet täjirçilik banky bilen birlikde, «TMCell töleg» programma üpjün
çiligini işläp taýýarlady we işe girizdi. Munuň özi nagt däl hasaplary ama
la aşyrmaga mümkinçilik berýän hyzmatdyr. Türkmenistanlylaryň köpüsi
eýýäm bu ulgamyň amatlydygyny gördüler. Agentlik tarapyndan hödürle
nilýän beýleki aragatnaşyk hyzmatlary boýunça nagt däl tölegi geçirmek,
şeýle hem Bagtyýar myhmanhanasynda hyzmatlar üçin töleg tölemäge
mümkinçilikler döredildi.
Döwlet edaralarynda bolşy ýaly, telekeçilik ulgamynda hem hyzmatyň
başga bir görnüşi örän islegli boldy. Munuň özi GPS-trekerleri arkaly ýeňil
we ýük awtomobilleriniň çäk taýdan ýerleşişi, olaryň tehniki ýagdaýy, ýan
gyjy sarp ediş we beýlekiler boýunça maglumatlar bermek bilen bir hatar
da, ulaglaryň ýerlerini kesgitlemäge mümkinçilik berýän hyzmatdyr.
Häzirki wagtda «Türkmenawtoulaglary» agentliginde Türkmenistanyň
Döwlet gümrük gullugynyň gözegçiliginde awtoulaglarda GPS-trekerleriň
10 müňden gowragy goýlup peýdalanylýar. Bu edarada GPS-iň kömegi ar
kaly taksini internet üsti bilen çagyrmak hyzmaty ýola goýuldy.
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy yzygiderli senagatlaşdyrmak
boýunça öňe sürýän wezipelerini dünýäniň möhüm maglumatlarynyň ägirt
uly möçberlerini işjeň özleşdirmezden we maglumatlary alyşmazdan çöz
mek mümkin däldir. Umuman, XXI asyryň ösüşi aragatnaşyk ulgamlary
nyň we kommunikasiýa kanallarynyň okgunly ösüşine baglydyr.
Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan öňdebaryjy tehnologiýalar esa
synda ählumumy aragatnaşyk ulgamynyň döredilmegine, ýurdumyzyň iň
çetki künjeklerine internet ulgamyna giňden aralaşmagy bilen birlikde, ara
gatnaşyk hyzmatlarynyň hilini, görnüşlerini we möçberlerini ýokarlandyr
maga gönükdirilen iri taslamalar toplumynyň amala aşyrylmagyna girişdi.
Şeýle taslamalaryň biri ýurdumyzda ykjam aragatnaşygyň ösdürilmegine
gönükdirilendir. Ilatyň «Altyn Asyr» milli operator hyzmatlaryna bolan is
legleriniň artýandygyny nazara alyp, Türkmenistanyň ykjam aragatnaşyk
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hyzmaty bilen doly we hemmetaraplaýyn üpjün edilmegi zerur bolup dur
ýar. Şunlukda, 3G, 4G ýakyn geljekde bolsa 5G görnüşli ýokary tizlikli
internet we ykjam aragatnaşygyň beýleki hyzmatlaryna mümkinçilik dörär.
Ýene bir taslama simli telefon aragatnaşygynyň ösdürilmegine gö
nükdirilendir. Munuň özi diňe bir sanly telefon beketlerinde däl, eýsem,
häzirki zaman NGN (Next Generation Network) – täze görnüşli standart
lary ugur edinýän ulgamdan ybaratdyr. Munuň özi telefonyň bir noka
dyndan telefon, IP-telewideniýe we internet maglumatlary berler. Şunluk
da, maglumatlar bukjalar arkaly geçirilýär we kommutirlenilýär. Gürrüň,
maglumatlar hem-de wideo bolsa geçirijiniň ukybyna garamazdan dürli
ulgamda geçirilip bilner.
Aşgabadyň şäher telefon ulgamy üçin aňrybaş hyzmaty bolan billing
binýadyny ornaşdyrmak göz öňünde tutulýar. Billing – munuň özi aragatna
şyk hyzmatlary üçin hasaplaşyklaryň awtomatlaşdyrylan ulgamydyr. Başga
söz bilen aýdylanda, her bir müşderi we ähli tarifler hakyndaky maglumat
lar we her bir müşderi üçin aragatnaşyk hyzmatlarynyň bahasyny we beý
leki görnüşdäki töleg usullaryny ýüze çykarýar. Olar müşderilere hasaplary
ibermek, hyzmatlary ugradýan beýleki ugurlar bilen özara hasaplaşyklary
geçirmek üçin telekommunikasiýa operatorlary tarapyndan ulanylýar.
Köpugurly billing binýadynyň kömegi arkaly diňe bir internet, ara
gatnaşyk IP-telefon hyzmatlaryny däl, eýsem, beýleki edaralar tarapyndan
berilýän hyzmatlary töläp bolýar. Munuň özi hojalyk hasaplaryndan, ýol
gözegçiligi gullugynyň jerimelerinden we beýlekilerden ybaratdyr. Täze
billing ulgamy 1 million müşderi üçin niýetlenendir. Munuň özi Türkme
nistan üçin diňe bir täzelik bolman, eýsem, şeýle binýatlary giňeltmäge
bolan zerurlykdyr. Ol häzir, esasan, iri şäherlerde oturdyldy. Häzirki za
man aragatnaşyk hyzmatlary ähli oba ilatyna elýeter bolar. Ýurdumyzyň
sebitlerini ösdürmegiň maksatlarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň gowulandyryl
magyny baş wezipe hökmünde kesgitledi. Aşgabatda «Türkmentelekom»
kärhanasynyň ulanýan halkara – telefon bekedini döwrebaplaşdyrmak no
batdaky taslama bolup durýar. Aragatnaşygyň ähli ýaýlymlary bu merkezi
bölüme birigýär. Ol ýerde beýleki şäherleriň we döwletleriň aragatnaşyk
ulgamlary bilen üstaşyr baglanyşdyrmak işi amala aşyrylýar. Bekedi IMS
tehnologiýasyna geçirmek çözgüdi kabul edildi. Şeýlelikde, ol öz müşde
rilerine dünýä ülňüleriniň derejesindäki zerur bolan hyzmatlary hödürle
13. Sargyt № 2692
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mek mümkinçiligine eýe bolar. Bu bolsa sesli trafikany bukja kommuta
siýa binýadynda hyzmatlar bilen bilelikde geçirmäge mümkinçilik berer.
Ýene-de bir taslama elektron hyzmatlarynyň ösdürilmegine gönükdirildi.
Ony durmuşa geçirmegiň dowamynda milli Sene-merkezini döretmek me
ýilleşdirilýär. Ol maglumatlary saklaýan we gaýtadan işleýän, serwer we
ulgamlaýyn enjamlary ýerleşdirýän hem-de müşderileri Internet ulgamyna
birikdirýän merkez bolup durýar. Munuň özi pudaklaýyn düzümlere dür
li görnüşdäki hyzmatlary ýetirmek üçin giň mümkinçilikleri döreder. Ol
ulag-logistika ulgamyny, internet-söwdany we internet-mahabaty ösdür
mek, uzak aralykdan interaktiw-multimediýa okuwyny guramak, saglygy
goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek üçin giň mümkinçilikleri açýar.
Bu «TürkmenÄlem 52°E» milli emeli hemranyň äleme çykarylmagy
bilen mümkin boldy. Onuň kömegi arkaly häzirki döwürde ýurdumyzyň
çetki ilatly obalarynda sanly aragatnaşyk we ýokary tizlikli internet hyzmat
lary ýola goýuldy. Milli emeli hemra arkaly ýerli tele we radioýaýlymlaryň
11-si we daşary ýurtlaryň tele we radioýaýlymlarynyň 42-si alnyp görkezil
ýär. Soňky üç ýylyň dowamynda ýurdumyzyň oba ýerlerinde kiçi göwrümli
telefon beketleriň 400-den gowragy guruldy. Olaryň hemmesi umumy döw
let ulgamyna girizildi. Şeýlelikde, olardan birnäçesi «TürkmenÄlem 52°E»
hemranyň üsti bilen birikdirildi. Biziň hemramyz köp pudaklarda işleýär.
Häzirki döwürde oba hojalyk pudagynda dünýäniň öňdebaryjy önüm öndü
rijileriniň täze tehnikalary bilen birlikde sazlaşdyrmak işi alnyp barylýar.
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň oba senagat toplumyny ösüşiň täze
derejesine çykarmak boýunça beren tabşyryklaryna laýyklykda, ekerançy
lyk pudaklarynda häzirki döwürde mehanizmleşdirilen işlere sanly ulgamy
ornaşdyrmaga girişildi. Awgust aýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zola
gynda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde şu aşakdaky
resminamalara gol çekildi. Olaryň hatarynda Türkmenistanyň Hökümeti
bilen «John Deere Walldorf GmbH & Co. KG» kompaniýasynyň arasynda
özara düşünişmek hakynda Ähtnama esasynda Türkmenistanyň Oba hoja
lyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň welaýat Oba hojalyk önüm
çilik birleşiklerinde bar bolan oba hojalyk tehnikalaryny 2019–2022-nji
ýyllarda üç tapgyrda telematik sanly ulgama geçirmek barada Konsepsiýa
bar. Şol maslahatyň barşynda bu ulgamda ýene bir resminama – «Oba hoja
lyk pudagynda 2020–2030-njy ýyllar aralygynda oba hojalyk tehnikalaryna
we gurallaryna sanly elektron ulgamy arkaly dolandyrmagy ornaşdyrmak
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boýunça Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministr
ligi bilen «John Deere Walldorf GmbH & Co. KG» kompaniýasynyň ara
synda özara düşünişmek hakynda Ähtnama» gol çekildi. Bu resminamalara
laýyklykda, degişli kompaniýalar tarapyndan ýakyn birnäçe ýylyň dowa
mynda Türkmenistanyň 2013–2019-njy ýyllarda satyn alan «John Deere»
we «Claas» kysymly ýokary oba hojalyk tehnikalary telematika bilen en
jamlaşdyrylar. Munuň özi tehnikalaryň ýerleşýän ýerini, harçlanan ýan
gyjy, ýerine ýetirilen işleriň wagtyny, tehnikalaryň işini we başga-da köp
sanly görkezijilerini meýdana çykmazdan, uzak aralykdan syn etmek we
kesgitlemek mümkinçiligini döreder.
Munuň üçin bolsa Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy go
ramak ministrliginiň edara binasynda dolandyryş merkezi döredildi. Oňa
anyk wagt tertibinde hereket edýän oba hojalyk tehnikalary baradaky mag
lumatlar gelip gowşar. Şunuň ýaly sebit derejesi bolmadyk merkez Ahal
welaýatynyň Änew şäherinde ýerleşýär. Şeýle hem welaýat we etrap mer
kezlerinde maglumatlary toplaýan, saklaýan, seljerýän we gaýtadan işle
ýän, hasabatlary ýöredýän enjamlar bilen üpjün edilen internet arkaly bir
bitewi merkezi serwere birikdirilen ýerli gözegçilik nokatlaryny döretmek
meýilleşdirilýär. Bu işler bilen bir hatarda, häzirki wagtda Ahal welaýa
tynyň Gökdepe, Ak bugdaý we Kaka etraplarynyň gowaça meýdanlaryna
ideg etmek boýunça geçirilýän ähli mehanizmleşdirilen çärelerde telematik
ulgam bilen enjamlaşdyrylan «John Deere» kysymly oba hojalyk tehnika
lary önümçilik şertlerinde synagdan geçirilýär. Sanly telematik ulgamy do
landyrmak maksady bilen, zerur hünärmenler bilen yzygiderli üpjün etmek
üçin Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň oba hojalygyny mehanizmleş
dirmek hünäriniň talyplary ýörite okuw maksatnamasy esasynda dersleri
özleşdirýärler.
Şeýlelikde, ýurdumyzda simsiz aragatnaşygyň hem-de nawigasiýa
nyň hemra ulgamynyň ösdürilmegi telemetrik ulgamlar arkaly takyk, san
ly ekerançylyga geçirilýän oba hojalyk pudagynyň ösdürilmegine ýardam
eder. Bu usullar degişli ulgamda innowasiýa häsiýetli tehnologiýalar bolup
durýar. «John Deere» kombaýnlary Türkmenistanyň ekerançylyk meýdan
larynda 25 ýylyň dowamynda işlemek bilen, iri daşary ýurt kompaniýala
ry bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň nusgalyk mysalyny görkezdiler.
2019-njy ýyl bu netijeli hyzmatdaşlygyň möhüm tapgyrlarynyň biri hemde Türkmenistanyň oba hojalyk pudagynda innowasiýalaryň ilerledilýändi
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giniň subutnamasy bolar. Döwrebaplaşdyrylan «John Deere» tehnikasyny
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi üçin hem getirmek göz öňünde tutul
ýar. Milli Liderimiz senagatlaşdyrmak – innowasiýa esasynda ähli önümçi
lik düzümleriniň tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrylmagyna yzygiderli
ýardam berýär, Türkmenistana tapgyrlaýyn getirilip başlanylan hasyl ýyg
naýjy iň täze «John Deere» tehnikalarynyň nobatdaky iri tapgyrynyň gelip
gowuşmagy hem muňa mysaldyr. 2019-njy ýylda pagta ýygyjy kombaýnla
ryň 300-si, 2020-nji ýylyň pagta ýygymy möwsüminiň başlanmagyna çenli
bolsa olaryň ýene 300-si ýurdumyza gelip gowşar. Hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, oba hojalyk pudagynyň
durnukly ösüşini, düşewüntliligini hem-de netijeliligini üpjün edýän seriş
de tygşytlaýjy tehnologiýalar ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň mun
dan beýläk-de ösmeginiň binýady bolup durýar hem-de bu pudagyň bar
bolan kuwwatlyklarynyň yzygiderli döwrebaplaşdyrylmagyny şertlendir
ýär. Şunda pudagyň hem-de tutuş ýurdumyzyň sanly ulgama geçirilmegi
türkmen halkynyň geljekde hem abadançylygynyň kepili bolar.
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Ş. Kerimberdiýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş
institutynyň Okuw bölüminiň başlygy
BILIM ULGAMYNYŇ ÖSMEGINDE
MAGLUMAT-ARAGATNAŞYK
TEHNOLOGIÝALARYNYŇ ÄHMIÝETI
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlan
gyjy bilen kabul edilen döwlet we milli Maksatnamalarda ýurdumyzyň
halk hojalygyny ähli ugurlar boýunça döwrebap ösdürmek ileri tutulýan
wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi. Şunda, milli ykdysadyýetimiziň dur
nukly ösüşine saldamly goşant goşýan bilim ulgamynyň döwrebap ösdü
rilmegine hem aýratyn üns berilýär. Gahryman Arkadagymyzyň başlangy
jy bilen, halk hojalygyny dünýä hojalygynyň ösüş meýillerine laýyklykda
ösdürmek babatynda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň binýadynda,
ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmäge uly ähmiýet berilýär. Bu bolsa,
dürli hünärlere islegiň geriminiň has-da giňelmegini şertlendirýär. Şonuň
netijesinde, täze bilim edaralary peýda bolýar, olar zähmet hünärleriniň ba
zarlarynda isleg bildirilýän hünärmenleri taýýarlamaga gönükdirilendir.
Bilim ulgamyny ösdürmegiň öňdebaryjy dünýä tejribesine we meýil
lerine laýyklykda, milli bilim ulgamynda maglumat-aragatnaşyk tehnolo
giýalary işjeň ornaşdyrylýar. Olar bilim almagyň elýeterliligini ýokarlan
dyrmak bilen, diňe bir bilimiň hilini gowulandyrmaga täsir etmän, eýsem,
bilim edaralarynyň pedagoglarynyň hem okatmak we hünär ussatlygynyň
kämilleşmegine oňyn täsir edýär.
Milli Liderimiz ýaşlary takyk bilimlere ugrukdyrmak, dünýäniň ösen
innowasion tejriblerini, halkara ölçegelerini, sanly bilim ulgamyny ornaş
dyrmak arkaly orta we ýokary bilim edaralaryny halkara derejä çykarmak
boýunça wezipeleri öňümizde goýýar. Bu bolsa, maglumat-aragatnaşyk
tehnologiýalaryň güýçli ösýän häzirki döwründe, ilerlemeleriň belent sep
gitleri, hut bilimiň we ylmyň güýji bilen gazanylýar. Hut şonuň üçin ýaşla
ryň kämil ökde hünärmenler bolup ýetişmeginiň möhüm şertleriniň biri-de
olaryň häzirki zaman maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny hünär işin
de işjeň hem-de netijeli ulanyp bilmegini gazanmakdan ybaratdyr.
Ýurdumyzyň bilim ulgamynyň häzirki ösüş tapgyrynda öňde durýan
bu möhüm wezipe dünýäniň öňdebaryjy gazananlarynyň esasynda milli
197

sanly bilim ulgamynyň mundan beýläk ösdürilmegini, okatmagyň inno
wasion tehnologiýalarynyň bilimiň ähli basgançaklarynda giňden ornaşdy
rylmagyny şertlendirmekde 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda hormatly
Prezidentimiziň karary bilen tassyklanan «Türkmenistanda sanly bilim ul
gamynyň ösdürmek hakynda» Konsepsiýasynyň ähmiýeti uludyr.
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem sanly yk
dysadyýeti ösdürmek bilen baglanyşykly bilim ulgamynda ileri tutulýan
ugurlar kesgitlenildi. Ileri tutulýan ugurlardan gelip çykýan esasy netije
bolsa, halk hojalygynda zähmet çekýänleriň sanly sowatlylygyny ýokarlan
dyrmak, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny ulanmak arkaly daş ara
lykdan maslahatlary hem-de ylymlary bermek boýunça goşmaça elektron
hyzmatlary ýerine ýetirmegiň hasabyna sanly düzümi ösdürmek we beýle
kilerdir. Şu hem, milli bilim ulgamynyň durnukly ösüşini üpjün etmekde
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryna aýratyn ähmiýet berilýändigini
aýdyňlygy bilen görkezýär. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda sanly yk
dysadyýeti ösdürmek, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän maglumat-tehnolo
gik ösüşden gowy baş çykarýan ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamak
maksady bilen, Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň işini bes
edip, onuň binýadynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we infor
matika instituty döredildi.
Dünýäniň islendik ýurdunda bilim ulgamynyň ösmegi strategik ähmi
ýete eýedir. Bu ilkinji nobatda, bilimiň dünýä ykdysadyýetiniň iň bir iri
ulgamlarynyň biri we hyzmatlaryň dünýä söwdasynyň has çalt ösýän ugur
larynyň biri bolmagy bilen baglanyşyklydyr. Şunuň bilen baglylykda, bilim
ýurduň ykdysady ösüşini we onuň dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyplyly
gyny kesgitleýär. Ähli ösen ýurtlar bilim hyzmatlarynyň eksportyny mö
hüm ykdysady ugur hasap edýärler. Şol sebäpli bilim hyzmatlarynyň dünýä
bazarynda bilim hyzmatlarynyň eksportynyň giňeldilmegi we höweslendi
rilmegi dünýäniň ösen ýurtlarynyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýän has
möhüm ugurlarynyň hataryna girýär.
Bilim hyzmatlarynyň häzirki zaman dünýä bazaryna aşakdaky meýil
ler häsiýetlidir:
- edilýän bilim hyzmatlarynyň möçberiniň artmagy we bazaryň çäginiň
giňelmegi, talyplaryň, mugallymlaryň halkara mobilliginiň artmagy;
- ýokary okuw mekdepleriniň işjeňliginiň ýokarlanmagy;
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- döwletleriň bilim ulgamynda eksport-import syýasatynyň üýtgemegi;
- bilim hyzmatlarynyň sebitleýin bazarlarynyň döremegi;
- bilim hyzmatlarynyň eksportynyň täze strategiýalarynyň işlenip taý
ýarlanmagy;
- ýokary bilimiň halkara häsiýete eýe bolmagy we serhetüsti bilimiň
ösmegi;
- aýry-aýry institutlaryň fakultet hökmünde uniwersitetlere birikmegi;
- halkara uniwersitetler ulgamynyň çalt ösmegi;
- halkara bilim bazarynda täze gatnaşyjylaryň ýüze çykmagy we bäs
deşligiň güýçlenmegi;
- halkara we milli internet ulgamynyň üsti bilen hyzmatlaryň çäginiň
giňelmegi;
- bilim hyzmatlarynyň bazaryna gatnaşyjylar tarapyndan edilýän bilim
hyzmatlarynyň hiline berilýän ünsüň güýçlenmegi;
- bilim hyzmatlarynyň bazaryna gatnaşyjylary birleşdirýän ulgamla
ýyn düzüm gurluşynyň döremegi we ösmegi;
- talyplary köpçülikleýin okuwa çekmekden has zehinli ýaşlary gözle
meklige we okuwa çekmeklige geçmek.
Bilim ulgamyndaky bu meýilleriň durmuşa geçirilmeginde maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň örän möhüm orny eýeleýändiklerini bel
lemek mümkindir. Şunda, esasy ileri tutulýan wezipeleriň birisi hem, okuw
prosesine maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny ornaşdyrmakdyr. Bu
amal, döwrebap tehnologiýalara esaslanmaly we talybyň maglumat jemgy
ýetine sazlaşykly girmegine goşant goşmaly. Şunuň bilen birlikde, döwre
bap tehnologiýalaryň bilim ulgamyna ornaşdyrylmagy, diňe bir okatmagyň
hilini ýokarlandyrmaga ýardam bermän, bilim ojaklarynyň hem işini döw
rebaplaşdyrmaga, halk hojalygy üçin zerur hünärmenleri taýýarlamaga giň
mümkinçilikleri döredýär.
Sanly ykdysadyýetiň ösüşini we bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlan
dyrmagyň esasy şertleriniň biri hem, ýokary hünär derejeli hünärmenleri
taýýarlamak bolup durýar. Bu ugruň ösdürilmeginiň maksady sanly ykdy
sadyýetiň talaplaryna laýyk gelýän hünärmenleri ýetişdirmäge gönükdiri
len bilim ulgamyny kämilleşdirmekden, hünäre gönükdirmek ulgamyny
döwrebaplaşdyrmakdan, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary babatyn
da goşmaça bilimleri girizmekden we bu ugurda täze ukyplary ýüze çykar
makdan ybaratdyr.
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Bilim edaralarynda sanly ykdysadyýetiň anyk ugurlary boýunça oka
dylmagy we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary ulgamyna degişli eda
ralaryň hünärmenleri bilen tejribe alşylmagy degişli hünäri bilen birlikde,
maglumat tehnologiýalaryndan doly baş çykarýan ýokary derejeli hünär
menleri taýýarlamaga ýardam berýär.
Ýurdumyzda, sanly ykdysadyýet üçin işgärleri taýýarlamakda ileri tu
tulýan ugurlar hökmünde aşakdakylar kesgitlenildi:
– döwlet gullukçylarynyň we hususy bölegiň wekilleriniň sanly sowat
lylygyny ýokarlandyrmak boýunça gaýtadan taýýarlamak maksatnamasy
ny amala aşyrmak;
– sanly tehnologiýany peýdalanmak arkaly daş aralykdan maslahatlary
hem-de ylymlary bermek boýunça goşmaça elektron hyzmatlary ýerine ýe
tirmegiň hasabyna sanly düzümi ösdürmek;
– sanly ykdysadyýetiň talaplaryny nazara almak bilen, dürli pudakla
ryň işgärleri üçin hünärini ýokarlandyrmak ulgamyny ýola goýmak;
– ýaşy 50-den geçen raýatlar, saglyk ýagdaýy sebäpli mümkinçilikleri
çäklendirilen raýatlar we işsiz raýatlar üçin sanly ykdysadyýetiň täze ta
laplaryna laýyklykda gaýtadan taýýarlyk maksatnamasyny amala aşyrmak;
– sanly ykdysadyýet üçin hukukçylary taýýarlamak boýunça maksat
namalary işläp düzmek we amala aşyrmak.
Häzirki wagtda, ýurdumyzyň bilim pudagynyň döwrebaplaşdyrylma
gy netijesinde, mekdepleriň okuw tertipnamalaryna düýpli täzelikler giri
zildi. Şunuň bilen baglylykda, ýokary okuw mekdepleriň binýadynda tä
ze dersler binýatlaýyn sapaklaryň hataryna goşulýar. Ykdysadyýetiň ähli
pudaklaryny ýokary derejeli hünärmenler bilen üpjün etmek üçin ýokary
okuw mekdeplerinde birnäçe ugurlar açyldy. Türkmen döwlet ykdysadyýet
we dolandyryş institutynyň binýadynda birnäçe hünärler bilen bir hatarda
2018–2019-njy okuw ýylynda «Elektron täjirçiligi», «Elektron işewürligi
niň ykdysadyýeti» ýaly hünärler we 2019–2020-nji okuw ýylynda «Sanly
ykdysadyýet» bakalawrlary taýýarlyk ugrunyň açylmagy-da guwandyry
jydyr. Sanly ykdysadyýeti ösdürmekde zerur hünärmenleri taýýarlamak
maksady bilen institutda açylan elektron täjirçiligi, elektron işewürliginiň
ykdysadyýeti hünärleriniň we sanly ykdysadyýet taýýarlyk ugrunyň okuw
meýilnamalaryna elektron täjirçiligi, web-programmirlemek, sanly ykdy
sadyýetiň esaslary, elektron işewürligi, elektron işewürliginiň ykdysadyýeti
amallarynyň programma üpjünçiligi ýaly dersler we institutda hereket ed
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ýän beýleki hünärleriň, bakalawrlary, magistrleri taýýarlamagyň ugurlary
nyň okuw meýilnamalaryna bolsa, sanly ykdysadyýet dersi girizildi we bu
dersleriň okuw maksatnamalary taýýarlanyldy. Bu hünäre degişli hem-de
sanly gurşawyň işjeňligini üpjün etjek maglumat-aragatnaşyk tehnologi
ýalary boýunça ýokary başarnykly hünärmenleri taýýarlamakda institutyň
maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da berkitmek maksady ýöriteleşdirilen
okuw otagy döredildi. Bu okuw otagy sanly ykdysadyýeti talyplara giňişle
ýin öwretmäge, okuw sapaklaryny döwrebap derejede okatmaga mümkin
çilik berýän häzirki zaman kompýuterleri, programma üpjünçiligi, tor we
multimediýa enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. Sanly ykdysadyýet hünärine
eýe bolan uçuryma taýýarlygyň ugry boýunça ykdysadyýetiň bakalawr de
rejesi berilýär. Bakalawr ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda, paýdarlar jem
gyýetlerinde, önümçilik we hyzmat ediş kärhanalarynda, bank ulgamynda,
halkara guramalarda, döwlet birleşiklerinde, birleşmelerde alan derejesine
laýyklykda işlemek üçin taýýarlanýar.
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A. Berdiýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Statistika» kafedrasynyň uly mugallymy, y.y.k.
A. Ataýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Statistika» kafedrasynyň uly mugallymy
DURNUKLY ÖSÜŞ MAKSATLARY –
– TÜRKMENISTANYŇ AÝDYŇ GELJEGIDIR
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak ugrunda ykdysady özgert
meler üstünlikli amala aşyrylýar. Türkmenistanyň çuňňur hormatlanylýan
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuş-ykdysady strategi
ýasynyň köpugurly häsiýeti we onuň düýp mazmuny durmuş meseleleri
niň çözgüdine aýdyň gönükdirilendir. Ýurdumyz Jemi içerki önümiň ösüş
depgini boýunça dünýä ýurtlarynyň arasynda öňdebaryjy ýurtlaryň biridir.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe JIÖ-niň adam başyna düş
ýän möçberi hem yzygiderli ýokarlanýar. Bütindünýa banky ýurdumyzyň
ilatynyň adam başyna düşýän girdejileriniň derejesi boýunça ortadan ýo
kary girdejili ýurtlaryň hataryna goşdy. Bu bolsa ýurdumyzyň Gahryman
Arkadagymyzyň parasatly ýolbasçylygynda dünýäniň öňdebaryjy ýurtlary
nyň hataryna ynamly goşulýandygyny aýdyňlygy bilen görkezýär. Dünýä
hojalygynyň häzirki ösüş meýilleri milli ykdysadyýetimiziň ösüşinde öz
beýanyny tapýar. Munuň hakykatdan hem şeýledigine hormatly Preziden
timiziň «Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda»
atly kitabyny okanyňda hem doly göz ýetirmek bolýar.
Hormatly Prezidentimiziň bu kitabynda durnukly ösüşiň nazary we
amaly esaslaryna, onuň esasy jähtleriniň biri bolan ekologiýa meselelerine,
ýaşyl ykdysadyýeti emele getirmek, döwletiň daşky gurşawy goramak ba
radaky syýasatyna seredilýär. Ondan başga-da durnukly ösüşi emele getir
mekde halkara hyzmatdaşlygynyň ähmiýetine, hususy işewürlik bilen döw
letiň özara utgaşykly hereket etmegine, durnukly ösüşiň durmuş we gender
jähtleri açylyp görkezilýär. Şeýle hem, durnukly ösüşi emele getirmegiň
görkezijilerini işläp düzmekde aýry-aýry döwletleriň tejribesine we Türk
menistanda bu görkezijileriň işlenip düzülişine ünsi çekýär.
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Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanda hor
matly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan ähli pu
daklarda geçirilýän düýpli özgertmeleriň maksady ýurdumyzy döwre
baplaşdyrmakdan, halkyň eşretli ýaşaýyş-durmuşynyň hemme tarapdan
kämilligini üpjün etmekden ybaratdyr. Durmuşdaky durnuklylyk döwletiň
ösüşiniň esasy, onuň şahsyýetiň we tutuş jemgyýetiň ösüşi üçin amatly şert
leriň bolmagyny üpjün edýän oýlanyşykly durmuş syýasatyny işläp düzmä
ge we amala aşyrmaga ukyplylygynyň görkezijisi bolup durýar. Şunuň bi
len baglylykda, ýaşaýşyň hiliniň we durmuşdaky ösüşiň dolandyrylmagyna
degişli meseleleriň ähmiýeti barha artýar.
Durnukly ösüş düşünjesi ilki öwrenilip başlananda ol nazaryýet hä
siýetine eýedi. Emma 1992-nji ýylda Braziliýanyň paýtagty Brazilia şä
herinde geçirilen daşky gurşaw we ösüş boýunça geçirilen bütindünýä
forumynda bu söz iň köp ulanylan adalga bolýar. Bu forumyň netijesinde
«ХХI asyra çagyryş güni» atly resminama taýýarlanylýar. Bu resmina
mada durnukly ösüşiň düzümine diňe bir ekologiýa, tebigy baýlyklary
aýawly peýdalanmak bilen bir hatarda durmuş-ykdysady meseleler we
olaryň sebäplerini gözlemek hem goşulýar. Bu ugurda ösen döwletler bo
lan Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Ýewropa Bileleşigi, Ýaponiýa, Hytaý
Halk Respublikasy has önjeýli işleri amala aşyrdylar. Olar tebigy baýlyk
lar, ekologiýa, ykdysady we durmuş taýdan ösüşi esasynda uzak möhletli
maksatnamalaryň esasynda amala aşyrmaklyk işi ýola goýuldy.
Hormatly Prezidentimiziň pähim-paýhasyna ýugrulan, häzirki za
man ykdysady ylmyna düýpli özgertme goşýan «Türkmenistan Durnukly
ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda» atly kitabynda: «Biz ählumumy
ösüş üçin hyzmatdaşlygyň täze strategiýasynyň zerurdygyny belledik.
Şonuň ýaly strategiýa – Gün tertibiniň 2015-nji ýyldan soňky döwri üçin
ösüş babatdaky 17 global maksady we 169 wezipäni jemleýän strategi
ýasy BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edildi. Ýurtlaryň we
halklaryň ykdysadyýet, durmuş we ekologiýa babatda durnukly ösüşi ga
zanmaga bolan aýgytly gadamlary bu strategiýanyň esasy häsiýetlerine
öwrüldi» diýip belleýär [1].
Häzirki wagtda, Türkmenistan durnukly ösüşi gazanmakda nusga alar
lyk derejede işleri durmuşa ornaşdyrýan az sanly ýurtlaryň biri hökmünde
tanalýar. Global energiýa müşgilligini çözmekde, ekologiýany gorap sakla
makda hormatly Prezidentimiziň BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlis
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lerinde, ekologiýa meselelerine bagyşlanyp geçirilen halkara Maslahatlar
da öňe süren teklipleri we başlangyçlary dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan
giň goldaw tapýar. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzda durnukly ösüşi ga
zanmak, tebigy baýlyklary rejeli peýdalanmak, olary gelejekki nesillere mi
ras goýmak, daşky gurşawa aýawly çemeleşmek boýunça alnyp barylýan
işler dünýä döwletlerine nusga alarlyk bolup çykyş edýär. Bu aýdylanlara
ykdysady ösüşiň yzygiderli ýokary derejesiniň gazanylmagy, önümçilige
tehnologiýanyň iň soňky gazananlarynyň ornaşdyrylmagy, senagatda ýan
gyç hökmünde diňe tebigy gazyň ulanylmagy, dünýä ülňülerine laýyk gel
ýän ýangyçlaryň öndürilmegi, ýerasty şor suwlaryň bir ýere ýygnalmagy,
ýurdumyzy bagy-bossana öwürmek baradaky alnyp barylýan işler aýdyň
mysal bolup çykyş edýär.
Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyryl
ýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň belent sepgitleri Garaşsyz, hemişelik
Bitarap Türkmenistany sebitde we dünýäde depginli ösýän döwlet hök
münde tanatdy, bu dereje BMG tarapyndan yglan edilen 2030-njy ýyla çen
li döwür üçin Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge ykdysady we durmuş
şertlerini döredýär. Şu nukdaýnazardan biziň ýurdumyzda DÖM-iň maz
munyna gabat gelýän anyk maksatlar we ýörelgeler mähriban Arkadagy
myz tarapyndan işlenilip düzüldi. Bu babatda sebit we halkara derejesinde
durnukly ösüşi gazanmak üçin köp sanly taslamalar amala aşyrylýar.
Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlary
na ýetmegiň ýolunda» atly kitabynda durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmek
ugrunda Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlarynyň
BMG-niň bu ähmiýetli resminamasynyň maksatlary bilen doly sazlaşýan
dygyny we şonuň bilen birlikde bu ugurda ýurdumyzda gazanylan sepgitle
ri giňişleýin açyp görkezýär.
Türkmenistan dünýä bileleşiginiň işjeň agzasy, halkara derejesinde
ygtybarly hyzmatdaş hökmünde öz ornuny has-da pugtalandyrýar. Ýurdu
myzda durmuşa geçirilýän işleriň, taslamalaryň, ýetilen sepgitleriň aňyr
synda hormatly Prezidentimiziň ýiti paýhasy hem-de Garaşsyzlygyň beren
erkinligi bar.
Bu ugurdaky işleriň ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ugurlaryny gi
ňişleýin gurşap alandygyny bellemek mümkindir. Ykdysadyýetiň durnukly
ösmeginde bank ulgamyna aýratyn orun degişlidir. Şu hem bank ulgamyna,
onuň işini kämilleşdirmek we innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň
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esasynda ilata ýokary hil talaplaryna laýyk gelýän täze hyzmatlary hödür
lemek ýaly möhüm çäreleri durmuşa geçirmäge gönükdirilen çäreleri amal
etmäge itergi berýär. Bank ulgamyny kämilleşdirmek, maliýe-karz ulgam
larynyň işlerini döwrebaplaşdyrmak, wagtlaýyn ulanylmaýan serişdeleri
çekmek, karz serişdelerini bermek, maýa goýumlary maliýeleşdirmek bank
amallarynyň we hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek babatda ägirt uly iş
ler ýerine ýetirilýär. Bu alnyp barylýan işleri has hem kämilleşdirmek, go
ýumçylaryň hem-de karz berijileriň bähbitlerini goramak üçin ýurdumyzyň
banklarynyň esaslyk maýasynyň artdyrylmagy göz öňünde tutulýar.
Ýurdumyzyň bank edaralary tarapyndan ýerine ýetirilýän amallar we
hyzmatlar öz gezeginde ykdysadyýetiň döwlete dahylly we dahylsyz pu
daklaryny ösdürmeklige, halkyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaklyga ýar
dam berýär. Innowasion tehnologiýalaryň günsaýyn ösýän zamanasynda
ýerine ýetirilýän bank amallarynyň we hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek,
täze görnüşlerini tejribä ornaşdyrmak, hil taýdan kämil derejä çykarmak
hem-de bank marketingiň ýörelgelerinden ugur almak bilen milli bank ul
gamynyň öňünde goýulýan wezipeler öz derwaýyslygyny görkezýär. Sebä
bi, häzirki döwürde «Innowasiýalar», «Innowasion iş», «Innowasion yk
dysadyýet» adalgalary has giňden ulanylyp, olara dünýä ýüzünde örän uly
ähmiýet berilýär. Ösen bazar ykdysadyýetli döwletlerde jemi içerki önümiň
80-95 göterimi täze bilimlere esaslanýan tehnikalaryň we tehnologiýalaryň
hasabyna öndürilýär. Şol döwletleriň ykdysady ösüşi işjeň hereket edýän
milli innowasion ulgama esaslanýar.
Hormatly Prezidentimiziň kararyna laýyklykda, milli ykdysadyýeti di
wersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, milli ykdysadyýete sanly ulgamy or
naşdyrmak boýunça öňdebaryjy döwletleriň derejesine çykarmak, elektron
senagatyny ösdürmek, adamyň aň-bilim maýasyna, işewürlige we maglu
mat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň soňky gazananlaryna esaslanýan ösen
ykdysadyýeti kemala getirmek, innowasion, ýokary tehnologiýaly, bäsdeş
lige ukyply sanly ykdysadyýeti ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanda
2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasy tas
syklanyldy.
Bu resminama 7 bölümi öz içine alyp, olarda maglumat-aragatnaşyk
tehnologiýalarynyň ulgamy, konsepsiýanyň maksatlary hem-de wezipele
ri, ony durmuşa geçirmegiň ugurlary we gurallary, garaşylýan netijeler öz
beýanyny tapdy. Konsepsiýany üç tapgyrda (Olaryň birinjisini 2019-njy
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ýylda, ikinjisini 2020–2023-nji ýyllarda, üçünjisini 2024–2025-nji ýyllar
da) durmuşa geçirmek meýilleşdirilýär.
Birinji tapgyryň dowamynda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça
ygtyýarly edarany kesgitlemek, sanly ykdysadyýeti ösdürmek bilen bagly
wezipeleri amala aşyrmak boýunça pudagara topary döretmek, ýurdumyz
da sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Döwlet Maksatnamasynyň we ony ama
la aşyrmagyň çäreleriniň meýilnamasyny taýýarlamak we beýleki işler göz
öňüne tutulyp, olaryň üstünlikli amal edilendigini aýdyp bileris.
Ikinji tapgyrda ýurdumyzda döwrebap maglumat-aragatnaşyk tehno
logiýalaryny giňden ornaşdyrmak, işe girizmek we onuň sazlaşykly işle
megini ýola goýmak. Maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek, şeýle hem
maglumat üpjünçilik ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek bellenilýär.
Üçünji tapgyrda bolsa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryn
da sanly intellektual tehnologiýalaryň we usullarynyň kämilleşdirilmegini
we ornaşdyrylmagyny dowam etdirmek, ýurdumyzda sanly ykdysadyýete
geçmekde we ony ösdürmekde gazanylan oňyn tejribeleriň esasynda has
netijeli taslamalaryň ornaşdyrylmagyny giňden ýaýbaňlandyrmak bilen
bagly wezipeler öňe sürülýär.
Bu möhüm ähmiýetli resminamada kesgitlenilen wezipelerden ugur
alnyp, häzirki wagtda ýurdumyzda halk hojalygynyň ähli ugurlaryny san
ly ulgama geçirmek, önümçilige ylmy işleri ornaşdyrmak boýunça mak
satnamalaýyn işleri ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp
barylýar. Sanly ulgam maglumat dolanyşygynyň iň ýönekeý we ygtybarly
serişdesidir. Munuň özi islendik pudaga, şeýle hem gurama, edara, şahsy
talap edijä hyzmatlary ýetirýär, ýakyn kömekçisi bolýar. Jemgyýetiň sanly
gurşawda bolmagy – ösüşimiziň kepili. Sanly gurşaw bolsa maglumatlaryň
we innowasion tehnologiýalaryň jeminden ybaratdyr.
Sanly ykdysadyýetiň ylmy kesgitlemesi şundan ybaratdyr: inno
wasion tehnologiýalarda elektron hyzmatlaryň guralyşyna we harytla
ryň möçberine esaslanýan ykdysadyýetdir, ýagny sanly tehnologiýalary
ulanýan ykdysady önümçilikdir. Ýurdumyzda ýörite ykdysady zolaklary
döretmek, döwlet kärhanalaryny hususylaşdyrmak, paýdarlar jemgyýet
lerini döretmek, gymmatly kagyzlaryň bazarynyň işini güýçlendirmek,
ykdysadyýetimizde hususy pudagyň paýyny yzygiderli artdyrmak ileri
tutulýan ugurlar bolup durýar.
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Häzirki wagtda, sanly ykdysadyýet dünýäde innowasiýalara, bäsdeş
lige ukyplylyga we ykdysady ösüşe wajyp itergi beriji güýç hökmündäki
ornuny barha pugtalandyrýar. Häzirki zaman tehnologik ösüş meýilleri işe
würlige täze mümkinçilikleri açýar, «sanly önümçilige» geçilmegi bolsa
täze-täze pudaklary emele getirýär. Şunuň bilen baglylykda, maglumat do
lanyşygynyň elektron ulgamlaryny (Internet) we onuň elýeterliligini, ka
nunçylyk binýadyny we döwletiň elektron hyzmatdaşlygyna doly taýýarlyk
derejesini üpjün etmek sanly ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegidir.
Türkmenistanda nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini bank kartlary arka
ly giňeltmek hem esasy wezipeleriň biridir. Türkmenistanyň bankara elek
tron töleg ulgamyny kämilleşdirmek, ýagny ýurdumyzyň çäklerinde real
wagtdaky gutarnykly tölegler ulgamyny saýlap almak, ornaşdyrmak we işe
goýbermek, Türkmenistanyň kartly töleg ulgamyny halkara töleg ulgamla
ry bilen sazlaşykly hereket etmegi göz öňünde tutulýar. Bank kartlarynda
hyzmatlaryň standart görnüşleri teklip edilip, onda elektron gapjyk wezipe
si jemlenendir, bu bolsa nagt däl pul serişdelerini howpsuz ulanmakda, şeý
le hem ýerine ýetirilen hyzmatlar üçin tölegleri geçirmekde has amatlydyr.
Ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ulgamynda beýleki ählumumy maksatla
ra ýetmek bir tarapdan, Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini
we ilatymyzyň abadançylygynyň ýokarlanmagyny üpjün eder, beýleki ta
rapdan bolsa, umumadamzat ähmiýetli köp meseleleri çözmek bilen bütin
dünýäde ösüşe ýardam berer.
Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, «Häzirki wagtda Türkmenistanyň yk
dysadyýetiniň öňünde dolulygyna ylmy esasa daýanýan önümçilikleri ýo
la goýmak, ýurdumyzyň senagat we ylmy-tehniki mümkinçiliklerini gorap
saklamak we ösdürmek arkaly milli ykdysady howpsuzlygynyň bähbitle
rini öňe sürýän we dünýä bazarynda harytlaryň we hyzmatlaryň iň kämil
nusgasyna bäs gelýän önümleri çykarmaga mümkinçilik berýän täze, has
kämil maglumat tehnologiýalaryny işläp taýýarlamak we özleşdirmek we
zipeleri goýulýar.
Maddy önümçilige innowasion tehnologiýalaryň we dünýä tejribesiniň
giňden ornaşdyrylmagy durmuşymyza oňyn täsirini ýetirýär. Hususan-da,
zähmetiň bölünişi täze talaplarda özgerdilýär, mazmuny baýlaşdyrylýar.
Bilimiň we maglumatlaryň uzak aralykdan berilmegi, bazar gatnaşyklary
nyň bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlanmagy, önümçilik çykdajylarynyň
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tygşytlanylmagy, ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň gowulandyrylmagy, täze iş
orunlarynyň döredilmegi jemgyýetiň ösüşine oňaýly täsirini ýetirýär.
Şeýlelikde, hormatly Prezidentimiziň durmuş-ykdysady ösüş ulga
mynda takyk, çuňňur oýlanyşykly hem-de ylmy taýdan esaslandyrylan
strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi diňe bir durnukly we yzygiderli ösü
şi üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem, ykdysady ýagdaýyň üýtgemegine
uýgunlaşmagy hem üpjün etdi. Ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ulgamynda
beýleki ählumumy maksatlara ýetmek bir tarapdan, Watanymyzyň mundan
beýläk-de gülläp ösmegini we türkmenistanlylaryň abadançylygynyň ýo
karlanmagyny üpjün eder, beýleki tarapdan bolsa, umumadamzat ähmiýetli
köp meseleleri çözmek bilen bütin dünýäde ösüşe ýardam berer.
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A. Muhanow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş
institutynyň «Maliýe» kafedrasynyň müdiri
DÖWLETIŇ SALGYT SYÝASATY
DURNUKLY ÖSÜŞIŇ KEPILI
Dünýäniň umumy ösüş proseslerine Diýarymyzyň giňişleýin we içgin
aralaşmagy bilen, Türkmenistanda çuňňur ykdysady özgerişlikler bolup
geçýär. Ykdysadyýetiň dolandyryş mehanizmine düýpli özgertmeler giri
zilýär, hojalygyň alnyp barlyşynyň bazar usullary öňe sürülýär. Mälim bol
şy ýaly, jemgyýetiň hem-de döwletiň bähbitlerini gorap saklamak, onuň
howpsuzlygyny üpjün etmek dünýäde iň wajyp meseleleriň biridir. Bu wa
jyp meseleleriň gaýragoýulmasyz çözülmegi üçin, hormatly Prezidentimi
ziň başlangyjy bilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ykdysa
dy strategiýasy «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» öz be
ýanyny tapdy.
Dünýä tejribesinde öz nusgalarynyň köpdürlüligi bilen mälim bolan
bazar ykdysadyýeti, döwlet kadalaşdyrylmagy bilen üsti ýetirilýän durmuş
eşretlerine gönükdirilen hojalygy häsiýetlendirýär. Bazar gatnaşyklar ulga
mynyň düzüminde we döwlet tarapyndan ony kadalaşdyrýan mehanizmin
de, salgytlar möhüm orun tutýar. Salgytlar bazar gatnaşyklarynyň aýrylmaz
düzüm bölegidir we şol bir wagtda döwletiň geçirýän ykdysady syýasaty
nyň wajyp ykdysady guralydyr. Hut şol sebäpli, salgytlaryň ykdysady tebi
gatyny içgin bilmekligiň, olaryň hereket edişiniň aýratynlyklaryna çuňňur
düşünmekligiň, jemgyýetçilik önümçiliginiň netijeli ösmeginde olary has
doly ulanylmagynyň usullarynyň saýlap-seçilmeginiň möhüm ähmiýeti bar.
Türkmenistan döwletiniň ykdysadyýetiniň durnukly we bökdençsiz
ösýän şertlerinde, salgyt çygrynyň kanunçylyk binýadyny bilmek örän ze
rurdyr. Salgyt kanunçylygynda bolup geçýän özgertmeleriň ýurdumyzyň
her bir raýatynyň şahsy eşretleri almaklary bilen gönüden-göni baglydygy
ny belläp geçmelidir.
Salgytlar – bu adamlaryň durmuşynyň bir bölegidir. Salgytlar ha
kyndaky ilki ýaňsatmalary, gadymy akyldarlaryň pelsepe işlerinde tapsaň
bolýar. Gadymy gündogar pelsepeçileriň salgytlar hakyndaky taglymatla
14. Sargyt № 2692
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ryny tutalga edinip we salgyt salynylşynyň dürli tilsimlerini ulanyp «sal
gyt» diýilýän düşünjäniň häzirki zaman mazmunyny «Salgytlar hakynda»
Türkmenistanyň bitewi Kanunynyň 7-nji maddasynyň 1-nji bölüminde şu
aşakdaky tertipde öz beýanyny tapdy: «Salgyt – döwlet işini maliýe taýdan
üpjün etmek maksady bilen, döwlet tarapyndan bellenilýän we edara gör
nüşli we şahsy taraplardan alynýan, Türkmenistanyň döwlet býujetine gelip
gowuşýan hökmany, hususy muzdsuz tölegdir».
Salgyt salynmagyň usulyýet esaslarynyň işlenip düzülmegi – bu taryhy
jähtde salgytlaryň dürli görnüşleriniň ulanylyş tejribesiniň ulgamlaşdyryl
magy, salgytlar hakyndaky nazaryýetiň ylmy taýdan kämilleşdirilmegi we
şonuň esasynda salgyt hukuk gatnaşyklaryň ähli taraplaýyn kämil hukuk
düzüminiň işlenip taýýarlanylmagydyr. Salgyt salynmagyň usulyýeti bu
«salgyt» diýilýän düşünjäniň asyl manysynyň nazaryýet, ylmy-amaly we
esasy ugurlarynyň hukuk taýdan esaslandyrylmagydyr, has takygy bu şol
bir babatda salgytlary hakyky ykdysady topary we salgyt töleýjileri bilen
döwletiň arasynda ýüze çykýan hukuk gatnaşyklarynyň anyk görnüşi hök
münde öwrenilmegidir.
Döwlet we hukuk nazaryýetiniň kesgitleýän ykdysady kanunlarynyň
jemleýji kadalary salgytlaryň asyl manysyny usulyýet taýdan öwrenilmegi
niň esaslaryny düzýär, şol nukdaýnazardan salgyt hukuk gatnaşyklarynyň
düzümi we düzüm bölekleri esaslandyrylýar. Usulyýet taýdan üpjün edil
megi salgyt salynmagyň aýrylmaz bölegidir. Salgyt salynmagyň görnüşle
riniň saýlanyp-seçilmegi we salgytlaryň hasaplanylyşynyň we tölenilişiniň
guramaçylyk-hukuk tertibiniň kabul edilmegi, salgyt hukuk gatnaşyklaryna
gatnaşyjylaryň hukuklarynyň we borçlarynyň kesgitlenilmegi salgyt salyn
magyň usulyýetiniň esaslaryny düzýärler. Diýmek, salgyt salynmagyň usu
lyýeti öz içine şu aşakdakylary alýar:
– salgyt gatnaşyklaryň talabalaýyklygyny nazaryýet we ylmy-amaly
taýdan esaslandyrylmagyny;
– önümçiligiň şertleri bilen salgyt salynmagyň arabaglaşyngynyň kes
gitlenilmegini;
– döwletiň ykdysady binýadyna we syýasy gurluşyna laýyk gelýän sal
gyt salynmagyň esasy ugurlarynyň saýlanyp-seçilmegini;
– salgyt kanunçylygynyň işlenip düzülmegini we onuň kabul edilme
gini;
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– salgyt hukuk gatnaşyklaryny gurnamak üçin salgytlar boýunça usu
lyýet we gönükdirme görkezmeleri, görkezmeleriniň düzülmegini we tas
syklanylmagyny.
Ýurduň ykdysady ýagdaýyna we döwletiň alyp barýan syýasatyna
laýyk gelýän salgyt salynmagyň işlenip düzülmegi, salgyt kanunçylygy
nyň kämilleşdirilmeginiň her bir tapgyrynyň çäginde usulyýet işleriniň ta
mamlanandygyny aňladýar. Salgyt hukuk gatnaşyklaryň kämilleşdirilme
gi wagtda we giňişlikde çäksizdir. Salgytlary kämilleşdirmekde ýetilýän
üstünlikler, ykdysady gatnaşyklaryň ähli ulgamynyň ylmy taýdan işlenip
düzülişiniň çuňňurlygy we onuň esaslandyrylmagy bilen kesgitlenilýär.
Salgyt kanunçylygyny kämilleşdirmegiň tapgyrlarynyň arasyndaky wagt
araçägi, täze salgyt üýtgeşmeleriň kabul edilen döwrüne kanun hökmün
de hereket edýän salgyt salmak ulgamynyň döwletiň ykdysady binýadyna
laýyk gelmek derejesi bilen şertlendirilýär. Her bir döwletiň milli salgyt
ulgamy usylyýet binýadynyň, ýagny salgyt salmak hakyndaky nazaryýet
we ylmy-amaly düzgünleriniň toplumynyň esasynda hereket edýär. Bu me
seläniň ara alnyp çözülmegi, salgyt hukuk gatnaşyklaryna gatnaşýan gatna
şyjylary we olaryň hereket ediş çäklerini, çäklendirýän çemeleşmeleri bilen
tapawutlandyrylýan salgyt syýasaty ýüze çykýar.
Salgyt syýasaty döwletiň geçirýän ykdysady syýasatynyň möhüm
düzüm bölegidir. Salgyt syýasaty – bu salgytlaryň üsti bilen döwletiň öz
öňünde duran maksatlaryny amala aşyrmagyň ugurlarydyr. Ondan başgada salgyt syýasaty bu salgytlaryň üsti bilen ykdysadyýeti kadalaşdyrmak
boýunça geçirilýän çäreleriň toplumydyr. Umuman aýdanyňda, Türkme
nistanda geçirilýän salgyt syýasaty Türkmenistanyň Döwlet býujetine ýyg
nalýan salgytlaryň ulgamyny, salgytlaryň umumy ýörelgelerini, salgytlary
tölemek boýunça umumy ýörelgelerini, salgytlary tölemek boýunça borç
laryň ýüze çykmagynyň (üýtgemeginiň, bes edilmeginiň) esaslaryny we
bu borçlaryň ýerine ýetirilişiniň teribini, salgyt töleýjileriň we salgyt bö
lümleriniň hukuklaryny we borçlaryny, salgyt gözegçiliginiň görnüşlerini
we usullaryny, Türkmenistanyň salgyt kanunçylygynyň bozulmalary üçin
jogapkärçiligi, salgyt bölümleriniň kararlaryna we olaryň jogapkär işgärle
riniň hereketlerine şikaýat edilşini kesgitleýän çäreleriň jemidir.
Ýurdumyzyň salgyt syýasaty hormatly Prezidentimiziň alyp barýan
ykdysady syýasatynyň esasy ugry bolup, Türkmenistanyň Prezidentiniň
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ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň
Maksatnamasynda we hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň ykdysa
dy strategiýasy: halka daýanyp, halkyň hatyrasyna» atly ylmy fundamental
işinde öz gözbaşyny tapýar. Bu fundamental ylmy işde beýan edilşine görä,
«Maliýe syýasatynyň aýrylmaz bölegi bolan ýokary hilli salgyt-býujet ul
gamyny döretmek ykdysadyýeti döwlet tarapyndan işjeň dolandyrmagyň
möhüm şertleriniň biri bolup çykyş edýär. Soňky ýyllarda salgydyň milli
ykdysadyýetdäki paýy jemi içerki önümiň 23 göterimine golaýdyr. Türk
menistanyň býujeti ýaşaýyş-durmuş ugruna gönükdirilendir, onuň girdeji
si bolsa çykdajylara garanyňda ýokary depginde ösýär. Girdeji serişdeleri
ýurduň Durnuklaşdyryş gaznasynda toplanýar. Bu Gazna milli ykdysady
ýeti daşky ýagdaýlaryň ýaramaz täsirinden goramak hem-de innowasiýa
lary ornaşdyrmak, möhüm ähmiýetli döwlet maksatnamalaryny durmuşa
geçirmek maksady bilen döredildi.
Hereket edýän fiskal düzgüni işjeň ykdysady subýektleriň oňyn ösme
gine, durmuş ýagdaýynyň ygtybarly bolmagyna ýardam edýär. Salgyt ulga
my ykdysadyýeti ösdürmäge gönükdirilen möhüm ugurlara ep-esli ýeňil
likleri göz öňünde tutýar».
Diýmek, bazar ykdysadyýetine geçiş şertlerinde salgyt syýasaty döw
letiň ykdysadyýete täsir edişiniň möhüm guraly hökmünde öňe çykýar.
Salgyt syýasatynyň ykdysadyýetiň ösüşine täsir edişiniň ugurlaryna
seljerme geçirilende şu aşakdakylara aýratyn üns berilmelidir:
– býujetara gatnaşyklar mehanizminde geçirilýän salgyt syýasatyna;
– salgyt syýasatynyň çeýeligine we onuň ykdysadyýetiniň ösüşine täsir
edişiniň kämilleşdirilmegine.
Döwlet häkimýeti we ykdysady guramalary tarapyndan kesgitlenilýän
salgyt çaklamasy, olaryň kadalaşdyrmasy we salgyt gözegçiligi babatynda
dolandyryş çözgütleriniň jemi döwlet salgyt syýasatynyň özenini düzýär.
Salgyt syýasaty – bu belli bir maksatlara ýetmek üçin döwlet tarapyn
dan geçirilýän salgyt çäreleriniň toplumydyr, berilýän salgyt ýeňillikleri
bolsa salgyt syýasatyny ýüze çykarýar, ony aýan edýär.
Ýurtda geçirilýän salgyt syýasaty döwletiň ykdysadyýete täsir edişiniň
derejesini, häsiýetini we maksatlaryny kesgitleýär. Salgyt syýasaty döw
letiň salgytlar babatynda geçirýän çäreler ulgamyny takyklaýar we salgyt
syýasaty döwletiň geçirýän maliýe syýasatynyň düzüm bölegidir.
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Salgyt syýasatynyň maksady we mazmuny jemgyýetiň durmuş-ykdy
sady gurluşy, durmuş toparlarynyň bähbitleri, milli ykdysadyýetiň ösüşini
kesgitleýän geljekdäki maksatlar we döwlet maliýesi çygryndaky halkara
borçlar bilen şertlendirilýär. Salgyt syýasatynyň esasy maksatlary:
– döwleti maliýe serişdeleri bilen üpjün etmek, ykdysadyýeti kadalaş
dyrmak üçin şert döretmek, bazar gatnaşyklary şertlerinde ilatyň girdeji
leriniň derejesiniň deňsizligini kadalaşdyrmak meseleleriniň çözülmegine
esaslanýar. Salgyt syýasatynyň çözýän ähli meselelerini üç uly topara böl
mek mümkindir:
– fiskal-döwletiň öz wezipelerini ýerine ýetirmek üçin ähli derejelerdä
ki býujetleriň pul serişdelerini jemlemek;
– ykdysady ýa-da kadalaşdyryjy – döwletiň ykdysady ösüş derejesini
ýokarlandyrmaga, döwletiň öz içinde we halkara ykdysady gatnaşyklaryn
da ösüş, işjeň telekeçiligiň ýokary depginlerini gazanmaga, durmuş mese
leleriniň çözülmegine ýardam bolmaklyk;
– kadalaşdyryjy gözegçiligi üpjün ediji – ykdysadyýetiň subýektleriniň
işine gözegçiligiň amala aşyrylmagy.
Bazar gatnaşyklary şertlerinde möhüm ähimýete eýe bolan ykdysady
ýetiň subýektleriniň maliýe-hojalyk işleri üçin amatly şertleri döretmek,
ykdysady ösüşi höweslendirmek salgyt syýasatynyň esasy maksatlarynyň
biri diýlip hasaplanylýar.
Hormatly Prezidentimiziň talaplaryna laýyklykda, milli ykdysadyýeti
mizi uzak möhletli esasda ösüşe gönükdirmek üçin döwletimizde geçirýän
salgyt syýasatyna şu aşakdakylar mahsus bolmalydyr:
– Diýarymyzyň ykdysadyýetiniň öňünde goýlan meseleleriniň anyk
kesgitlenilmegi;
– daşary ýurt salgyt özgertmeler tejribesini öwrenmek, her bir özgert
meler meýilnamasy amala aşyrylanda amatlyklar, ykdysady netijeler bara
da anyk çäreleriň geçirilmegi;
– ähli geçirilýän salgyt çärelere seljermäniň geçirilmegi;
– ykdysadyýetiň ösüş şertleriniň göz öňünde tutulmagy;
– milli aýratynlyklary göz öňünde tutup, salgyt düzedişleriň girizilmegi.
Salgyt syýasatynyň öňünde duran maksatlara ýetmek üçin döwlet dürli
görnüşli gurallary ulanýar. Bu gurallar salgytlaryň anyk görnüşleri we ola
ryň elementleri, salgyt salynýan binýat, salgyt töleýjileri, salgyt boýunça
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berilýän ýeňillikler, salgytlaryň tölenýän möhletleri, salgydyň möçberi, je
rimeler görnüşinde öz beýanyny tapýar. Salgyt ýeňillikleri, salgytlaryň gör
nüşi, olaryň hasaplanylyşynyň usullary, ulanylyşynyň maksatlary we ugur
lary boýunça kesgitlenilýär. Hormatly Prezidentimiz salgyt salynylyşynyň
dünýä tejribesini öwrenmekligi we döwletiň geçirýän salgyt syýasatynda
giňden ulanmaklygy wezipe edip goýýar, bu talaplara laýyklykda döwle
timiziň salgyt ulgamynda salgyt kadalaşdyrmasynyň uly toplumy işlenip
düzüldi, olara şu aşakdakylar degişlidirler:
– salgyt ýeňilliklerini bermek saýlama häsiýete eýe bolmaly däldir.
Bu ýörelge «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunynyň 8-nji
maddasynda öz beýanyny tapdy. Bu maddanyň 1-nji bölüminde «hususy
häsiýete eýe bolan ýeňillikleri bermek gadagan edilýär» diýlip bellenilýär.
– inwestisiýa ýeňillikleri döwlet maýa goýumlary meýilnamalaryny
amal edýän we önümçiligiň bellenen göwrüminiň ýerine ýetirilmegini
üpjün edýän salgyt töleýjilere hödürlenmelidir. Bu teklip «Salgytlar ha
kynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunynyň 105-nji maddasynda öz beýa
nyny tapdy.
– ýeňillikleriň berilmegi döwletiň ykdysady bähbidine düýpli zyýan
ýetirmeli däldir;
– berilýän salgyt ýeňillikleri kanun tarapyndan kesgitlenilýär we ýer
lerde üýtgeşmeler girizmeli däldir.
Bir söz bilen aýdylanda, hormatly Prezidentimiz tarapyndan başy
başlanan salgyt syýasaty Döwlet býujetiniň girdejiler bölegini doly möç
berde üpjün etmäge, telekeçiligi, hususyýetçiligi, daşary ykdysady gatna
şyklary, milli bazary ösdürmäge, daşary ýurt maýa goýumlaryny giňden
ulanmaga, bazar gatnaşyklaryna ýuwaş-ýuwaşdan geçmäge, oba hojaly
gyň ösüşine ýardam bolmaga, milli önümçiligi ýokary derejede ösdürmä
ge, ilatyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga, jemgyýetiň hem-de döwletiň
bähbitleriniň gorap saklamaga, onuň howpsuzlygyny üpjün etmeklige gö
nükdirilendir. Bu ugurlar, esasan, salgyt ýeňillikleriniň berilmegi, hereket
edýän salgytlaryň çäklendirilmegi, salgyt salynylyşynda salgyt salynýan
binýatlara we salgyt töleýjilere salgytlaryň möçberleriniň üýtgedilmegi
ilata salgyt tölemäge amatly şertleriň döredilmegi ýaly salgyt çäreler ar
kaly amala aşyrylýar.
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A. Ýazgylyjow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Ýokary matematika we informatika» kafedrasynyň dosenti
D. Agabaýew,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Ýokary matematika we informatika» kafedrasynyň mugallymy
G. Öwezowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Ýokary matematika we informatika» kafedrasynyň uly mugallymy
SANLY YKDYSADYÝETDE «BULUT»
TEHNOLOGIÝASYNDAN PEÝDALANMAKLYGYŇ
AÝRATYNLYKLARY
«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda milli ykdysadyýeti
mize sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak, ony diwersifikasiýa ýoly bilen ös
dürmek, elektron senagatyny kemala getirmek ileri tutulýan wezipeleriň bi
ri bolup durýar. Arkadag Prezidentimiziň başda durmagynda ýurdumyzyň
ykdysadyýetini ösen döwletleriň hataryna çykarmak boýunça düýpli çäreler
amala aşyrylýar. Milli ykdysadyýetimizi mundan beýläk-de ýokary depgin
lerde ösdürmek, ýurduň daşary ykdysady gatnaşyklaryny hil taýdan täze,
has ýokary derejelere çykarmak, ykdysadyýeti barha ilerletmegiň mäkäm
hukuk binýadyny yzygiderli kämilleşdirmek we halkara ülňülerine laýyk
getirmek, durmuş taýdan ösen jemgyýeti gurmak babatynda düýpli işler üs
tünlikli durmuşa geçirilýär. Döwlet dolandyryşyna maglumat aragatnaşyk
tehnologiýalarynyň ornaşdyrylyp başlanmagynyň ýokary hilli nusgasyny
hormatly Prezidentimiziň her hepde geçirýän wideoşekilli iş maslahatlary
nyň mysalynda hem aýdyň görmek bolýar.
Ykdysadyýet örän çylşyrymly we hemme zady öz içine alýan meha
nizm bolup, jemgyýetdäki ynsanlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen aýryl
maz baglydyr.
Sanly tehnologiýalaryň durmuşa işjeň ornaşdyrylmagy ynsanlaryň
ýaşaýyş-durmuş şertleriniň hiliniň gowulanmagyna oňyn täsir edýär. Häzir
ki zaman sanly ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan «Bulut» tehnologiýa
sy (hasaplamalary) maglumatlary işläp taýýarlamagyň, saklamagyň kämil
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tehnologiýasy bolup, onda ulanyjylara kompýuter resurslary we kuwwatly
lyklary Internet – serwisleri hökmünde hödürlenilýär.
«Bulut» tehnologiýasynda maglumatlary işläp taýýarlamagyň çäk
lerinde maglumatlar Internetiň serwerlerinde ýatda saklanylýar hem-de
wagtlaýyn olar şahsy kompýuterlere, noutbuklara, smartfonlara – akylly
telefonlara, oýun pristawkalaryna örän çaltlyk bilen berilýär.
«Bulut» tehnologiýasyndan peýdalananyňyzda öz kompýuteriňizde
haýsy hem bolsa bir programma üpjünçiligini saklamak zerurlygy ýok ha
saplanylýar, işlejek programmalaryňyzy Internete baglanyňyzda hyzmat
hökmünde alyp, kompýuteriňize ýüklemän işläp bolýar.
Maliýe-ykdysady ulgamda «Bulut» tehnologiýasynyň beýleki komp
ýuter tehnologiýalaryndan artykmaçlyklarynyň biri hem onuň işgärlere
elýeterliligidir. Internete birikdirilen ähli müşderilere «Bulut» tehnologi
ýasynda ýatda saklanan maglumatlarynyň islendik wagtda elýeterliligi we
goraglylygy üpjün edilýär.
Kompýuter ulanyjylaryň şol bir iş ýerine bagly bolmazlygy üçin dün
ýäniň islendik ýerinde öz öýünde, ýolda, dynç alyşda maliýe we ykdysady
ýet işgärleri we menejerleri öz hasap-hesip işlerini ýerine ýetirip bilýärler.
Islendik derejedäki ýolbaşçylar eýeçiligiň görnüşine garamazdan önümçi
lige we optimal dolandyryşa gözegçilik edip bilýärler.
Maliýe-ykdysady ulgamda «Bulut» tehnologiýasynyň ulanylmagy bi
len çykdajylaryň has azalmagy, şol sanda ulanyja has kuwwatly hasaplaýyş
serişdesini satyn almagyň zerurlygy ýokdur. Bu ýerde ulanyjy üçin zerur
bolan kompýuter programmalar, maglumat resurslary gorag astynda sak
lanýar we talap edilen wagtynda ulanyjy lisenzirlenen programma üpjünçi
likleri hödürlenilýär.
Maliýe-ykdysady ulgamda «Bulut» tehnologiýasy gurşawy ulanylanda
bazar gatnaşyklaryndan ugur alynýar. Ulanyjylar özlerine zerur bolan hyz
matlaryň toplumyny gerek wagtynda alyp, alan işlerine laýyklykda ujyp
syzja töleg töleýärler. Bu ýerde Internet aragatnaşyk serişdelerini ulanmak
bilen ulanyjylara işleri üçin ähli zerur resurslar prowaýder tarapyndan aw
tomatik usulda berilýär.
«Bulut» tehnologiýasy gurşawynda dünýäniň gündelik gazanýan ýo
kary tehnologiýalary öz wagtynda ulanyjylaryň isleglerine laýyklykda
olaryň maglumatlaryny işläp taýýarlamak, seljermek we ýatda saklamak
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üçin berilmek bilen çäklenmän, eýsem olara uly hasaplamak kuwwaty
hem berilýär.
Maliýe-ykdysady maglumatlary işläp taýýarlamakda häzirki zaman
«Bulut» tehnologiýasy ulanylanda maglumatlaryň goraglylygy we ygtybar
lylygy ýerli kompýuter tor tehnologiýalary bilen deňeşdireniňde has ýokary
hasaplanylýar.
«Bulut» tehnologiýasynyň adaty, şu günki ulanylýan kompýuter tehno
logiýalaryndan artykmaçlyklarynyň biri hem ulanyjy üçin gündelik zerur
kompýuter programmalary lisenzirlenen görnüşlerini satyn almagyň we uly
möçberli maglumatlary öz kompýuteriňde ýatda saklamagyň zerur bolmaz
lygy hasap edilýär, ony tölegli ýa-da tölegsiz «Bulut» diýip at berilýän In
ternet serwisinden alyp bolar.
Adaty şahsy kompýuterleriň dessin ýadynyň programma üpjünçiliksiz
ligi olaryň iş öndürijiligini has hem ýokarlandyrýar, ähli işleýän program
malar «Bulutda» Internet serwerinde işe girizilýär.
Her ýyl fiziki serwerleriň sany azalýar, hünärmenleriň gündelik ulan
ýan amaly programmalary programma üpjünçiliginiň üsti ýetirilip täzele
nip durýar. Ulanyjylar programma üpjünçiliginiň täzelerini «Bulut» teh
nologiýasynyň üsti bilen dessin alyp bilýär, şeýle hem ulanyja gündelik
işleýän kompýuter programma üpjünçiligini satyn almagyň zerurlygy ýok,
ony «Bulut» tehnologiýasyndan kärendesine alyp bolýar.
Maliýe-ykdysady maglumatlar işläp taýýarlanylanda, «Bulut» teh
nologiýasynda ýatda saklanýan maglumatlaryň möçberine çäklendirme
berilmeýär, onda berilýän serwisleriň ýady million Gigabaýtdan hem
köp hasaplanylýar. Bu ýerde kompýuter programmalarynyň awtomatik
usulynda üsti ýetirilip durulýar. «Bulut» tehnologiýasy islendik opera
sion sistemasyny peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Işlenilmegi zerur
programmalara elýeterlik internet web-brauzeri arkaly amal edilýär. In
ternetiň hünärmenlere elýeter bolmagy bilen «Bulut» tehnologiýasynda
döredilen resminamalar Ýer togalagynyň islendik ýerinde elýeter bolup
bilýär.
Maliýe-ykdysady ulgamynyň «Bulut» tehnologiýasynda maglumatla
ryň ýitmeginden gorag we howpsuzlygy örän ýokary derejede hasaplanyl
ýar. Maglumatlar bu ýerde awtomatik usulda ýatda saklanýar hem-de ola
ryň nusgalary awtomatik ýagdaýda ätiýaçlyk serwerlere geçirilýär.
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Maliýe-ykdysady ulgamda «Bulut» tehnologiýalarydan peýdalanma
gyň şu günki nukdaýnazardan ýetmezçilikleriniň biri hem, ol diňe ýokary
hilli we tizlikli Internet aragatnaşygy bolanda amatlydyr. Internetiň tizligi
pes bolan ýagdaýynda uly möçberli maglumatlar iberilende we kabul edi
lende «Bulut» serwisi haýal işläp biler diýlip hasaplanylýar. Käbir ýagdaý
larda maglumatlaryň howpsuzlygy pes derejede bolmagy mümkin, ýöne
«Bulut» tehnologiýasynda ätiýaçlyk nusgalarynyň saklanmagy bu meseläni
aradan aýyrýar. «Bulut» tehnologiýasynda käbir serwisleriň tölegli görnüş
leri bardyr, sebäbi ol ýerde işleýänleriň hem bazar gatnaşyklarda gazanç
etmelidigi adaty ýagdaýdyr.
Dünýä tejribesine laýyklykda «Bulut» tehnologiýasynyň hyzmatlary
nyň 3 sany modeli bar diýlip hasaplanylýar:
1. Programma üpjünçilik hyzmat hökmünde – SaaS, Software as a Servise: Bulut infradüzümde ýerine ýetirýän işler üçin programma üpjünçilik
internet prowaýderi tarapyndan ulanyja peýdalanmaga berilýär.
2. Platforma hyzmat hökmünde – PaaS, Platform as a Service: Ulany
jylara bulut infradüzümde döretmek we ulanmak isleýän goşundylary üçin
prowaýderiň goldaýan programmalaşdyryş gurallaryny we dillerini berýär.
3. Infradüzüm hyzmat hökmünde – IaaS, Infrastructure as a Service:
Ulanyjylar üçin olaryň maglumatlary işläp taýýarlamak üçin serişdeleri,
binýatlaýyn hasaplaýyş resurslaryny şol sanda programma üpjünçiliklerini
berýär.
Bulut tehnologiýanyň SaaS görnüşli serwisleri köp abonentli arhi
tekturadan peýdalanýarlar: brauzer arkaly müňlerçe müşderileri aýratyn
goşundylara (programmalara) elýeter edýär. SaaS programma üpjünçilik
hökmündäki serwis bolup, ol ulanyjy üçin amatly hyzmat bolup, serwerde
awans inwestisiýany ýa-da programma üpjünçiligiň lisenzirlenmegini talap
etmeýär.
SaaS serwisler ýazylmak ýörelgelerine esaslanýar: programma üpjün
çilik prowaýder tarapyndan işleýär, ulanyjylara kärendesine berilýär, onda
tölegiň möçberi ulanyjylaryň sanyna, maglumat dolanyşygyň möçberine
we ş.m. bagly. Programmalary ulanyjylaryň kesgitli talabyna laýyklykda
düzüp bolýar. SaaS bazarynda has üstünlikli işleýän Salesforce.com hasap
lanylýar.
Işewürlik üçin Google Apps kompaniýada nyrhlar müşderi üçin aýlyk
tölegli. Serweriň bulut diskinde möçber 5Gb, goşmaça tölegiň üsti bilen
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20Gb-dan 16Tb-a çenli ýer alyp bolýar. Aýda goşmaça töleg töläp seýf hem
alyp bolýar. Aýratyn nyrhdan domen berilýär. Her bir ulanyjy bir elektron
gapjyk hasaplanylýar.
Microsoft kompaniýasy «Bulut» hasaplamalar tehnologiýasyny Of
fice 365 programmalar üpjünçiliginde alyp barýar hem-de toplumlaýyn
çözgütde CRM-çözgütlere esaslanýar. Microsoft Dinamics CRM özünde
marketingler, satuwlar, müşderilere hyzmatlar, dolandyryş bloklaryny tek
lip edýär. Şeýle funksiýalaryň kömegi bilen müşderileri özüňe çekmekden
başlap, kross-satuwlary bilen gutarýan dolandyryş aragatnaşyklar mesele
leriniň toplumyny çözmäge mümkinçilik döredýär.
«Bulut» tehnologiýasy bilen 2018-nji ýylyň dünýä bazarynda gazany
lan girdeji 40 mlrd dollar hasaplanylýar. Bilermenleriň hasaplamalaryna
görä 2020-nji ýylda ol 240 mlrd dollara barabar bolar.
Bulut Saklama Serwisi (BSS) ýa-da Bulut Paýlaşma Serwisi (BPS)
hökmünde aşakdaky mysallary getirip bolar:
Internet diýilende ilki bilen agzap geçilýän kompaniýa Google ha
saplanylýar, onuň Google Drive serwisi aşakdaky hyzmatlary hödürleýär.
Google Drive-de mugt saklamak ýady 5GB. Bu ýat az diýseňiz elbetde,
Google-de çözgütler gutaranok, aýda goşmaça tölegiň üsti bilen özüňe ge
rek bolan GB ýady satyn alyp bolýar.
Dropbox serwisi: Bulut Paýlaşma Serwisleriniň arasyda ady belli fir
ma bolan Dropbox, mugt 2GB ýat bermegi bilen beýleki serwislerden yza
galan ýaly görünse-de, 3.part programmalar birleşmesi (Integration) arkaly
dostlaryňyz bilen ýönekeý usulda faýl paýlaşmalary we aňsat peýdalanyl
magy bilen tapawutlanýar. 2GB mugt ýady, içinde berýän käbir kiçi düzelt
meler bilen 50GB çenli çykaryp bolýar. Windows, Linux, Mac, Android,
Blackberry ýaly operasion ulgamlarynda işleýär. Eger maňa bu ýat ýetenok
has köp gerek diýseňiz goşmaça tölegiň üsti bilen özüňe gerek bolan GB
ýady satyn alyp bilersiňiz.
Box serwisi: Işewir ulanyjylarynda tejribeli bolan bu serwis hem beý
lekilerden tapawudy bolmaýan mugtyna 5GB ýat berýär. Faýl ululygyny
mugt ulanyjylar üçin 25MB, satyn alynan serwisi üçin 100MB ýat berýär.
Mac, Windows, Android, Blackberry, iOS programmalarynda peýdalanyp
bolýar. Goşmaça tölegiň üsti bilen özüňe gerek bolan GB ýady satyn alyp
bolýar.
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SkyDrive serwisi: Microsoft kompaniýasynyň BSS-i SkyDrive-i dün
ýäde köp peýdalanylýanlaryň biri bolup durýar. Office programmalary bi
len aňsat işläp bolýar. 7GB mugt ýady bilen ünsüňi özüne çekýär. Aýda
goşmaça tölegiň üsti bilen özüňe gerek bolan ýady satyn alyp bilersiňiz.
Windows Phone ulanýan bolsaňyz, bu serwisi ulanmakdan başga çäre ýok
diýseň hem bolýar.
Yandex. Disk – serwisi: Russiýanyň gözlegi BSS-de öňde barýanlar
dan biri hasaplanylýar. 10GB mugt ýady bar. Ulanmasy aňsat we Yandex
Mail hyzmaty bilen bile işleýär. Yandex Mail üçin aýratyn saklama ýeri
berýär we 10GB mugt ýat üçin täsiri ýok. Ulanyjylar aňsatlyk bilen resmi
nama, kino, surat, aýdymlary ýükläp bilýärler. Aýdym ýükläniňizde için
däki pleýeriň kömegi bilen ýüklemän hem diňläp bolýar, olary paýlaşyp
bolýar. Windows, Mac, Android we iOS enjamlarynda ulanyp bolýar.
Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasy bilen ýetilýän belent sep
gitler bolsa ýurdumyzy syýasy, ykdysady durmuş we medeni taýdan ös
dürmek boýunça kabul edilýän maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçi
rilýändigine, mukaddes Watanymyzyň täze belentlikleriň ýoly bilen aýdyň
geljege tarap ynamly barýandygyna, onuň halkara derejesinde tutýan or
nunyň barha ýokarlanýandygyna şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň döwlet
syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hemmetaraplaýyn innowasion ösüşe
hem-de ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny we ösen tehnologiýalary işjeň
peýdalanmaga gönükdirilendir. Sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi ýurtda
uzakmöhletleýin ykdysady ösüşi we ýokary öndürijiligi gazanmaga ýar
dam berýän netijeli ulgamlaryň ornaşdyrylmagyna, jemgyýetçilik hyzmat
larynyň hiliniň ýokarlanmagyna we kämil görnüşleriniň ýola goýulmagy
na, halkyň durmuş şertleriniň özgerdilmeginde tehnologiýalar bilen bagly
töwekgelçilikleriň peselmegini üpjün etmek bilen, Internet ulgamynyň
mümkinçilikleriniň giňeldilmegine ýardam berýär. Häzirki zaman maglu
mat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň soňky gazananlaryna esaslanýan ösen
ykdysadyýeti kemala getirmekde bäsleşige ukyply sanly ykdysadyýeti ös
dürmek zerurdyr. Bazaryň barha ösýän talaplaryna laýyk gelýän howpsuz,
ygtybarly we bäsleşige ukyply maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň
üpjünçilik ulgamyny döretmek ýurduň sanly ykdysadyýeti üstünlikli ös
dürmeginiň girewi bolup durýar. «Bulut» tehnologiýasyndaky maglumat
laryň goragy we ygtybarlylygy ýerli kompýuter tehnologiýalary bilen de
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ňeşdireniňde ýokary hasaplanylýar. Maglumatlaryň ýitmeginden goragy
we howpsuzlygy örän ýokary derejede hasaplanylýar. Uly göwrümli mag
lumat resurslarynyň ýatda saklanylyşyny, olaryň goraglylygyny döwrebap
kiberhowpsuzlyk bilen üpjün edip bolar. Bu bolsa ýurtda maddy we wal
ýuta maliýe serişdeleriniň çykdajylaryny tygşytlamaga mümkinçilik berer.
Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetini we ylym, bilim ulgamlaryny ösüşiň täze
derejelerine çykarýan, bu ugurlarda halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi
ne ýardam edýän hormatly Prezidentimize çäksiz alkyş aýdýarys.
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H. Ýazhanowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş
institutynyň «Maglumat ulgamlary» kafedrasynyň uly
mugallymy, tehniki ylymlaryň kandidaty
Ş. Annaýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Maglumat ulgamlary» kafedrasynyň mugallymy
SENAGAT DESGALARYNYŇ TEHNIKI-YKDYSADY
GÖRKEZIJILERINIŇ INNOWASION
TEHNOLOGIÝALARY
Häzirki zaman şertlerinde täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy
na uly ähmiýet berýän milli Liderimiz 2018-nji ýylyň 30-njy noýabrynda
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
Konsepsiýasyny» tassyklamak hakynda Karara gol çekdi. Bu Konsepsiýa
innowasion tehnologiýalary ulanmagyň hasabyna ýurdumyzyň ykdysady
ýetiniň ähli pudaklarynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga, milli ykdysady
ýetimizi innowasion ösüş ýoluna geçirmek işini çaltlandyrmaga, şeýle hem
önümçilige öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmaga gönükdirilendir.
Sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy ýurtda uzakmöhletleýin ykdysa
dy ösüşi we ýokary öndürijiligi gazanmaga ýardam berýän sanly tehnolo
giýalaryň ornaşdyrylmagyna, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň hiliniň ýokar
lanmagyna we kämil tehnologiýalaryň ýola goýulmagyna, halkyň durmuş
şertleriniň özgerdilmeginde tehnologiýalar bilen bagly bolan töwekgelçi
likleriň peselmegini üpjün etmek bilen, Internet ulgamynyň mümkinçilik
leriniň giňeldilmegine ýardam berer.
Şu jähtden Diýarymyzyň innowasion tehnologiýalara daýanyp ösýän ähli
pudaklaryna sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak işleri üstünlikli alnyp baryl
ýar. Sanly energetika hem sanly ykdysadyýetiň düzüm bölegi bolmak bilen,
ýangyç-energetika toplumynyň ähli pudaklaryny häzirki zaman sanly tehno
logiýalar we tehnologik enjamlar bilen enjamlaşdyrylmagyny öz içine alýar,
ýagny ulgamyň işini dolandyrmagyň täze görnüşi hökmünde kesgitlenýär.
Türkmenistan Diýarymyz energetika babatda kuwwatly döwlet, tutuş
sebitde elektroenergiýany eksport edýän esasy döwletleriň biri hökmünde
tanalýar. Ýurdumyzda energetika babatda giň gerimli taslamalar üstünlikli
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amala aşyrylýar, elektrik geçiriji ulgamlar yzygiderli çekilýär, elektrik togu
ny paýlaýjy beketler gurulýar, şeýle hem paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň
ähli künjekleri elektrik energiýasy bilen netijeli üpjün edilýär. Şunuň neti
jesinde, türkmen energetika senagaty ýokary depgin bilen ösýär we dünýä
bazarlarynda isleg bildirilýän elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrmaga
ukyply bolup durýar. Ýurdumyzyň ykdysadyýetini mundan beýläk hem ýo
kary depgin bilen ösdürmekde senagat pudagynyň esasy sütüni bolup duran,
elektroenergiýany tygşatlaýjy innowasion desgalary belläp geçmek zerurdyr.
Diýarymyzda daşky gurşawy goramak meselelerine hem ýokary de
rejede jogapkärli çemeleşilýär. «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda
sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» esasy wezipeleriniň bi
ri hem energiýany tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa sanly tehnologi
ýalary ornaşdyrmak bolup durýar. Şu jähtden ugur alyp Diýarymyzda tebi
gy çeşmeleriň – Günüň, ýeliň, suwuň we geotermal ýylylygyň, biogazlaryň
energiýalaryny peýdalanmaga gönükdirilen innowasion, ekologik taýdan
arassa, energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyny ösdür
meklige aýratyn üns berilýär.
Ýurdumyzyň energetika ulgamyna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak
mundan beýläk hem pudagy düýpli döwrebaplaşdyrmakda, önümçilik we dur
muş ulgamlaryny döwrebap ösdürmekde berk binýat bolup hyzmat eder. Şeýle
hem, zähmet öndürijiliginiň artmagyna, önümçilik harajatlarynyň peselmegi
ne, pudagyň iş netijeliliginiň we bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlanyp, özara
gatnaşyklaryň ýygjamlaşmagyna, ykdysady ösüşde ýokary netijeleriň gazanyl
magyna, Diýarymyzyň energetiki kuwwatynyň pugtalanmagyna elter.
Türkmenistanyň ýeriniň 80%-ini çöllükler we daglar tutýar we ol ýer
leriň 10%-i ilatly ýerler bolup durýar. Ýagny oba hojalyk, maldarçylyk we
beýleki hojalyk işleri bilen meşgullanýan ýaşaýyş hojalyklarynda elektrik
energiýasy dizel generatorlary arkaly alnyp, olaryň ýangyçlary bolsa trans
port arkaly merkezden äkidilýär. Bu bolsa howa şertleriniň päsgelçilikleri,
şeýle hem, uzak aralykdan gatnamakda ykdysady kynçylyklary adaty bol
madyk energiýa çeşmelerini ulanmak bilen aňsat çözmek bolýar. Ýagny Gün
fotoelementlerini çöllük ýerlerde gurnamak we ulanmak ýönekeý gurluşly,
ykdysady taýdan tygşytly bolýar. Gün fotoelementleriniň peýdaly täsir koef
fisiýentini we Gün energiýasynyň radiasiýasyny hasaplamak bilen, Türkme
nistanda bir ýylyň dowamynda elektrostansiýalarynda öndürilýän elektrik
energiýasy (ol bolsa 14 milliard kwt/sag töweregi) onlarça km2 meýdan bolan
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Gün fotoelektrik stansiýasyndan alyp boljakdygyny alymlar ylmy taýdan tas
syklaýarlar. Türkmenistanda hasaplamalara görä, bir ýylda ortaça 1 m2 ýere
600 watt bolan Gün radiasiýasy düşýär.
Türkmenistan howa şertleri boýunça Gün şöhlesiniň maksimal düş
ýän dowamlylygy bilen tapawutlanýar. Ýagny bir ýylyň dowamynda
300 gün ýa-da 2768–3081 sagat Günüň şöhlesi düşüp bilýär. Şeýle hem
Gün energiýasynyň ykdysady potensialy bir ýylda jemlenen ýylylyk we
elektrik energiýalarynyň jemi 1177,12 kwt sag/m2 hem-de 222,6 kwt sag/m2
deň bolýar. Türkmenistanda tekiz üste düşýän Gün energiýasynyň bir ýylyň
dowamyndaky mukdary 146-154 kwt sag/m2 ýa-da 1793 kwt/m2 töweregi
diýip hasaplanylýar. Bütin dünýä boýunça energiýanyň adaty däl çeşmele
rini peýdalanmak boýunça Halkara Energetika Agentliginiň maglumatlary
na görä, häzirki döwürde ol energiýalaryň 5%, 2020-nji ýyla çenli 13%,
2060-njy ýyla çenli 33%-e çenli öndürilmek göz öňünde tutulýar.
Gün energiýasy diňe bir ekologiýa taýdan arassa energiýa çeşmesi bol
man, eýsem, energiýanyň beýleki görnüşlerine (elektrik energiýasyna) öwür
mek bilen ykdysady taýdan uly tygşytly netije alyp bolýar. Mysal üçin, Gün
energiýasyny elektrik energiýasyna öwürmek arkaly we ol energiýany iň
ýönekeý desgalarda – jaýlary ýylatmakda, sowatmakda, ýagny degişli tem
peraturada suw sirkulýasiýasy (aýlawy) esasynda doly elektrik energiýasy
ulanylyp işleýän taslamalara görä deňeşdirilende bir ýylda 15% – 30%-e çen
li elektrik energiýany tygşytlamak bolýar. Bular ýaly desgalar bolsa häzirki
zaman gurulýan hususy, awtonom jaýlarda, kottejlerde ulanylyp bilner.
Pikirimizi jemläp aýdanymyzda, energiýanyň adaty däl çeşmeleri, esa
san hem, Günüň we ýeliň energiýasyny energiýa tygşytlaýjy çeşme hök
münde ulanmak bilen bir hatarda, Türkmenistanda hem önjeýli işler al
nyp barylýar. Olary has-da kämilleşdirmek, täze taslamalary oýlap tapmak,
döwrebaplaşdyrmak, dünýä ylmynyň gazananlaryny ylmy taslamalarda
ulanmak şu günüň wajyp meselesi bolup durýar.
Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen
amala aşyrylýan täze oba syýasatyna laýyklykda ähli welaýatlarda gurlup
ulanylmaga berilýän şäher tipli obalarda energiýa tygşytlaýjy desgalary or
naşdyrmak maksada laýyk bolardy. Oňa mysal edip bir maşgala niýetlenen
1 gatly kottej jaýlary, olary elektrik energiýasy bilen üpjün edýän Gün bata
reýalaryny oturtmak bilen elektrik energiýasynyň çykdajysyny tygşytlamagy
görkezmek bolar. Ýagny, eger 1 maşgala üçin niýetlenen ýaşaýyş jaýynyň
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otaglaryň tutýan meýdany 220 m2 deň bolsa, onda ýaşaýyş jaýdaky elektrik
nokatlaryny elektroenergiýasy bilen üpjün etjek fotoelement modulyny saý
lamak, olary günorta-günbatar tarapda ýerleşdirip, Günüň maksimal düşýän
radiasiýasyny elektrik energiýa öwürmäge ukyply monokristal fotoelemen
tini ulanmak maksada laýyk bolar. Gün energiýasyny ulanmakda Gün bata
reýalaryny peýdalanmak ýönekeý konstruksiýasy bilen tapawutlanyp, onuň
ulanyş möhleti 15–25 ýyla barabardyr we olary ulanmaklygyň zerur görke
zijisi bolup olaryň kuwwatlylygy, şeýle hem, uly kuwwatlylygy almak üçin
maliýe we maddy serişdeleriniň çykdajylarynyň az mukdarda sarp edilmegi
dir. Şu ýokarda agzalan sarp edilýän elektrik energiýanyň kuwwatlylygy bir
gije, gündiziň dowamynda 4,5 kWt diýip hasap etsek, onda azyndan 4–7 kWt
elektrik energiýany üpjün edip bilýän gün batareýalaryny oturtmak maksada
laýyk bolar. Bu bolsa, talap edilýän energiýany üpjün edip biler. Jaýlaryň ýo
karsynda ýa-da Günüň maksimal düşýän taraplarynda oturtmak gaty ýöne
keý, öý şertlerinde ýerine ýetirmek bolýar, ýa-da ol tutuş obanyň jaýlarynda
goýulsa, tutuş obanyň ulanjak elektrik energiýasyny tygşytlap biler.
Dünýäde ulanylýan standart gün fotoelementi üçin hasaplamalary ge
çirsek, onda, bir gün fotoelementi 142 x 64 sm2 ýa-da 9 m2 meýdany tutar.
Onda hödürlenýän taslamada jaýyň üçeginde 35 sany fotoelementi ýerleş
dirmek zerur bolar, ýagny esasy jaýyň üçeginde 25 sany, goşmaça jaýyň
üçeginde 10 sany panelleri ýerleşdirmeli bolar.
Bir gün fotoelementi 0,12–0,2 kwt energiýa öndürip bilýär, onda biz 35
sany gün panelini oturtsak 4–7 kWt bolan elektroenergiýa alarys. Bu bolsa
hödürlenýän taslamada talap edilýän enegiýany üpjün edip biler.
Gün batareýasyndan alynýan elektroenergiýany hasaplamak üçin şu
aşakdaky formula peýdalanylýar:
E=

I k0 Umod kp
Urad

[kwt*sag]

bu ýerde:
I – tekizligiň üstüne düşýän Gün radiasiýasy [kwt*s/m2]
k0 – tekizligiň üstüne düşýän Gün energiýasyny umumy hasabyny göz
öňünde tutýan koeffisiýent
Umod – Gün batareýasynyň kuwwatlylygy [kwt]
kp – Gün batareýasyndan alynýan elektroenergiýanyň ýitgisi [kwt/m2]
15. Sargyt № 2692
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Urad – Gün radiasiýasynyň intensiwliligi [kwt*sag/m2]
Şeýle hem, ýaşaýyş jaýynda gurnalan Gün batareýalarynyň peýdaly
täsir koeffisiýentini (PTK) şu aşakdaky formula bilen hasaplasak:
Qpeýd.
η = Q x 100%
doly

Bu hasaplamalary Java programirleme diliniň we platformasynyň
mümkinçiliklerinden peýdalanyp ýerine ýetirsek, onda gün batareýasy bi
len işleýän taslamanyň PTK-nyň netijelerini programmanyň şu aşakdaky
alnan penjirelerinde görkezmek bolýar.

1-nji surat. Programmanyň netijeleriniň alynýan penjiresi
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Taslamanyň tehniki-ykdysady görkezijileriniň hasaplamalaryndan
görnüşi ýaly, ekologiýa taýdan arassa, ykdysady taýdan tygşytly desgala
ry ulanmak bilen ykdysady netije gazanmak bolýandygyna göz ýetirildi.
Türkmenistanyň ylym we bilim ulgamynda işleýän hünärmenlerine, mu
gallymlara dünýä ylmy bilen gyzyklanmaga, täze ylmy nukdaýnazarlary
ösdürmäge giň mümkinçilikleri açyp beren hormatly Prezidentimiziň jany
nyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, il-ýurt bähbitli alyp barýan beýik işleri
niň rowaç bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris!
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G. Eýeberdiýew,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Bank işi» kafedrasynyň uly mugallymy
A. Meläýew,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Bank işi» kafedrasynyň mugallymy
BILIM SYÝASATY SANLY
YKDYSADYÝETIŇ BINÝADYDYR
Häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetiniň bitewileşýän şertlerinde san
ly tehnologiýalaryň güýçli depginlerde halk hojalygyna ornaşdyrylmagy is
lendik ýurduň ykdysady taýdan durnukly ösüş depginini we halkara gatna
şyklarynda milli ykdysadyýetiň bäsleşige ukyplylygyny kesgitleýän esasy
ugra öwrüldi.
Dünýä tejribesinden belli bolşy ýaly, sanly tehnologiýalaryň mümkin
çilikleri örän ýokarydyr. Bu ulgamyň ykdysadyýete ornaşdyrylmagy, ýurt
laryň ykdysady we geografik i taýdan ýakynlaşmagyna, bar bolan ykdysady
çäkleriniň aradan aýrylmagyna, şeýle hem ykdysady, durmuş hem-de me
deni gatnaşyklaryň täze ösüşini gazanmaga mümkinçilik berýär.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň bilim ulga
my hil taýdan täze ösüşe eýe bolýar. Şunuň bilen baglylykda, bilim ulgamy
nyň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda guramak, häzirkizaman ösen in
nowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, bilimiň hilini dünýä tejribesinden
ugur almak arkaly ýokarlandyrmak we sanly bilim ulgamyny ösdürmek bo
ýunça giň möçberli maksatnamalaýyn işler durmuşa geçirilýär.
Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz 2017-nji ýylyň 15-nji sent
ýabrynda geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mej
lisinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilim edaralarynyň
işini kämilleşdirmek, bilim bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hilli
elektron maglumatlar bilen üpjün etmek, sanly serişdeleri giňden peýdala
nyp, bilim edaralarynda berilýän bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmak hem-de olaryň hiliniň dünýä derejesine laýyk bolmagyny üpjün etmek maksady
bilen, degişli Karara gol çekdi. Bu Karara laýyklykda, «Türkmenistanda
sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy», şeýle hem ony durmuşa
geçirmegiň meýilnamasy tassyklanyldy.
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Döwlet Baştutanymyz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän bi
lim syýasatynyň baş maksady bazar gatnaşyklary şertlerinde milli yk
dysadyýetimiziň ähli pudaklary üçin giň dünýägaraýyşly, häzirki zaman
ösen tehnologiýalaryndan baş çykaryp bilýän, ýokary derejeli taýýarlyk
ly we iş başarjaň hünärmenleri taýýarlamakdan ybaratdyr. Şu jähtden,
ýokary okuw mekdeplerinde okuw meýilnamalary we maksatnamalary
döwrüň ösen talaplary bilen utgaşdyrylyp täzelenilýär, kämilleşdirilýär,
türkmen dilinde çap edilýän okuw kitaplary we gollanmalary yzygiderli
döwrebaplaşdyrylýar.
Sanly bilimi ösdürmekligiň ilkinji şertleriniň biri hem, bilim ulgamynda
zähmet çekýän mugallymlaryň, hünärmenleriň we bilim alýan talyplaryň hä
zirki zaman kompýuter tehnologiýalaryndan hem-de maglumat gorlarynyň
ulanylyşyndan kämil baş çykarmak mümkinçiligini döretmekden ybaratdyr.
Bu ugurda, bilim işgärleriniň taýýarlygyny kämilleşdirmek wezipesi öňe çy
karylýar. Şunda, ýurdumyzyň bilim edaralarynyň häzirkizaman ösen inno
wasion tehnologiýalar bilen üpjün edilmegi, we mugallymlaryň kompýuter
sowatlylygynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi örän uly ähmiýete eýedir.
«Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny»
durmuşa geçirmekligiň çäklerinde, tapgyrlaýyn meýilleşdirilen çärelere la
ýyklykda ýokary okuw mekdeplerinde, şol sanda, ýokary bilimli ykdysatçy
hünärmenleri taýýarlamakda ýurdumyzda iri bilim ojagy bolan Türkmen
döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda hünärmenler, professormugallymlar, şeýle-de, talyp ýaşlar tarapyndan sanly bilim ulgamynyň tor
programma üpjünçiligi işlenilip taýýarlanyldy we onuň binýadynda bolsa,
sanly bilim portaly ornaşdyryldy.
Bilim portaly elektron poçta, elektron resminama, uzak aralykdan bi
lim almak, ylmy işler, okatmagyň elektron serişdesi, bäsleşikler, olimpia
dalar, maslahatlar, forumlar, okuw kitaplary, okuw gollanmalary, sözlükler
ýaly bölümleri özünde jemleýär.
Sanly bilim ulgamynyň möhüm düzüm bölegi bolup durýan sanly bi
lim portalynyň yzygiderli baýlaşdyrylmagy bilen, institutda ýöriteleşdirilen
«Sanly ykdysadyýet» okuw otagy we «Ykdysady innowasiýalar merkezi»
döredildi.
Bilim ulgamynda sanly tehnologiýalaryň we ýokary tizlikli internet
ulgamynyň giňden ornaşdyrylmagy netijesinde, ýurdumyzyň bilim ojak
larynyň arasynda uzak aralykdan sapaklary we wideoşekilli maslahatla
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ry yzygiderli guramaga, okuw gollanmalaryndan, interaktiw-multimedia
programmalaryndan peýdalanmaga hem-de elektron goruny yzygiderli
baýlaşdyrmaga mümkinçilik gazanyldy.
Häzirki wagtda, dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän çylşyrymly
ýagdaýlara garamazdan, hormatly Prezidentimiz tarapyndan alnyp baryl
ýan ylma daýanýan öňdengörüjilikli özgertmeler ykdysady syýasaty ýur
dumyzda milli ykdysadyýeti durnukly ösdürmäge zerur bolan ähli şertleriň
döredilmegini üpjün edýär. Munuň aýdyň subutnamasy bolup, 2019-njy
ýylda jemi içerki önümiň ösüşi 6,3%, şol sanda senagat pudagynda 4,1,
söwdada 14,2, ulag we aragatnaşyk pudagynda 10,1%-e barabar ösüşiň
gazanylandygyny görkezmek bolar. Netijede, maliýeleşdirmegiň ähli çeş
meleriniň hasabyna jemi taslama bahasy 10 milliard amerikan dollaryna
barabar bolan 1704 sany önümçilik we medeni-durmuş maksatly desgalar
gurlup ulanmaga berildi.
«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen şanly hemi
şelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy bellenilýän 2020-nji ýylda hormatly
Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ähli pudaklarynda uly ykdy
sady ösüşiň gazanylmagy dowam etdirilýär. Aýratyn-da, milli ykdysadyýeti
diwersifik asiýa ýoly bilen ösdürmek işi, barha giň gerime eýe bolýar. Milli
ykdysadyýetiň ýokary depginlerde köpugurly ösdürilmegi, ýurdumyzyň ra
ýatlarynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaklygy üpjün eder.
Innowasion ösüşi çaltlandyrmak, ýokary tizlikli internetden peýdalan
mak we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalar ulgamyny işjeňleşdirmek ar
kaly milli ykdysadyýetimize sanly ykdysadyýeti giň gerimde tapgyrlaýyn or
naşdyrmak ýurdumyzyň özgertmeler syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň
biridir, çünki milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistanda 2019–2025-nji
ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy döwlet we milli mak
satnamalaryň doly derejede amala aşyrylmagyna hyzmat etmelidir.
Ykdysadyýetiň dürli pudaklaryna döwrebap halkara tejribesine esas
lanýan innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, öz gezeginde yk
dysadyýetiň strategiki ugry hasap edilýän dünýä we sebit derejeli ulag-lo
gistika ulgamynyň ösdürilmegi arkaly, döwletimiziň halkara derejesindäki
at-abraýyny has-da ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.
Ykdysadyýetiň pudaklaryna häzirkizaman sanly ulgamyň ornaşdyryl
magy jemi içerki önümiň ösüş depginini durnukly artdyrmaga, ýurduň zäh
met bazarynda täze hünärleriň peýda bolmagyna we bu ugra degişli bolan
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hünärleriň döredilmegi netijesinde ilaty goşmaça iş orunlar bilen üpjün et
mäge, hyzmatlar ulgamynyň hilini ýokarlandyrmaga hem-de netijede ilatyň
ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmaga şert döredýär.
Sanly ykdysadyýetiň döwrebap ösdürilmegi öz gezeginde bu ugurdan
tejribeli hünärmenleri taýýarlamaklygy talap edýär. Şunuň bilen baglylykda,
häzirki döwürde ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň tagallasy esasynda
bilim syýasatyna aýratyn orun berilmegi netijesinde, dünýä ülňülerine la
ýyk gelýän ýokary we ýörite bilim berýän täze innowasion tehnologiýalar
ornaşdyrylan okuw mekdepleri gurlup ulanmaga berilýär hem-de hereket
edýän ýokary okuw mekdepleriniň guramaçylyk düzümini döwrebap dere
jede üýtgetmek boýunça degişli işler amala aşyrylýar.
Mälim bolşy ýaly, 2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda hormatly Preziden
timiz Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda ýurdumyzda giňden belle
nilýän Ylymlar gününe bagyşlanyp geçiren maslahatynda Türkmenistanyň
Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan
ösdürmegiň Maksatnamasynyň çäklerinde senagat we kommunikasiýa top
lumynyň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, maglumat-aragatnaşyk
tehnologiýalaryny kämilleşdirmek, ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryna
sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak hem-de olara hyzmat edýän hünärmen
leri taýýarlamak maksady bilen, «Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar
we informatika institutyny döretmek hakynda» Permana, ýurdumyzda yk
dysadyýetimiziň sanly düzümlerini ösdürmek, ulag-aragatnaşyk pudagy
hem-de ýaşaýyş jaý-jemagat ulgamlary üçin ýokary derejeli inženerleri we
tehnologlary taýýarlamak işlerini kämilleşdirmek maksady bilen, «Türk
menistanyň Jemagat hojalygy institutyny Türkmenistanyň Inžener-tehniki
we ulag kommunikasiýalary instituty diýip atlandyrmak hakynda» hem-de
ýurdumyzyň ýokary hünär bilim edaralarynyň dolandyryş ulgamyny döw
rüň talaplaryna laýyk getirmek we ýokary derejeli hünärmenleri taýýarla
magy kämilleşdirmek, önümçilik we pudaklar bilen arabaglanyşygy işjeň
leşdirmek hem-de ýokary okuw mekdeplerinde ylmy ösdürmek maksady
bilen, «Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň gurluşyny tassykla
mak hakyndaky» Kararlara gol çekdi.
Ýurdumyzda sanly bilim Konsepsiýasynyň tapgyrlaýyn durmuşa geçi
rilmegi, geljekde ykdysadyýetiň beýleki pudaklary bilen bir hatarda, häzir
ki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän, köpugurly, kämil derejede bilim alan
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we öz işine ussat ykdysadyýetiň pudaklarynda zähmet çekjek hünärmenleri
taýýarlamaga uly mümkinçilik berýär.
Talyplara häzirkizaman ykdysady bilim bermegiň hilini ýokarlandyr
mak üçin, ýokary okuw mekdepleriniň zerur bolan maglumatlar bilen üp
jün edilmegi möhüm talaplaryň biridir. Şunuň bilen baglylykda, ykdysady
ulgamyň düzüm bölegi bolan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet mi
nistrliginiň «Maliýe we ykdysadyýet», Türkmenistanyň Merkezi bankynyň
«Bank habarlary» hem-de beýleki pudaklar tarapyndan çap edilýän žur
nallardaky ylmy makalalaryň we maglumatlaryň elektron giňişlige geçi
rilmegi, talyplaryň nazaryýetde alan bilimlerini tejribede amaly işler bilen
utgaşdyrmaga, berilýän bilimleriň hilini gowulandyrmaga, ýokary okuw
mekdepleriniň mugallymlarynyň dersler boýunça iş maksatnamalaryny
baýlaşdyrmaga, okuw dersleriniň temalaryny ýurtda bolup geçýän ykdysa
dy özgertmeler bilen utgaşdyrylan tertipde seljerip täzelemäge, talyplaryň
diplom, ýyllyk we ylmy işlerini ýazmaklary üçin zerur bolan maglumatlar
we täzelikler bilen üpjün etmäge, netijede bolsa bilimiň hilini has-da ýokar
landyrmaga ýardam berer.
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S. Wekilow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Maliýe» kafedrasynyň uly mugallymy
MILLI YKDYSADYÝETIMIZI HIL TAÝDAN KÄMIL
LEŞDIRMEKLIGE SANLY ULGAMYŇ TÄSIRI
Häzirki wagtda täze sanly tehnologiýalar, innowasion telekeçilik usul
lary jemgyýetiň ykdysady durmuşynyň ähli ugurlaryna giňden aralaşýar we
milli ykdysadyýetiň özgermegine düýpli täsir edip, onuň hil taýdan kämil
leşmegine uly itergi berýär. Netijede, sanly ykdysadyýet sanly tehnologi
ýalaryň işjeň ulanylmagy we elektron haryt dolanyşygy bilen häsiýetlendi
rilýän adaty ykdysadyýetiň täze bir ulgamy hökmünde öňe çykýar. Sanly
ykdysadyýetiň ösüş depgini, ýurduň bäsdeşlik ukyby bilen ýakyn arabagla
nyşykda bolup, ol döwletiň we telekeçiligiň ösüşi bilen häsiýetlendirilýär.
Sanly ykdysadyýet diňe bir hojalyk amallarynda ulanylmak bilen çäk
lenilmän, eýsem maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ulanylýan gur
şawy günsaýyn giňeýär. Sanlylaşdyrma adamlaryň gündelik durmuşyna
çalt depgin bilen girip, adamlaryň üstünlikli durmuş işjeňliginiň artmagyna
getirýär. Şeýle hem, sanly tehnologiýalaryň, raýatlaryň ýaşaýyş şertleri
niň has-da gowulaşmagyna we olar üçin durmuş şertleriniň döredilmegine,
döwletiň dolandyryş edaralarynyň düzümleriniň işiniň kämilleşmegine giň
gerimde ornaşdyrylmagy köp derejede bagly bolup durýar. Eger-de, sanly
ykdysadyýetiň ösüş derejesi nukdaýnazaryndan döwlet özüniň öňdebary
jylygyny saklap, ýyl-ýyldan eýeleýän ornuny ýokarlandyrjak bolsa, onda
döwletiň we telekeçiligiň sanly ykdysadyýeti mundan beýläk-de ösdürmek
boýunça bilelikdäki işi zerurdyr we hökmanydyr. Sanlylaşdyrma prosesi
ösen we ösüp barýan döwletleriň birnäçesiniň ykdysady taýdan ösmegine
uly itergi berýär.
Sanly tehnologiýalaryň kem-kemden adamlaryň gündelik durmuşynyň
aýrylmaz bölegine öwrülmegi bilen, dünýä ýüzi biziň gözümiziň öňünde
üýtgeýär we özgerýär. Häzirki wagtda, durmuşymyzyň dürli ugurlaryny
elektron, kompýuter, tor we beýleki köp sanly awtomatlaşdyrylan tehnolo
giýalary ulanmazdan işletmekligi göz öňüne getirmek mümkin däl. Sebä
bi, önüm öndürmek, söwda, aragatnaşyk we kärhanany dolandyrmak işiniň
ähli tapgyrlary sanly gurşawyň esasynda amala aşyrylýar. Sanly gurşawyň
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hereketlendiriji güýji bolup bolsa, bütindünýä internet torlary çykyş edýär.
Diýmek, ýokardaky aýdylanlaryň netijesinde häzirki zaman dünýäsinde tä
ze ykdysady döwür, ýagny sanly ykdysadyýet döwri başlanýar.
Adam jemgyýeti özüniň ösüşinde üç tapgyry başdan geçirýänligi biziň
hemmämize mälimdir. Ýagny, ilkibaşda el zähmetine esaslanýan oba ho
jalygyň ösen döwri, soňra önümçilige esaslanýan senagat döwri, indi bol
sa innowasion tehnologiýalara esaslanýan sanly ykdysadyýet döwri. Ösen
döwletleriň birnäçesi ykdysadyýetde ýüze çykýan hyzmatlaryň çägini art
dyrmak maksady bilen, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryna esas
lanýan dördünji döwre gadam basdylar. Başga söz bilen aýtsak, döwletler
sanly tehnologiýalar jemgyýetinde ýaşap başladylar. Ol döwrüň esasy adal
galary bolup bolsa, täze sanlylaşdyrma, kriptografik walýuta, akylly şäher
ler, bitkoin, sanly tehnologiýa, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýa, maglu
mat gurşawy, blokirleme, emeli intellekt, robot ýaly adalgalar çykyş edýär.
Aslyýetinde «Sanly ykdysadyýet» adalgasy (käwagt – elektron ykdy
sadyýet) «Digital Economy» ilkinji gezek 1995-nji ýylda bir wagtda Toron
to uniwersitetiniň kanadaly professory Don Topskotda we amerikan infor
matigi Nikolas Negropontea tarapyndan ulanylyp başlandy we ol soňlugy
bilen dünýä ýüzüne örän çalt depginde ýaýrapdy.
Sanly ykdysadyýet bu sanly tehnologiýalara esaslanan ykdysady işiň
görnüşi bolmak bilen, ol dürli görnüşli elektron maglumatlary ulanmak ar
kaly oňa gatnaşýanlaryň ähli isleglerini ýokary derejede kanagatlandyrmak
üçin niýetlenen ykdysadyýetiň görnüşidir. Sanly ykdysadyýet bu önümçi
likde esasy görkeziji san görnüşindäki maglumat bolup durýan hojalygy
dolandyrmagyň adaty görnüşleri bilen deňeşdireniňde dürli görnüşli önüm
çiligiň, tehnologiýalaryň, enjamlaryň, harytlary we hyzmatlary saklamak
lygyň, satmaklygyň, eltip bermegiň netijeliligini ýokarlandyrmaga ýardam
edýän seljermeleriň netijesinde uly göwrümli işleri amala aşyrýan hojalyk
işiniň görnüşidir. Sanly ykdysadyýet maglumat-aragatnaşyk tehnologiýala
ry ösdürmekligiň elýeterligi netijesinde hereket edýär. Adatça, sanly ykdy
sadyýetiniň esasy alamatlary bolup elektron söwda, internet-bank, elektron
hasaplaşyk, internet-mahabat, şeýle-de internet-oýunlar çykyş edýär.
Garaşsyzlyk ýyllarynda özüniň tebigy baý mümkinçilikleri we çäk ýer
leşişi boýunça möhümliligi bilen Türkmenistan döwletimiziň milli ykdy
sadyýeti ägirt uly öňegidişlikleri gazanyp, uly sepgitlere ýetmegi başardy.
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Häzirki wagtda ýurdumyzda täze-täze pudaklar döredilip, öňki hereket ed
ýänler bolsa has-da kämilleşdirilip şonuň esasynda-da milli ykdysadyýe
timiz durnukly ösdürilýär. Dünýä tejribesinden belli bolşy ýaly, döwletler
döwrüň talabyna görä özleriniň milli ykdysadyýetini we senagat pudakla
ryny sanlylaşdyrmaklygy kämilleşdirmek boýunça birnäçe döwlet maksat
namalaryny işläp taýýarlaýarlar we durmuşa geçirýärler.
Biziň ýurdumyzda hem sanly ykdysadyýeti emele getirmek üçin uly
göwrümli işler amala aşyrylýar. Hut şol nukdaýnazardan hormatly Prezi
dentimiz 2018-nji ýylyň 30-njy noýabrda «Türkmenistanda 2019–2025-nji
ýyllar aralygynda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyny tassyk
lamak hakynda» Karara gol çekdi. Bu Karar maýa goýum işjeňliginiň ös
megine, döwlet dolandyryşyna öňdebaryjy usullaryň ornaşdyrylmagyna we
täze iş orunlarynyň döredilmegine uly itergi berer. Häzirki döwürde mak
satnamanyň birinji tapgyry durmuşa geçirilip öz miwelerini berip başlady.
Şeýle hem, bu maksatnama maglumat tehnologiýalaryny ulanmak arkaly
ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň we ýurduň jemgyýetçilik ulgamynyň ne
tijeliliginiň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendir. Işewürligiň we maýa
goýum hereketleriniň ösmegine, döwlet dolandyryşyň täze usullarynyň gi
rizilmegine, täze iş orunlarynyň açylmagyna gönükdirilen Resminama la
ýyklykda Konsepsiýany üç tapgyrda (1-nji tapgyr – 2019-njy ýylda, 2-nji
tapgyr – 2020–2023-nji ýyllarda, 3-nji tapgyr – 2024–2025-nji ýyllarda)
amala aşyrmak meýilleşdirilýär.
Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň
hukuk esasy bolup Türkmenistanyň Konstitusiýasy, «Elektron resminama,
elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda», «Aragatna
şyk hakynda», «Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we Internet-hyz
matlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda», «Maglumat
we ony goramak hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary, şeýle hem «Türk
menistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011–2030-njy ýyllar üçin Milli
maksatnamasy», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy», «Türk
menistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy» we beýleki
kadalaşdyryjy hukuk namalary çykyş edýär.
Sanly ykdysadyýeti ösdürmekligi we durmuşymyza giňişleýin ornaş
dyrmaklygy üpjün etjek Konsepsiýa 7 bapdan ybarat bolup, olarda mag
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lumat-aragatnaşyk tehnologiýalary ulgamynyň häzirki ýagdaýy, konsep
siýanyň maksady, wezipeleri, ony amala aşyrmagyň ugurlary we guraly,
garaşylýan netijeler, şeýle hem jemi içerki önümi (JIÖ) emele getirmekde
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň paýyny artdyrmak, milli yk
dysadyýetimizde sanly ulgamy kämilleşdirmek baradaky çäreler beýan
edilýär.
Bu Maksatnama milli ykdysadyýetimize we önümçilige iň öňdebary
jy tehnologiýalary ornaşdyrmaklyga, ylmy-barlaglary köp talap edýän pu
daklarda iş bilen üpjünçiligi ýokarlandyrmaklyga, doly elektron resminama
dolanyşygyna, sanly bilim ulgamyna we şahsyýeti anyklamaklygyň elekt
ron ulgamyna çalt depginde geçilmegine uly itergi berer. Türkmenistan
kompýuter we telekommunikasiýa tehnologiýalaryny ulanmaklyk arkaly
aralyklaýyn maslahat we bilim bermek boýunça goşmaça elektron hyzmat
larynyň hasabyna san infrastrukturasyny ösdürmeklik üçin uly mümkinçi
liklere eýedir.
Şol nukdaýnazardan, soňky döwürlerde Arkadag Prezidentimiziň ta
gallasy bilen ýurdumyzyň ykdysadyýetine sanly tehnologiýalaryň giňden
ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berilýär we şonuň netijesinde sanly ykdy
sadyýete geçmek boýunça dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň hataryna
goşulmak üçin ýurdumyzda ähli mümkinçilikler döredilýär. Şeýlelikde,
döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň dürli pudaklarda sanly ykdysadyýetiň
aýry-aýry elementleri eýýäm üstünlikli işläp başlady. Esasan hem, aragat
naşyk we telekommunikasiýa pudagy 3G, 4G, soňra bolsa 5G, ykjam ara
gatnaşyk, ýokary tizlikli internet we beýleki hyzmatlar arkaly gün-günden
kämilleşdirilýär. Ykjam aragatnaşyk tehnologiýalarynyň kömegi bilen uzak
aralykdan bilim almak, saglygy goraýyş hyzmatlaryny ýerine ýetirmek,
ulaglary dolandyrmak, howpsuzlyk we jemgyýetçilik tertibini goramak ýa
ly ugurlarda uly möçberli işler alnyp barylýar. Halkara guramalaryň berýän
maglumatlaryna görä, häzirki wagtda ýer ýüzünde 4 milliard sany internet
ulanyjylar bolmak bilen, ykjam enjamlaryň sany 8 milliarddan hem geçdi.
Bu bolsa, tutuş dünýäniň ilatynyň sanyndan hem köpdür.
Maglumat tehnologiýalarynyň ösmegi we durmuşymyza ornaşmagy
bilen, bu gün biz köp ýagdaýlarda araçylaryň kömegine mätäçlik çekme
ýäris. Mysal üçin, biz ajygýarys, ýöne tagam bişirmäge biziň wagtymyz
bolmady, şol ýagdaýda biz internetiň üsti bilen iýmit sargyt edip, dessine
236

öýümize geler ýaly edýäris ýa-da öz ýakynlarymyzyň ykjam telefonlaryn
da pul gutarsa, biz şonuň üçin ýörite pul salynýan nokatlara gitmän, oturan
ýerimizden hiç hili wagt, serişde sarp etmän pul geçirip bilýäris, şeýle hem
telefon, elektrik energiýa, jaý tölegleri ýaly käbir tölegleri hem internetiň
üsti bilen amala aşyryp bilýäris. Mundan başga-da şuňa meňzeş birnäçe
amallary kompýuteriň we internetiň kömegi arkaly amala aşyryp bilýäris.
Sanly tehnologiýalar köp durnukly ösüş meselelerini hemmetarapla
ýyn çözmegiň möhüm açarydyr. Mysal üçin, ýokarda belläp geçişimiz ýa
ly, häzirki wagtda el telefona, noutbuga ýa-da planşete eýe bolan islendik
adam köp mukdarda dürli maglumatlara aňsatlyk bilen eýelik edip, öýün
den çykman, interneti ulanyp, ýol peteklerini satyn alyp, lukman bilen mas
lahatlaşyp, dürli görnüşli tölegleri töläp, haryt we gaýry zatlary satyp ýa-da
satyn alyp bilýärler. Netijede, sanly ykdysadyýetiň ornaşmagy syýahatçy
lyk, aragatnaşyk, telekommunikasiýa, saglygy goraýyş ýaly pudaklarynyň
hyzmatlarynyň häsiýetlerini düýpgöter üýtgetdi. Sanly tehnologiýalar ýaş
lary iş bilen üpjün etmekligiň hem iň wajyp pudaklarynyň biri bolmak bi
len, dünýäde iň çalt ösýän ulgamlaryň biridir. Mysal üçin, sanly platforma
lar iş bilen üpjün etmekde täze mümkinçilikleri açýar.
Sanly platforma – bu ýeke-täk sanly ykdysadyýete mahsus telekeçilik
nusgasydyr. Onuň esasy maksady ilata we telekeçilere dürli görnüşli baza
ra gatnaşyjylaryň işlerini sazlaşdyrmak boýunça aýratyn hyzmatlary ýerine
ýetirmek bolup durýar.
Platforma gatnaşyjylaryň öz aralarynda awtomatiki usulda ynam dere
jelerini emele getirmek, esasan hem harytlary we hyzmatlary satyjy bilen
satyn alyjynyň bir-birini çalt ýagdaýda tapyp, gatnaşyjylara şol wagt amal
lary amala aşyrmaklygy we hasaplaşyklary geçirmekligi üpjün etmek ýaly
birnäçe ýeňillikleri berýär.
Platformalaryň hereket etmegi artykmaç araçyllary aradan aýryp, ba
zaryň we zähmet öndürijiliginiň netijeliligini ýokary depginde artdyryp,
alyş-çalyş we önümçilik prosesiniň tizleşmegine we harytlaryň, hyzmatla
ryň bahasynyň arzanlamagyna ýardam edýär.
Şunuň bilen birlikde, köp platformalar gatnaşyjylara hiç hili geografiki
çäklendirilmesiz, dünýäniň ähli künjeginde diýen ýaly hyzmat edip bilýär.
Olar aýratyn hem durmuş we geografik çäklendirmeler sebäpli şeýle müm
kinçilikleri ýok adamlarda goşmaça endikleri ösdürmäge we hünärlerini
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ýokarlandyrmaga şert döredýär. Dünýä boýunça sanly platforma Alieksp
ress, Amazon, Alibaba, Uber, Airbnb ýaly internet kompaniýalary mysal
getirip bolýar.
Bu gün dürli maglumatlaryň alyş-çalşyna esaslanýan sanly platforma
lar özara baglanyşykda birleşýärler. Şonuň üçin bu ulgama gatnaşyjylaryň
indiki esasy maksady öz içine uly möçberdäki dürli görnüşli bazarlary we
kärhanalary alýan täze nesliň sanly platformalaryny döretmek we durmuşa
ornaşdyrmak bolup durýar. Sanly platforma – has takygy täze mümkinçi
likleriň emele gelmegi we olaryň adamlaryň durmuşyna oňaýly täsir etme
giniň şertidir.
Durmuşyň ähli ugurlarynda häzirki zaman sanly gurallaryň ornaşdyry
lyşy öň ýok bolan kärleriň we iş ýerleriniň döremegine hem ýardam berýär.
Mysal üçin, täze uly möçberli maglumatlary seljermek we hususy maglu
matlary goramak, sanly marketing we saýtlary döretmek, bloger we dün
ýäde uly tizlik bilen döreýän beýleki kärler çykyş edýärler. Täze tehnolo
giýalaryň ornaşdyrylmagy netijesinde uzak aralykda işlemek mümkinçiligi
döreýär, bu bolsa hünärmenleri işe ýerleşdirmegiň netijeliligini ýokarlan
dyrmaga mümkinçilik berýär. Sanly tehnologiýalar özleriniň hünär dere
jesini ýokarlandyrmaga ýa-da uzak aralykdan elektron okuwlaryň kömegi
bilen täze hünärleri ele almaga isleg bildirýänlere hem giň mümkinçilikleri
döredýär. Online bilim bermekligiň netijesinde işgärlere hünär derejesini
ýokarlandyrmakda zerur bolan goşmaça ýeňillikler ýüze çykýar. Ýöne, teh
nologiýalaryň uly tizlik bilen ösýändigine garamazdan, edara-kärhanala
ryň we adamlaryň köp bölegi häzir hem gündelik ýüze çykýan meselelerini
el kömegi ýa-da adaty kompýuterleriň üsti bilen ýerine ýetirýärler. Em
ma, sanly ykdysadyýetde adamlar we edara-kärhanalar öz wezipelerini has
gowy, çalt we başgaça amatly ýerine ýetirmek üçin sanly tehnologiýalary
ulanmak ukybyna we zerurlygyna eýe bolmalydyrlar. Sanly ykdysadyýet
jemgyýetimiziň ähli gatlaklaryna degişli bolmak bilen, ol her bir agza üçin
peýda we durmuş eşretleri boýunça goşmaça mümkinçilikleri döredýär.
Mundan başga-da, sanly tehnologiýalaryň iň soňky gazananlarynyň köme
gi bilen öň mümkin bolmadyk işler çalt we amatly görnüşde ýerine ýeti
rilýär. Şeýle üýtgeşmeler önümçiligiň hiliniň düýpgöter üýtgedilip has-da
gowulanmagyna we jemgyýetiň isleglerini kanagatlandyrmakda önümleriň
möçberleriniň artdyrylmagyna özüniň oňyn täsirini ýetirer.
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Häzirki wagtda, ähli mümkinçiliklerimizi hem-de başarnyklarymyzy
ulanyp, täze sanly tehnologiýalary durmuşymyzyň ähli ugurlarynda, esasan
hem tebigy baýlyklarymyzy gazyp almakda we olary gaýtadan işlemek
de ulanmak gaty möhümdir. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda iri ne
bithimiýa toplumlary gurlup ulanmaga berildi. Şolaryň netijesinde, häzirki
wagtda ähli pudaklar bilen bir hatarda ýurdumyzyň bu pudagynda hem hal
kara ülňülerine we talaplaryna laýyk gelýän ýokary hilli, dünýä bazarlaryn
da uly meşhurlyga eýe bolan önümler öndürilýär. Sanlylaşdyrmagyň netije
sinde, tebigy baýlyklarymyzyň satuw ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak
bilen, täze gaz geçirijilerini gurmak we hereket edýänleriň öndürijiligini
ýokarlandyrmak meseleleri hem üstünlikli çözülýär.
Umuman Sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy we ösdürilmegi ýurtda
uzak möhletleýin ykdysady ösüşi we ýokary öndürijiligi gazanmaga ýardam
berýän netijeli ulgamlaryň ornaşdyrylmagyna, esasy önümçilik-ykdysady
işleriniň ähli görnüşleriniň awtomatlaşdyrylmagyna, ýokary tehnologiýaly
pudaklarda täze döwrebap iş orunlarynyň döredilmegine hem-de Internet
ulgamynyň mümkinçilikleriniň giňeldilmegine uly mümkinçilik açar. Bu
hem, hormatly Prezidentimiziň kabul eden Sanly ykdysadyýet Konsepsiýa
synyň durmuşa geçirilmeginiň aýdyň subutnamasydyr.
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A. Arlanowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Sanly ykdysadyýet» kafedrasynyň uly mugallymy
SANLY YKDYSADYÝETDE
MARKETINGIŇ GENEZISI
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür
megiň Konsepsiýasy» kabul edildi, onuň esasy maksady döwletiň, milli
işewürlik birleşikleriniň we raýat jemgyýetiniň gatnaşmagynda sanly yk
dysadyýetiň institutlarynyň netijeli ösdürilmegi üçin amatly guramaçylyk
hem-de kadalaşdyryjy-hukuk şertlerini döretmekden, şeýle hem ählumumy
sanly ekoulgamyň emele gelýän şertlerinde milli ykdysady serişdeleri (ak
tiwleri) dolandyrmagyň ulgamyny hem-de onuň düzümini kämilleşdirmek
den ybaratdyr.
Sanly gurşaw diňe bir ykdysadyýetiň täze hile geçmegine däl, eýsem,
her birimiziň dünýägaraýşymyzyň üýtgemegine, jemgyýetçilik aňynyň öz
germegine hem öz täsirini ýetirýär.
Sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça ykdysady taýdan ösen ýurtla
ryň birnäçesinde toplanan tejribe, sanly gurşawyň döredilmegi bilen, mil
li ösüşde birnäçe artykmaçlyklaryň gazanylýandygyny görkezýär. Şunda
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy bilen, içerki
önümiň artýandygy bellidir. Hususan-da, şeýle tehnologiýalaryň ösmegine
gönükdirilýän maýa goýumlaryň möçberi näçe köp boldugyça, şonça-da
jan başyna düşýän jemi içerki önümiň ýokarlanýandygyny daşary ýurtlaryň
tejribesi tassyklaýar. Beýle diýildigi, sanly maglumatlaryň täze önümleri
öndürmekde eýeleýän ornunyň uludygyny aňladýar. Täze gymmatyň dö
redilmegi bolsa, öz gezeginde, ykdysady kuwwatymyzyň pugtalanmagyna
ýardam berýär. Şunuň bilen baglylykda, soňky döwürde köp döwletleriň
ykdysady syýasatynda sanly ykdysadyýeti ösdürmäge ünsüniň güýçlenme
gini hut şu ýagdaý bilen düşündirip bolýar.
Sanly ykdysadyýet dünýäde innowasiýalara, bäsdeşlige ukyplylyga we
ykdysady ösüşe wajyp itergi beriji güýç hökmündäki ornuny barha pugta
landyrýar. Häzirki zaman tehnologik ösüş meýilleri (ykjam çözgütler, bulut
tehnologiýalary, maglumatlaryň sanly seljermesi) işewürlige täze mümkin
çilikleri açýar, «sanly önümçilige» geçilmegi bolsa, täze pudaklary emele
getirýär.
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Sanly ykdysadyýetiň hereket etmegi jemgyýetiň, işewürligiň we hö
kümetiň bir wagtda sanlylaşdyrylmagyny şertlendirýär. Şu jähtden sanly
ykdysadyýetiň ösüşi oňa gatnaşyjylaryň özara hyzmatdaşlygynyň ähli de
rejelerinde sanly gatnaşyklary ýola goýmak işiniň çaltlandyrylmagy bi
len bagly bolup durýar. Şunuň bilen bir hatarda, maglumatlary alyşmagyň
elektron ulgamlaryny (Internet) we olaryň elýeterliligini, kanunçylyk bin
ýadyny, döwletiň elektron hyzmatdaşlygyna taýýarlyk derejesini sanly yk
dysadyýetiň aýrylmaz bölegi hökmünde görkezmek bolýar.
Bu ýerde durmuş-ykdysady prosesleriň kompýuter modelirlemegine
esaslanýan hasaplaýyş çemeleşmeleriniň ösüşiniň we innowasion tehnolo
giýalaryň täsiri jähtinde marketingiň adaty görnüşden sanly görnüşe düýpli
transformirlenmegi barada gürrüň etmek ýerliklidir. Şeýlelikde, özarabag
lanyşykly üçlük «internet-marketing – hasaplaýyş marketing – sanly mar
keting» düşünjeleri seljeriler.
Marketing nazaryýetiniň düýbünden täze görnüşde transformirlenme
gine, ýagny genezisine seretmek bilen, XX asyryň ahyrlary we XXI asy
ryň başlarynda emele gelen çäk, ykdysady ylymda adaty (nazary we synag
edilýän) çemeleşmeleriň hem-de ykdysady prosesleri kompýuter taýdan
modelirlemäge esaslanýan «hasaplaýyş» diýip atlandyrylýan çemeleşmä
niň arasynda özboluşyna bifurkasiýanyň (şahalanma) nokady bolup çykyş
edýändigini ynamly bellemek bolar. Şeýle çemeleşmäniň ýüze çykmagy,
marketing ylmynyň ösüşini iki sany özara baglanyşykly tapgyra bölmäge
kömek etdi: adaty we hasaplaýyş marketingi.
Hasaplaýyş marketingiň ösüşi (computational marketing), dünýä tej
ribesinden belli bolşy ýaly, birnäçe trendlere, ýagny ylmy-tehniki ösü
şe, maýa goýumlaryň we maglumatlaryň akymlarynyň globallaşmagyna,
innowasiýalara, intellektual maýa, tor düzümleriniň telekommunikasiýa
nyň ösüşine daýanýar. Maglumatlaryň intellektual seljerilmegine esaslan
ýan «hasaplaýyş marketing» barada ilkinji gezek 2000-nji ýylyň başynda
aýdylypdy.
Häzirki zaman döwri täze ykdysady täsin üýtgeşiklik («fenomen») gör
nüşine eýe bolýar, adamzadyň ähli durmuş-ykdysady gurşawlarynyň sanly
«genezisi» onuň düýp esasy bolup durýar. Bu genezis maglumatlaryň doly je
mini öz içine alýan, işewür-proseslerinde emele gelýän bazaryň islendik we
killerini emele getirýän maglumat resurslarynyň ulanylmagyna esaslanýar.
16. Sargyt № 2692
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Ilkinji üýtgeşmeler dünýä derejesinde elektron täjirçiliginiň ösüşine tä
sir eden Internet torunyň peýda bolmagy bilen bolup geçdi. Bu tapgyr adaty
marketingden internet-marketinge geçmeklige itergi berdi.
Internet-marketing bu elektron poçtadan tä gözleg optimizasiýasyna
(SEO), web-saýtyň dizaýnyna we ş.m. çenli tehnologiýalary ulanýan sarp
edijileriň önüm, haryt, hyzmat barada habarly edilmegini, gyzyklanmasyny
artdyrmaklygy höweslendirýän marketing çemeleşmeleriniň biridir. Inter
net-marketing tehnologiýasy mümkin bolan sarp edijileriň elmydama üýt
geýän, elmydama artýan auditoriýasyny gurşap almaga, internet-dukanla
ryň netijeli işlemegini artdyrmaga kömek etdi, marketologlara ulanyjylar
üçin mahabat habarlaryny döretmäge mümkinçilikleri berdi.
Hasaplaýyş marketingine bazary kesgitlemegiň, seljermegiň, modelir
lemegiň kompýuter usullarynyň ulanylmagy hökmünde düşünmek bolar,
bu usullar müşderileriň özlerini alyp barşyny onlaýn arkaly (durmuş tor
lar, internet hyzmatlary we resurslary) olaryň isleglerini kanagatlandyrmak
ýaly bazar mehanizmlerini öwrenmek bilen baglanyşykly ylmy-barlagla
ra ykdysady taýdan gönükmekligi giňeltmeklige kömek edýär. Hasapla
ýyş marketingi marketing barlaglaryny modelirlemek we seljermek üçin
niýetlenilen özboluşyna gural hökmünde çykyş edýär. Onuň esasy kompo
nentleri müşderiler üçin satuwyň hilini gowulandyrmak üçin algoritmleri,
matematiki formulalary, kompýuter programmalaryny we beýleki analitiki
gurallary öz içine alýar. Bu ýerde wezipe mahabat döretmek däl-de, müş
derileri mahabata birikdirmegiň iň oňat usullaryny tapmakdan ybaratdyr.
Hasaplaýyş marketingi bu täze marketing strategiýalaryny we gural
laryny döretmek üçin hasaplaýyşlaryň mümkinçiliklerini ulanýan ylmyň
täze bir ugrudyr. Başgaça aýdanymyzda, hasaplaýyş marketing bu mag
lumat tehnologiýalaryny we adaty marketing gurallaryny öz içine alýan,
ylmy köp talap edýän ugurdyr. Onuň esasy gurallary:
• Maglumat gözlegi – Internetde maglumatyň ägirt uly göwrümi bar.
Maglumat gözlegi ulanyjy bilen maglumat çeşmeleriniň arasynda has güýç
li, çalt we netijeli arabaglanyşygy döretmäge çalyşýar.
• Machine Learning – bu maglumatlaryň seljerilmegine esaslanýan,
potensial sarp ediji tarapyndan olary tanamak we mümkin boldugyça täsir
etmek ukyby döretmeklige synanyşýan emeli aňyň bir pudagy. Hasaplaýyş
mahabatynyň çäklerinde maşyn taýdan öwrenmek müşderileriň özlerini
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alyp barşynyň modellerini gözlemek we «onlaýn-isleglerini» kanagatlan
dyrmak üçin ulanylýar. Muňa mysal hökmünde islendik global internet-dü
kanlaryny (ozon.ru, mvideo.ru we ş.m.) bellemek bolar, olar müşderileriň
isleglerini kanagatlandyrmak we geljekde olara isleýän harytlaryny hödür
lemek üçin, olaryň öňki satyn alyşlarynyň taryhyny öwrenýärler.
• Optimizasiýa – bu potensial müşderi üçin web-saýtyň elýeterligini
ýokarlandyrmak prosesi. Bu prosesiň birnäçe görnüşleri bar, mysal üçin,
mobil gurluşlaryň optimizasiýasy smartfon üçin saýtyň sazlamalaryny iş
ledýär, gözleg optimizasiýasy gözlegiň netijelerinde ulanyjynyň saýtynyň
reýtingini ýokarlandyrýar. Optimizasiýanyň maksady saýtyň ulanyş üçin
amatly bolmagyndan we sarp edijileriň aňsatlyk bilen tapmagy üçin ýöne
keý bolmagyndan ybaratdyr.
• Marketing gurallary – bu müşderiniň «dogry» saýlap bilmegi we sa
tyn almak kararyna gelmegi üçin höwes döretmäge kömek edýän tehnolo
giýalaryň we usullaryň jemi.
Hasaplaýyş (onlaýn, kompýuter, internet) mahabaty şahsylaşdyrylan
marketing habarlaryny aýratyn sarp edijiler bilen birleşdirmäge we dürli
özüni alyp baryş nazaryýetlerini ulanyp, olar bilen aragatnaşyk saklamagyň
iň gowy usullaryny tapmaga synanyşýar.
Şeýlelikde, hasaplaýyş marketing – bu ulanyjylar, olaryň özüni inter
netde alyp barşynyň taryhy barada köp mukdarda maglumatlary jemlemäge
mümkinçilik berýän, onlaýn-amallaryny seljermäge esaslanýan özboluşly
marketing maglumatlaryny bermegiň usulydyr. Hasaplaýyş marketingi ma
habat berijilerine özüniň potensial müşderilerini, olar üçin iň möhüm bolan
önümlere we hyzmatlara birikdirmegiň örän täsirli usulyny berýär.
Sanly ykdysadyýet şertlerinde sanly marketing hasaplaýyş marke
tinginiň mirasdüşeri bolup durýar, çünki sanly marketing sanly tehnolo
giýalara esaslanyp, marketing gurallarynyň ulanylyşyny ep-esli gowu
landyryp we akylly (intellektual) marketing strategiýalaryny döretmäge
mümkinçilik berer.
Sanly marketing («Digital marketing») – bu sanly tehnologiýalara esas
lanyp, potensial sarp edijiler baradaky maglumatlary seljermäge we sanly
marketing strategiýalaryny işläp düzmäge mümkinçilik berýän marketing
ylmynyň bir bölegi bolup, bu strategiýalar müşderileriň kimdigini, näme
isleýändigini anyklamak, marketing prosesleriniň, olaryň algoritmleriniň
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netijeliliginiň anyk kriteriýalaryny (ölçeglerini) kesgitlemek üçin müşde
riler barada toplanylan maglumatlaryň intellektual taýdan seljermesini öz
içine alýar.
Tehnologik taýdan ösüş nukdaýnazaryndan bellesek, sanly marketing
diýip, banner mahabatyna, gözleg optimizasiýasyna (SEO), e-mail arkaly
habarlaram ses habarlarynyň geçirilmegine, sanly tehnologiýalara esaslan
ýan mahabatyň dürli görnüşleri arkaly mahabat edilýän harytlar we hyz
matlar baradaky maglumatlaryň halkyň dykgatyna ýetirilmegine aýtmak
bolar. Sanly marketing sarp ediş Konsepsiýasy hakynda täze bilimleri dö
retmek maksady bilen, sanly çeşmeleri netijeli ulanýan täze görnüşli dina
miki ulgam bolup durýar.
Sanly marketingiň ulanylýan käbir gurşawlarynyň mysaly:
• sanly teleýaýlym (digital TV);
• interaktiw ekranlar (interactive screens);
• sanly gadjetler (Digital gadgets);
• sanly sungat (Digital art).
Netijede, häzirki wagtda dünýäniň sanly döwür hökmünde tanalýandy
gyna, dünýäniň sanlylaşdyrmak ugruna ýokary depginlerde hereket edýän
digini hem-de sanly tehnologiýalaryň durmuşa ornaşdyrylýandygyny göz
öňünde tutup, dünýä tejribesine esaslanyp, marketologlaryň sanly tehnolo
giýalar döwrüniň esasy mümkinçiliklerine, ýagny sanly marketingiň 6 sany
esasy trendlerine ünsüni jemlemek maslahat berilýär:
1. Sesleýin gözleg döwri (eýýamy). Her bir noutbuklarda, mobil gur
luşlarda, goşundylarda sesleýin gözleg ulgamlary (Alexa, Google Assistant
we ş.m.) sanly marketingiň ösüşi üçin gymmatly gural hökmünde ornaşdy
rylan.
2. Wideokontent sanawda birinji orunda durýar. Sanly marketing
dünýäsi – bu kontentiň we grafikanyň tory. Kompaniýalaryň ösüşi we
pese gaçyşy şu iki faktora baglydyr. Kompaniýalar üçin wideokontent –
auditoriýa bilen özara gatnaşygyň iň ýokary usuly, çünki wideokontent
arkaly harytlar we hyzmatlar barada has aýdyň görnüşde maglumatlary
bermek özüne çekijidir.
3. Emeli aň (Artificial Intelligence, AI) öz ýoluny açýar. Emeli aňyň
kompaniýa üçin hereketlendiriji güýç bolup durýandygy gizlin däldir, çün
ki emeli aň marketing prosesini çaltlandyrmaga, bazar gerimini we audi
244

toriýa bilen özara gatnaşyklary giňeltmäge ýardam berip, iň gowy tehnika
hasap edilýär. Emeli aň dünýäsi marketologlar üçin hem, sarp edijiler üçin
hem ähmiýetlidir.
4. Wizual gözleg has özüne çekijidir. Wizual gözleg bazary marketo
loglar üçin giň ýoldur, sebäbi kreatiw (döredijilik) marketing taktikasyny
ulanmaga mümkinçilikleri berýär. Bu günki günde bolsun ol azyk önüm
leri, egin-eşikler ýa-da hyzmatlar – kompaniýalar wizual özüne çekijiligi
ulanmagy makul bilýärler.
5. Kiberhowpsuzlyk öňküsinden has wajypdyr. Munuň geň bolup gö
rünmegi mümkin, emma tehnologik ösüşiň we internetiň ösmegi bilen el
mydama hakerlik howpuny hem ýatdan çykarmaly däldir. Müşderileriň
hasap ýazgylarynyň, kompaniýalaryň hususy maglumatlarynyň goralmagy
wajypdyr. Munuň üçin kiberhowpsuzlygy üpjün etmegiň tehnologiýalary
ny ornaşdyrmak zerurdyr.
6. E-poçta arkaly marketing – onlarça ýyllap senagaty dolandyrmak.
Sanly marketingiň köp tehnologiýalaryna we dürli ugurlaryna garamazdan,
bu usul sanly marketingiň esasy ýörelgesi, trendi bolmaklygyna galýar.
Poçta arkaly marketing auditoriýa düşünmegiň we olara gönükmegiň usuly
bolup, müşderiler bilen özaragatnaşygy gowulandyrmaga we marketolog
lara müşderileriň özüni alyp barşyna gowy düşünmäge kömek edýär. Inno
wasiýalaryň we bäsdeşligiň ösmegi bilen dürli önümlerde «marka wepaly
lyk» («brand loyalty») ýönekeý adalga öwrüldi.
Umuman, sanly marketing bu gysga wagtyň dowamynda yzygiderli
üýtgeýän dinamiki meýdandyr. Sanly marketingiň öňdebaryjy agentlikleri
(gulluklary) öz müşderileriniň isleglerini ýokary derejede kanagatlandyr
mak we täze müşderileri çekmek üçin birnäçe innowasion usullary, takti
kalary oýlap tapýarlar. Bazardaky ornuny goramak we saklamak üçin is
lendik marketolog sanly marketingiň innowasion usullaryny ulanmalydyr,
her tapgyrda yzygiderli täzelenmelidir. Sarp edijileri gazanmak üçin daşky
faktorlara laýyklykda, çeýe we dinamiki bolmaklygy möhümdir.
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O. Atdaýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Maglumat ulgamlary» kafedrasynyň uly mugallymy
K. Allaberdiýew,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Maglumat ulgamlary» kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi
YLYM-BILIM ULGAMYNDA WEB-TEHNOLOGIÝA
LARYŇ ULANYLMAGYNYŇ ÄHMIÝETI
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyz ösüşiň aýdyň
ýoly bilen ynamly öňe barýar. Halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň ylym-bilim we döredijilik mümkinçilikleriniň ösüş derejesi, olara ylmy-tehniki
täzelikleriň ornaşdyrylmagy bilen berk baglanyşyklydyr. Bu döwlet ähmi
ýetli işleriň başynda hormatly Prezidentimiziň ylmy öňegidişlige, innowa
sion ilerlemelere we ykdysady netijelilige berýän ägirt uly ünsüniň durýan
dygyny aýratyn bellemek zerurdyr. Şunda, ykdysadyýetimiziň hil taýdan
täze derejelere çykmagyna, öndürijilikli pudaklarda gazanylýan sepgitlere
nazary we amaly bilimler hem-de maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalar
gönüden-göni täsir edýär.
Alym Prezidentimiziň ylmy taýdan esaslandyrylan öňdengörüjilikli
syýasatynyň we başlangyçlarynyň netijesinde, ykdysadyýetimiziň ähli ul
gamlarynda halkara standartlaryna laýyk gelýän täze innowasion tehnolo
giýalary we maglumat-aragatnaşyk enjamlaryny yzygiderli ornaşdyrmak
işleri üstünlikli alnyp barylýar.
Häzirki döwürde sanly ykdysadyýeti ösdürmek, bu ugurda öňdebaryjy
döwletleriň derejesine ýetmek, elektron senagatyna, adam maýasyna, işe
würlige we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň soňky gazananlaryna
esaslanýan, innowasion, bäsdeşlige ukyply ykdysadyýeti kemala getirmek mak
sady bilen, 2018-nji ýylyň 30-njy noýarbrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň
kabul eden Kararyna laýyklykda, «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda
sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» güýje girdi.
Kabul edilen Konsepsiýanyň netijeli işlemegi üçin, sanly ykdysady
ýeti ösdürmek boýunça uzak möhleti nazarlaýan döwlet syýasatyny alyp
barmak zerurdyr. Oňyn daşary ýurt tejribesinden görnüşi ýaly, sanly tehno
logiýalara daýanýan ykdysadyýete geçmek belli bir wagty, serişdeleri we
246

inženerçilik işini doly ele alan hünärmenleri talap edýär. Bu ugruň ösmegi
üçin «döwlet – jemgyýet – ylym – işewürlik» gatnaşyklarynda düýpli öz
gerişlikleriň amala aşyrylmagy hem zerur şertleriň biridir. Şunda, döwlet
tarapyndan degişli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp taýýarlamak, hä
zirki zaman dolandyryş ulgamyny ösdürmek, ylmyň ösmegine döwlet gol
dawyny bermek ýaly meseleler öz möhümligi bilen tapawutlanýar. Täze
tehnologiýalary döretmekde, olary ornaşdyrmakda ylym pudagynyň esasy
orun eýeleýändiginden ugur alsak, onda alymlarymyzyň, inženerlerimiziň
we beýleki hünärmenlerimiziň öňünde jogapkärli, döwlet ähmiýetli wezi
peleriň durandygyna göz ýetirmek bolýar.
Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda sanly ulgamlary ýaýratmak arkaly
ýurdumyzyň bilim we ylym edaralarynyň işini kämilleşdirmek, täzelemek,
degişli işgärleri taýýarlamak hem-de maglumat-aragatnaşyk tehnologiýa
lary ulgamynda hünärleriň täze ugurlaryny açmak, bu ulgamda dünýäniň
öňdebaryjy tejribesini öwrenmek boýunça ylym-bilim pudagynda degişli
işler alnyp barylýar.
Häzirki wagtda, ykdysadyýetiň dürli ugurlarynda maglumat-aragat
naşyk tehnologiýalary döwrüň talabyna görä, tehniki we telekominikasiýa
serişdeleri, kompýuter ulgamlary, programma serişdeleri, daş aralykdaky
maglumat ulgamlary, ýokary tizlikli tor tehnologiýalary ulanylýar. Ýurdu
myzda edara-kärhananyň Internet ulgamynda öz Web-saýtlaryny döretmä
ge mümkinçilikleri bar. Bu Web-saýtlaryň döredilmegi we internet ulanyjy
larynyň dykgatyna ýetirilmegi, uly öňegidişlikleri gazanmaga mümkinçilik
berýär, şol sanda işewürligi we täjirçiligi ösdürmäge giň ýol açýar.
Web-tehnologiýalaryň ösmegi netijesinde edara-kärhanalaryň saýtlary,
internet dükanlar, habar beriş saýtlary we beýleki işewür saýtlary giňden
ornaşdyrylýar. Bu bolsa Web-programmirlemegiň tehnologiýalaryny öw
renmek we Web-saýtlaryny döredip biljek hünärmenleri taýýarlamak me
selesini ýüze çykardy.
Web-tehnologiýalar düşünjesi internet ulgamynyň döremegi bilen peý
da boldy. Web-tehnologiýalar diýlende häzirki zaman maglumatlaryň do
lanyşygyny kämil innowasion tehnologiýalar arkaly amala aşyrmaklyga
düşünilýär. Bu bolsa öz gezeginde esasy 2 şerte baglydyr. Ýagny ilki bilen,
tehniki-apparat üpjünçiligi (ýerli torlarynyň ýokary tizlikli maglumat ge
çirijiligi) hem-de programma üpjünçiligi (NET, JAVA ýaly platformalary
goldamagy).
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Dünýä tejribesinde Web tehnologiýalar arkaly maglumatlaryň alyş-çal
şygynda tor protokollary üçin kesgitli ýüzlenme OSI (Open Systems In
terconnection) modeli ulanylýar. Bu modele bildirilýän talaplar ISO (Inter
national Organization for Standardization) – halkara standartlar guramasy
tarapyndan kesgitlenildi. Bu tor protokollary şular ýaly aýry-aýry gatlak
lardan ybarat:
- fiziki gatlagy (physical layer);
- akaba gatlagy, maglumat salgylanmalary (data link);
- tor gatlagy (network layer);
- ulag gatlagy (transport layer);
- sessiýa gatlagy (session layer);
- görkeziş (prezentasiýa) gatlagy (presentation layer);
- amaly gatlagy (application layer).
Web ulgamynyň arhitekturasy iki bölekden durýar: Web-serwerler we
Web-müşderiler. Bularyň arasyndaky aragatnaşyk TCP/IP tor protokoly bo
ýunça amala aşyrylýar.
«Müşderi-serwer» arhitekturasynda üç derejeli goşundy programma
ulanylýar:
1. Maglumat bazalary serweri;
2. Goşundy-serwer;
3. Web-brauzer.
Web-serwerleriň we ony dolandyrmak üçin niýetlenen programma
üpjünçiligi hökmany suratda bar bolanda NET, JAVA platformalaryň kö
megi bilen ýerli torlarda maglumatlaryň alyş-çalşygyny amala aşyrýan
Web-saýtlarda esaslandyrylan goşundy programmalary taýýarlamak bolar.
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen, ýurdumyzyň bilim
ulgamy ösüşiň hil taýdan täze belentliklerine çykýar. Ulgamyň işini döwre
bap derejede guramak, oňa innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaş
lara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak, bu babatda milli aýratynlykla
ry göz öňünde tutmak bilen, dünýä tejribesinden ugur almak, sanly bilim
ulgamyna geçmek boýunça giň möçberli işler alnyp barylýar.
Häzirki wagtda, dünýä tejribesinde uzak aralykdan okuw bilim, ulga
mynyň iň öňdebaryjy we köp peýdalanylýan ugurlarynyň biridir.
Uzak aralykdan okuw ulgamynyň maglumat-bilim gurşawy – ulany
jylaryň bilim häsiýetli maglumat hyzmatlaryna we serişdelerine bolan ta
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laplaryny kanagatlandyrmaga gönükdirilen maglumatlary geçiriş serişdele
riň ulgamlaýyn-guramaçylykly jemi, maglumat gorlar, protokollaryň özara
baglanyşygy, apparat-programma we okuw-usulyýet üpjünçiligidir.
Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde «Türkmenistanda sanly bi
lim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny» durmuşa geçirmek boýunça
işler alnyp barylýar: hünärmenler, professor-mugallymlar, şeýle-de talyp
ýaşlar tarapyndan sanly bilim ulgamynyň tor programma üpjünçiligi we
onuň binýadynda sanly bilim portallary işlenip taýýarlanyldy. Sanly bilim
portaly elektron resminama, elektron poçta, uzak aralykdan guralýan okuw
lar, ylmy işler, okatmagyň elektron serişdeleri, bäsleşikler, maslahatlar, fo
rumlar, okuw kitaplary we gollanmalary, sözlükler ýaly bölümleri özünde
jemleýär.
«Okuw platforma» adalgasy (elektron okuw gurşawy), köplenç, elektron
hyzmatlar gurşawyny we gurallaryny teswirlemekde ulanylyp, ol okuw işi
ni, onuň düzümini dolandyrmaklygyny üpjün edýär, ýagny okuw ulgamynyň
dolandyrylyşynda (Learning Management System – LMS), wirtual okuw
gurşawynda (Virtual Learning Environment – VLE), okuwlary dolandyryş
ulgamynda (Course Management System – CMS), okuw maglumatlaryny
dolandyryş ulgamynda (Learning Content Management System – LCMS),
şeýle-de «okuw platforma» adalgasy okuw işini özbaşdak dolandyrmaga
gatnaşýanlara ýardam bermek üçin, ýagny şahsy okuw gurşawyny (Personal
Learning Environment – PLE) aňlatmak üçin ulanylýar.
Okuw gurşawynyň şular ýaly köp görnüşliligi aragatnaşykda dürli
mobil serişdelerini ýaýratmakda, meselem, meşhur «Smart Media» (iP
hone, Android, planşetler, noutbuklar, üç ölçegli internet-TV we ş.m.)
peýdalanylýar.
Okuw platformanyň görnüşleri.
Okuw platforma ygtyýarnama nazaryýetine görä esasy erkin program
ma üpjünçiligine (Open Source Platform) we söwda platformalaryna (Com
mercial Platform) bölünýär. Erkin programma üpjünçiligine esaslanan plat
formany nusgalamakda, audio we wideo faýllary üýtgetmekde we minimal
ygtyýarnamalaryň çäklerinde ýaýratmakda ulanyp bolýar. Platformalaryň
has ýaýbaňlandyrylan görnüşlerine Moodle, SAKAI we ş.m. degişlidir. Bu
okuw platformalary orta, hünär we ýokary okuw mekdeplerde okuw pro
seslerini guramak, şeýle hem resurslary, enjamlary ornaşdyrmak mümkin
çilikleri berýär. Beýleki bir tarapdan, söwda platformalary (çäklendirilen
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ygtyýarnama boýunça) erkin programma üpjünçiligine esaslanýan platfor
ma garanyňda ygtybarly we howpsuz hasaplanýar (meselem, Blackboard,
Desire2 Learn we Pearson Learning Studio).
Ulanylýan gurşawyna laýyklykda okuw platformalaryny Web-tehnolo
giýalaryna (Web Based) we ykjam (Mobile) ýaly toparlara bölmek bolýar.
Web-tehnologiýa esaslanan platforma ýerine ýetirmeli hyzmatlary we
resurslary torda ornaşdyryp, olary Web-brauzerleriň üsti bilen eltip bermek
işleri ýerine ýetirýär. Bu platformanyň mysaly hökmünde PLE (Personal
Learning Environment) şahsy okuw gurşawyny görkezmek bolar; ol prog
ramma üpjünçiliginde widjetleri ýa-da düzüm bölekleri (köplenç, «Apps»
goşundy diýip atlandyrylýar) özbaşdak düzmäge we gözegçilik etmäge ýar
dam edýär.
Mobil (ykjam) platformasynyň wezipeleri Web-tehnologiýa platforma
syna garanyňda aňsat düzülen, sebäbi mobil telefon ýa-da planşet ýaly se
rişdelerinde ulanyjynyň ähli hyzmatlaryny özünde jemlemek hökman däl.
Şeýle hem mobil telefonlarda aragatnaşygyň kesilmek ähtimallygy bol
maklygy sebäpli, käbir resurslary saklamaklyk möhümdir.
Elektron okuw-usulyýet serişdeleri şu aşakdakylardan ybarat:
– elektron kitaplar we gollanmalar;
– wirtual tejribehanalar;
– öwrediji kompýuter programmalary;
– elektron test toplumlary;
– elektron sözlükler we maglumatlar (ensiklopediýalar).
Okuw platformada ulanylýan maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalar.
1. Smart kitaby. Okuw platformalaryň köpugurly faktorlarynyň biri, ol
hem maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryň infrastrukturasynyň we ara
gatnaşyk serişdeleriniň üýtgemegi bolup durýar. Hususan-da, Smart Media
serişdeleriň osüşi mobil platformalaryň giňden ýaýradylmagyna getirýär.
2. Açyk arhitektura. Programma üpjünçiliginiň komponentleriň we
birnäçe Web-hyzmatlaryň özara baglanşyklaryny üpjün etmek üçin okuw
platformalary öz arhitekturalaryny üýtgedýärler. Okuw platformalarda üz
nüksiz okuwlary alyp barmak üçin birmeňzeş okuw gurallary, elektron ki
taplary we beýleki Web-resurslary ulanylýar.
3. Öýde öwrenmekligiň mümkinçiligini artdyrmak. Düzgün bolşy
ýaly, okuw platformasy diňe okuw materiallary ibermek bilen çäklenmän,
eýsem, özbaşdak öwrenýänler, okaýanlar üçin uly mümkinçilikleri açýar.
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Adaty özbaşdak okaýanlar, öwrenýänler ýüze çykan soraglary bilen mugal
lyma ýa-da özbaşdak testirleme programmasyna ýüz tutýarlar. Bu usul bir
näçe enjamlary (smartfonlary, planşetleri, Internet teleýaýlymy) ulanmak
bilen okuw platformasynyň öý şertlerinde has hem giňişleýin we çuňňur
öwrenilmegine getirýär. Mundan başga-da ene-atalar öz çagalaryna berlen
ýumuşlaryny ýerine ýetirmäge ýardam berip, olaryň ýetişigine, şeýle-de
gündelik okuw işlerine gözegçilik edip bilerler.
4. Bilim işgärleriň, mugallymlaryň okuw gurşawyny ösdürmek.
Okuw platformalarynyň netijeli ulanylmagy, bilim işgärler we özbaşdak
öwrenmek gurşawynda mümkinçilikleriň giňelmegine getirýär. Häzirki
wagtda innowasion okuw platformasy birnäçe okuw resurslardan we hyz
matlardan durýar. Şeýle okuw platformalaryň çäginde öwrenmekligiň re
surslarynyň hususy ýol boýunça geçişini modelirläp bolýär, netijede, oky
jylar üçin okuw resurslarynyň elýeterliligi ýokarlandyrylýar.
5. Baglanyşyk we ylalaşyk mümkinçiliklerini giňeltmek. Okuw
platformalary mugallymlar bilen okuwçylaryň arasynda baglanyşyk we
ylalaşyk saklap bilerler.
6. Okuw programmasyny üýtgetmek üçin maglumat-aragatnaşyk
tehnologiýalar.
Gündelik durmuşynda sanly tehnologiýalaryň dürli görnüşlerini ulan
mak hünärmenlerden bilim potensiýalyny talap edýär we maglumat-aragat
naşyk tehnologiýalaryny okuw guraly hökmünde hem ulanylmagy özünde
jemleýär.
Ylmy-tehniki seljermeleriň netijeleriniň önümçilige ornaşdyrylmagy,
döwrebap senagatlaşmak, durmuş-ykdysady ösüşiň wezipeleriniň üstün
likli çözülmegini nazarlaýar. Ýurdumyzyň ylmy-tehniki syýasatynyň bar
ha kämilleşýändigine şaýatlyk edýän döwlet maksatnamalarynyň we olary
amala aşyrmak boýunça meýilnamalaryň kabul edilmegi ylmy esasda, saz
laşykly ösüşiň aýdyň beýany bolup durýar. Ýurdumyzda halkara ylmy-teh
niki we tehnologik hyzmatdaşlyga hem giň ýol açylýar. Türkmenistanyň
ylmy we bilim edaralary bilen daşary ýurt döwletleriň ylmy we bilim eda
ralary, halkara ylmy merkezleri bilen gatnaşyklar alnyp barylýar.
Umuman, sanly platformalar we Web-tehnologiýalar okuw işlerini
döwrebap guramakda has ähmiýetlidir, ýagny, ylym-bilimi kämilleşdir
mekde zerur bolan maglumat resurslaryna elýeterligiň tizligini ýokarlan
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dyrmaga we ýeňilleşdirmäge, internet ulanyjylaryň bilim derejesini kämil
usullarda türgenleşdirmäge, artdyrmaga we barlamaga, maglumatlaryň ge
çirilişiniň howpsuzlygyny, goragyny üpjün etmäge mümkinçilik berýär.
Bilim, ylym we innowasion önümçilik çygryndaky döwlet maksatna
malarynyň üstünlikli amala aşyrylmagy bu ulgamlardaky işleriň netijeli
ligini üpjün eder, häzirki zaman ylymlaryndan oňat baş çykarýan ýokary
derejeli hünärmenleri taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işleriň has-da
kämilleşdirilmeginde möhüm ähmiýete eýe bolar.
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M. Hapyzowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş
institutynyň «Jemgyýeti öwreniş ylymlary»
kafedrasynyň uly mugallymy
T. Germanowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş
institutynyň «Jemgyýeti öwreniş ylymlary»
kafedrasynyň mugallymy
SANLY SENAGATYŇ ÖSMEGI
JEMGYÝETIŇ ÖSMEGIDIR
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwletimiz täze hem
metaraplaýyn sowatly döwrüň barha ösýän talaplaryna laýyklykda öndürji
likli işlemäge ukyply nesli terbiýelemegiň iň möhüm ugurlarynyň biri hök
münde ýokary ösen jemgyýeti kemala getirmäge aýratyn ünsi gönükdirýär.
Ýurtda ýaşlaryň sazlaşykly ösmegi we olaryň ukyp başarnyklarynyň doly
açylmagy üçin ähli zerur şertler döredilýär. Häzirki günde ýaş türkmenis
tanlylar üçin ýokary hilli bilim almaga geljekde isleg bildirýän hünärle
rini saýlamaga ähli mümkinçilikler bar. Bilim edaralarynda multimediýa,
kompýuter we beýleki öňdebaryjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy esa
synda ýokary halkara standartlaryna doly derejeli we netijeli okuw-terbiýe
çilik işleri geçirilýär. Döwrüň talaplaryna we okatmagyň innowasion usul
laryna laýyklykda bilim we terbiýeçilik işlerini kämilleşdirmeklige uly üns
berilýär.
Sanly özgertmeleriň ýokary tizlik bilen ýaýraýan döwründe esasy we
zipeler milli ykdysadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça öňdebaryjy
döwletleriň derejesine çykarmak, elektron senagaty ösdürmek adamyň aň-bilim maýasyna işewürlige we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň
soňky gazananlaryna esaslanýan ösen ykdysadyýeti kemala getirmek bolup
durýar. Geçen asyryň soňky çärýeginde senagatlaşdyrmak, maglumat jem
gyýetini gurmaklyk wezipesi öňe çykdy. Ol adamzadyň köpden bäri arzuw
eden jemgyýetidir, munda adamyň ylmy-bilimi iň esasy we uly gymmatly
ga öwrülýär.
Hormatly Prezidentimiziň kabul eden resminamalary bilen tassykla
nan Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy we
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«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
Konsepsiýasy» hem innowasion ýokary tehnologiýaly bäsleşige ukyply
sanly ykdysadyýeti ösdürmek maksadyndan ugur alýar. Bu Konsepsiýany
üç tapgyrda amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Birinji tapgyr, 2019-njy ýyly
öz içine alýar. Ikinji tapgyr, 2020–2023-nji ýyllarda, üçünji tapgyr bolsa,
2024–2025-nji ýyllarda amala aşyrylar. Resminamada kesgitlenen wezi
peleri ýerine ýetirmek maksady bilen, ýurdumyzyň birnäçe ministrlikleri,
pudaklaýyn dolandyryş edaralary, şeýle hem telekeçiler düzümleriň mad
dy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, zerur bolan ulgamlaýyn bin
ýady döretmek boýunça degişli işleri alyp barýarlar. Munuň özi internet
ulgamynda ilata hödürlenýän hyzmatlaryň halkara derejesine utgaşdyryl
magyna mümkinçilik berýär.
Ýurdumyzda ykdysadyýetiň sanly ulgamy ösdürmegi çaltlandyrmak
boýunça amala aşyrylýan işler hormatly Prezidentimiziň ýöredýän kämil
döwlet syýasatynyň ylmyň soňky gazananlaryna esaslanýandygyna kepil
geçýär. Dünýä tejribesinden belli bolşy ýaly, döwlet ösdügiçe, onuň durmu
şynda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary möhüm orny eýeleýär. Şeýle
bolansoň, sanly ulgamy ählumumy babatda okatmagyň we bu ugurdaky
bilim maksatnamalaryny kämilleşdirmegiň zerurlygynyň ýüze çykmagy te
bigy ýagdaýdyr. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda bu ulgamy we täze
çil maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça zerur
işler alnyp barylýar, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýa ulgamy boýunça
ýokary hünärli işgärler taýýarlanylýar. Mundan başga-da, sanly ulgam bo
ýunça işgärleriň sowatlylygyny ýokarlandyrmak üçin, ýörite maksatnama
taýýarlandy. Ýokary okuw mekdepleriniň we okuw merkezleriniň hünäri
kämilleşdiriş merkezlerinde degişli sapaklar geçilýär.
Döwlet edaralarynyň sanly ulgama geçmegini möhüm wezipe hök
münde kesgitläp, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dürli pu
daklarda elektron görnüşli hyzmatlar ulgamyna geçilmegiň zerurdygyny
belleýär. Bu işleri ýerine ýetirmek maksady bilen, birnäçe ministrliklerde
we pudaklaýyn edaralarynda internet ulgamynyň web-sahypalary taýýar
lanýar, olaryň bar bolanlary kämilleşdirilýär. Şeýle hem olarda hyzmatlary
ýerine ýetirmek wezipeleri onlaýn görnüşinde amala aşyrylýar.
Häzirki döwürde ýurdumyzyň birnäçe düzümleri bütindünýä internet
ulgamyna birikdirildi. Aýratyn-da, bu işde müşderilere sanly ulgamyň giň
mümkinçiliklerini hödürleýän döwlet maliýe edaralary işjeňlik görkezýär
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ler. Şeýlelikde, ýurdumyzyň her bir raýaty internet-banking ulgamlaryn
da bellige alnyp bilinýär. Ol ykjam we beýleki telefonlaryň, IP telewide
niýäniň, internetiň tölegini geçirmäge, alnan karz serişdelerini tölemäge
mümkinçilik berýär. Şeýle hem bu hyzmatlar gije-gündiziň dowamynda 24
sagat ýola goýuldy. Ýurdumyzda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary
ny ösdürmek üçin döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
tagallasy netijesinde bank edaralary tarapyndan milli töleg ulgamy arkaly
internet-dükanlarynda harytlary satyn almaga mümkinçilik berýän ýörite
binýatlar taýýarlanyldy. Şeýlelikde, ýurdumyzyň telekeçileriniň döreden
ulgamy arkaly dürli görnüşli harytlary sanlyja wagtyň içinde satyn almak
mümkinçiligi emele geldi. Şunuň ýaly kämil usul ykjam telefonlarynyň äh
miýetini artdyrdy. Ol bank amallary we tölegi bilen baglanyşykly beýleki
işleri geçirmekde ýeňillikleri üpjün edýär. Bu ulgam häzirki döwürde Hy
taý, Ýaponiýa, Hindistan ýaly Aziýa ýurtlarynda giňden ulanylýar.
Sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy ilatyň durmuş-ýaşaýyş şert
leriniň ýokary göterilmegine oňyn täsirini ýetirýär. «Elektron resminama,
elektron resminama dolanşygy, sanly hyzmatlar hakynda», «Aragatnaşyk
hakynda», «Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we Internet hyzmatla
ryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda», «Maglumat we ony
goramak hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary kabul edildi. Şeýle hem
ýurdumyzda «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011–2030-njy
ýyllar üçin Milli maksatnamasy», «Türkmenistanda ylmy barlaglaryň we in
nowasiýa tehnologiýalarynyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň 2017–2021-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» ýaly kadalaşdyryjy resminamala
ryň hereket etmegi, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda
döwletimiziň ykdysady ulgamynyň sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmaga doly
taýýardygynyň güwäsidir.
Sanly
ykdysadyýet
durmuşymyzy
tehnologiýalaşdyrmakdyr,
elektron maglumatlary utgaşdyrmakdyr. Milli Liderimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň döwletimiziň ykdysadyýetiniň ähli pudaklaryny san
lylaşdyrmak we sanly ykdysadyýete geçmek boýunça öňe sürýän wezipele
ri ýurdumyzyň telekeçileriniň işiniň esasy ugurlarynyň birine öwrüldi. Olar
iň häzirki zaman tehnologiýalaryny önümçilige ornaşdyrýarlar. Bu bolsa
raýatlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň gowulandyrylmagyny şertlendirýär.
Birnäçe hususy kärhanalar we hojalyk jemgyýetleri, döwlet edaralary hem255

de jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde dürli hyzmatlara tölegi amala
aşyrmaga mümkinçilik berýän ykjam tehnologiýalary döredýärler. Olaryň
elýeterliligi, peýdalanmakdaky ýeňillik şeýle programmalaryň artykmaç
taraplarydyr. Ýurdumyzyň işewürleri daşary ýurtlaryň oňyn tejribelerini
peýdalanyp, bazar gatnaşyklaryna döwrebap tehnologiýalaryny ornaşdyr
ýarlar. Munuň özi bütin dünýäde giňden ýaýran we netijeliligi subut edilen
ugurlardyr.
Hormatly Prezidentimiz «Iň ýönekeý hasaplamalara görä, 2045-nji ýy
la çenli bütin dünýä boýunça 100 milliarddan gowrak enjam intern et ulga
myna birikdiriler» diýip belledi.
Arag atn aş yk pud agyn y ösd ürm ek üçin döwl et Başt ut anym yz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça ýurdumyzda netije
li çäreler geçirilýär. Bu bolsa milli ykdysadyýetimizi has-da kuwwatlan
dyrýar. Raýatlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesi üçin aňrybaş şertleriň döredil
megi bilen baglanyşykly meseleler hemişelik üns merkezinde saklanýar.
Hormatly Prezidentimiz şäher hojalygynyň ähli ulgamyny kämilleşdirmek,
işleriň awtomatlaşdyrylmagyna mümkinçilik berýän täze tehnologiýalary
ornaşdyrmak we şäheriň sanly ulgamynyň işjeňleşdirilmegine goldaw ber
mek boýunça alnyp barylýan işleriň yzygiderli gözegçilikde saklanmalydy
gyny tabşyrýar.
Türkmenistanda 2025-nji ýyla çenli döwür üçin işlenip taýýarlanylan
sanly ykdysadyýeti ösdürmek Konsepsiýasynyň durmuşa geçirilmegi ähli
pudaklarynyň we döwlet dolandyryş edaralarynyň tehnologik taýdan ut
gaşdyrylmagyny, ýurdumyzyň ägirt uly serişde we önümçilik mümkinçi
likleriniň esasynda ykdysady bilimiň kämilleşdirilmegini üpjün eder. Milli
ykdysadyýetimiz üçin hil taýdan täze tapgyra geçmek döwlet Baştutany
myz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň senagat toplumynyň
bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen syýasatynyň üs
tünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde amal boldy. Sanlylaşdyrmak işleri
hususan-da, ýangyç-energetika we obasenagat toplumlarynda we beýleki
pudaklarda has-da işjeň dowam edýär. Dünýä hojalyk gatnaşyklaryna neti
jeli goşulyşmagy, özara peýdaly söwda-ykdysady we maýa goýum gatna
şyklarynyň işjeňleşdirilmegi ýaly ugurlar ýurdumyzyň geljekki ösüşi bilen
berk baglanyşyklydyr. Ylmy-tehniki ösüşiň çäklerinde özara gatnaşyklaryň
täze ugurlarynyň döremegi tutuş adamzat üçin möhüm meseleleriň ylala
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şykly çözgüdini işläp taýýarlamakda ähmiýetlidir. Durnukly ösüş maksat
laryna ýetmekde, ähli döwlet maksatnamalaryny we iri ykdysady taslama
lary, şeýle hem durmuş syýasatyny halkara derejesinde ösdürmekde sanly
tehnologiýanyň ähmiýeti ýokarydyr. Hut şonuň üçin hem hormatly Prezi
dentimiz ýurdumyzda telelukmançylyk tehnologiýalarynyň, onlaýn-bili
miniň we okatmagyň täze usullarynyň, elektron dolanyşygy gurallarynyň
ösdürilmegini höweslendirmegiň zerurdygyny belleýär.
Hojalyk, önümçilik we dolandyryş işleriniň sanlylaşdyrylmagy şäher
gurşawynda ilatyň isleglerini doly we gysga wagtda kanagatlandyrmaga
mümkinçilik berýär. Şeýle hem, kompýuter ylmy we maglumat-aragatna
şyk tehnologiýalary goşmaça iş orunlaryny üpjün edýär. Şunuň bilen bagly
lykda, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ähli ugurlarda
bolşy ýaly, sanly ykdysadyýet üçin işgärleriň hünär derejelerini ýokarlan
dyrmagynyň zerurdygyny belleýär.
Sanly ykdysadyýet matematikanyň we informatikanyň bir hünärde
jemlenmegi bolup, bu ugurda ykdysady işleriň seljermesi we çaklamasy
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň we matematiki möhletleriniň
esasynda geçirilýär. Bu hünär ugry ylmy tehniki ösüşiň beýleki ugurlary
bilen özara gatnaşykda bolup ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň onuň esasy
ugurlarynyň netijeli işlemegini üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Häzir
ki wagtda tehnologik innowasiýalar önümçiligiň dürli pudagyna giňden
ornaşdyrylýar. Şoňa görä-de, önümçiligiň usullary düýpgöter üýtgeýär.
Adamlaryň aň – bilime we iş endiklerine bildirýän talaplary artýar.
Gahryman Arkadagymyzyň özgertmeler maksatnamalary ylmyň we
tehnikanyň iň soňky gazananlaryna, sanly ulgama esaslanýar. Şol desgala
ryň önümçiligiň netijeli hereket etmeginde giň gözýetimli ýaş hünärmenle
riň ýetişdirilmeginiň möhüm ähmiýeti bolup milli bilim ulgamynyň öňünde
wajyp wezipeleri goýýar. Senagat taýdan ösüş diňe bir tehniki ösüş däl, ol
hökmany suratda jemgyýetiň we aýratyn adamyň ösüşidir.
Ösen döwletde, ösen jemgyýetde adamyň kämilleşmegi başarnykly
ylmly-bilimli hünärmen adamy ýetişdirmek esasy wezipeleriniň biri bolup
durýar. Hormatly Prezidentimiziň şu ugurda alyp barýan işleri dünýä nus
galykdyr.
Milli Liderimiz sanly we ykjam hyzmatlaryň ählumumy eleýeterliligini
üpjün etmegi möhüm wezipeleriň hatarynda görkezýär. «Türkmenistanyň
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Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap mer
kezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji
ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasynyň» çäk
lerinde ýurdumyzyň sebitlerini sanlylaşdyrmak işleri dowam edýär. Munuň
özi durmuş-ykdysady taýdan ösüşiň şerti bolup durýar.
Bu ugurda Türkmenistanyň toplan tejribesi diňe bir milli derejede däl,
eýsem, dünýä möçberinde ähmiýetlidir. Ýurdumyzyň gazanýan üstünlikleri
dünýäniň köpsanly ýurtlary we halkara bilermenleri tarapyndan uly gyzyk
lanma eýe bolýar. Şunlukda, syýasatçylar, jemgyýetçilik işgärleri, abraýly
halkara guramalaryň bilermenleri türkmen döwletiniň ýeten derejesini hor
matly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çuňňur oýlanyşykly
we häzirki döwrüň ýagdaýyna laýyk gelýän syýasatynyň anyk netijesidigi
ni nygtaýarlar.
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B. Iwanow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Maglumat ulgamlary» kafedrasynyň müdiri
A. Artykowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Maglumat ulgamlary» kafedrasynyň uly mugallymy
YKDYSADY MESELELERI ÇÖZMEKDE BigDATA
TEHNOLOGIÝASYNYŇ MÜMKINÇILIKLERI
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan – Bi
taraplygyň mekany» ýylynda Türkmenistanda hormatly Prezidentimiziň
öňdengörüjilikli hem-de parasatly syýasaty netijesinde ýurdumyzyň yk
dysadyýetiniň ähli pudaklarynda giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar.
Olaryň çäginde onuň dünýä tejribesini nazara almak bilen, milli ykdysady
ýetimiz häzirki zaman tehnologiýalary arkaly netijeli dolandyrylmalydyr.
Bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
kabul eden «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti
ösdürmegiň konsepsiýasy» 2019-njy ýylyň ilkinji günlerinden başlap dur
muşa geçirilip başlandy. Şeýle möhüm konsepsiýanyň kabul edilmegi Gah
ryman Arkadagymyzyň XXI asyrda adamzadyň öňünde duran meseleleriň
we olaryň çözgüdine has çuňňur we giňişleýin düşünýändigine şaýatlyk
edýär. Mähriban Arkadagymyzyň ähli amala aşyrylýan işleri ilki bilen ýur
dumyzyň halkynyň abadan hem parahat durmuşda ýaşamagyna gönükdi
rilendir. Bularyň ählisi bolsa diňe ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň durnukly
ösen ýagdaýynda ýokary derejede amala aşyrylyp bilner. Şonuň üçin hem
ýurdumyzyň ykdysadyýetinde ýüze çykýan ähli meseleleri öz wagtynda
netijeli çözülmelidir.
Häzirki zaman maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary uly ösüşe eýe
bolýar. Dünýä tejribesinde giňden ulanylýan maglumat tehnologiýalary
häzirki wagtda özüniň oňaýly netijeleri bilen tapawutlanýar. Ýurdumyzda
hem şol tehnologiýalardan baş alyp çykjak hünärmenleri taýýarlamak ile
ri tutulýan wezipeleriň hataryna girýär. Häzirki wagtda, Türkmen döwlet
ykysadyýet we dolandyryş institutynda şol ugur boýunça, ýagny, «Ykdy
sady kibernetika» hünäri boýunça ýaş hünärmenler taýýarlanylýar. Ykdy
sady kibernetika ugry boýunça hünärmenleri taýýarlamak matematika we
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ykdysady bilimiň kompýuter-maglumat usullaryny we tehnologiýalaryny
düýpli öwrenmek bilen utgaşdyrylmagyny göz öňünde tutýar. Ykdysady-matematiki usullaryna hünär taýdan eýe bolmak endikleri ýaş hünärmenle
re önümçilik hojalyk, maliýe, söwda işleriniň dürli ugurlarynda çözgütleri
işläp taýýarlamaga we kabul etmäge zerur bolan goşandy goşmaga müm
kinçilik berer. Şulary nazara almak bilen, ykdysady meseleri kibernetiki çe
meleşmäniň mümkinçiliklerini ulanyp, netijeli çözgütleri kabul etmek ýaş
hünärmenleriň paýyna düşýär.
Sanly ykdysadyýete geçilýän döwürde ykdysadyýetde ýüze çykýan äh
li meseleleri netijeli çözmek ýurdumyzyň ykdysady ösüşine uly täsir edýär.
Şol meseleleri kibernetiki çemeleşmegiň mümkinçilikleri arkaly çözmeklik
bolsa häzirki wagtda döwrüň talabyna laýyk gelýär.
Dolandyrmagyň kibernetiki çemeleşmeleri, kibernetika ulgamlarda iş
läp taýýarlamagyň usullary, neýrokibernetika, emeli intellekt we neýron
torlary, şeýle hem, ykdysady ulgamlaryň optimizasiýa modelleri we olaryň
ulanylyşy beýan edilýär, ýagny kibernetika belli bir derejede matematiki,
kompýuter we intellektual modelleri peýdalanmak esasynda dolandyryşyň
depginli ulgamlaryny barlamaga we optimallaşdyrmaga gönükdirilendir.
Häzirki wagtda maglumat jemgyýetiniň ösmegi bilen ykdysadyýetiň
dürli pudaklarynda ägirt uly göwrümde maglumatlar ýygnalýar. Telekeçi
likde, senagatda yzygiderli ýagdaýda kärhanany dolandyrmak üçin gerek
bolan tehnologik maglumatlaryň göwrümi, media maglumatlaryň göwrümi
artýar. Sanly ykdysadyýete geçilmegiň barşynda maglumat harytlarynyň
we hyzmatlaryna bolan isleg hem artýar. Müşderileriň isleglerini kanagat
landyrmak üçin kompaniýalar dürli derejede tertipleşdirilen, dürli çeşme
lerden alnan uly göwrümdäki maglumatlary analiz etmeli hem-de gaýtadan
işlemeli bolýarlar.
Soňky ýyllarda adamzat özüniň taryhyndan hem köp maglumatlary
döredip başlady. Her ýyl maglumatlaryň göwrümi ortaça alanyňda 40%
köpelýär. Bularyň hemmesi bolsa uly göwrümli maglumatlary tapmak,
seljermek, gaýtadan işlemek, saklanyşyny üpjün etmek üçin täze apparat
serişdeleriniň hem-de programmalarynyň ýüze çykmagy bilen şertlendiril
ýär. Maglumatlary saklamagyň bahasynyň aşak düşmegi netijesinde bolsa,
uly göwrümdäki maglumatlary saklamaga we seljermäge bolan mümkinçi
lik peýda boldy. Beýleki tarapdan bolsa adamyň kellesi beýle uly göwrüm
däki maglumatlary kompýuteriň tizliginde berip bilmeýär. Şu iki ýagdaýy
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göz öňünde tutmak bilen, uly göwrümdäki maglumatlary gaýtadan işleýän,
ondada az sanly nogsanlykly işleýän täze bir geljegi uly bolan tehnologiýa
nyň, ýagny BigData tehnologiýasynyň emele gelmegine getirdi.
BigData (iňlis sözünden gelip çykyp) – 2000-nji ýyllaryň ahyrynda
kemala gelen tertipleşdirilen we tertipleşdirilmedik uly göwrümli maglu
matlary gaýtadan işlemegiň usullarynyň, gurallarynyň, çemeleşmeleriniň
yzygiderligi (seriýasy). Şonuň üçin hem, BigData adalgasyna kesgitli uly
göwrümli maglumatlar diýip düşünmän, eýsem olary gaýtadan işlemegiň
usullary, ýagny maglumaty aýratynlykda gaýtadan işlemäge mümkinçilik
berýän usullar diýip düşünmelidir.
Bu usullary diňe bir uly göwrümli maglumatlara ulanman (mysal üçin,
internetiň hemme sahypalaryny özünde saklaýan), eýsem kiçi göwrümli
maglumatlarda hem ulanyp bolýar.
Uly göwrümli maglumatlar bilen işlemegiň usullary gerek bolan mag
lumatlaryň çeşmelerine mysal getireliň:
– Internetde ulanyjylaryň özüni alyp barşynyň loglary.
– Ulag kärhanalar üçin awtobuslardan gelýän GPS signallar.
– Bankyň ähli müşderileriniň geçirim amallary barada maglumatlar.
– Ägirt uly göni aragatnaşykda edilýän ähli söwdalar barada maglu
matlar we ş.m.
Maglumatlaryň çeşmeleriniň sany yzygiderli ösýär. Diýmek, olary
gaýtadan işlemegiň tehnologiýalaryna bolan isleg hem ýokarlanýar.
Uly göwrümli maglumatlar bilen işlemegiň ýörelgeleri:
Gorizontal masştablyk. Maglumatlar näçe köp bolsa-da – bu maglu
matlar bilen işleýän islendik ulgam giňeýän bolmaly.
Bökdençlige çydamlylygy. Uly göwrümli maglumatlar bilen işlemegiň
usullary bökdençlikleriň bolmagynyň ähtimallygyny göz öňünde tutmaly
hem-de ýüze çykaryp biljek ýagdaýlaryň hemmesini bilmeli.
Maglumatlaryň lokallygy. Uly ulgamlarda maglumatlar köp sanly ma
şynlarda ýerleşdirilen. Eger, maglumatlar bir serwerde ýerleşip, başga ser
werde gaýtadan işlenýän bolsa, onda bu gaýtadan işleme köp çykdajyly
bolýar. Şonuň üçin hem BigData-nyň gurluşynyň esasy ýörelgeleriniň biri
hem maglumatlaryň lokallygy ýörelgesi. Mümkin boldugyndan maglumat
lar şol bir serweriň içinde işlenilse amatly bolar.
1998-nji ýylda Jon Meşiniň üns bermedik adalgasy başga tehnologiýa
lara garanyňda XXI asyryň ykdysadyýetiniň hereketlendiriji güýjüne öw
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rüldi. Onda, BigData tehnologiýasy ykdysadyýete nähili täsir edýär? Onuň
dünýädäki tutýan orny nähili? Bar mesele dünýädäki maglumatlar ýylda
geometrik progressiýa boýunça köpelýär: 2011-nji ýylda maglumatlaryň
möçberi 1,8 Zettabaýt, 2012-nji ýylda 2,8 zettabaýt. 2020-nji ýylda bu sa
nyň 40 Zettabaýta çenli ösmegine garaşylýar.
BigData düşünjesi hökmünde diňe bir ýygnalan petabaýt göwrümdäki
maglumatlara düşünmeli däl, eýsem olary saklamagyň tehnologiýalaryna,
gaýtadan işlemeklige hem-de serwis hyzmatlara düşünmeli.
Adaty maglumatlar bazasy bilen uly göwrümli maglumatlaryň bazasy
nyň aratapawudy
Häsiýetnama
Maglumatyň göwrümi
Saklanylyşynyň görnüşi
Maglumatlaryň tertipleşdirilişi

Adaty maglumatlar
bazasy
10^9 gigabaýtdan
10^12 terabaýta çenli
Merkezleşdirilen
Tertipleşdirilen

Maglumatlaryň saklanylyşynyň Wertikal
we gaýtadan işlenilişiniň modeli
Maglumatlaryň özara täsiri
Güýçli

Uly göwrümli
maglumatlar bazasy
10^15 petabaýtdan
10^18 ekzabaýta çenli
Merkezleşdirilmedik
Ýarym tertipleşdirilen
we tertipleşdirilmedik
Gorizontal
Gowşak

Ylmyň çäklerinde beýle göwrümli maglumatlar bilen işlemek mämkin
däl ýaly görünýändir. Ýöne, bu öňde duran meseläniň göze görünýän böle
gidir. Eger has içgin garasak, onda ykdysadyýet bilen BigData özara berk
baglanyşyklydyr.
«McKinsey&Company» şereketiniň tassyklamagyna göra, BigDatany
ykdysadyýetde ulanmagyň esasy 4 sany usuly bar:
1. Aýdyň maglumaty döretmek.
2. Matematika esaslanan dolandyryş çözgütlerini kabul etmek.
3. Çylşyrymly analitikanyň hasabyna çözgütleri kabul etmekligi tizleş
dirmek.
4. Harytlaryň we hyzmatlaryň indiki neslini ösdürmek.
Ýene-de BigData hususy kärhanalaryň ösmegine hem-de bäsdeşligi
ne itergi berer. Uly göwrümli maglumatlaryň analizi önümçilik güýçleriniň
ösüşiniň esasy bolup çykyş eder. Mysal üçin bölek satuw edýän satyjy uly
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göwrümli maglumatlary doly derejede ulanmagy başarsa, onda onuň söw
dasyndan gelýän girdejini 60% artdyrmak potensialyna eýe bolýar. Ýöne,
bu ugurda işlenende ykdysadyýetiň pudaklarynda duş geljek meseleleriň
biri hem uly göwrümli maglumatlary seljermek üçin bu ugurdan baş çy
karýan hünärmenleriň ýetmezçiligidir. Mysal üçin, 2018-nji ýylda ABŞ-da
BigData bilen işläp bilýän 190 müň hünärmenleriň hem-de 1,5 mln. işe
würlik çözgütleri kabul etmek üçin analitik maglumatlary ulanyp bilijilik
ukyply dolandyryjylaryň ýetmezçiligi boldy. Ykdysadyýetde uly göwrümli
maglumatlaryň tehnologiýasy – bu diňe abstrakt düşünje bolman, eýsem
hakyky iş ýüzünde işleýän gural.
BigData – bu ykdysady prosesleriň bahalandyryş usullaryny düýpgöter
üýtgedip bilýän gural. Eýýäm häzir BigData bäsdeşligi hem-de önümçili
giň netijesini ösdürmeklige uly täsir edýär.
Uly maglumatlar – bu:
– Maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarda depginli ösýän göwrüm
li maglumatlaryň öndürijilikli, netijeli işläp taýýarlamagyň tehnologiýalar
we usullar topary.
– Hasaplaýyş toruň köpsanly düwünleri boýunça paýlaşdyrmagyň üz
nüksiz artýan şertlerinde tertipleşdirilen we tertipleşdirilmedik uly göw
rümli maglumatlaryň üstünde işlemegiň çemeleşmeleriniň, gurallarynyň
we usullarynyň tapgyry.
Uly maglumatlar tehnologiýasynyň esasy nyşanlary:
– Dürlülik – maglumatlara netijeli seljerme geçirmäge ýardam berýär.
– Göwrüm – (tehnologiýanyň esasy häsiýeti), ýagny öndürilen maglu
matlaryň möçberi potensialyny kesgitleýär.
– Tizlik – ýagny, talaba görä maglumatlar generirlenýär we işläp
taýýarlanylýar.
– Nyrhy – tehnologiýa ulanyjylar üçin ykdysady netijeliligi beýan
edýär.
– Anyklyk – ýygnalan maglumatlaryň hili bellibir derejede tapawutla
nyp biler. Takyk analiz ilkinji maglumatlaryň anyklygyna bagly.
– Çylşyrymlylyk – maglumatlary işläp taýýarlamagyň çylşyrymlylygy
onuň dürli çeşmelerden gelmegine baglydyr.
Seljerme üçin BigData tehnologiýasynda DataMining synpynyň usu
ly peýdalanylýar: assosiatiwlik (birleşme) düzgünleri öwretmek, maşyn
bilen öwretmek, statistik seljerme, R (maglumatlaryň üstünde statistik
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seljermeleri geçirmek we grafika bilen işlemek üçin programmirleme di
li), Weka (Waikato Environment for Knowladge Analysis, maglumatlary
seljermek üçin erkin programma üpjünçiligi), Predictiveanalytics (çakla
ma analitikasy).
Internet maglumatlaryna görä, BigData tehnologiýasy telekommunika
sion kärhanalarda we inžiniringde giňden peýdalanylýar. Ondan başga-da:
– maliýe ulgamynda – töwekgelçilikleriň çözgüdini tapmakda, müşde
rileriň pikirlerine seljerme bermekde;
– energetikada – (energiýanyň genetasiýasyna howanyň täsiri), «akyl
ly» sçýotçiklerden gelen maglumatlaryň seljermeli, energiýany jaýlarda ne
tijeli peýdalanmak üçin derňew infrastrukturasy;
– ylymda – nanomateriallary testirlenen mahalynda hiline baha bermek
üçin infrastrukturalar;
– E commerce – (satyn alyjylyk modelleri seljermek, özara kanallaryň
integrasiýasy, müşderileriň özlerini alyp baryşlaryny modelirlemek);
– transport – ýangyjy eltmäge peýdalanmaga howanyň täsiri;
– maglumat tehnologiýasynda – maglumatlaryň geçiş ulgamyna seljer
mede;
– telekomda – amallara we näsazlyklara seljermede peýdalanylýar.
BigData tehnologiýasynyň häsiýetleri, nyşanlary we tapgyrlary öwre
nilenden soňra onuň işleýşini funksional blok – shemasyny beýan etmek
bolar. Onda Uly maglumatlar tehnologiýasynda uly maglumatlary gözle
mek, maglumatlaryň üstünde işlemek we olary saklamak, maglumatlary
seljermek we peýdalanmak ýaly tapgyrlara bölmek bolýar. Ýene-de, belle
meli zat, ony peýdalanyjylar adamlar, işewür prosesler, korporatiw gurama
lar we käbir adamlaryň topary bolup biler.
BigData tehnologiýasynyň ornaşdyrylmagy dolandyryşda maglumat
laryň aýdyňlygyny we elýeterliligini üpjün etmek bilen kärhanalaryň işini
ýeňilleşdirmekde, çaklamalary, ulanyjy häsiýetli seljermeleri ya-da käbir
beýleki has kämil, maglumatlardan ýa-da käbir ýagdaýlarda maglumatla
ryň belli bir köplüginden netije alyp bilýän seljerme usullaryny aňlatmakda
ähmiýeti uludyr.
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S. Diwanow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
“Ykdysadyýet we hukuk” kafedrasynyň uly mugallymy
B. Goçmyradow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
“Ykdysadyýet we hukuk” kafedrasynyň mugallymy
DÖWREBAP KONSTITUSION
ÖZGERTMELER
Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda
amala aşyrylýan oňyn özgertmeleriň netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bi
tarap döwletimiz dünýäde ykdysady taýdan ösen, kuwwatly döwletleriň
hataryna çykmak babatynda güýçli depginde öňe ilerlerýär. Bedew bady
bilen öňe barýan ýurdumyz ösüşiň hil taýdan täze, belent sepgitlerine tarap
okgunly öňe barýar.
Döwletimiziň Esasy Kanunynda bellenişi ýaly, mähriban Watanymy
zyň ykdysadyýetinde häzirki zaman bazar gatnaşyklaryna geçilmeginiň we
raýat jemgyýetiniň gymmatlyklarynyň durmuşa ornaşdyrylmagynyň, Türk
menistany ykdysady, syýasy we medeni-durmuş taýdan ösdürmek boýunça
gazanylýan üstünlikleriň gözbaşynda ýurdumyzda alnyp barylýan syýasa
tyň, amala aşyrylýan belent işleriň durýanlygyny duýmak buýsançlydyr.
Ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyrynda yglan eden bagtyýarlyk döwrümiz
de döwletimiziň jemgyýetçilik we döwlet-syýasy gurluşyny kämilleşdir
mek, bazar ykdysadyýetine doly geçmek baradaky belent özgertmeleriniň
konstitusion hukuk esaslary üpjün edilýär.
Dünýä ykdysadyýetiniň barha çylşyrymlaşýan, döwletleriň, sebitleriň
ykdysadyýetleriň biri-birine baglanyşygynyň günsaýyn artýan döwründe,
islendik döwletiň ykdysady derejesini açyp görkezýän ykdysadyýet, ma
liýe, hususy eýeçilik, zähmet, durmuş taýdan üpjünçilik, pul, bazar gatna
şyklary ýaly düşünjeler döwletiň Konstitusiýasynyň düzgünleşdirýän esasy
kadalaşdyryjy düşünjelerine öwrüldi we her bir döwletiň Konstitusiýasyn
da tutuş bir bap hökmünde beýan edilip berkidilýär.
Türkmenistanyň Konstitusiýasynda hem ýurduň ykdysadyýetine ba
gyşlanan VII Ykdysadyýet we maliýe-karz ulgamy atly bölüm bolup, ol
özünde alty sany maddany jemleýär. Esasy Kanunymyzyň 134-nji mad
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dasynda «Türkmenistanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklary ýörelgelerine
esaslanýar.
«Döwlet telekeçiligi höweslendirýär we goldaýar, kiçi we orta işewür
ligiň ösmegine ýardam edýär» diýlip kesgitlenilýär. Konstitusiýamyzyň
12-nji maddasyna laýyklykda, eýeçilik eldegrilmesizdir. Kanunda gadagan
edilen usul bilen edinilen eýeçilikden başga eýeçiligiň muzdsuz alynmagy
na ýol berilmeýär.
Döwletimiz her bir raýatyň ykdysadyýetimiziň aýrylmaz bir bölegi
hökmünde ösmegine, halal baýamagyna giň mümkinçilikleri, döwlet ta
rapyndan goldawlary, maksatnamalary işläp taýýarlaýar we durmuşa ge
çirýär, her bir hukuk gatnaşygynyň goragly bolmagyny ileri tutulýan ugur
hökmünde kesgitleýär.
Milli Liderimiz «Biz demokratik, hukuk we dünýewi gurluşyny saýlap
alyp, özygtyýarly we erkin ösüş ýoluna ynamly gadam basdyk, çünki biziň
ýurdumyzda döwlet adam üçindir» diýip ynamly bellemek bilen, ýurtda ka
nunçylygy kämilleşdirmekde iň gowy dünýä tejribesinden, halkara ölçegle
rinden ugur almagy we halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna
eýermegi nygtaýar.
Her bir ösen döwletiň ykdysadyýetiniň özenini berk hem adalatly ka
nunlar, ýurduň Konstitusiýasy berkidýär. Konstitusiýa sözi «сonstitutio»
diýen latyn sözünden emele gelip, «gurmak, dikeltmek, döretmek» diýme
gi aňladýar.
Türkmenistanyň Konstitusiýasy – jemgyýetçilik we döwlet gurluşynyň
esaslaryny, häkimýetiň wekilçilikli edaralarynyň döredilmeginiň, işlemegi
niň tertibini hem-de ýörelgelerini, saýlawlar we sala salyşyklar ulgamynyň
gurluşyny, adamyň we raýatyň esasy hukuklaryny, azatlyklaryny we borç
laryny, döwlet we ýerine ýetiriji häkimýetiň şahalarynyň gurluşyny, wezi
peli adamlaryň ygtyýarlyklaryny kesgitläýän döwletiň Esasy Kanunydyr.
Konstitusiýa – iň ýokary hukuk güýjüne eýe bolan möhüm hukuk na
masy bolup, döwletiň Esasy Kanuny hasaplanýar. Konstitusiýanyň hukuk
esasy – onuň kadalarynyň beýleki kanunlaryň we kadalaşdyryjy hukuk na
malarynyň kadalaryndan ileri tutulmagydyr. Şoňa görä-de, Konstitusiýa
hukugyň baş çeşmesi we milli kanunçylygyň esasy hasaplanýar.
Konstitusiýanyň beýleki kanunlardan aýratynlygy onuň gös-göni halk
tarapyndan ýa-da halkyň adyndan kabul edilmegidir we wajyp hukuk gat
naşyklaryny kadalaşdyrýanlygydyr. Konstitusiýada berkidilen kadalar we
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düzgünler gös-göni hereket edýär. Kanunlar, döwlet edaralarynyň we we
zipeli adamlaryň beýleki hukuk namalary Konstitusiýa esasynda we şoňa
laýyklykda kabul edilýär. Konstitusiýada we kanunlarda görkezilen düz
günler biri-birine gabat gelmedik ýagdaýynda, Konstitusiýanyň düzgünleri
ulanylýar.
Konstitusiýanyň kadalary döwletiň çägindäki ähli döwlet edaralary, ra
ýatlary, ýuridik taraplar, şeýle hem döwletiň çäginden daşda bolýan edara
lary, raýatlary üçin hökmandyr. Daşary ýurt döwletleri we halkara gurama
lary döwletiň Konstitusiýasynyň halkara hukugynyň umumy ykrar edilen
kadalaryna we ýörelgelerine ters gelmeýän kadalaryna hormat goýmalydyr.
Türkmenistanyň Konstitusiýasynda umumyadamzat gymmatlyklary
hökmünde kesgitlenen hem-de dünýä bileleşigi tarapyndan umumy ykrar
edilen ähli ýörelgeler bilen bir hatarda türkmen halkynyň gadymdan gelýän
asylly däp-dessurlary öz beýanyny tapýar. Döwletimiz ata-babalarymyzyň
agzybir, parahat we oňşukly ýaşamagy ündän wesýetlerine wepalylygy
myzy we umumadamzat gymmatlyklaryna ygrarlylygymyzy beýan edip,
Esasy Kanunymyzyň 4-nji maddasynda «Türkmenistanda jemgyýetiň we
döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr. Adamy goramak, goldamak we
oňa hyzmat etmek döwlet häkimiýet edaralarynyň baş wezipeleridir» diýip
konstitusion tertipde Esasy Kanunymyzda beýan etdi we Watanymyzyň hä
zirki we geljekki ykbaly üçin jogapkärligimizden ugur alyp, adamy jemgy
ýetiň we döwletiň iň gymmatly hazynasy diýip ykar etdi.
Bu gün biz – türkmen halky milli Liderimiziň daşyna has jebisleşip,
täze konstitusion özgertmeleri geçirmeklige gadam basdyk. Arkadag Pre
zidentimiz 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda ýokary guramaçylyk de
rejesinde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisinde
ýurdumyzyň kanun çykaryjy edarasy bolan Türkmenistanyň Mejlisiniň
işini mundan beýläk hem kämilleşdirmek, ony döwrüň talaplaryna laýyk
getirmek maksada bilen «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler
we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem-de
umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion topary döretmek we onuň düzü
mini tassyklamak hakynda» Permana gol çekdi. Belent maksada ýetmek,
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna döwrebap, kämil üýtgetmeleri we goş
maçalary taýýarlamak maksady bilen, 2019-njy ýylyň 16-njy oktýabrynda
Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň ýanynda Türkmenistanyň Kons
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titusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça gelip gowuş
ýan teklipleri öwrenmek hem-de umumylaşdyrmak boýunça iş toparyny
döretmek barada Türkmenistanyň Mejlisiniň karary kabul edildi.
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň hukuk ýagdaýynyň kämilleşdi
rilmegi we onuň Türkmenistanyň Mejlisi bilen wekilçilikli kanun çyka
ryjy häkimýetiň wezipelerini amala aşyrýan edaralaryň ulgamyna goşul
magy bilen baglylykda, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri
we goşmaçalary girizmek boýunça Türkmenistanyň Mejlisinde döredilen
iş toparynyň maslahatlary yzygider geçirilýär, onda halk köpçüliginden,
ministrliklerden, edaralardan, kärhanalardan, jemgyýetçilik birleşmelerin
den, zähmetkeşler köpçüliginden, raýatlardan gelýän teklipler, bu ugurdaky
dünýä tejribesi öwrenilýär, onda dünýäniň köp ýurtlarynda iki palataly par
lament ulgamynda toplanan oňyn tejribe, milli ýörelgelerimize, ata-babala
rymyzdan galan döwleti dolandyrmak baradaky asylly däp-dessurlarymyza
uly üns berilýär.
Hormatly Prezidentimiz 2020-nji ýylyň 29-njy ýanwarynda geçiren
Konstitusion toparyň 3-nji maslahatynda ýurdumyzyň kanun çykaryjy eda
rasynyň düzümini üýtgetmek, ygtyýarlyklaryny giňeltmek we işini mundan
beýläk-de kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleriň netijesinde taý
ýarlanan «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary
girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasyny
ara alyp maslahatlaşmagy we seljermegi teklip etdi.
Arkadag Prezidentimiz Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetme
leriň we goşmaçalaryň girizilmegi bilen bagly dörejek giň özgertmeleriň
ýurdumyzy mundan beýläk-de ösüşiň belent derejesine ýetirjekdigini, gel
jekki nesillerimiziň asuda asmanymyzyň astynda parahat durmuşda ýaşap,
Türkmenistan döwletimizi dünýäniň ykdysady taýdan ösen döwletleriniň
hataryna goşjakdygyny nygtady. Şeýle hem, hormatly Prezidentimiz Türk
menistanyň Konstitusiýasyna girizilmegi teklip edilýän üýtgetmeleriň we
goşmaçalaryň halkymyzyň demokratik kadalaryna laýyk gelýändigini aý
dyp, Esasy Kanunymyzda beýan ediljek her bir kadalaryň üstünde içgin
durup geçdi.
Hormatly Prezidentimiz halkara tejribesine salgylanyp ýurdumyzyň
Parlamentini Milli Geňeş diýip atlandyrmagy, Türkmenistanyň Milli Ge
ňeşiniň (Parlamentiň) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçi
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likli edara bolmalydygyny, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palatadan
– Halk Maslahatyndan we Mejlisden ybarat bolup durmalydygyny, Halk
Maslahatynyň döwletiň dolandyryş-çäk birlikleriniň ilatynyň wekilçiligini
üpjün edýän palata boljakdygyny belläp, Halk Maslahatynyň düzümine her
welaýatdan we Aşgabat şäherinden sekiz agzanyň welaýat, Aşgabat şäher
halk maslahatlarynyň mejlislerinde gizlin ses bermek arkaly saýlanylma
lydygyny, şeýle hem döwlet we jemgyýetçilik işleriniň dürli ugurlarynda
aýratyn hyzmatlary bitiren, abraýly raýatlaryň sekizisiniň Türkmenistanyň
Prezidenti tarapyndan Halk Maslahatynyň agzalygyna bellenilmelidigi ba
radaly demokratik ýörelgeleri Esasy Kanunymyza girizmegi teklip etdi.
Milli Liderimiz Konstitusion toparyň maslahatynda Milli Geňeşiň
palatalaryny emele getirmegiň, olaryň her biriniň ygtyýarlyklaryny aýra
tynlykda kesgitlemegiň hukuk esaslaryny berkidýän anyk kadalar barada
aýtmak bilen, olaryň Türkmenistanyň Konstitusiýasynda beýan edilme
gi iki palatanyň sazlaşykly işlemegine şert döretjekdigini belledi. Şeýle
hem, hormatly Prezidentimiz Göroglydan, Oguz han atamyzdan, Mag
tymguly Pyragydan we taryhda öçmejek yz galdyran parasatly, asylly
ata-babalarymyzdan galan jemgyýeti dolandyrmak baradaky bahasyna
ýetip bolmajak tejribeden, nesihatlardan ugur alyp, Halk Maslahatynyň
agzalygyna dalaşgäriň 30 ýaşy dolan, ýokary bilimli, soňky on ýylyň do
wamynda Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatynyň
5 ýyl möhlete saýlanyp we bellenip bilinýändigi baradaky Halk Maslaha
tynyň agzalygyna bildirilýän belent hem-de jogapkärçilikli talaplar, şol
bir adamyň bir wagtda hem Halk Maslahatynyň agzasy hem-de Mejlisiň
deputaty bolup bilmeýändigi baradaky demokratik teklipleri orta atdy. Bu
teklipler geljekde jemgyýetimizi täze demokratik ýörelgeler bilen baýlaş
dyrmakda, demokratik başlangyçlaryň we adalatlylygyň üpjün edilme
ginde möhüm orny eýelär.
Milli Liderimiziň Halk Maslahatynyň agzalygyna we Mejlisiň depu
tatlygyna dalaşgär hödürlenilýän adamyň Türkmenistanyň Ministrler Ka
binetiniň agzasy, häkim, arçyn, kazy, prokuror wezipesini eýeleýän bolsa,
ol öz-özüni aýyrmalydygy hakynda ýa-da saýlanylan halatynda eýeleýän
wezipesinden, agzalygyndan boşamaga niýetiniň bardygy hakynda degişli
welaýat halk maslahatyna, degişli saýlaw toparyna ýazmaça habar berme
lidigi, bu kadanyň ýerli halk maslahatynyň ýa-da Geňeşiň agzasy bolup,
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Mejlisiň deputatlygyna dalaşgär hödürlenilýän adama hem degişlidigi ba
radaky demokratik we ynsanperwer teklipleri Türkmenistanyň Konstitusi
ýasyna girizilýän teklipleriň arasynda öz beýanyny tapar we giň halk köp
çüligi tarapyndan gyzgyn goldanýar.
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna girizilmek barada berilýän teklip
lere laýyklykda, Halk Maslahatynyň agzalygyna dalaşgärleri hödürlemek
hukugy welaýat halk maslahatlaryna degişlidir. Halk Maslahatynyň agzaly
gyna dalaşgärleri syýasy partiýalar, raýatlar toparlary welaýat, etrap, şäher
halk maslahatlarynyň agzalygyndaky wekilleriniň üsti bilen hödürläp biler
ler. Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary göni däl saýlaw hukugy
nyň esasynda welaýat halk maslahatlarynyň mejlislerinde gizlin ses bermek
arkaly geçiriler.
Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary Türkmenistanyň Prezi
denti tarapyndan belleniler we Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryndan soň
geçiriler. Halk Maslahatynyň agzalygyna türkmeniň iň mynasyp ogul-gyzy
saýlanar we bellener. Saýlanan we bellenen Halk Maslahatynyň agzalary
türkmen döwletiniň, türkmen halkynyň bähbitlerini, hukuklaryny, azatlyk
laryny ýokary derejede üpjün ederler.
«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda kabul ediljek Esasy
Kanunymyza giriziljek üýtgetmeler we goşmaçalar metbugatda çap edilip,
giň halk köpçüligi bilen ara alyp maslahatlaşylar, her bir türkmeniň Esasy
Kanunymyz baradaky ýürek owazy diňlener we halkyň sesi bilen döwrüň
talabyna, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna we dünýä
tejribesine laýyk gelýän iki palataly ulgama geçmeklige giň ýol açjak Türk
menistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bara
daky Konstitusion Kanun Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky
mejlisinde halkyň adyndan kabul ediler.
Sanly ykdysadyýet sanly maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň
peýdalanmagyna esaslanýan ulgam bolup durýar.
Başgaça aýdanymyzda, sanly ykdysadyýet elektron işewürligi we
elektron täjirçiligi bilen baglanyşykly, sanly tehnologiýalara esaslanýan
ykdysady işdir.
Şu nukdaýnazardan, «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly
ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» üstünlikli durmuşa geçiril
megi bilen ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň mundan beýläk hem ýokary dep
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ginler bilen ösmegini kepillendirer. Häzirki wagtda, Türkmenistanyň karz
edaralarynda pul dolanyşygynyň netijeliligini ýokarlandyrmak, bank kart
lary boýunça milli we halkara töleg ulgamynyň gerimini giňeltmek, nagt
däl hasaplaşyklary has-da ýaýbaňlandyrmak boýunça giň gerimde işler al
nyp barylýar. Hususan-da, bank kartlarynyň, ornaşdyrylan terminallaryň,
bankomatlaryň sany, şeýle hem Internet bank, Mobil bank ulgamlarynyň
üsti bilen amal edilýän nagt däl hasaplaşyklaryň möçberi ýylsaýyn artýar
(ýaşaýyş jaý jemagat hyzmatlar üçin tölegler).
2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde ýokary gura
maçylyk derejesinde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji
mejlisinde Arkadag Prezidentimiz «Türkmenistanyň hukuk ulgamyny ös
dürmekde we Esasy Kanuny kämilleşdirmekde biz iň gowy dünýä tejri
besinden, halkara ölçeglerinden ugur almalydyrys we halkara hukugynyň
esas goýujy kadalaryna eýermelidiris. Biz eziz Watanymyz Türkmenista
nyň ajaýyp geljegini üpjün etmegiň bähbidine, durmuş-ykdysady ösüşiň
strategik ugurlaryny siz goldarsyňyz diýip umyt edýärin» diýip jemledi.
Elbetde, Arkadag Prezidentimiz, türkmen halky Siz bilen bellelikde, el-ele
berip, hukuk we dünýewi türkmen jemgyýetini, ykdysady taýdan ösen, hal
kynyň ýaşajyş derejesi has ýokary Türkmenistan döwletini dünýä derejesi
ne galdyrar.
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M. Majekowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Maliýe» kafedrasynyň uly mugallymy
MILLI YKDYSADYÝETIŇ ÖSÜŞINDE
MALIÝE BAZARYNYŇ ÄHMIÝETI
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň
alyp barýan adyl syýasaty esasynda ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň
her bir pudagynda ösüş gazanylýar, ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-dur
muş şertleriniň gowulandyrylmagy we olaryň bolelin ýaşamagy üçin
oňaýly şertler döredilýär.
Ýurdumyzda maliýe bazaryny ösdürmek boýunça toplumlaýyn işleriň
amala aşyrylýandygy muňa aýdyň subutnamadyr. Hormatly Prezidentimiziň
baştutanlygynda Türkmenistanda netijeli maýa goýum syýasatynyň amala
aşyrylmagy, ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda oňyn özgertmeleriň durmuşa
geçirilmegi, hususy eýeçiligiň we telekeçiligiň ösmegine döwlet tarapyn
dan goldawyň berilmegi, jemgyýetde ykdysady garaýyşlaryň kämilleşmegi
milli gymmatly kagyzlar bazaryny ösdürmek üçin oňyn şertleri döredýär.
Türkmenistanda gymmatly kagyzlar bazaryny döretmek babatynda häzirki
wagtda uly işler alnyp barylýar, onuň kanunçylyk binýady emele getiril
ýär, bu ugurdaky toplumlaýyn döwlet maksatnamalary üstünlikli durmu
şa ornaşdyrylýar. Ýurdumyzyň maliýe bazarynyň möhüm düzüm birligine
öwrüljek «Aşgabat gazna biržasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň
kämil derejede hereket etmegi boýunça uly işler alnyp barylýar.
Ykdysadyýetiň döwrebaplaşdyrylmagy ykdysady ösüşiň depgininiň
çaltlanmagynyň, jemgyýetiň ykdysady we maliýe gurluşynyň özgerdilme
giniň, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagynyň
şertlerinde ýurduň täze tehnologik tapgyra gadam basmagyny, önümçilik
mümkinçilikleriniň düýpgöter artdyrylmagyny aňladýar.
Islendik ýurduň ykdysadyýetiniň anyk bir döwürde üstünlikli döwrebap
laşdyrylmagy, onuň ykdysadyýeti gowşak ösen ýurtdan öňdebaryjy we kuw
watly döwlete öwrülmegini üpjün edýär. Ykdysady edebiýatlarda bu ýagdaýy
«ykdysady täsinlik» diýen adalga bilen atlandyrylýar. Dünýäde «ykdysady
täsinligi» amala aşyrmagy başaran döwletlere aýdyň mysal hökmünde Ýapo
niýa, Günorta Koreýa, Singapur, Hytaý ýaly ýurtlary görkezmek bolar.
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Bu ýurtlaryň «ykdysady täsinligi» başdan geçiren döwründe alyp baran
ykdysady syýasatyny içgin seljermek arkaly, olaryň arasynda ýakyn meň
zeşlikleriň bardygyny ýüze çykarmak mümkindir. Seljermelerden görnüşi
ýaly, ykdysadyýeti üstünlikli döwrebaplaşdyrmak üçin, pul üpjünçiligini
ösdürmek, toplamak kadasynyň ýokary derejede saklanmagy, ykdysadyýe
tiň karz serişdeleri bilen üpjünçiliginiň artdyrylmagy, göterim derejesiniň
pese düşürilmegi, hümmetsizlenmä garşy gönükdirilen syýasatyň üstünlikli
alnyp barylmagy, amatly pul syýasatynyň amala aşyrylmagy, ykdysadyýete
düşýän salgyt ýüküniň peseldilmegi, şeýle hem, maliýe bazarynyň ösdüril
megi ýaly şertleriň uly ähmiýetiniň barlygyny belläp bileris.
«Ykdysady täsinligi» amala aşyran ýurtlaryň tejribesi ykdysadyýetiň
netijeli döwrebaplaşdyrylmagy üçin degişli döwürde maýa goýum işjeňli
giniň ýokary derejede saklanmagynyň esasy şertleriniň biri bolup durýan
dygyny görkezýär. Häzirki döwürde Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçy
lygynda ýurdumyzda işjeň maýa goýum syýasaty alnyp barylýar. Taryhy
nukdaýnazardan gysga döwrüň içinde Türkmenistanda iri möçberli maýa
goýum taslamalarynyň ýüzlerçesi üstünlikli amala aşyryldy. Munuň özi se
nagatyň tutuş düzümini düýpli üýtgedip gurmaga giň ýol açdy, täze ösüş
sepgitlerini ynamly özleşdirmäge oňyn mümkinçilikleri berdi.
Bu ugurda gazanylýan oňyn öňegidişlikler halkymyzyň ýaşaýyş-dur
muş abadançylygyny üpjün edýär, adamlaryň durmuş hal-ýagdaýynyň ýo
karlandyrylmagyna ýardam berýär. Ýurdumyzyň kartasynda täze döwrebap
ilatly ýerler peýda bolýar, şäherleriň we obalaryň durkunda häzirki zaman
şähergurluşyk-binagärlik äheňleri aýdyň duýulýar, türkmen jemgyýetiniň
şöhratly taryhynyň aýdyň sahypasyny açan ajaýyp döwrümiziň buýsançly
nyşanyna öwrülen paýtagtymyz Aşgabat bolsa, dünýäniň iň gözel hem aba
dan paýtagtlarynyň birine öwrüldi.
Senagat we medeni-durmuş maksatly, ulag infrastrukturasyna degişli bo
lan iri desgalaryň ýüzlerçesiniň gurlup ulanmaga girizilmegi sebitleriň, döwlet
leriň we yklymlaryň arasynda ýygjam ykdysady aragatnaşygy ýola goýmaga
ýardam berýär, milli ykdysadyýetiň bütindünýä ykdysady giňişligine ynamly
aralaşmagyna uly mümkinçilikleri döredýär. Kämil maýa goýum syýasatynyň
üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde döwletimiziň ykdysadyýetini düýpli
diwersifikasiýalaşdyrmakda guwandyryjy öňegidişlikleri gazanmak başardýar.
Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde düýpli maýa goýumlaryň jemi
içerki önümiň möçberindäki paýy durnukly derejede saklanýar.
18. Sargyt № 2692

273

Ösen ýurtlaryň taryhy tejribesinden görnüşi ýaly, häzirki zaman şert
lerde maýa goýumlar ykdysady ösüşi üpjün etmegiň, ylmy-tehniki ilerle
mäniň iň täze gazananlaryny ornaşdyrmagyň, hojalyk işiniň ähli derejele
rindäki mukdar we hil görkezijilerini gowulandyrmagyň wajyp serişdesi
bolup çykyş edýär. Şunda, maýa goýum amallaryna maýadarlary mümkin
boldugyça giň gerimde çekmek möhüm talaplaryň biri hökmünde orta çyk
ýar. Bu meseläni çözmekde ýokary netijeli maliýe bazaryna uly ähmiýet
berilýär. Häzirki döwürde dünýä ýüzünde karz maýasy, dürli maliýe gu
rallary giňden peýdalanylýar. Olar döwletiň senagat kuwwatyny artdyrma
gyň we durnukly ykdysady ösüşi gazanmagyň ygtybarly binýadyny düzýär.
Öňdebaryjy innowasiýalar esasynda ýokary depginde ösýän ykdysadyýete
gönükdirilen durnukly maliýe bazaryny kemala getirmek şu günüň möhüm
meseleleriniň biri bolup durýar.
Islendik maýa goýum amala aşyrylýan görnüşine garamazdan, ykdysa
dyýetiň hakyky böleginiň maliýe ulgamy bilen özara bagly bolup durýan
lygy sebäpli, ykdysady ösüşe oňyn täsir edýär (1-nji surat).
Ykdysadyýetiň hakyky we maliýe bölekleriniň özara
baglanyşygynda maliýe bazarynyň orny
Hakyky bölek

Maýa goýumlar

Maliýe
bazary

Maliýe bölegi
1-nji surat
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Ykdysady ösüş

Bu arabaglanyşyk döwletiň ornunyň anyk kesgitlenmegi, düzümleýin
üýtgeşmelerde daşary ýurt we milli maýa goýumlaryň oýlanyşykly utgaşdy
rylmagy, hususy telekeçiligiň ösdürilmegi we ilatyň süýşürintgileriniň maýa
goýumlardaky udel agramynyň artdyrylmagy netijesinde has-da güýçlenýär.
Senagat taýdan ösen ýurtlaryň ХХ asyryň soňky onýyllygyndaky tejri
besinden belli bolşy ýaly, gymmatly kagyzlaryň emissiýasy goşmaça maýa
goýum serişdelerini çekmegiň has bähbitli we oňaýly usuly bolup durýar.
Dünýäde maliýe bazarynyň ösüşiniň häzirki zaman tapgyrynyň seljeril
megi, maliýe çeşmeleriniň toparlanmagynda we gaýtadan paýlanmagynda
gymmatly kagyzlar bazarynyň mehanizminiň ähmiýetiniň artýandygyna,
ykdysadyýetiň maliýe we hakyky bölekleriniň arabaglanyşygynyň pugta
lanýandygyna, şahsy taraplaryň barha köp böleginiň maliýe bazarlarynda
ky amallara süýşürintgileri ýerleşdirilmegi bähbitli we ýeterlik derejede yg
tybarly hasaplaýandygyna göz ýetirmäge mümkinçilik berýär.
Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýe
tini ösdürmekde amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň ýene biri hem, karz
edaralarynyň işiniň, ýagny banklaryň işiniň kämilleşdirilmegidir. Dünýäniň
ösen döwletleriniň baý tejribesine eýerip, ýurdumyzda maliýe bazaryny ös
dürmäge, şeýle hem, dünýä maliýe bazaryna işjeň goşulyşmaga degişli çä
releriň toplumy işlenilip düzülýär we üstünlikli durmuşa geçirilýär.
Banklar maliýe bazarynyň iň işjeň gatnaşyjylary bolup çykyş edýärler.
Häzirki zaman maliýe bazarlary çylşyrymly gurluşda bolmak bilen, pul ba
zaryny, karz bazaryny, gymmatly kagyzlaryň bazaryny, walýuta bazaryny
we beýlekileri öz içine alýar.
Gymmatly kagyzlar bazarynda banklar emitentleriň, maýadarlaryň we
bu bazaryň tejribeli gatnaşyjylary bolup çykyş edýärler.
Emitentler hökmünde banklar başlangyç bazarda hususy maýany dö
retmek we artdyrmak üçin paýnamalary ýerleşdirýärler, karz maýasyny
çekmek üçin obligasiýalary, bank sertifikatlaryny hem-de wekselleri çeki
len serişdeleriniň göwrümini giňeltmek üçin goýberýärler. Emitentler hök
münde banklaryň işi diňe bir hususy gymmatly kagyzlarynyň emissiýasyny
öz içine alman, eýsem, maýadarlaryň hukuklaryny amala aşyrmak boýunça
maksadalaýyk işi hem öz içine alýar: göterimleriň we diwidentleriň tölegle
ri; borçnamalaýyn gymmatly kagyzlary üzmekligi; paýdarlaryň bank işini
dolandyrmaklyga gatnaşmak üçin şertleri döretmek we emitent bankyň işi
barasynda maglumatlary bermek.
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Banklar maýadarlar hökmünde maliýe bazarynda özleriniň serişde
leriniň bir bölegini peýda almak maksady bilen ulanýarlar. Banklaryň işi
gymmatly kagyzlary satmak we satyn almak boýunça amallary geçirmekli
ge; gymmatly kagyzlary girewine almaklyga, şeýle hem, bank tarapyndan
maýadarlaryň hukuklaryny goramaklyk baradaky amallara gönükdirilýär.
Maliýe maýa goýumlaryň obýekti hökmünde diňe bir gymmatly kagyzlar
ulanylman, eýsem, daşary ýurt walýutasy, gymmat bahaly metallar, şeýle
hem gaýtadan ýüze çykýan gurallar ýaly maliýe aktiwleri ulanylýar.
Maýadarlar hökmünde maliýe bazarynda banklar ätiýaçlandyryş kom
paniýalary, pensiýa gaznalary ýaly iri maýadarlar bilen bäsleşýärler.
Maliýe bazarynyň ýokary hünärli gatnaşyjylary hökmünde banklar hü
när işiniň birnäçe görnüşini ýerine ýetirip bilýärler:
– brokerçilik işi – ynam bildirilen hökmünde şertnama esasynda gym
matly kagyzlar bilen raýat – hukuk geleşiklerini amala aşyrmak;
– dilerçilik işi – öz adyndan we öz serişdeleriniň hasabyna gymmatly
kagyzlary satyn almak – satmak geleşiklerini amala aşyrmak;
– gymmatly kagyzlary dolandyrmak işi – beýleki tarapa degişli bolan
gymmatly kagyzlaryň, pul serişdeleriniň dolandyrylyşyny öz adyndan tö
legli esasda amala aşyrmak, amallaryň netijesinde gelip gowşan girdejileri
dolandyrmak;
– kliring işleri – özara borçnamalary kesgitlemek we gymmatly kagyz
lar bilen üpjün etmek, olary hasaba almak we hasaplaşmak baradaky işler;
– goýum (depozitar) işler – gymmatly kagyzlaryň sertifik atlaryny sak
lamak, olary hasaba almak ýa-da gymmatly kagyzlara bolan hukugyň üýt
gemegi boýunça amala aşyrylýan hyzmatlar.
Ýurdumyzyň bank ulgamynyň maliýe bazaryna işjeň aralaşmagy bank
lary dolandyrmaklygy täze derejä çykarmaklygy, bank amallarynyň we
hyzmatlarynyň täze görnüşlerini müşderilere hödürlemekligi, bank marke
tinginiň işjeňligini ýokarlandyrmaklygy we bank hyzmatlaryny ilat arasyn
da giňden mahabatlandyrylmagyny talap edýär.
Bank ulgamynyň dünýä maliýe bazaryna işjeň goşulyşmagy bilen
ýurdumyzyň banklaryna dünýäniň ösen döwletleriniň baý tejribesini öw
renmeklige we bank önümçiligine giňden ornaşdyrmaga, ýokary netije
leri gazanmaga, kämil maliýe bazaryny kemala getirmäge we ösdürmäge
giň ýol açýar.
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Banklaryň maliýe bazaryna işjeň goşulyşmagynda hünärmenleriň hü
när taýýarlygyna aýratyn orun degişlidir. Bu babatda ýurdumyzda köp işler
durmuşa geçirilýär.
Munuň aýdyň mysalyny Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş
institutynda Dünýä maliýe bazary hünäriniň, Gymmatly kagyzlar bazary,
Baha kesmek işi, Ykdysady kibernetika, şonuň ýaly hem maliýe-bank ulga
mynyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmaga aýratyn üns berilýär
we öňegidişlikler gazanylýar.
Ýokarda agzalan işleriň döwrüň talabyna laýyk ösdürilmeginde, san
ly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy uly ähmiýete eýedir. Türkmenistanyň
Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan
ösdürmegiň Maksatnamasynda maliýe bazarlarynyň ösüşi babatda şeýle
diýilýär: «Daşary ykdysady ýagdaýyň ýaramazlaşýan, dünýäde ykdysady
çökgünligiň dowam edýän we sarp edijileriň düzüminde üýtgemeleriň bo
lup geçýän şertlerinde ykdysadyýeti diwersifik asiýalaşdyrmagy işjeň geçir
mek we içerki bazary özümizde öndürilen önümleriň hasabyna doldurmak,
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän
önümçilikleri döretmek, ýurduň maliýe bölegini kämilleşdirmek zerur bo
lup durýar.
Döwletiň gysga, orta we uzak möhletli gaznaçylyk borçnamalaryny
(obligasiýalaryny) çykarmak we maliýe bazarlarynda gaýtadan ýerleşdir
mek işleri dowam etdiriler. Bu bolsa ýurduň Döwlet býujetine goşmaça gir
dejileriň gelmegini üpjün etmek arkaly kämilleşdirmäge uly ähmiýet berler.
Maliýe bazary geljekde ösüşe eýe bolar. Dürli görnüşli gymmatly ka
gyzlaryň (aksiýalaryň, obligasiýalaryň, opsionlaryň) bazarlary giňeldiler».
Umuman, maliýe bazary ýurduň ykdysady ösüşini gazanmakda mö
hüm ähmiýete eýedir. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe
Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň maliýe ba
zaryny ösdürmek boýunça toplumlaýyn işler alnyp barylýar. Gymmatly
kagyzlar bazarynyň üstünlikli hereket etmegi, maýa goýum amallaryna
mümkin bolan ähli maýadarlary çekmeklige amatly şertleri döreder. Yk
dysadyýetiň hakyky böleginiň maliýe bölegi bilen ysnyşykly arabagla
nyşygynyň kämil usulda ýola goýulmagy, ýurdumyzda maýa goýum
işjeňliginiň ýokary derejede saklanmagyna, ykdysady ösüşiň depginini
çaltlandyrmaga we ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk hem
ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer.
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A. Garryýew,
D. Mowlamow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Ýokary matematika we informatika» kafedrasynyň uly mugallymlary
YKDYSADYÝETIŇ DEŇAGRAMLYLYK ÝAGDAÝA
GEÇIŞINIŇ MATEMATIKI SELJERMESI
Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen, Berkarar döwletimiziň
bagtyýarlyk döwrüniň her bir ýylynda ýurdumyzda Durnukly ösüş maksat
laryny amala aşyrmakda uly sepgitlere ýetilýär.
Milli Liderimiz tarapyndan başlangyç goýlan hem-de anyk işlerde öz
beýanyny tapan, oňyn özgertmeler syýasatynyň iňňän möhüm jähtleriniň
biri hem, bazar ykdysadyýetine täsir edýän syýasy gurallaryň arasynda
býujet-salgyt düzgünleşdirmeleriniň halkara kadalaryna we ýörelgelerine
laýyk getirilmegi ugrunda yzygiderli kämilleşdirilmegidir.
Meýilleşdirilýän çykdajylar öý hojalyklarynyň, şereketleriň, we döw
letiň harytlara we hyzmatlara sarp etjek çykdajylarynyň jemidir. Şereket
ler meýilleşdirilmedik maýa goýumlaryny alanda, hakyky çykdajylar bilen
meýilleşdirilýän çykdajylar gabat gelmän hem bilýär.
Eger meýilleşdirilýän çykdajylar E, sarp ediş C, maýa goýumlary I,
döwlet çykdajylary G bolsa, onda ýapyk ykdysadyýet üçin, meýilleşdiril
ýän çykdajylar:
E = C + I + G.
Eger girdeji Y, salgytlar T, salgytdan soňky girdeji Y–T, sarp edişe
bolan predel meýil c (0 < c < 1) bolsa, onda sarp ediş funksiýasy
C = c(Y – T)
görnüşde kesgitlenýär. Eger I = Ī, G = G we T = T diýip kabul etsek,
onda alarys:
E = c(Y – T ) + Ī + G.
Bu deňlemeden görnüşi ýaly, meýilleşdirilýän çykdajylar Y girdejiniň
funksiýasy bolýarlar. Bu ýerde Ī, G we T – eksogen (daşky) näbellileriň
berlen bahalary.
Meýilleşdirilýän çykdajylaryň girdejä baglylygyny grafikde şeýle şe
killendirýärler (1-nji surat):
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E
E = c(Y – T) + Ī + G

1

MPC

Y

1-nji surat

MPC sarp edişe predel meýil. Bu çyzygyň položitel ýapgytlygy bardyr.
MPC ýapgytlyk girdejiniň artmagy bilen, meýilleşdirilýän çykdajynyň nä
çe artjakdygyny görkezýär. Umuman položitel ýapgytlyk girdejiniň artma
gy bilen, meýilleşdirilýän çykdajylaryň artýandygyny görkezýär.
Girdejiniň artmagy bilen haryda bolan islegiň artmagy adaty ýagdaý
dyr. Emma, sarp edişe predel meýil MPC:
MPC > 1 bolup bilmez. Sebäbi gazananyňdan köp harçlap bolmaýar;
MPC = 1 bolsa, şu günki gazananyňy şu gün harçlamak bolar;
MPC = 0 bolsa, gazanman awtonom çykdajylary harçlamak bolar.
Eger hakyky (fakt) çykdajylar, meýilleşdirilýän çykdajylara deň bol
salar, ykdysadyýet deňagramlylyk ýagdaýynda bolýar diýip kabul edilýär.
Onda Y = E bolar. Bu deňleme (Y, E) koordinatalar ulgamynda birinji koor
dinata burçunyň bissektrisasyny aňladýar (2-nji surat):
E
Y

=

E

45°

2-nji surat

Y

Y = E we E = c(Y – T ) + Ī + G çyzyklary bir koordinatalar ulgamynda
gurup, alarys:
Bu iki çyzygyň kesişmesi bolan A nokat ykdysadyýetiň deňagramly
lyk nokadydyr (3-nji surat). Nähili ýol bilen ykdysadyýet deňagramlylyk
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ýagdaýa gelýär? Deňagramlylyk ýagdaýa geçilýän prosesde köp şereket
ler üçin ätiýaçlyklar uly rol oýnaýar. Eger şereketler, sarp edijileriň satyn
almak isleýän harytlaryndan köp haryt öndürseler, olar haryt-material äti
ýaçlyklary artdyrýarlar. Eger tersine, satyn alynjak harytlary az öndürseler,
onda şereketler öz ätiýaçlyklarynyň bir bölegini satýarlar. Ätiýaçlyklaryň
meýilleşdirilmedik üýtgemesi (azalmasy, köpelmesi) önümçiligiň derejesi
niň üýtgemesine getirýär:
E
Y

=

E

E=C

A

3-nji surat

+1+

G

Y

Eger milli girdeji deňagramlylyk ýagdaýdan ýokarky Y1 derejede bol
sa, onda bu ýagdaýa degişli meýilnamalaşdyrylan çykdajylar E1 bolar.
E1 < Y1 bolýandygyny grafikden aňsat görüp bolýar. Bu ýagdaýda şere
ketlere öndüren önümlerinden az satmaga mümkinçilik bar. Netijede, äti
ýaçlyklar artýar. Ätiýaçlyklaryň şeýle toplanmasy şereketleriň eýeleri üçin
meýilleşdirilmedik maýa goýumlary döredýär. Ätiýaçlyklaryň artmagy şe
reketden işçileriň çykarylmagyna we önümçiligiň kemelmegine getirýär.
Netijede, milli girdeji kemelýär. Şeýle proses, milli girdeji deňagramlylyk
ýagdaýa gelýänçä dowam edýär.
Eger milli girdeji deňagramlylyk derejeden kiçi Y2 derejede bolsa, onda
bu ýagdaýda E2 > Y2 bolar we şereket öndürilen önümlerden köp önüm sa
tarlar. Ätiýaçlyklar azalýar we şereketler işçileri işe köp alýarlar, önümçilik
artýar, milli girdeji artýar. Bu proses Y2 artyp, tä deňagramlylyk ýagdaýa
gelýänçä dowam eder. Ýokarda beýan edilen iki ýagdaýy grafikde şeýle
görkezýärler (4-nji surat).
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E

Y

Y1
E1
E2

Meýilleşdirilmedik
toplanma

E

=

Meýilleşdirilmedik
ätiýaçlyk toplanma
(inwestisiýa)

E

+
=C

Y2

G

1+

Deňagramlylyk
nokatdaky girdeji

45°
Y2

Y1

Y

4-nji surat

Umuman aýdylanda, meýilleşdirilýän maýa goýumlarynyň we býujet-salgyt syýasatynyň berlen derejesinde girdejiniň nähili kesgitlenýändigini
ykdysadyýetiň A deňagramlylyk nokadyna görä görkezilýändigi 3-nji su
ratda şekillendirilendir:
Y

=

E

E
B

E2 = Y2

∆G

∆Y
E1 = Y1

A

∆Y

45°

E1 = Y1 E2 = Y2
5-nji surat

Y

Býujet-salgyt syýasatyny häsiýetlendirýän G we T näbellilerdir. G
döwlet çykdajylarynyň we T salgydyň milli girdejiniň derejesine täsiriniň
matematiki modelini görkezip bolýar.
G döwlet çykdajylarynyň jemi çykdajynyň düzüjisi bolýanlygy üçin G
artanda girdejiniň berlen derejesinde meýilleşdirilýän çykdajylar artýarlar.
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Eger döwlet çykdajylary ∆G ululyga artsalar, onda meýilleşdirilýän çyk
dajylaryň çyzygy ýokary ∆G ululyga parallel süýşýändigne grafikde has
aýdyň göz ýetirip bolar (5-nji surat):
Grafikden görnüşi ýaly, girdejiniň ∆Y artyşy ∆G artyşdan ýokarydyr.
Diýmek, býujet-salgyt syýasaty milli girdejä multiplikatiw (köpeldiji) ne
tijeli täsir edýär.
∆Y/∆G ululyga döwlet çykdajylarynyň multiplikatory diýilýär. Bu ulu
lyk döwlet çykdajylarynyň bir birlik (1 manat, 1$ we ş.m.) artmagy bilen
milli girdejiniň näçe artjakdygyny görkezýär. ∆Y > ∆G bolýanlygy üçin
multiplikator 1-den uludyr.
Näme sebäpden býujet-salgyt syýasaty girdejä multiplikatiw täsir ed
ýär? Onuň esasy sebäbi has ýokary girdejiniň ýokary sarp edişe getirýänli
gidir. Sarp edişiň artmagy hem girdejini artdyrýar.
Eger G ululyk ∆G ululyga artsa, onda girdeji hem ∆Y ululyga artýar.
Girdejiniň artmagy sarp edişi MPC · ∆G ululyga artdyrar, bu ýerde MPC
sarp edişe bolan predel meýil. Sarp edişiň bu artmasy ýene-de çykdajylaryň
we girdejiniň artmagyna getirer. Girdejiniň ikinji artmasy MPC · ∆G bolar.
Bu artyş sarp edişiň MPC · (MPC · ∆G) artmasyna getirer we ş.m. Girdeji
bilen sarp edişiň arasyndaky şeýle geçiş tükeniksiz bolýar.
Jemleýji netije şeýle hasaplanýar:
∆Y = [1 + MPC + (MPC)2 + (MPC)3 + ...] · ∆G,
1
∆Y
= 1 + MPC + (MPC)2 + (MPC)3 + ... =
.
(1 – MPC)
∆G
Onda döwlet çykdajylarynyň multiplikatory

görnüşe eýe bolar.

∆Y
1
=
∆G 1 – MPC

1
1
∆Y
=
=
= 2,5 bolar. G bir bir
∆G 1 – 0,6 0,4
lik artsa deňagramlaşan girdeji 2,5 birlik artar.
Indi salgytlaryň ∆T üýtgemesiniň girdejä edýän täsirine seredeliň. Sal
gydyň ∆T kemelmegi Y – T girdejini artdyrýar. Girdejiniň ∆T artmasy sarp
edişi MRS ∆T ululyga artdyrar. Girdejiniň berlen derejesinde sarp edişiň
artmagy meýilleşdirilýän çykdajylary artdyrýar. Meýilleşdirilýän çykdajy
Eger MPC = 0,6 bolsa, onda
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laryň çyzygy MPC · ∆T ululyga parallel ýokary süýşer. Deňagramlylyk A
nokatdan B nokada geçer (6-njy surat):
B

E2 = Y2

Y

=

E

E

C

MP

T
x∆

∆Y

E1 = Y1

A
∆Y

45°

E1 = Y1

E2 = Y2

Y

6-njy surat

Salgytlaryň kemelmegi girdejä multiplikatiw täsir edýär. Salgytlaryň
kemelmegi bilen girdejiniň artyşyny görkezýän ululyga salgyt multiplika
tory diýilýär. Salgyt multiplikatory
dY
MPC
=–
dT
1 – MPC

görnüşde kesgitlenýär.
Şeýlelikde, döwlet çykdajylarynyň artmagynyň ýa-da salgytlaryň
üýtgemeginiň milli girdejä täsiriniň bu modeli umumy ykdysady deňag
ramlylyk ýagdaýyny seljermeklige ýardam berip biler.
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A. Orazmuhammedowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Maglumat ulgamlary» kafedrasynyň uly mugallymy
SÖWDA ULGAMYNY DÖWREBAP
DOLANDYRMAKDA SANLY TEHNOLOGIÝALARYŇ
MÜMKINÇILIKLERI
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başda dur
magynda halk hojalygynyň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak, önümçilige
ylmy işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak boýunça ýurdumyzda maksatna
malaýyn işler alnyp barylýar. Munuň özi, pudaklaryň işini döwrüň tala
byna laýyk derejede döwrebaplaşdyrmakda aýratyn ähmiýetlidir. Döwlet
Baştutanymyz özüniň her bir çykyşynda milli ykdysadyýetimizi ösdürmek
boýunça öňde durýan wezipeleriň maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary
peýdalanmagyň, täze önümçiligiň düzümlerini döretmegiň ýoly bilen çö
zülmelidigini belläp geçýär.
Döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryny ýerine ýetirmek ugrunda
hemmetaraplaýyn sanlylaşdyrmagyň çäklerinde raýatlaryň ýaşaýyş-dur
muş şertlerini gowulandyrmak üçin ýörite hyzmat ulgamlary döredilýär.
Şeýlelikde, ýurdumyzyň edara-kärhanalarynda häzirki zaman enjamlary
we täzeçil tehnologiýalar bilen üpjün edilen degişli Hasabat merkezleri dö
redilýär.
Bu ýerlerde ýurdumyz boýunça sarp edijileriň maglumatlary, salgy
lary, peýdalanylan serişdeleriň möçberleri, tölegiň möhleti elektron gör
nüşinde jemlenýär. Ykjam telefon, töleg terminallary, internet üpjünçilik
ulgamy arkaly töleg geçirmek mümkinçiligi döredilýär. Şeýle merkezleriň
ýurdumyzyň ähli edara-kärhanalarynda açylmagy, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2018-nji ýylyň 30-njy noýabrynda tas
syklan Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür
megiň Konsepsiýasyna laýyk gelýär.
Bu resminamada ýurdumyzyň maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalar
ulgamynyň ýagdaýy, Konsepsiýanyň maksatlary hem-de wezipeleri, ony
durmuşa geçirmegiň ugurlary we gurallary, şeýle hem garaşylýan netijeler
öz beýanyny tapdy. Işewürligiň we maýa goýum işjeňliginiň ösdürilmegi
ne, döwlet dolandyryş ulgamyna öňdebaryjy usullaryň ornaşdyrylmagyna,
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täze iş orunlarynyň döredilmegine gönükdirilen Konsepsiýany üç tapgyrda
amala aşyrmak meýilleşdirilýär.
Dünýä hojalyk gatnaşyklaryna netijeli goşulyşmagy, özara peýdaly
söwda-ykdysady we maýa goýum gatnaşyklarynyň işjeňleşdirilmegi ýaly
ugurlar ýurdumyzyň geljekki ösüşi bilen berk baglanyşyklydyr. Ylmy-teh
niki ösüşiň çäklerinde özara gatnaşyklaryň täze ugurlarynyň döremegi tutuş
adamzat üçin möhüm meseleleriň ylalaşykly çözgüdini işläp taýýarlamak
da ähmiýetlidir.
Hojalyk, önümçilik we dolandyryş işleriniň sanlylaşdyrylmagy şäher
gurşawynda ilatyň isleglerini doly we gysga wagtda kanagatlandyrmaga
mümkinçilik berýär.
Söwda ulgamy hem, ýurdumyzyň ykdysadyýetinde uly orun eýeleýär.
Söwdanyň ilkinji düzüm bölegi söwda kärhanasy bolup durýar. Söwda kär
hanasy satyn almak, saklamak we ýerlemek, şeýle hem ilata hyzmat etmek
üçin döredilen ýuridiki şahsdyr.
Söwda kärhanasynyň esasy wezipesi halkyň sarp edýän harytlaryny
satmakdan ybaratdyr. Söwda kärhanasy özüniň esasy wezipesini ýerine
ýetirmek üçin goşmaça wezipeleri (sarp edijileriň isleglerini öwrenmek,
harytlary ibermek bilen bagly ylalaşyklary baglaşmak, harytlary herekete
getirmek, harytlary saklamagy üpjün etmek we ş.m.) hem ýerine ýetirýär.
Häzirki wagtda söwdanyň awtomatizasiýasy üçin söwda kärhanasynyň
işiniň standarty hökmünde ştrih-kodlar hyzmat edýär.
Adaty ştrih-kodlar söwda ulgamynyň öňki tapgyrynda haryt akymynyň
hasabyny we gözegçilik işlerini amala aşyrmakda ýeterlik derejede ýardam
beren hem bolsa, häzirki wagtda, ammarlarda harytlaryň uly möçberiniň
saklanmagy köp wagty we zähmeti talap edýär. Ondan başga-da, howpsuz
lyk we bidüzgünçiligiň öňüni almak meseleleri ýokary derejeli çözülmeýär.
Ştrih-kodlamak tehnologiýasynyň täze görnüşini – maglumatlary iber
megiň radioýygylykly ulgamyny (RPID); ornaşdyrmak – (radioýygylygy
kesgitleýji enjamlar) – (harytlarda RFID mikroçipler ýa-da «akylly birka
lar» goýlan, onda önüm barada maglumatlar saklanýar. RFID-niň ähli dü
züm birlikleri ulgamyň merkezi çeýe konsentratorynyň kömegi bilen bag
lanyşyklydyr).
Maglumatlary dolandyrmagyň we goramagyň radioýygylykly ulgam
lary häzirki wagtda giňden ulanylýar. Radioýygylykly ulgamlary hem mag
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lumatlary ogurlamanmakdan we ulgamlaryň döwülmeginden ýokary çy
damlylygy bilen tapawutlanýarlar.
Radioýygylykly ulgamlaryň maksady – maglumatlaryň amatly bolan
belgi-göterijide ýatda saklamagy üpjün etmek we olary belli bir proses
leri ýerine ýetirmek üçin ýörite enjamlaryň we gurluşlaryň kömegi bilen,
belli bir wagtda geçirmekden ybarat bolup durýar. Belgidäki maglumatlar
önümçilikde obýektleri, dükanda we ammarlarda harytlary identifisirleme
gi, haýwanlary, adamlary, emlägi, resminamalary identifisirlemegi, göçüril
ýän serişdeleri bellemekligi üpjün edýärler.
RFID (Radio Frequency Identification) – bu radio tolkunlary peýdalan
mak arkaly obýektleriň gatnaşyksyz identifik asiýasy bolup hyzmat edýär.
RFID ulgamy esasy üç sany düzüm böleginden ybarat:
1. Transponder (belgi, çip ýa-da teg);
2. Hasaba alyjy (skaner, rider);
3. Maglumatlary gaýtadan işleýän kompýuter programma üpjünçiligi.
Antenna elektromagnit tolkunlaryny şöhlelendirýär. Olar bolsa
RFID-belgini işjeňleşdirýärler we belgiden maglumatlary okamaklyga
mümkinçilik berýärler. Antenna belgi bilen radiogeçirijiniň arasynda
kanal bolup çykyş edýär. Ol maglumatlaryň geçirilişine we kabul edili
şine gözegçilik edýär. Antennalar görnüşi we ululygy boýunça tapawut
lanýarlar. Olar ýörite skanerlerde, derwezelerde, gapynyň bosagasynda
ýerleşdirilip hem bilner.
RFID ulgamynda radio signallaryň üsti bilen transponder diýip atlan
dyrylýan ýa-da RFID-belgilerde ýatda saklanan maglumatlar okalýar ýa-da
ýazylýar. RFID-belgileriň köpüsi 2 bölekden düzülýär: integral shema (mag
lumatlary ýatda saklamak we okamak, radioýygylykly signaly modulirlemek
we demodulirlemek üçin), antenna (signaly kabul etmek we ibermek üçin).
Şol birwagtda RFID tehnologiýalary ulanmak prosesi mobil telefon
lary ulanmak prosesinden has ýönekeý we tehniki detallary bilmekligi
hökmany talap edýär. RFID-belgi adaty ýagdaýda öz düzüminde kabul
edijini, tolkun ýaýradyjyny, antennany we maglumatlary ýatda saklamak
üçin ýadyň bloguny saklaýar. Radiosignaldan energiýany kabul edip, ra
dioýygylykly belgi (transponder) öz signaly bilen gerekli maglumatlary
saklaýan jogaby berýär. RFID-belgilere şeýle hem «akylly etiketkalar»
(smart labels) hem diýýärler.
286

Awtomatik identifisirlemegiň RFID ulgamy ştrih-kodlar bilen deňeş
direniňde artykmaçlyklary köp bolan maglumatlary dolandyrmak işini kä
milleşdirmekde serişde hökmünde çykyş edýär. RFID ulgamlaryň we gur
luşlaryň toplumy alyjynyň zerurlygyny kanagatlandyrmak üçin has giň
mümkinçilikleri berýär.
Häzirki zaman bazarlary berk şertleri talap edýär. Ammaryň işiniň neti
jeliligi üçin haryt hereketleriniň tizligine we takyklygyna gözegçilik etmek
has wajyp bolup durýar. RFID tehnologiýasy dürli görnüşli ammarlaryň
öňünde duran meseleleri çözmeklige ukyplydyr.
Radioýygylykly identifikasiýa ulgamlary harytlara intellekt paýlaýar
we hiç-hili galtaşmasyzdan haryda kompýuter bilen «aragatnaşyk» sakla
maga mümkinçilik berýär. Bu ýerde haryda elektron belligi berkitmek we
harydyň ýörite okaýan gurluşyň hereket edýän meýdançasynda bolmagy
ýeterlikdir. RFID bellige harydyň görnüşi, kabul edilme senesi we wagty,
üpjün edijiler we ş.m. barada maglumatlary girizmek bolýar. Häzirki zaman
RFID tehnologiýalary birnäçe harytlaryň hereketlerini birwagtda hasaba al
maklyga we gözegçilik etmeklige mümkinçilik berýärler. Şeýlelikde, ha
rytlary hasaba almak we gözegçilik etmek prosesi has ýönekeýleşdirýär we
bu proses islendik wagtda amala aşyrmak mümkindir.
Şu günki günde ammar hojalygynda we logistikada haryt bilen bagla
nyşykly ähli hereketleri hakyky wagtda görmeklige, bilmeklige we sazlaş
dyrmaklyga mümkinçilik berýän, gözegçilik we dolandyryşyň aýdyň düz
günleri wajyp bolup durýar.
RFID tehnologiýalary ornaşdyrylmagynyň netijesinde ammaryň bir
bütewülikde sazlaşykly işlemekligine mümkinçilik berýär. Islendik wagtda
bellenilen çäk boýunça bolup geçýän prosesler barada anyk we doly mag
lumatlaryň bolmadyk ýagdaýynda ammaryň bir bütewülikde sazlaşykly iş
lemekligi mümkin däldir.
RFID tehnologiýalar ammardaky harytlaryň hasabaty we gözegçiligi
üçin oňaýly we döwrebap çözgütleri kabul etmeklige mümkinçilik berýär.
Söwda ulgamynda ammarlar esasy obýektleriň biri bolup durýar. Am
mar işini awtomatlaşdyrmak – toplumlaýyn düşünje bolup, ol dört ugry göz
öňünde tutýar:
1. Ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak, okatmak;
2. Ammarlary, ammarlaryň içindäki prosesleri mehanizmleşdirmek üçin
niýetlenen, enjamlaryň awtomatlaşdyrylan toplumlary bilen enjamlaşdyrmak;
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3. Barlag desgalarynyň we kompýuter tehnikasynyň esasyndaky ele
mentleriň hemmesini awtomat kesgitleýji tehnologiýany ulanmak;
4. Satyn alnan enjamyň programma üpjünçiligi.
Ammaryň içindäki prosesleri mehanizmleşdirmek üçin enjamlaryň
awtomatlaşdyrylan toplumlaryny ulanmak, ammar işindäki adamlaryň zäh
metini doly çalyşmagy göz öňünde tutýar, adamyň tutýan orny bolsa diňe
toplumyň işine gözegçilik etmekden ybarat bolýar. Awtomatlary ulanma
gyň ähmiýeti hem şu günki günde iň gymmat hasaplanýan adam zähmeti
niň – serişdeleriň çalyşylýanlygyndan ybaratdyr.
Häzirki wagtda dünýä tejribesinde ammary dolandyrmagyň innowa
sion ulgamlary işlenip taýýarlanyldy we olaryň ençemesi ornaşdyryldy.
WMS ulgamy – (Warehouse Management System, ammary dolandyry
jy ulgam) – bu ammary awtomatlaşdyryjy ulgam, ol aşakda görkezilenlere
mümkinçilik berýär:
- dessin, hakyky wagt düzgüninde ammary dolandyrmaga;
- islendik kesimde ammaryň ýagdaýy barada maglumatlary almaga;
- harytlary meýilleşdirmegiň, ammaryň giňişliginiň ýüklenmesini we
harytlaryň aýlanyşygyny derňemegiň kömegi bilen ammaryň – maddy, ma
liýa, zähmet we beýleki serişdeleriniň hemmesiniň ulanylyşyny optimallaş
dyrmak.
Ulgamyň maglumatlarynyň esasynda aşakda görkezilen tehnologiýalar
bardyp:
- döwlet bellikleriň kodlaryny ýa-da ştrih-kodlary skanirleýji beketleri
hasaplamak üçin radio tolkunlary ulanyp (RFID) awtomatik usulda kesgit
leme;
- saklanyş şertleriniň ähli talaplaryny göz öňünde tutup, ammarda ha
rytlaryň saklanýan ýerlerini ýaýratmak arkaly salgyly (öýjükli) saklama;
- maglumatlary ýygnaýjy Terminallaryň kömegi bilen, işgärleri uzak
aralykdan dolandyrmak – radio ýygylykly kesgitleýjili (RFID) Wi-Fi teh
nologiýasy bilen üpjün edilen ykjam kompýuterler.
RFID ulgamynyň mümkinçilikleri:
- harydy tiz kabul etmek we inwentarlaşdyrmak;
- harydy dessin yzarlamak;
- kassa hyzmatlaryny çaltlandyrmak;
- ammar logistikasyny tizleşdirmek;
- «Akylly tekjeleri» ulanmak;
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- ogurlykdan goramagyň netijeli usuly;
- şowly marketing barlaglaryny alyp barmak;
- ýeňillikli kartlaryň kömegi bilen hemişeki alyjylary bellige almak;
- dükandaky işgärleriň ýerini üýtgetme hereketlerine gözegçilik etmek.
Söwda ulgamynda RFID tehnologiýalaryň artykmaçlyklary:
- hemişelik gözegçilik;
- işgärleriň ýalňyşlyklarynyň azalmagy;
- satyn alyjylyk isleginiň ýokarlanmagy;
- haryt üpjünçiligini ussatlyk bilen alyp barmak.
Söwda ulgamynda RFID tehnologiýalarynyň peýdalanylýan ýerleri:
- bölek söwda dükanlarynda;
- ammarlarda;
- gipermarketlerde;
- söwda nokatlarynda.
RFID ulgamyny ornaşdyrmagyň ykdysady netijeliligi:
- inwentarlaşdyrmak üpjünçiliginiň netijesinde işgärler bilen baglany
şykly zähmet harajatlarynyň 80% azalmagy;
- dükanlarda ogurlyk bilen baglanyşykly töwekgelçiligiň azalmagy;
- alyjylaryň talaplaryna tiz hereket etmek we olary kanagatlandyrmak
mümkinçiliginiň netijesinde satuwy ýokarlandyrmak.
- alyjylaryň kassada garaşmak wagtynyň ep-esli gysgalmagyň netije
sinde has köp müşderilere hyzmat etmek we hyzmatyň kanagatlandyrmak
derejesiniň ýokarlanmagy.
Netijede, belläp geçmeli zatlaryň biri hem, söwda hemişe ylmy-tehniki
ösüşiň täze innowasion önümlerini ornaşdyrmagy talap edýär. Bu innowa
sion önümler, lomaý söwdanyň täze keşbini döredýär, ony ykdysadyýediň
has täze ýokary tehnologiýaly pudagyna öwürýär we söwda pudagyny go
wulandyrmaga kömek berýär.

19. Sargyt № 2692
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B. Orazow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Sanly ykdysadyýet» kafedrasynyň müdiri
MALIÝE ULGAMYNDA SANLY
TRANSFORMASIÝANYŇ MEÝILLERI
Internet bütindünýä global torunyň tizliginiň we elýeterliginiň artmagy
bank ulgamynyň işine, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny we mali
ýe hyzmatlaryny özünde jemleýän täze maliýe tehnologiýalary goşulyşdy.
Bu bolsa maliýe hyzmatlarynyň keşbini düýpgöter üýtgetdi we dünýä ma
liýe ulgamynyň täze arhitekturasyny talap etdi. Täze maliýe tehnologiýa
lar meselesi bu gün ähli derejelerde – banklarda we kompaniýalarda, käbir
döwletleriň pul dolandyryjylary we maliýe sazlaýjylary tarapyndan, halka
ra forumlarda ara alnyp maslahatlaşylýar.
«Finteh» kompaniýalaryň häzirki wagtda adaty banklara bäsdeş bol
maga we müşderileri özüne çekmäge mümkinçiligi bar. Maliýe tehnolo
giýalary ýa-da «finteh» düşünjesi täzedir, şonuň üçin onuň entek umumy
kesgitlemesi ýok. Oksfordyň sözlüginde finteh – bank we maliýe hyzmatla
ryny hödürlemek we goldamak üçin kompýuter we beýleki tehnologiýalar
hökmünde kesgitlenilýär. Bank gözegçiligi boýunça Bazel komiteti finteh
düşünjesine şeýle kesgitleme berýär: «maliýe bazarlar, institutlar ýa-da ma
liýe hyzmatlaryň önümçiligi üçin täze işewürlik-modellerini, goşundyla
ryny, prosesleri ýa-da önümleri döretmeklige getirip biljek tehnologiýalar
bilen döredilen maliýe innowasiýalar».
Şeýle-de, finteh düşünjesi özüniň başlangyç etapynda çykyş edýän
kompaniýalara degişli ulanylýar. Bu kompaniýalar adaty institutlar (bank
lar) bilen bäsdeşlik şertlerinde maliýe hyzmatlaryny hödürlemekde öňde
baryjy tehnologiýalary we innowasiýalary işjeň peýdalanýarlar. Beýleki
tarapdan adaty banklar, ätiýaçlandyryş we dolandyryjy kompaniýalar hem
täze tehnologiýalaryny işjeň ornaşdyrýarlar we şu nukdaýnazaryndan fin
tehyň bazarynyň gatnaşyjylary bolup durýarlar. Umuman, maliýe tehnolo
giýalaryna, bank we maliýe hyzmatlaryny hödürlemegiň hilini ýokarlan
dyrmak maksady bilen, kompýuter we internet-tehnologiýalaryny giňden
ulanýan bölegi hökmünde garamak has dogry bolar.
Finteh-kompaniýalar maliýe hyzmatlary böleginiň gatnaşyjylary
nyň arasynda bellenen çäkleri üýtgedip, bäsdeşligiň görnüşini düýpgöter
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üýtgedýärler. Ilkinji nobatda, finteh-kompaniýalar töleg ulgamlaryň frag
mentleri üçin çözgütleri kämilleşdirýärler, mysal üçin, plastik kartlaryň
agregatorlary we P2P-geçirmeler, ekwaýring hyzmatlary, şol sanda mobil
POS-terminallar, online-tölegiň şlýuzlary we web-saýtlar we mobil enjam
lar üçin goşundylar.
Täze tehnologiýalaryň emele gelmegi – torda sanly görnüşde hyzmat
lary üpjün etmek ýoly bilen wagty we çykdaýjylary tygşytlamagy maksat
edinýärler.
Fintehiň giňden ösmegine indiki global trendler ýardam berdiler:
1. Maglumatlary işläp taýýarlamagyň tehnologiýalaryny ösdürmek. Bu
düýbünden täze, şeýle hem P2P-karzlaşdyrma, online-skoring, algoritmik
söwda we beýleki bar bolan hyzmatlaryň kämilleşmegine getirdi.
2. Sarp edijileriň adaty banklara bolan ynamdarlyk derejesini peselt
mek we 2007–2008 ý. bolan dünýä maliýe çökgünliginiň netijesinde dörän
bank ulgamynyň düzgünleşdirmegini berkitmek, onuň netijesinde sarp edi
jilerde finteh-startuplar tarapyndan hödürlenýän ýeňil elýeterli hyzmatlary
na bolan isleg döredi.
3. Durmuş torlaryň giňden ýaýramagy. Olar ulanyjylaryň arasynda
maglumatlary alyş-çalyş etmeklige esaslanan maliýe hyzmatlarynyň täze
görnüşlerini, mysal üçin, kraudfanding, P2P-pul geçirimler we maliýeleş
dirmek, durmuş treýding we ş.m. hödürlemäge mümkinçilik berdiler.
4. Sarp edijileriň özüni alyp barşyndaky üýtgeşmeler. Olar mobil tele
fonlaryň durmuşa ornaşmagynda, adamlar bilen tejribäni paýlaşmak höwe
sinde, hyzmatlary ulanmagyň amatlylygyna, maglumatlaryň hiline we ony
almagyň tizligine talaplaryň ýokarlanmagynda görünýär.
5. Bilelikde sarp etmegiň ykdysadyýetiniň döremegi – boş duran se
rişdelere eýe bolan adamlary, şeýle-de, bu serişdelere mätäç bolan adam
lary gözlemek prosesini ýeňilleşdirmekligiň hasabyna, artykmaç aktiwleri
wagtlaýyn sarp etmeklige bermek.
6. Ykdysadyýetiň beýleki pudaklarynda tehnologik kompaniýalaryň
şowlulygy (riteýl, güýmenje industriýasy we ş.m.). Bu adaty bazarlary
möhüm derejede üýtgeden we has bäsdeşlige ukyply çözgütleri hödürlän
Airbnb, Uber ýaly kompaniýalaryň döremegine getirdi.
Finteha bolan gyzyklanma belli bir meseleleri çözmek zerurlygy bilen
şertlenendir. Olaryň içinden aşakdakylary bellemek bolar:
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1. Bazarda bäsdeşligiň ýokarlanmagy. Innowasion kompaniýalar has
çeýe we adaptiw bolup, bazaryň adaty gatnaşyjylary bolan banklar bilen
şowly bäsleşýärler we täze önümleri, hyzmatlary döretmäge, bahalar (tarif
leri) peseltmäge mümkinçilik döredýärler.
2. Maliýe hyzmatlarynyň bahasyny peseltmek. Täze tehnologiýalaryň
ornaşdyrylyşy müşderilere hyzmat etmekde çykdaýjylary azaltmaga müm
kinçilik berýär.
3. Hyzmat etmegiň daşlaşdyrylan mehanizmlerini ornaşdyrmagyň we
sarp edijiler üçin bazara girmegiň şertlerini peseltmegiň hasabyna maliýe
hyzmatlarynyň elýeterliligini ýokarlandyrmak.
4. Ykdysadyýetiň aýdyňlygyny we pullary ogurlamak we terrorçylygy
maliýeleşdirmek bilen göreşmek boýunça çäreleriň netijeliligini ýokarlan
dyrmak. Amallaryň çuňlaşdyrylyp seljerilişi, müşderileriň aktiwligi barada
maglumatlary ýygnamak (mysal üçin, tölegleri bellemek, transaksiýalaryň
amala aşyrylýan ýeri) ýaly täze tehnologiýalar kanun berjaý edýän sarp edi
jilere hiç hili goşmaça çykdaýjy salman, bikanun işlere has takyk we nokat
laýyn garşylyk görkezmäge mümkinçilik berýärler.
Fintehiň täze innowasion sektor hökmünde ähmiýeti örän uludyr. Bu
babatda bu ugra siňdirilýän artyp barýan maliýe akymlary şaýatlyk edýär
ler: 2012-nji ýylda finteh startuplara sarp edilen maýa goýumyň möçberi
4 mlrd amerikan dollaryna barabar bolsa, 2013-nji ýylda maliýe tehnologi
ýalaryny ösdürmek üçin 12,2 mlrd amerikan dollary sarp edildi, 2014-nji
ýylda – 29 mlrd amerikan dollary, 2015-nji ýylda bu bölege ugrukdyrylan
maýa goýumyň möçberi 46,7 mlrd amerikan dollaryna ýetdi.
Maliýe tehnologiýlar pudagyna maýa goýumlary goýmagyň iň giňden
ýaýran obýektleri bolup tölegler we pul geçirimler, şeýle hem, maýa go
ýumlar we aktiwleri dolandyrmak çykyş edýärler. Hut şu bölekler adaty
banklaryň girdejileriniň esasy çeşmesi bolup çykyş edýärler we umumy
girdejiniň 40%-ini tutýarlar.
KPMG-yň derňewlerine görä, 2015-nji ýylda finteh kompaniýalaryna
edilen global çykdajylar iň ýokary derejä ýetip, 19,1 mlrd amerikan dolla
ryna barabar boldy. Bu puluň 13,8 mlrd amerikan dollary wençur maýa go
ýujylaryna daýanýan finteh kärhanalaryna ugrukdyryldy, bu bolsa 2011-nji
ýyl bilen deňeşdireniňde 6 esse köpdür.
Pudaga göni maýa goýmagyň dünýä göwrüminiň örän çalt ösmegi
ne garamazdan, maliýe hyzmatlaryň bazarynda finteh-kompaniýalarynyň
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paýy entek uly däldir. Şeýle hem, 2015-nji ýylyň netijelerine görä, Ameri
kanyň Birleşen Ştatlarynyň bank pudagynda girdejiniň diňe 1,1% bankla
ryň sanly çözgütlerinden alnan girdejisiniň paýyna düşdi, emma, 2015-nji
ýylda bu pudakda iň iri Hytaý bazarynyň P2P –platformalary bilen berlen
karzlaryň paýy täze goýberilen berginiň umumy göwrümine garanyňda
0,5%-e barabar boldy.
Maliýe tehnologiýalaryň ulanylyş ugurlaryny bilmek hem möhüm
talaplaryň biridir. Finteh çözgütleri bank işiniň «last mile» (soňky mil)
diýlip atlandyrylýan has girdejili böleginde, diýmek soňky ulanyjy bilen
özaragatnaşyk tapgyrynda işleýärler. Özi hem bank hyzmatlarynyň önüm
çilik hatarynyň soňky tapgyrynda hyzmat etmegiň bahasy, düzgün bolşy
ýaly, ähli hatara hyzmat etmegiň bahasynyň 40%-ine barabardyr. Bu bolsa,
amaly çykdaýjylarynyň ep-esli tygşytlanmagyna getirýär.
Fintehi bank ulgamynda peýdalanmagň esasy ugurlary bolup aşak
dakylar çykyş edýärler:
• örän tiz karzlaşdyrmak amallary, mysal üçin, banklar tarapyndan ula
nylmaýan «aýlyga çenli ssudalar». Bu bazarda ilkinji bolup britaniýaly Won
ga firmasy çykyş etdi. Ol 400 funt sterlinge çenli 1-den 35 güne çenli karzlary
berýär, karzlaryny wagtynda we doly birnäçe gezek gaýtaran müşderiler üçin,
karzyň maksimal möçberi ýokarlanyp berlip hem bilner. Özi hem müşderiler
pullaryny bank kartlaryna geçirip ýa-da şol wagt tölegi amala aşyrmak üçin
(mysal üçin, jemagat hyzmatlaryny) peýdalanyp bilerler;
• bankyň bölekleýin karzlaşdyryşyna alternatiwa bolan P2P karzlaş
dyrma. Ol beýleki fiziki şahslardan karz almaga we karz bermäge mümkin
çiligini berýär. Bu ugrunyň meşgullygy adaty karzlar bilen deňeşdireniňde
has pes göterimi bilen düşündirilýär. Şeýle-de OnDeck kompaniýasy 500
müň amerikan dollaryna çenli karzlary 3-den – 36 aýa çenli ýylda 5,99%
bilen hödürleýär. Özi hem karz beriji kompaniýa alnan karzyň möçberin
den 2,5-den 4%-e çenli komissiýany tölemeli. Mundan başga-da, 100 müň
dollara çenli ýyllyk 13,99% göterim bilen, aýda hyzmatlar üçin 20 dollar
tölegi bilen karz ugruny açmak mümkinçiligi hem bar.
• sanly banking – maliýe hyzmatlaryny mobil we online platformala
ryň kömegi bilen amala aşyrmak hökmünde. Bu çykdaýjylary we wagty
tygşytlaýar, şahsy maglumatlaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrýar, hyzmat
etmegiň hilini we tizligini ýokarlandyrýar. Bank işiniň dörän wagtlaryndan
293

bäri müşderiler bilen iş bankyň bölümlerinde diňe fiziki gatnaşyk arkaly
amala aşyrylýardy. Uzak aralykdan bank hyzmatlarynyň döreýiş we ösüş
döwürlerinde telefon banking, terminal banking, internet-banking, TW-banking, mobil banking ýaly hyzmat ediş kanallary döredi. Täze sanly bank
hyzmatlar döwri üçin kommunikasiýanyň seslenme görnüşi ýaly usullaryň
emele gelmegi, şeýle hem müşderileri, satuw nokatlarynda, bölümlerinde
we öz-özüňe hyzmat etmek enjamlarynda bolan interaktiw wideoaragatna
şygyň döremegi häsiýetlidir.
• elektron töleg ulgamlar. Olar göterimi bu hasaplaýyş ulgamynyň
platformasyny ulanýan we harydy satýan müşderiden alýarlar. Tölegler ug
runda iň belli bolan finteh-kompaniýalarynyň arasynda – eýesi Ebay inter
net-auksion bolan PayPal kompaniýany, soňra Klarna, şeýle görnüşli tö
leg ulgamlaryň arasynda Ýewropa yklymynda iň gowusy hasap edilýär we
eýesi Alibaba internet-dükany bolan Alipay kompaniýany bellemek bolar.
Häzirki wagtda Germaniýada PayPal kompaniýanyň bäsdeşi bolan Sqware
kompaniýasy işjeň ösýär. Onuň eýesi Twitteriň esaslandyrjsy – D.Dorsidir.
Russiýada şeýle görnüşli kompaniýalardan Kiwi, Google, Ýandeks – pullar
elektron gapjyklar has belli boldular.
2016-njy ýylda PwC tarapyndan edilen çaklamalara görä, 2020-nji
ýylda maliýe tehnologiýalar bank hyzmatlaryň we tölegleriň bazarynyň
24–28% we ätiýaçlandyryş, aktiwleri dolandyrmak we hususy maýany
dolandyryş bazarynyň 22%-e çenli bölegini tutar. Gelejekde finteh-kom
paniýalarynyň innowasion laboratoriýalardan adaty banklaryň hyjuwly
bäsdeşine öwrülmäge mümkinçiligi bar. Şeýle ýagdaý, mysal üçin, Sin
gapurda bolup geçdi. Täze oýunçylar tölegler, pul geçirimler we karzlar
ýaly adaty hyzmatlarynyň bazarynda hem öz täsirini ýokarlandyrýarlar.
Onuň mysaly bolup Kabbage atly ewroamerikan finteh-kompaniýasyna
salgylanyp bolar. Ol internet ulgamynyň üsti bilen kiçi we orta işewürli
giň wekillerine karzlary berýär.
Mobil tölegleriň ugry aýratyn bellenýär. Apple, Google ýaly kompani
ýalar dükanlarda söwdany çalt amala aşyrmak mümkinçiligini berýän töleg
hyzmatlarynyň kömegi bilen özüne mobil tölegleriň 35%-ini alyp bilerler.
Alymlaryň köpüsi hut sarp ediji bank hyzmatlar, şeýle hem pul geçirimler
we tölegler 2025-nji ýylda rewolýusion üýtgeşmeler bolup geçjek sektor
lar bolarlar diýip hasap edýärler. Mysal üçin, sarp edijilik karzlaşdyrma
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we söwda karzlaşdyryş ugrunda P2P online platformalaryň emele gelme
gi fiziki we ýuridik şahslara bir-birlerinden karz almaklyga mümkinçilik
berýär. Şeýle hem, karzlaşdyryş ugrunda innowasiýalar karzlaşdyrmagyň
alternatiw modelleriniň döremeginde, adaty däl maglumat çeşmelerini we
töwekgelçiligi bahalandyrmak ugrunda kuwwatly seljermäni ulanmakda,
müşderide ünsi jemlemek bilen karzlaşdyrmak proseslerini tizleşdirmekde
we amallara çykdaýjylary azaltmaklygy hem aňladylýar.
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S. Pirliýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş
institutynyň «Maliýe» kafedrasynyň uly mugallymy
KÄRHANALARYŇ MALIÝE SERIŞDELERINIŇ
DÜZÜMI WE OLARYŇ HÄZIRKI
ZAMAN ÝAGDAÝY
Türkmenistanda amala aşyrylýan bazar özgertmeleriniň we gazanyl
ýan durmuş-ykdysady netijeleriň gözbaşynda hormatly Prezidentimiz ta
rapyndan alnyp barylýan döwlet kadalaşdyrylyşynyň we döwlet dolan
dyrylyşynyň ýörelgeleri ýatandyr. Bu ýörelgelere esaslanýan Berkarar
Watanymyzda durmuş taýdan göz öňünde tutulan, dürli eýeçilik görnüşleri
ne daýanýan, bazar şertleri ýörelgelerinde ösen, kuwwatly, döwrebap ykdy
sady ulgam kemala gelýär. Milli Liderimiziň alyp barýan syýasatynyň ileri
tutulýan ugurlarynyň biri bolup, ýurdumyzda bäsdeşlige ukyply, ylmyň we
tehnikanyň iň täze gazananlaryny özünde jemleýän senagat kärhanalaryny
döretmekden ybarat bolup durýar.
Häzirki wagtda Türkmenistan geljek üçin strategiki meýilnamalaşdyr
maklykda durnukly ösüşiň berk binýadyny döredýän, ählitaraplaýyn öz
gertmeleriň amala aşyrylýan tapgyryndadyr. Şeýle hem, durnukly ösüşiň
maksatlarynda ýurduň ykdysady kuwwatyny artdyrmakda kärhanalaryň
maliýe serişdeleriniň orny uludyr.
Maliýe serişdeleri bu dürli görnüşli gelip gowuşmalaryň, şeýle-de ma
ýalaryň, süýşürintgileriň, hususy girdejileriň hasabyna işiň ähli görnüşleri
ni amala aşyrmak maksady bilen, kärhananyň özüne zerur bolan aktiwlerini
emele getirmek üçin ulanýan pul serişdeleriniň ähli çeşmeleridir. Maliýe
serişdeleriniň amatly ulanylyşy, ilkinji nobatda, kärhananyň maliýe ýagda
ýyna, tölege ukyplylygyna, maddy durnuklylygyna hem-de elýeterliligine
öz täsirini ýetirýär. Şol sebäpli, kärhananyň iň esasy wezipeleriniň biri bo
lup ätiýaçlyklarynyň köpelmegi we maliýe serişdeleriniň has netijeli mak
satlar üçin ulanylmagydyr. Ýurdumyzyň ykdysady we hukuk binýadynyň
rejelenmegi bolsa, kärhanalarda maliýe serişdeleriniň düzümine hem-de
olaryň möçberiniň artdyrylmagyna täze mümkinçilikleri döredýär.
Belli bolşy ýaly, kärhananyň maliýe serişdeleri işiň ähli görnüşini ama
la aşyrmak üçin kärhana tarapyndan toplanýan pul serişdeleriniň çeşmele
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riniň jemini öz içine alýar we emele geliş çeşmeleriniň häsiýeti boýunça
hususy, karz we çekilen görnüşlere bölünýär.
Kärhananyň hususy maliýe serişdelerine kärhana döredilende esaslan
dyryjylar tarapyndan goýlan serişdeler degişlidir.
Karz serişdeleri bolsa, degişli şertnamalary we ylalaşyklary (karz, li
zing, faktoring) resmileşdirmek arkaly gaýdymlaýyn, gyssaglylyk we tö
leglilik ýörelgeleri esasynda alnan, kärhananyň peýdalanýan, emma oňa
degişli bolmadyk serişdelere aýdylýar.
Çekilen serişdeler ýokardaky bellenen iki häsiýetiň hem aralyk ýag
daýyny eýeleýär. Olar kärhana degişli bolman, onuň üsti bilen dolanyşyk
amallaryny amala aşyrýarlar. Şeýle hem, olary muzdsuz peýdalanamk göz
öňünde tutulýar. Karz serişdelerine meňzeş bolan çekilen serişdeleriň bir
bölegi kreditor bergidarlygyny, şol sanda «täjirçilik karzy» diýip atlandy
rylýan, ýagny üpjün edijilere we potratçylara tölenilmedik, emma alnan ha
rytlar ýa-da hyzmatlar üçin bergidarlygy, möhleti süýşürilen salgyt borçna
malaryny, yzyna gaýtarmak şerti bilen ulanylýan býujet transfertlerini öz
içine alýar.
Hususy serişdeleriň karz we çekilen serişdelerden artyk bolmagy –
kärhananyň maliýe durnuklylygynyň esasy şertidir. Hususy maliýe seriş
deleriniň şübhesiz artykmaçlygy bardyr, ýagny olar peýdalanylanda karz
borçnamalary ýüze çykmaýar we şoňa laýyklykda, olary geljekde üzmek
üçin serişdeleri gönükdirmekligi talap etmeýär. Täze döredilen kärhananyň
maliýe serişdeleriniň ilkibaşdaky çeşmesi bolup esaslyk maýa çykyş edýär.
«Kärhanalar hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 46-njy maddasynda
«Kärhananyň esaslyk maýasy esaslandyryjylar (gatnaşyjylar) tarapyndan
pul serişdelerini, şeýle hem emlägi (jaýlary, desgalary, maşynlary, enjam
lary, materiallary we ş.m.), pul bahasy bolan emläk we beýleki hukuklary
goýmak ýoly bilen ony esaslandyryjylaryň (gatnaşyjylaryň) goýumlarynyň
jeminden emele gelýär» diýip bellenilýär [1]. Bu hem, kärhananyň maliýe
serişdeleriniň emele gelişiniň hukuk taýdan esaslandyrmasy bolup durýar.
Esaslyk maýanyň düzümi kärhananyň eýeçilik we guramaçylyk-hu
kuk görnüşlerine baglydyr. Şol nukdaýnazardan, kärhanalar «Kärhanalar
hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 24-nji maddasyna laýyklykda dür
li-dürli guramaçylyk-hukuk görnüşinde hereket edýärler. Olar 1-nji şekilde
beýan edilýär.
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1-nji şekil

Kärhanalaryň işiniň guramaçylyk-hukuk görnüşleri
Kärhanalaryň işiniň guramaçylyk-hukuk görnüşleri

Döwlet kärhanasy

Jemgyýetçilik guramasynyň
kärhanasy

Ýekebara kärhana

Hojalyk şereketi

Hyzmatdaşlyk kärhanasy
Bilelikdäki kärhanasy

Paýdarlar jemgyýeti

1-nji şekile laýyklykda, döwlet kärhanasynyň esaslyk maýasynyň
iň pes möçberi onuň döredilmegi hakyndaky namany kabul eden döwlet
edarasy tarapyndan kesgitlenilýär. Muňa garamazdan, ýekebara kärha
nalar bir şahsy tarapa degişli bolan kärhana hasaplanýar, onuň emlägi
bolsa şahsy tarapyň emläginden, girdejilerinden we beýleki kanunda ga
dagan edilmedik çeşmelerden emele gelýär. Esaslyk maýasynyň iň pes
möçberi Türkmenistanda bellenilen salgytlary we ýygymlary hasapla
mak üçin bellenilen binýatlyk mukdaryň 25 esse möçberinden ybarat
bolmalydyr.
Hyzmatdaşlyk kärhana onuň işine her bir agzasynyň şahsy gatnaşma
gyna esaslanýan kärhana bolup, onuň emlägi agzalarynyň pul we emläk
tölegleriniň hasabyna, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan
gadagan edilmedik girdejileriň we başga çeşmeleriň hasabyna emele ge
tirilýär. Hyzmatdaşlyk kärhanasynyň esaslyk maýasynyň iň pes möçberi
Türkmenistanda bellenilen binýatlyk mukdarynyň 50 esse möçberden yba
rat bolmalydyr.
Jemgyýetçilik birleşikleriniň kärhanalary şol birleşigiň serişdeleriniň
we beýleki esaslandyryjylaryň serişdeleriniň we kanunda gadagan edilme
dik beýleki çeşmeleriň hasabyna döredilip bilner. Hojalyk şereketi diýlip,
bilelikdäki işi amala aşyrmak üçin iki we şondan köp fiziki ýa-da ýuridik
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şahslaryň birleşigi hasaplanylýar. Olaryň emlägi şerekete gatnaşyjylaryň
esaslyk maýasyndaky paýlaryň (goýumlaryň) birleşmeginiň hasabyna eme
le gelýär. Onuň esaslyk maýasynyň möçberi bellenilen binýatlyk mukdaryň
100 essesinden ugur alnyp kesgitlenilmelidir.
Şeýle hem, kärhanalaryň öz şahamçalaryny we wekilliklerini döretmä
ge hukugy bardyr. Golçur kärhanalar, şahamçalar we wekillikler, eger kär
hananyň esaslyk maýasynyň ýa-da emläginiň 50 göteriminden köp, ýöne
100 göterimden az bölegi başga kärhana degişli bolsa, şonuň ýaly kärhana
garanda ol golçur kärhana bolýar, ýöne olar ýuridik şahs däldirler.
Bilelikdäki kärhana Türkmenistanyň fiziki we ýuridik şahslarynyň
hem-de daşary ýurt döwletleriniň fiziki we ýuridik şahslarynyň umumy
laşdyrylan emläkleriniň hasabyna peýda görmek maksady bilen, Türk
menistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde döredilen kärhana bolup,
esaslandyryjylaryň arasynda baglaşylan şertnama esasynda döredilýär. On
da esaslyk maýasyndaky her bir esaslandyryjynyň paýy umumy paýyň 10
göteriminden az bolmaly däldir. Bilelikdäki kärhananyň emlägi onuň gat
naşyjy taraplarynyň esaslyk maýasyndaky paýlarynyň (goýumlarynyň) bir
leşmeginiň, şeýle hem girdejileriň hasabyna emele gelýär we onuň möçberi
Türkmenistanda bellenilen iň pes zähmet hakynyň 100 esse möçberinden
ybarat bolmalydyr.
Paýdarlar jemgyýetine gatnaşyjylaryň paýdarlar jemgyýeti babatda
ky hökmanylyk hukuklaryny tassyklaýan, paýnamalaryň belli bir sanyna
bölünen, fiziki we ýuridik şahslarynyň goýumlarynyň esaslyk maýasyna
birleşen kärhanasydyr. Onuň esaslyk maýasynyň möçberi «Paýdarlar jem
gyýetleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 12-nji maddasynda şeýle
beýan edilýär: «Paýdarlar jemgyýetiniň esaslyk maýasynyň iň az möçberi
jemgyýet tarapyndan çykarylan we ýerleşdirilen paýnamalaryň jemi nomi
nal gymmaty esaslandyryjylar (paýdarlar) tarapyndan esaslyk maýasyna
geçirilen we jemgyýeti döwlet tarapyndan bellige aldyrmak üçin resmina
malaryň berlen senesinde kanunçylykdan bellenen iň az iş hakynyň azyn
dan 200 esse möçberini düzmelidir».
Görşümiz ýaly, kärhanalaryň maliýe serişdeleri ilkinji gezek esaslyk
maýasyna goýum goýlanda döredilýär. Onuň ululygy kärhanany döwlet
belligine alnanda hasaba alynýar, onuň gymmatynyň artdyrylmagy ýa-da
kemeldilmegi diňe hereket edýän kanunçylykda we kärhananyň tertipna
masynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar. Kärhananyň hususy maliýe
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serişdeleriniň düzüminde peýda uly ähmiýet berilýär. Peýda esasy we dola
nyşyk serişdelerini maliýeleşdirmegiň, ätiýaçlyk gaznasyny döretmekligiň,
şeýle hem hususy maýany artdyrmaklygyň esasy çeşmesi bolup çykyş ed
ýär. Kärhananyň hasaba alyş syýasatynda saýlamaga hukugy bolan ulanyş
tutumyny hasaplamagyň, maddy serişdeleriniň gymmat bahalandyrmasy
nyň we beýleki usullaryny saýlamak arkaly peýdasyny belli bir möçberde
düzgünleşdirmek (sazlaşdyrmak) mümkinçiligi bardyr. Bu usullar peýda
nyň möçberine az derejede düzediş berýär, emma kärhananyň girdejileri we
çykdajylary, bahasy, önüminiň özüne düşýän gymmady hem-de önüminiň
(harydynyň, işiniň, hyzmatynyň) möçberi aýgytlaýjy täsir edýän faktorlary
bolup çykyş edýär. Kärhananyň peýdasy maliýe hasabatlylygynyň düzü
mindäki «Jemi peýda baradaky hasabatda» öz beýanyny tapýar.
Maliýe serişdeleriniň möhüm çeşmesi hökmünde peýdanyň möçberi
diňe bir hususy serişdeleriň düzümindäki paýy bilen bagly bolman, eýsem
bu serişdäniň ýokary ugurlylygy bilen baglydyr. Kärhananyň ähli çykdajy
larynyň öwezi dolunandan we salgytlar tölenenden soň ygtyýarynda galýan
peýdasy sarp edişe, täze taslamalara maýa goýmaklyga harçlanyp, dolany
şyk serişdelerini doldurmaklyga gönükdirilip, durmuş maksatlary üçin peý
dalanylyp, kärhananyň jerimelerini hem-de puşmana töleglerini tölemek
ligiň çeşmesi bolup hyzmat edip, salgyt salmaklyk bilen bagly bolmadyk
çykdajylarynyň öwezini dolup biler.
Adatça, kärhananyň hususy serişdelerinde ulanyş tutumy ýaly nusgawy
çeşmelere uly ähmiýet berilýär. Ulanyş tutumy hususy maliýe serişdeleri
niň çeşmesi hökmünde ululygy boýunça peýdadan soň ikinji ýerde durýar,
emma bu çeşmäniň ikileýin häsiýetini tapawutlandyrýarlar. Ulanyş tutu
my önümiň özüne düşýän gymmatyndaky harajatlaryň düzümine degişlidir
we ol soňra harytlary ýerlemekden alnan girdejiniň düzüminde kärhananyň
hasaplaşyk hasabyna gelip gowuşýar. Şeýlelikde, kärhananyň esasy gazna
goýan maýa goýumynyň öwezini dolmaklyk bolup geçýär we täze goýum
lary maliýeleşdirmeklige gönükdirilýän ulanyş tutum (amortizasiýa) gaz
nasy emele gelýär. Hususy maliýe serişdeleriniň beýleki çeşmelerine bolsa,
geljekki döwrüň girdejilerini, esaslandyryjylar bilen hasaplaşyklary, düýp
kärhanalar tarapyndan gaýtadan paýlananda gelip gowuşýan serişdeleri we
beýlekileri degişli etmek bolýar.
Bazar ykdysadyýeti şertlerinde karz we çekilen serişdelerini ulanmaz
dan kärhananyň işini amala aşyrmak mümkin däldir. Kärhananyň dolany
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şygynda karz serişdelerini ulanmaklyk ýokarda belleýşimiz ýaly, gaýtaryp
bermeklik, gyssaglylyk, töleglilik, şeýle hem üpjünçilik we käbir ýagdaý
larda maksatlaýyn ýörelgeleri esasynda amala aşyrylýar.
Gyssaglylyk – ahyrky bellenilen senä we tassyklanan tertibe laýyklyk
da, karz serişdelerini gaýtarmaklygy aňladýan ýörelgedir. Karzy gaýtar
maklyk bir wagtlaýyn, şeýle-de tapgyrlaýyn tölegler (adatça, deň paýlar
bilen, her aýda ýa-da her çärýekde) görnüşinde bolup bilýär.
Töleglilik – karz serişdelerini peýdalanmaklyk üçin göterim alynýan
dygyny aňladýar.
Gaýtaryp bermeklik – birinjiden, bergi borçnamalarynyň ýerine ýetiril
medik ýagdaýynda, karz serişdeler kazyýediň çözgüdi boýunça talap edilip
bilner, ikinjiden, tölegleriň tertibi bozulan ýagdaýynda karzyň möçberine
jerimeler, puşmana tölegler goşulyp bilýändigini aňladýar.
Maksatlaýyn – karz serişdeleri kesgitli maksatlarda ulanmak şerti bilen
berlip, munda serişdeleriň haýsy maksat üçin peýdalanýandygyna gözegçi
lik etmek mümkinçiligi bardyr.
Üpjünçilik – karz serişdelerini bermeklik kiçi ýa-da uly töwekgelçi
likler bilen baglydygy sebäpli, tejribede karz borçnamalaryny üpjün et
mekde kepillikler, kepil geçijiler, emläk girewi ýaly dürli görnüşli çäreler
ulanylýar.
Kärhanalary karzlaşdyrmakda düşewüntliligiň derejesi bilen deňeşdi
reniňde karzyň ýokary göterim möçberleri, karz serişdeleriň üpjünçiligine
berk talaplar we uzak möhletli karzlary çekmegiň çäkli mümkinçilikleri
esasy wajyp meseleler bolup durýar. Şonuň üçin, halkara tejribesinde kär
hananyň karz maliýe serişdeleriniň düzüminde maliýe lizingi we faktoring
ýaly ýöriteleşdirilen görnüşler tapawutlandyrylýar.
Karz bilen deňeşdireniňde karz serişdelerini çekmekligiň usuly hök
münde lizingde goşmaça üpjünçilik zerurlygynyň ýokdugy onuň artykmaç
lygy bolup durýar. Mundan başga-da, lizing kärhanalary karzlaşdyrmagyň
ýene bir meselesini, ýagny uzakmöhletleýin karz serişdeleriniň çäkli müm
kinçiliklerini aradan aýyrmaklyga ýardam berýär. Karz serişdelerini peý
dalanmagyň ýokary gymmaty bolsa lizingiň ýetmezçiligi bolup, lizing tö
legleriniň düzümine göterimden başga-da deslapky tölegleri we goşmaça
hyzmatlar üçin tölegler girýärler. Karz serişdeleriniň çeşmesi hökmünde
faktoring hem kärhanalara birnäçe artykmaçlyklary berýär, ýagny dolany
şyk serişdeleriniň aýlanyşygy ýokarlanýar. Bu hem, olara bolan zerurly
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gy azaldýar we kassa bökdençlikleri ýaly meseleleri aradan aýyrýar, çünki
bank tarapyndan maliýeleşdirme ygtybarly çeşme bolup durýar.
Kärhanalaryň çekilen serişdeleriniň düzüminde kreditor bergidarlygy,
ýagny kärhananyň beýleki guramalara, telekeçilere, işçilere, býujete we
býujetden daşary gaznalara bolan bergidarlygy hem uly ähmiýete eýedir.
Kreditor bergidarlygynyň düzümine potratçylar we üpjün edijileriň öňün
däki wekseller boýunça golçur kärhanalara, kärhananyň işçilerine, salgytlar
we ýygymlar boýunça býujete, döwlet durmuş ätiýaçlandyrmasy boýunça
býujetden daşary gaznalara we pensiýa üpjünçiligine, deslapky tölegler we
beýlekiler boýunça kreditor bergidarlyk degişlidir.
Çekilen serişdeleriň çeşmeleriniň beýleki görnüşlerine ýüze çykan töwek
gelçilikler boýunça ätiýaçlyk öwezini doluş tölegleri, konsernleriň, assosiýa
siýalaryň we düýp kärhanalaryň gaýtadan paýlanyş tertibinde gelip gowuşýan
serişdeleri, beýleki emitentleriň gymmatly kagyzlary boýunça göterimleri we
diwidentleri degişlidir. Býujet transfertleri barada aýdanymyzda bolsa, olar
gaýtarmak we yzyna gaýtarylmasyz esasda ulanylýar. Düzgün bolşy ýaly, býu
jet serişdeleri döwlet sargytlaryny, aýratyn hem maýa goýum taslamalaryny ýada maksatnamalaryny maliýeleşdirmek ýa-da jemgyýetçilik ähmiýetli önüm
öndürýän kärhanalara döwlet goldawy hökmünde berilýär.
Şol nukdaýnazardan, kärhananyň paýlanylmadyk peýdasyna seljerme
geçirilende özüniň maýasynyň umumy göwrüminde onuň paýynyň üýt
geýändigine baha bermelidir. Şol görkezijiniň pese düşýän gönükdirmesi
kärhananyň işjeňliginiň aşak düşýändigine şaýatlyk edýär. Şonuň bilen bir
likde, kärhananyň öz maýasynyň gurluşyna seljerme geçirilende, paýlanyl
madyk peýdanyň ululygy köp halatda kärhananyň geçirýän hasap syýasaty
bilen üýtgeýändigini göz öňünde tutmalydyr. Elbetde, geçirilýän hasap sy
ýasatynyň aýry-aýry bölümlerine üýtgetmeleriň girizilmegi, kärhananyň öz
maýasynyň gurluşynda ilerlemelere getirmegi mümkindir. Diýmek, jemi
borçnamalarda kärhananyň öz maýasynyň paýynyň üýtgeýändigine baha
berilende, şol üýtgetmeleriň ony düzýän bölekleriniň haýsylarynyň hasa
byna üýtgedilýändigi anyklanylmalydyr. Kärhananyň esasy serişdeleriniň
täzeden bahalanmagy hem-de alnan arassa peýdanyň hasabyna maýanyň
artmagy bilen baglanyşykly kärhananyň öz maýasynyň köpelmegi, kärha
nanyň öz-özüni maliýeleşdirýändigi hem-de öz maýasynyň hasabyna ma
ýany köpeltmäge bolan ukyby nukdaýnazardan üýtgeşik görnüşde häsiýet
lendirilýändigi bilen şertlendirilýär.
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Ý. Saparow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Maliýe» kafedrasynyň uly mugallymy
SANLY YKDYSADYÝET ÝURDUŇ DURNUKLY
ÖSÜŞINIŇ MÖHÜM BINÝADYDYR
«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda, ýurdumyzyň
ykdysadyýeti özüniň pajarlap ösüş döwrüni başdan geçirýär.
Hormatly Prezidentimiz maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň
ösüş depginini höweslendirmek, bu ulgamyň ýurdumyzyň jemi içerki önü
miniň artmagyna goşýan goşandyny ýokarlandyrmak we döwletimiziň ähli
sebitleriniň durmuşyndan «san tapawudyny» aradan aýyrmak maksady bi
len, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2018-nji ýylyň 30-njy noýab
rynda geçiren mejlisinde «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly
ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny tassyklamak hakynda» Karara
gol çekdi. Bu taryhy waka döwletimiziň ykdysadyýetiniň maglumat üpjün
çiliginiň ösüşine täze badalga berdi.
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň milli ykdy
sadyýetini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek babatda giň gerimli işler
durmuşa geçirilýär. Milli Liderimiziň ýadawsyz tagallasy bilen türkmen
döwleti agrar ýurt bolmakdan çykyp, dünýäniň senagat taýdan ösen döw
letleriniň hataryna ynamly goşulýar. Ýurdumyzyň senagat düzümi täze
den döwrebaplaşdyrylyp, bu ugurda täze ugurlar açylýar. Şolaryň biri-de
elektron senagatydyr. Bu ugurda eýýäm degişli işler ýola goýuldy. Häzirki
döwürde, hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, Türkmenistanda dür
li görnüşli elektron enjamlaryny öndürýän kärhanalary döretmek boýunça
degişli çäreler geçirilýär.
Häzirki wagtda, köp döwletleriň ulanýan maglumatlarynyň esasy bö
legi, has takygy 90%-den gowragy sanly ulgama geçirildi. Şol sebäpli hem
dünýä giňişliginde «maglumatlar jemgyýeti» diýlip atlandyrylýan täze bir
döwre gadam basyldy. Diýmek, maglumatlar jemgyýetini döretmekde esa
sy şertleriň biri ösen maglumat-aragatnaşyk infrastrukturasyny döredip, ra
ýatlaryň elýeterli maglumatlara bolan mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak
dan ybaratdyr. Şeýle-de, jemgyýetiň has depginli ösmegi netijesinde sarp
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edijiler tarapyndan hyzmatlary peýdalanmak mümkinçiligini ýeňilleşdir
ýän maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryna aýratyn orun berilýär.
Bu bolsa hyzmatlar ulgamynyň çäginiň önümçilik pudagyndan ýokar
lanmagyna getirdi. Munuň özi ýurdumyzda hereket edýän kärhanalaryň
döwrebap işlemekligini, maýa goýum serişdelerini çekmek üçin onuň işini
häsiýetlendirýän sanly ykdysadyýetiň görkezijileriniň kämilleşdirilmegini
talap edýär.
Konsepsiýanyň ýerine ýetirilmeginde, esasan, aşakdaky wezipeleri
berjaý etmekzerurlyklary bar:
1) sanly ykdysadyýetiň hereket etmeginde şahsy maglumatlaryň elde
grilmesizligini üpjün etmek;
2) sanly intellektual tehnologiýalarynyň içerki bazarynyň ösüşini
höweslendirmek;
3) ilatyň dürli gatlaklarynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyr
magy üçin täze mümkinçilikler döretmek;
4) ykdysadyýetiň, durmuş ulgamynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş
ulgamlarynyň sanlylaşdyrylmagyny gazanmak;
5) maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň we Internet ulgamynyň
ösdürilmegine maýa goýumlary çekmäge şertleri döretmek;
6) jemgyýetçilik hyzmatlary babatda programma önümlerini döret
mek, jemgyýetçilik ulgamlaryny sanlylaşdyrmak.
Sanly ykdysadyýeti kämil ösdürmek babatynda, döwletimiz teleluk
mançylygy, kompýuter we telearagatnaşyk tehnologiýasyny peýdalanmak
arkaly we daş aralykdan maslahatlary bermek boýunça goşmaça elektron
hyzmatlary ýerine ýetirmegiň hasabyna sanly düzümi ösdürmek üçin düýp
li mümkinçiliklere eýedir. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda elektron
söwda ulgamy hem ösdürilýär. Maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary yk
dysadyýetiň ähli pudaklaryna giňden ornaşdyrylýar. Ýagny, nagt däl hasap
laşyklar ulgamynyň esasynda söwdanyň we hyzmatlaryň töleglerini amala
aşyrmak ýaly mümkinçilikler emele gelýär. Bu işleriň has ýokary derejede
ýerine ýetirilmeginde, daşary ýurtly hünärmenleriň tejribesi ýurdumyzyň
kärhanalarynda, edaralarynda we guramalarynda öňdebaryjy sanly tehno
logiýany ornaşdyrmak işini çaltlandyrmaga ýardam etmelidir.
Sanly ykdysadyýetiň esasy maksady aşakdakylardan ybaratdyr:
> ählumumy sanly giňişligiň emele gelýän şertlerinde ýurduň tehnolo
giýa babatynda öňdebaryjylygyny üpjün etmek;
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> ählumumy sanly giňişligiň emele gelýän we ösýän şertlerinde
önümçilik pudaklarynyň, söwda we hyzmatlar ulgamynyň işini täzeçe gu
ramak;
> bar bolan we täze döredilýän ykdysady serişdeleri dolandyrmagyň
netijeli usullaryny ornaşdyrmak;
> döwlet we ýerli öz-özüňi dolandyryş ulgamlarynyň netijeliligini
ýokarlandyrmak;
> kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň, şeýle hem ilatyň san
ly intellektual tehnologiýalaryndan netijeli peýdalanmaklary üçin şertleri
döretmek;
> maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny ösdürmek, ornaşdyrmak
we ulanmak bilen bagly täze iş orunlaryny döretmek;
> maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň dürli ugurlarda ornaşdy
rylýandygyndan ugur alyp, bilim ulgamyny kämilleşdirmek;
> maglumat jemgyýetini döretmek.
Sanly ykdysadyýet düşünjesi – «elektron ykdysadyýet», «internet-yk
dysadyýet» ýa-da «web-ykdysadyýet» ýaly adalgalary bilen baglanyşyk
lylykda ulanylýar. Ykdysadyýet örän çylşyrymly we hemme zady öz içine
alýan mehanizm bolup, jemgyýetdäki adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleri
bilen aýrylmaz baglydyr. Sanly tehnologiýalaryň durmuşa işjeň ornaşdy
rylmagy adamlaryň ýaşaýyş şertleriniň hiliniň gowulanmagyna oňyn täsir
edýär.
Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak – bu ilki bilen ykdysady subýektleriň,
kärhanalaryň, edaralaryň we raýatlaryň özara gatnaşyklaryny çaltlandyr
makdaky maglumat üpjünçilikleriniň jeminden ybaratdyr. Ulanylmaga yg
tybarly bolan bu maglumatlar bolsa, döwletimiziň ykdysady ösüşini çak
lamakda we ylmy taýdan esaslandyrylan maksatnamalary taýýarlamakda
bahasyna ýetip bolmajak zerur görkezijiler bolup çykyş edýär. Şeýle-de
eýeçiligiň görnüşlerine bagly bolmazdan, ähli kärhanalarda, edaralarda we
guramalarda maliýe hasabatlylygynyň halkara standartlaryna geçilmekligi,
hasabat maglumatlaryny seljermäge gatnaşýan taraplaryň hemmesine ze
rur bolan görkezijileri giňişleýin ulanmaklyga hem giň mümkinçilikleri dö
redýär. Häzirki döwürde, jemgyýetiň has depginli ösmegi netijesinde sarp
edijiler tarapyndan hyzmatlary peýdalanmak mümkinçiligini ýeňilleşdir
ýän maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryna aýratyn orun berilýär.
20. Sargyt № 2692

305

Ýurtda elektron pudagynyň döredilmegi, taýýar harytlyk önümlerini
öndürýän önümçilik kärhanalaryny diwersifik asiýa ýoly bilen üpjün etme
giň degişli ulgamynyň ösdürilmegi, milli ykdysadyýetimiziň has-da kuw
watlanmagyna uly täsirini ýetirer. Innowasion, ýokary tehnologiýaly se
rişde we energiýa tygşytlaýjy enjamlar bilen enjamlaşdyrylan elektron we
elektrotehniki senagaty kärhanasyny gurmak, döretmek we ösdürmek, şeý
le hem, bu ulgam üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak şu günüň
möhüm wezipesi hökmünde öňe çykdy. Häzir ykdysadyýetiň hiç bir puda
gyny elektron tehnikalaryny we ýokary tehnologiýalary peýdalanmazdan
göz öňüne getirmek mümkin däl. Milli elektron senagatynyň döredilmegi
ýurdumyzyň halk hojalyk toplumyny has-da depginli ösdürmäge mümkin
çilik berer.
Sanly ykdysadyýeti ösdürmekde döwletiň orny, esasan, şu aşakdaky
iki sany maksada gönükdirilýär:
> Emele gelen ýagdaýlara uýgunlaşan kanunçylyk binýadynyň kämil
leşdirilmeginden, şol sanda önümçilik serişdeleriniň hasabatlylygynyň yg
tybarlylygyny we senagat derejesinde Internet ulgamyny ornaşdyrýan eda
ra-kärhanalaryň hukuk goraglylygyny üpjün etmekden ybarat.
> Önümçiligi sanly ýörelgä eýerip, innowasion tehnologiýalary ornaş
dyrýan kärhanalar üçin amatly şertleriň döredilmegidir.
Sanly ykdysadyýet – munuň özi sanly maglumat-aragatnaşyk tehno
logiýalarynyň peýdalanylmagyna esaslanýan ykdysady gatnaşyklaryň ul
gamydyr. Sanly ykdysadyýet ykdysady we durmuş çäreleriniň ählumumy
ulgamy bolmak bilen, Internetiň mümkinçiliklerine daýanýan ykdysady
nusgany emele getirýär. Sanly ykdysadyýet wagtyň we harajatlaryň tygşyt
lanylmagy bilen bir hatarda, girdejileriň täze çeşmelerini ýüze çykarmaga
şert döredýär.
Ylmy nukdaýnazardan, sanly ykdysadyýetiň adaty ykdysadyýetden esa
sy aýratynlygy – bar bolan ähli maglumatlary peýdalanmagyň hasabyna, oňa
ähli gatnaşýanlaryň talaplaryny düýpli kanagatlandyrmakdan ybaratdyr. Bu
mesele maglumat-aragatnaşyk we maliýe tehnologiýalaryň kämilleşmegi,
şeýle hem wirtual dünýäniň ykdysadyýetine gatnaşyjylaryň doly öz arabagla
nyşyk mümkinçiliklerini bilelikde üpjün edýän infrastrukturanyň elýeterligi
arkaly mümkindir (döretmek prosesiniň obýektleri we subýektleri, paýlaş
dyrmak, harytlaryň we hyzmatlaryň çalşygy we ulanylyşy).
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Sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi ýurtda uzakmöhletleýin ykdysady
ösüşi we ýokary öndürijiligi gazanmaga ýardam berýän netijeli ulgamla
ryň ornaşdyrylmagyna, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň hiliniň ýokarlanma
gyna we kämil görnüşleriniň ýola goýulmagyna, halkyň ýaşaýyş-durmuş
şertleriniň özgerdilmeginde tehnologiýalar bilen bagly töwekgelçilikleriň
peselmegini üpjün etmek bilen, Internet ulgamynyň mümkinçilikleriniň gi
ňeldilmegine ýardam berýär.
Sanly ykdysadyýetiň esasy maksady döwletiň, milli işewürlik birleşik
leriniň we raýat jemgyýetiniň gatnaşmagynda sanly ykdysadyýetiň institut
larynyň netijeli ösdürilmegi üçin amatly guramaçylyk hem-de kadalaşdyry
jy - hukuk şertlerini döretmekden, şeýle hem ählumumy sanly ekoulgamyň
emele gelýän şertlerinde milli ykdysady serişdeleri (aktiwleri) dolandyrma
gyň ulgamyny hem-de onuň düzümini kämilleşdirmekden ybaratdyr.
Sanly ykdysadyýetiň esasy häsiýetli aýratynlyklary aşakdakylary özünde
jemleýär:
> ykdysady işleriň «sanly» ykdysadyýetiň platformasynda toplanmagy;
> şahsyýetleşdirilen serwis modelleri;
> öndürijileriň we sarp edijileriň gös-göni özara gatnaşyklary;
> ykdysady hyzmatlaryň bilelikde ulanylmagyny ýaýratmak;
> şahsy gatnaşyjylaryň goşantlarynyň ähmiýetli orny.
Sanly ykdysadyýetiň üstünlikli hereket etmegi üçin, esasan, üç ugruň
berjaý edilmegi zerur bolup durýar:
> üpjünçilik ulgamy (Internetiň elýeterliligi, programma üpjünçiligi,
aragatnaşyk);
> elektron işewürligi (hojalyk işini kompýuter torlary arkaly dolandyr
mak);
> elektron söwda (harytlaryň, hyzmatlaryň Internet arkaly ýerlenilme
gi).
Ykdysadyýetiň pudaklarynyň sanly ulgama geçmegi, esasan, iki sany
ugry öz içine alýar:
> birinjisi – sanly resminamalar dolanyşygyny ýola goýmak. Munuň
özi döwletiň içki gurluşlarynyň özara gatnaşyklaryny – G2G (hökümet
bilen hökümet), raýat bilen özara gatnaşyklaryny – G2C (hökümet bilen
müşderi), işewürlik bilen özara gatnaşyklaryny – G2B (hökümet bilen işe
würlik) öz içine alýar. Her bir raýatyň we her bir işewüriň şahsy penjiresi
döredilýär;
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> ikinjisi–ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz bölegindäki edaralaryň,
kärhanalaryň we beýlekileriň sanly ulgama birikdirilmegini ýola goýmak.
Munuň özi, bazar gatnaşyklarynda bäsdeşlige ukyply täze gurallaryň döre
megine ýardam berýär.
Ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ylma daýanýan, dünýä ba
zarynda bäsdeşlige ukyply bolan önümleri öndürmek wezipesine aýratyn
orun degişli bolup, täze bilimleriň we tehnologiýalaryň döredilmegi, san
ly ulgamyň ösdürilmegi, olaryň döwletiň durmuş-ykdysady ösüşiniň haty
rasyna ulanylmagy dünýä hojalygynda ýurduň tutýan ornuny kesgitleýän
görkezijilerdir.
Döwletimiziň sanly ykdysadyýete öz wagtynda we üstünlikli geçme
giniň girewi bazaryň barha ösýän talaplaryna laýyk gelýän howpsuz, ygty
barly we bäsdeşlige ukyply maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň üp
jünçilik ulgamyny döretmekdir. Ählumumy ýokary tizlikli telearagatnaşyk
ulgamlarynyň ähli raýatlar we ykdysadyýetiň pudaklary üçin elýeterli bol
magy kabul edilen Konsepsiýada göz öňünde tutulýan wezipeleriň amala
aşyrylmagynyň esasyny düzýär.
Ýurdumyzyň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşulmagy boýun
ça alnyp barylýan maksada okgunly syýasat ýurdumyzyň milli aragatnaşyk
ulgamlaryny innowasion tehnologiýalaryň esasynda ösdürmäge ýardam
berýär. «Türkmen Älem 52°E» Milli aragatnaşyk hemrasy ýurdumyzyň äh
li çägini ýokary tizlikli Internet ulgamy bilen üpjün etmäge, şeýle hem ýo
kary hilli sanly teleýaýlymlary görkezmäge mümkinçilik döretdi.
Türkmenistanyň Internet ulgamynda Türkmenistanyň daşary ýurtlar
daky ilçihanalarynyň, döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň,
täjirçilik banklarynyň, paýdarlar jemgyýetleriniň we telekeçileriniň web-saýtlary, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň «Türkmenistan bu
gün», «Altyn asyr» elektron gazetleri, maglumat beriji web-saýtlar here
ket edýärler we raýatlary, halkara bileleşigini Türkmenistanyň Preziden
tiniň baştutanlygynda Türkmenistanda bolup geçýän özgertmeler, Milli
Liderimiziň alyp barýan oňyn daşary we içerki syýasaty, ýurdumyzyň dep
ginli ösüşi, halkymyzyň bagtyýar durmuşy bilen tanyşdyrýarlar, dünýä
halklary bilen dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilmegine ýardam berýär.
Ählumumy we ýakynlaşmak ýagdaýlary täze anyk hakykaty döredip,
alymlaryň we ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň
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hem-de ösen tehnologiýaly hem ylmy önümçilikleriň hünärmenleriniň de
gişli hünär ussatlyklarynyň ýokary hilini göz öňünde tutýan milli intellek
tual howpsuzlyk ýaly düşünje aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Bilim ulgamy
na innowasion çemeleşme, şol sanda häzirki zaman maglumat-aragatnaşyk
tehnologiýalarynyň ulanylmagy raýatlaryň täze nesliniň ösmegi üçin şert
leriň döredilmegine mümkinçilik berýär.
Hormatly Prezidentimiziň dünýäniň sanly tehnologiýalar babatda öň
debaryjy gazananlarynyň esasynda ýurdumyzyň bilim ulgamynyň döwre
baplaşdyrylmagyny, Türkmenistanda ýaşaýan her bir adamyň häzirki za
man ösen tehnologiýalardan baş çykaryp bilmegini gazanmak maksady
bilen, milli bilim ulgamynyň öňünde goýýan giň möçberli wezipesi sanly
bilimiň innowasion çemeleşmeleriniň, häzirki zaman tehniki serişdeleriniň
we ulgamlarynyň, maglumat gorlarynyň ulanylyşynda, bilim işgärleriniň
bu ugurda taýýarlygyny kämilleşdirmekde düýpli özgertmeleriň geçiril
megini şertlendirýär. Häzirki wagtda 2017-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda
kabul edilen «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsep
siýasy» esasynda, maglumat-bilim ulgamyny döretmek we bilim bermegiň
ähli basgançaklaryny ýokary derejeli elektron bilim maglumatlary bilen üp
jün etmek, berilýän bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmak, hilini ýokarlandyr
mak we okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmek işleri hem giňişleýin alnyp
barylýar.

309

B. Taganow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Menejment» kafedrasynyň mugallymy
ELEKTRON TELEKEÇILIGE WE ELEKTRON
SÖWDA SALGYT SALMAGY DÜZGÜNLEŞDIRMEK
Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli, pähim-paýhasa ýugrulan
salgyt syýasaty halkymyzyň, mähriban Watanymyzyň geljekki gülläp ösü
şine, halkymyzyň has-da bagtyýar durmuşda ýaşamagyna hyzmat etmek
bilen, Türkmenistan döwletimiziň hukuk binýadynyň sarsmaz sütüni bolup
hyzmat edýär.
Geljekde global ykdysadyýetiň gurşawyna sazlaşykly goşulyşyp biljek
ykdysadyýeti kemala getirmek üçin häzirki wagtda elektron täjirçilik we
elektron söwda subýektlerine salgyt salmak halkara we sebit derejelerinde
bir umumy kadalara getirmek möhüm wezipeleriň biridir.
Onuň üçin elektron täjirçilige we elektron söwda salgyt salmagyň
infrastrukturasyny emele getirýän möhüm kanunçylyk, usulyýet we tehno
logiýa binýadyny kesgitlemek zerurdyr.
Maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň okgunly ösmegi telekeçi
lik işiniň amala aşyrylmagynyň ýörite täze toparynyň döremegine getirdi.
Kompýuter torlaryny ulanmak bilen elektron görnüşinde ylalaşyklaryň
baglaşmak işini elektron söwda adyna eýe boldy we Internet global toru
nyň aýrylmaz alamatynyň biri hökmünde hasaplanyp başlandy. Häzirki
wagtda, korporatiw portallaryň hereket etmegine giň gerim berilýär, iri
biznes poçtalar bolsa, doly diýen ýaly hususy ýa-da pudaklaýyn söwda
Internet – meýdançalara geçdi. Elektron bölek söwda diňe bir Internet
– söwda dükanlary däl-de, her ýylda yzygiderli sany artýan elektron hyz
matlar, maslahat beriji kompaniýalar, tölegli maglumat resurslar we beý
lekileri degişli etmek bolar.
Elektron täjirçiligiň soňky ýyllaryň dowamynda uly mümkinçilikleri,
bu bölegiň işiniň çalt ösýändigini häsiýetlendirýär, ýöne elektron täjirçili
giň aýry-aýry ugurlaryny düzgünleşdirmek kadalarynyň meselesi çözülgi
siz (açyk) galýar. Häzirki wagtda elektron täjirçiligiň çalt depginler bilen
ösmegi döwletiň öňünde döreýän birnäçe meseleleri gyssagly çözmekligiň
zerurlygyny şertlendirýär. Elektron täjirçiligiň subýektlerine häzirki wagt
da salgyt salmaklyk salgyt hasaplamagyň we tölemegiň umumy ýörelgesi
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esasynda amala aşyrylýar we bu işiň görnüşiniň birnäçe aýratynlyklary göz
öňünde tutulmaýar. Häzirki wagtda elektron täjirçilige salgyt salmakdan
girdeýji örän ýokary, geljekde Döwlet býujetiniň üstüni dolmagyň möhüm
bölekleriniň biri bolmagy hasaplanylýar.
Elektron täjirçiligiň we söwdanyň soňky döwürde has ösmegi, bir ta
rapdan uly maliýe resurslary (elektron oýunlar, hyzmatlar, kitaplar, CDdiskleri audio- we wideokassetalar we beýleki fiziki sanly harytlaryň söw
dasy, hukukçylaryň we maliýe maslahatçylaryň, şeýle-de mugallymlaryň
hyzmaty) salgyt salmagyň çäginden çykarýar, beýleki bir tarapdan salgyt
salmagyň binýadynyň (elektron dükanlar, maglumat-dynç alyş hyzmatla
ry) birnäçe esse azalmagyna alyp barýar. Häzirkizaman salgyt kanunçyly
gynda, salgyt hasabyna goýmakdan boýun gaçyrýan ýa-da hakyky gazanan
girdejisiniň ululygyny azaldyp görkezýän elektron täjirçiligiň subýektini
ýüze çykarmak maksady bilen, peýdalanylmagy mümkin bolan salgyt gö
zegçiliginiň netijeli usuly ýokdur.
Elektron söwdanyň subýektlerine, Internet torda elektron täjirçiligiň
aýratynlygyny göz öňünde tutýan, möhüm soraglaryň biri hasaplanylýan,
ýurduň býujet ulgamyna gelip gowuşýan salgytlaryň ýokarlanmagy bilen,
ýakyndan baglanşykly, salgyt salmagyň netijeli mehanizmini emele getir
mäge ylmy taýdan esaslandyrylan we milli ykdysadyýetde salgyt salmagyň
mehanizmine mahsus bolan netijeli daşary ýurt tejribelerini öwrenmeklik
zerur hasaplanylýar.
Milli we halkara derejede elektron täjirçiligiň salgyt düzgünleşdirmesi
niň mehanizmini emele getirmek bilen baglanyşykly mesele, diňe Türkme
nistan üçin täzelik bolman, şeýle-de dünýä ykdysady ylmy üçin täzelikdir.
Häzirki wagtda elektron täjirçilige gatnaşyjylaryna salgyt salmagyň nazary
we tejribe nukdaýnazaryndan oýlanmalar dünýäniň ösen ýurtlarynda hem
uly meseleriň birine öwrüldi.
Netijede, elektron täjirçilik ulgamynda salgyt gözegçiligini kämil
leşdirmek boýunça anyk teklipleri işläp taýýarlamak zerurlygy ýüze çyk
ýar, şeýle-de Internetde telekeçilik işini alyp barmagyň aýratynlygyny göz
öňünde tutmak bilen, salgyt salmagyň köpugurly usulyýetini emele getir
mek. Onuň üçin, elektron täjirçilik işiniň subýektlerine salgyt salmagyň ob
ýektini, onuň subýektini, şeýle-de elektron täjirçiligiň subýektlerine salgyt
salmak işiniň çäginde hasaplanan girdeýjä ýeke-täk salgydy ulanmak me
hanizmi kesgitlemek wajyp hasaplanylýar.
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Global Internet torunda telekeçilik işini alyp barmagyň esasy aýratyn
lygyny hasaba alýan, elektron täjirçiligiň subýektlerine salgyt salmagyň ne
tijeli mehanizmini işläp taýýarlamakda ileri tutulýan meseleleri bellemek
bolar:
> elektron söwdanyň we täjirçilik işiň ykdysady mazmunyny öwren
mek we aýdyňlaşdyrmak, şeýle-de olaryň aýratynlygyny görkezmek;
> elektron täjirçilik işiniň, salgyt salmagyň goşmaça mehanizmini iş
läp taýýarlamagyň zerurlygyny şertlendirýän, aýratynlyk häsiýetini ýüze
çykarmak;
> elektron täjirçiligiň subýektlerine salgyt salmagyň halkara tejribesini
umumylaşdyrmak;
> elektron täjirçilik işine salgyt salmakda hereket edýän tejribäni
öwrenmek;
> elektron täjirçilik ulgamynda salgyt salmagyň meselesiniň sebäbini
we mazmunyny ylmy taýdan öwrenmek;
> elektron täjirçiligiň subýektlerine salgyt salmagyň hereket edýän
kanunçylygy ulanmak mümkinçiligini seljermek;
> elektron täjirçilik ulgamynda salgyt salmagyň mehanizmini ösdür
megiň ileri tutulýan ýollaryny ýüze çykarmak;
> elektron täjirçilik işiň esasy aýratynlygyny hasaba alýan, salgyt
salmagyň modelini işläp taýýarlamak;
> elektron täjirçilik ulgamynda salgyt gözegçiligini amala aşyrmakda
goşmaça usulyýeti emele getirmegiň hasabyna hereket edýän salgyt gözeg
çilik ulgamyny kämilleşdirmek;
> elektron täjirçilik işini amala aşyrylyşynyň aýratynlygyny hasaba al
mak bilen, tejribede salgyt salmagyň mehanizmini durmuşa ornaşdyrmak
üçin çäreleriň sanawyny kesgitlemek.
Bazar gatnaşykly ykdysadyýetiň ösüşinde telekeçilik işini amala aşyr
makda hemişe täze usullar döreýär. Olary öňünden kesgitlemek we olara
ýurtda hereket edýän salgyt kanunçylygyň üýtgedilmegi, şeýle-de, beýleki
döwletler bilen baglanyşyklylygy sebäpli öz wagtynda täsir etmek mümkin
däl. Raýat we salgyt kanunçylygyň köptaraplaýyn kadasy, ykdysadyýetde
döreýän islendik geleşiklere we islendik gatnaşyklaryň görnüşine ulanylar
ly bolmalydyr. Elektron täjirçilik işiň özboluşly aýratynlygy salgyt–hukuk
düzgünleşdirmegiň köpugurly usullary emele getirilende telekeçiligiň bu
görnüşi hasaba alynmalydyr.
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Elektron täjirçilik harytlaryň we hyzmatlaryň ýerlenmeginde tapawut
ly mümkinçiligi almaga ýardam edýär, sebäbi, uly bolmadyk maýa goýu
mynda öndürilen harydy täze sarp ediş bazaryna çykarmaga mümkinçilik
berýär. Şonuň üçin elektron täjirçilik telekeçilik işiniň adaty görnüşi bilen
deňeşdirilende birnäçe artykmaçlyga eýedir. Bu ony has ýokary depginli
ösýän işewürlik pudagynyň hataryna ýetirýär.
Ondan başga-da, elektron täjirçilikde, adaty telekeçilik işinden tapa
wutlylykda birnäçe artykmaçlyklary bardyr, olaryň arasyndan esasylary:
> harydyň bahasynyň peselmegini şertlendirýän we harydy bäsdeşlige
has ukyply etmegi, mahabat we hyzmat etmeklige örän pes harajatlar;
> sargydy gurnamak we ýerine ýetirmek wagt üçin harajadyň azalmagy;
> harydy saklamaklygyň, ulagda daşamaklygyň harajadyny aşaklat
maga mümkinçilik berýän, haryt ätiýaçlygyny dolandyrmak boýunça giň
mümkinçilikler;
> satyjy we satyn alyja saýlamak mümkinçiligi üçin harytlary we hyz
matlary ýerlemek bazaryny giňeltmegiň çäklendirilmedik geljegi uly bolan
mümkinçiligi;
> telekeçilik işiň hereket edýän biznesi üçin goşmaça ugurlaryny eme
le getirmek.
Birleşen Milletler Guramasynyň hukuk we halkara söwda boýunça to
parynyň «Elektron söwda barada» bir nusgaly (umumy) kanunyň kesgit
lemesine laýyklykda, elektron söwda – bu harytlary we hyzmatlary satyn
almak-satmagy, faktoring, lizing, senagat obýektleriniň gurluşygy, maýa
goýmak, maliýeleşdirmek, maslahat beriş we bank hyzmatlary, ätiýaçlan
dyrmak we beýlekiler goşmak bilen, elektron görnüşde amala aşyrylýan
telekeçilik gatnaşygynyň islendik görnüşi.
Ýöne, BMG bir nusgalyk (umumy) kanunynda «elektron söwda» adal
gasy söwda barada adaty göz öňüne getirmekden giňligi sebäpli, häzirki
wagtda «elektron täjirçilik» we «elektron söwda» adalgalarynyň ählumu
my kesgitli düşünjesine dürli ýurtlarda bu adalgalara öz garaýyşlary boýun
ça dürli-dürli düşündiriş berilýär. Bu öz gezeginde «elektron täjirçilik» we
«elektron söwda» adalgalaryna dogry düşünmek üçin güýçli päsgelçilikleri
döredýär.
Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzda aýratyn ähmiýete eýe bolan
ykdysady özgertmelere, şonuň bilen bir hatarda salgyt-býujet syýasatynyň
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mundan beýläk hem ösdürilmegine, giňden ýaýbaňlanmagyna we amala
aşyrylmagyna täzeçe çemeleşilmegine aýratyn üns berýär.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda Internet ul
gamynyň giňden ýaýramagynyň netijesinde, «elektron täjirçilik» we «elek
tron söwda» hem yzygiderli artýar. Dünýä tejribesinden ugur alnanda, gel
jekde ol has giňden öser. Bu işleri düzgünleşdirmekde hukuk binýadyny
kämilleşdirmek maksady bilen, «Elektron resminama, elektron resminama
dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda», «Türkmenistanda internet to
runyň ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleş
dirmek hakynda», «Şahsy durmuş barada maglumat we ony goramak ha
kynda», «Söwda işi hakynda», «Telekeçilik işi hakynda» Türkmenistanyň
kanunlarynyň, şeýle-de «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly
ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» kabul edilmegi aýratyn bel
lärliklidir.
Türkmenistanda bazar şertlerinde salgytlaryň ösüşiniň umumy kanu
nalaýyklygy diýarymyzyň ykdysady, syýasy we durmuş birliginiň esasla
ryndan, oňa degişli önümçilik gatnaşyklaryndan, ykdysady kanunlaryndan
gelip çykýar. Häzirki döwürde býujetiň girdejileriniň emele gelmeginde
salgyt syýasatyna köp zat bagly bolup durýar.
Belli bolşy ýaly, salgyt kanunçylygynyň ýygy-ýygydan korrektirlen
megi, kärhanalaryň maliýe ýagdaýynyň pese gaçmagy, önümçilige ýara
maz täsir edýär we ony durnuksyzlaşdyrýar. Tersine, salgyt töleýjileriň öz
işiniň maliýe netijelerini seljermeklige mümkinçilik berýän, durnuklylygy
salgyt kanunçylygy bolsa, önümçiligi durnuklaşdyrmagy we maýa goýum
işini ösdürmeklige ýardam edýär. Şunuň bilen baglylykda, býujetiň girde
jileri baradaky syýasatyň esasyna, salgyt syýasatynyň öňden görüp bolujy
lyk, durnuklylygyň esaslary goýulmalydyr, ýöne munuň özi gerek wagty
salgyt ulgamyna, ony kadalaşdyrmak üçin üýtgeşmeler girizmeklik müm
kinçiligini aradan aýyrmaly däldir.
Elektron täjirçiligiň subýektlerine salgyt salmagyň daşary ýurt tejribesi.
Elektron işewürlik böleginde salgyt salmagyň mehanizmini emele ge
tirmek boýunça çäreleriň toplumyny işläp taýýarlamak üçin, daşary ýurt
laryň elektron täjirçiliginiň subýektlerine salgyt salmagyň tejribesi örän
wajyp hasaplanylýar. Elektron täjirçiligiň ösüş derejesi boýunça, birinji no
batda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny, Ýaponiýany, şeýle-de Ýewropa yk
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lymynyň ýurtlaryny mysal getirmek bolar. Bu ýurtlaryň hökümeti elektron
täjirçilik ulgamynda salgyt salmagyň meselesine öňräk duçar boldular, il
kinji nobatda, onuň has ähmiýetli bölegi bolan elektron söwda meselesine.
Elektron täjirçiligi ösdürmekde öňdebaryjy döwlet Amerikanyň Bir
leşen Ştatlary hasaplanylýar. Amerikan alymlarynyň ylmy seljermelerine
görä ABŞ-da korporasiýalaryň 35%-ine çenlisi elektron täjirçilik bilen ýo
kary tejribede meşgullanýarlar. Şeýle bolsa-da, bu hakykatyň birnäçe ýö
relgelerde ýönekeý delillendirilişi bardyr – birinji ýörelge, hyzmatyň örän
pes gymmatynda ýokary geçirijilik başarnygy. Ondan başga-da, amerkan
serwerlerinde ýerleşýän 70%-ine çenli saýtlarda maglumat almaklygyň has
ýokary tizlik elýeterligi bardyr. Bu ýörelge «Internetiň emele gelmeginiň
ilkibaşdaky tapgyrynda döwlet bellibir orun eýelän hem bolsa, onuň ösüşi
diňe hususy bölekde kesgitlenilýändigine» esaslanýar.
Bu düzgünlerden ikinji ýörelge gelip çykýar, ýagny «döwletiň elektron
söwdany has çäklendirmekden saklanmagy», sebäbi «taraplar harytlary we
hyzmatlary Internetiň üsti bilen döwletiň iň az gatnaşmagynda satyn alma
gy kanuny ylalaşyk ýagdaýynda bolmalydyr».
Üçünji ýörelgä laýyklykda, «eger-de döwletiň goşulyşmagynyň zerur
lygy talap edilen ýagdaýynda, onuň maksady goldamaklykda jemlenmelidir
we hukuk üpjünçiligi öňünden aýdyň edilen, içki düzgün bozmalara garşy
iň az göreş we söwda üçin ýönekeý hukuk ulgamy üpjün edilmelidir».
Dördünji ýörelge, «Internetiň ajaýyp guraldygyna (onuň söwda amal
laryny amala aşyrmak üçin peýdalanmgyň mümkinçiligine) düşünmeklik.
Elektron söwdanyň ösüşini bökdeýän, hereket edýän kanunlaryň we düz
günleşdirýän düzgünnamalaryň kämilleşdirilmegi we gaýtadan seredilmegi
ýa-da täze elektron döwrüň talaplaryna (zerurlygyna) laýyk getirmek üçin
olaryň ýatyrylmagy».
Elektron täjirçilik subýektlerine salgyt salmagyň tejribesini öwren
mekde, Ýewropa döwletleriniň tejribesi has hem ähmiýetlidir. Ýewropa
Birleşeginiň ýurtlary hem elektron täjirçiligiň ösen ýokary derejesi we bu
ulgamda tapawutly ösüşi gazanmak bilen häsiýetlendirilýär.
Ýewropa Birleşigine agza döwletler elektron ykdysady işi gurşawynda
salgyt salmagyň meselesiniň çalt aradan aýrylmagynyň tarapdary bolup,
ileri tutulýan býujet we salgyt höweslerinden ugur alyp, elektron ykdysady
gatnaşyklaryny iň ýokary döwlet düzgünleşdirmesiniň konsepsiýasy esa
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synda içerki we daşarky salgyt syýasatyny gurnaýar. Elektron täjirçiligiň
subýektlerine ýeňillikler bermeklik göz öňünde tutulmaýar.
Elektron täjirçilik subýektine salgyt salmagyň alternatiw çemeleşmesi.
Elektron täjirçilige salgyt salmagyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş
Guramasynyň (YHÖG) hödürleýän, şeýle-de Ýewropa bileleşiginde we
ABŞ-da işlenip taýýarlanylan ýeke-täk çemeleşme däldir. Bu ugurda, has
dogumly başlangyçlar hem hödürlendi, hat-da «zyýan» ýetirmek salgydy
salmaga çenli, ýagny her bir berilýän maglumat üçin zyýan tölemek. Ýöne
bu başlangyç giňden ýaýramady.
Alternatiw çemeleşmä beýleki bir mysaly döwlet işgärleriniň, teleke
çileriň we hukukçylaryň gatnaşmagynda Hindistanda abraýly topar işläp
taýýarlady. Şunda elektron işewürlige salgyt salmagyň ýörelgesi boýunça
başlangyçlar YHÖG hödürleýän teklibinden düýbünden tapawutlanýar.
Häzirki wagtda, elektron täjirçiligiň subýektine salgyt salmakda köp
ýurtlaryň tejribesi giňelmän düwün halynda bolmagynda saklanylýar we
Internet-işewürlik ulgamynyň uly depginler bilen ösýändigine garamazdan
hakykatda giňden ösmeýär.
Elektron täjirçiliginiň subýektlerine salgyt salmagyň dünýä tejribesini
öwrenmeklik wajyp hasaplanylýar. Elektron täjirçilik sferasynda salgyt sal
magyň ýörelgelerini öwrenmek üçin, ABŞ-nyň we Ýewropa bileleşiginiň
ýurtlarynyň işläp taýýarlan ýörelgeleri has gyzykly. Olar elektron täjirçilik
bölegine salgyt salmagyň ýörelgeleri baradaky pikirleri jemlemek bilen,
birnäçe netijäni hödürlemäge mümkinçilik berer.
Milli ykdysadyýetiň ýokary ösüş depginini üpjün etmek üçin, ýurduň
maliýe ulgamynyň hil taýdan täze ýagdaýyna tarap ynamly ädimleri, ýur
dumyzyň depginli ösýän güýçli döwlete öwrülmegi ýurt Baştutanymyz ta
rapyndan durmuşa geçirilýän düýpli oýlanyşykly, ylmy taýdan esaslandy
rylan durmuş-ykdysady strategiýasynyň netijesidir.
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A. Nobatow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Sanly ykdysadyýet» kafedrasynyň uly mugallymy
A. Mämiýew,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Sanly ykdysadyýet» kafedrasynyň mugallymy
SANLY YKDYSADYÝETI ÖSDÜRMEKDE
ELEKTRON MAGLUMAT
DOLANYŞYGYNYŇ ÄHMIÝETI
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan – Bi
taraplygyň mekany» ýylynda Garaşsyz Diýarymyz ähli ugurlarda belent
ösüşe eýe bolýar. Ýurdumyzda milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa
laşdyrmak, elektron senagaty ösdürmek, maglumat-aragatnaşyk tehnolo
giýalarynyň soňky gazananlaryna esaslanýan ösen ykdysadyýeti kemala
getirmek, innowasion, ýokary tehnologiýaly, bäsdeşlige ukyply sanly yk
dysadyýeti ösdürmek boýunça netijeli işleri amala aşyrmaga guramaçy
lykly girişildi. Häzirki zaman elektron maglumat ulgamyny ýokary tizlikli
tehnologiýalara esaslanan kompýuter ulgamsyz göz öňüne getirmek müm
kin däldir. Şonuň üçin hem, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bi
lim ulgamyny, ykdysadyýetiň pudaklaryny, bank ulgamyny we dolandyryş
edaralaryny elektron maglumat tehnologiýalarynyň soňky gazananlary bi
len üpjün etmek ugrunda düýpli işler durmuşa geçirilýär.
Sanly ykydysadyýet dünýäde innowasiýalaryň bäsdeşlige ukyplylygy
na we ykdysady ösüşe möhüm itergi beriji güýç hökmünde ornuny barha
pugtalandyrýar. Ýurdumyzyň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna çykar
mak boýunça alnyp barylýan maksada okgunly syýasat, ýurdumyzyň milli
aragatnaşyk ulgamyny innowasion tehnologiýalaryň esasynda ösdürmäge
ýardam berýär. Milli emeli hemranyň internet we öýjükli telefonlaryň ara
gatnaşyk hyzmatlaryny işjeňleşdirmegi, şeýle hem optiki-süýümli aragat
naşyk ulgamynyň mümkinçilikleri ýurdumyzda sanly ykdysadyýete mun
dan beýläk hem ösdürmek üçin ähli şertleriň döredilendigine güwä geçýär.
Häzirki zaman tehnologiki ösüş meýilleri (ykjam çözgütler, bulut teh
nologiýalary, maglumatlaryň sanly seljermesi) işewürlige täze mümkinçi
likleri açýar, «sanly önümçilige» geçilmegi bolsa, täze pudaklary emele
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getirýär. Sanly ykdysadyýetiň hereket etmegi jemgyýetiň, işewürligiň we
hökümetiň bir wagtda sanlylaşdyrylmagyny şertlendirýär. Şu jähtden, sanly
ykdysadyýetiň ösüşi oňa gatnaşyjylaryň özara hyzmatdaşlygynyň ähli de
rejelerinde sanly gatnaşyklary ýola goýmak işiniň çaltlandyrylmagy bilen
bagly bolup durýar. Şunuň bilen bir hatarda, maglumatlary dolanyşygynyň
elektron ulgamlaryny (Internet) we onuň elýeterliligini, kanunçylyk binýa
dyny we döwletiň elektron hyzmatdaşlyga taýýarlyk derejesini sanly ykdy
sadyýetiň aýrylmaz bölegi hökmünde görkezmek bolýar.
Häzirki döwürde islendik pudakdyr edara-kärhanalaryň iş dolandyryl
şy doly derejede diýen ýaly kompýuter tehnologiýalary bilen üpjün edilen
dir. Şonuň ýaly-da, olardaky dolandyryjylar doly derejede kompýuteriň ähli
mümkinçiliklerinden peýdalanmaklygy başarýarlar.
Dolandyryşy döwrebap alyp barmak üçin maglumat aragatnaşyk teh
nologiýalarynyň giňden ornaşdyrylmagy örän zerurdyr. Sebäbi dolandy
ryş ulgamyna maglumat aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy
dolandyryşyň esasy wezipelerini has ýokary we netijeli ýerine ýetirmäge
mümkinçilikler döredýär. Maglumatlar tilsimatlarynyň dolandyryş işinde
netijeli ulanylmagy amatly dolandyryş çözgütleriniň tiz we öz wagtynda
tapylmagyna ýardam berýär. Mälim bolşy ýaly, tiz we ýokary hilli çözgüt
hem-de onuň ýerine ýetirilişi dolandyryşy amala aşyrýan edaranyň işiniň
ýokary netijeli bolmagyny üpjün edýär.
Elektron ulgamyň milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna giňden
ornaşdyrylmagy dolandyryş we hojalygy ýöretmek meseleleriniň çalt çö
zülmegine, kärhanalaryň maddy-tehniki binýadyna gözegçiligiň gowulan
magyna ýardam etmelidir. Elektron ulgamyň ykdysadyýetiň pudaklaryna
ornaşdyrylmagy ýurdy ösdürmek boýunça kesgitlenen käbir wezipele
ri derhal çözmäge ýardam eder. Dolandyryş işewürlik işleriniň ähli tap
gyrlarynda ykjam gözegçiligi amala aşyrmaga, resminamalaryň geçişiniň
tapgyrlaryny we esasy işleriň ýerine ýetirilişiniň wagtyny gysgaltmaga,
ýolbaşçylar üçin dolandyryş çözgütlerini kabul etmek babatda zerur bolan
maglumatlary çalt gözlemäge we tapmaga mümkinçilik berer. Bu amatlyk
laryň ählisi ahyrky netijede, diňe bir aýry-aýry kärhanalaryň we pudaklaryň
däl, eýsem ýurdumyzyň tutuş ykdysady toplumynyň işiniň netijeliliginiň
ýokarlandyrylmagyna oňyn täsir eder.
Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, Türkmenistanyň ykdysady
ýetini ösdürmek boýunça iri möçberli milli we döwlet maksatnamalaryny
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durmuşa geçirilmegi maglumat aragatnaşyk tehnologiýalarynyň giň toplu
myny ulanmaklygy we elektron dolandyryşyny mundan beýläk-de kämil
leşdirmek boýunça, ýagny hökümet dolandyryş düzüminiň ýaýrawyny dö
retmek boýunça täze wezipeleri öňde goýýar.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyry
gy boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň ýanynda kompýuter
tehnologiýalary bölümi döredildi. Bu bolsa elektron hökümetini kemala ge
tirmegiň ýolundaky aýgytly ädimleriň biri boldy.
Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hemme
taraplaýyn innowasion ösüşe hem-de ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny
we ösen tehnologiýalary işjeň peýdalanmaga gönükdirilendir. Bu babatda
hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ulgamlarynda
elektron resminama dolanyşygynyň häzirki zaman ulgamynyň giňden ula
nylmagyna uly ähmiýet berýär. Bu ulgam döwleti dolandyrmakda işleriň
netijeliligini ýokarlandyrmaga, döwletimiziň mundan beýläk-de okgunly
ösmegine, öňe ynamly hereket etmegine ýardam eder.
Döwlet dolandyryşynda elektron hökümetiň ornaşdyrylmagy we neti
jeliligi häzirki wagtda ýurduň ösüşini häsiýetlendirýän esasy görkezijileriň
biridir.
«Elektron hökümet – munuň özi döwlet edaralarynyň hem-de döwlet
edaralary bilen raýatlaryň arasynda maglumat-aragatnaşyk ulgamlary ar
kaly önümçiligi, elýeterliligi we netijeliligi ýokarlandyrmak, çykdajylary
azaltmak maksady bilen arabaglanyşygy ýola goýmakdyr».
«Elektron hökümet» adaty hökümetiň ýerini tutman, ol maglumat-ara
gatnaşyk tehnologiýalaryny giňişleýin ulanmak arkaly döwlet hyzmatlary
nyň has netijeli amala aşyrylmagyny üpjün edýän döwlet bilen raýatyň,
işewürligiň arasyndaky özara baglanyşygyň täze usulydyr.
Elektron hökümetiň esasy maksady döwleti dolandyryş ulgamlaryny,
raýatlaryň, edaralaryň we kärhanalaryň bähbitlerini hasaba alyp, olara ýur
dumyzy ösdürmäge gatnaşmak üçin has giň mümkinçiliklerini döretmek
den, şeýle hem raýatlaryň we häkimiýetiň özaragatnaşyk amallaryny ýöne
keýleşdirmegi gurnamakdan ybaratdyr.
Elektron hökümeti ornaşdyrmagyň netijesinde öz-özüni guraýan jem
gyýetiň täze has netijeli görnüşi emele gelýär. Döwlet bilen jemgyýetiň ara
syndaky bolup biläýjek gapma-garşylyklar ýumşaýar, adaty usulda ýüze
319

çykýan säwlikler we kynçylyklar aradan aýrylýar, umuman, döwlet hyz
matlaryny (kepilnama, rugsatnama, ygtyýarnama we ş.m.) bermeklik ýe
ňilleşýär.
Şeýlelikde, elektron hökümet ulgamynyň we degişli tehnologiýalary
nyň ornaşdyrylmagy netijesinde salgyt töleýjileriň serişdelerini tygşytla
maga, döwlet dolandyryş edaralarynyň açyklygyny ýokarlandyrmaga, şeý
le-de elektron hökümet häkimiýetiň birnäçe esasy meselelerini çözmage
mümkinçilik berýär: çözgütleri kabul etmekligi çaltlandyrýar, bir penjire
ýörelgesi boýunça häkimiýet bilen raýatlaryň we işewürligiň arasyndaky
aragatnaşygy elektron görnüşe geçirýär.
Şu babatda döwlet hyzmatlarynyň we işleriniň ýeke-täk portaly (e.gov.
tm) işlenilip düzüldi. Bu portal (e.gov.tm) raýatlar hem-de işewürlik üçin
elektron görnüşinde döwlet hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge «bir penjire»
diýen awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamy hökmündedir. «Bir penjire»
ýörelgesi hyzmatlardan peýdalanmak üçin ýüz tutýandan resminamalaryň
merkezleşdirilen görnüşde kabul edilmegini, şeýle hem resminamalary taý
ýarlamagyň möhletiniň berjaý edilişine hem-de olaryň berilmegine gözeg
çiligi üpjün etmegi amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.
Netijede, elektron hökümet ähli prosessleri awtomatlaşdyrmak hem-de
döwlet edaralarynyň işlerini elektron görnüşe çalyşmak bilen çäklenmän,
döwletiň işiniň netijeliligini tutuşlygyna ýokarlandyrmaga, raýatlar bilen
häkimiýetiň arasynda täze aragatnaşygy we täze prosesleri döretmeklige
gönükdirilendir.
Elektron hökümeti döretmegiň maksady – raýatlara we işewürlige ýo
kary netijeli döwlet hyzmatlaryny bermek. Sanly hyzmatlaryň Internetde
näçe köp sanlysy elýeterli bolsa we bu hyzmatlary ulanmak näçe giň bolsa,
şonça-da elektron hökümetiň täsiri uly bolar. Şeýlelikde, elektron hökümet
döwlet dolandyryşynyň içerki netijeliliginiň we aýdyňlygynyň çäklerinde
durnukly täsire eýe bolmak üçin, raýatlaryň, kärhanalaryň bu işe işjeň gat
naşmagyny talap edýär.
Elektron hökümet oňa uly isleg we goldaw bolanda üstünlikli bolar.
Bu islegiň bir bölegi döwlet hyzmatlaryny netijeli bermekden gelip çyk
ýan mümkinçilikler barada habardarlygy ýokarlandyrmagyň hasabyna ýü
ze çykýar. Raýatlar we işewürlik hem ynandyryjy, döwrebap maglumatlary
bermegiň üsti bilen elektron hökümetiň hyzmatlaryny ulanmaga gyzyklan
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dyrylmalydyrlar. Hususan-da, elektron hökümete bolan islegi we goldawy
ýokarlandyrmak üçin aşakdakylar amala aşyrylýar.
Bir bitewi penjire ýörelgesi boýunça hyzmatlary bermegiň giň zolakly
ýönekeý infrastrukturasyny işläp düzmek, şol sanda raýatlar üçin hyzmatlar
merkezleri we jemgyýetçilik elýeterliliginiň beýleki nokatlary (telemerkez
ler, operator merkezleri, web portallar we mobil goşundylar).
Ilatyň maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary esasynda transaksiýalara
we sanly gurşawda ähli beýleki bilelikdäki hereketlere ynamyny berkitmä
ge goldaw berjek çäreleri geçirmek.
Laýyk, ynandyryjy we ulanyjylar üçin oňaýly «on-line» we mobil kon
tenti, şol sanda goşundylary işläp düzmegi höweslendirmek. Onlaýn we
mobil kontentiň hem-de maglumat-aragatnaşyk hyzmatlarynyň elýeterli
ligini we tygşytlylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalary
amala aşyrmak.
Sanly ykdysadyýete geçmekde elektron serişdeleriniň, elektron hökü
metiň uly ähmiýete eýedigi öz-özünden düşnüklidir. Şonuň üçin Diýary
myzda ösen tehnologiýalaryň önümçiligini ýola goýmak babatda uly ta
gallalar edilýär. Bu işleriň hatarynda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen elektron sena
gatyň ösdürilýändigini bellemelidiris. Bu ugurdan «Türkmenistanda dür
li görnüşli elektron enjamlary öndürýän kärhanalary döretmegiň Döwlet
maksatnamasy» hem-de şu maksatnamany amala aşyrmagyň 2016–2020-nji ýyllar üçin meýilnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Häzirki wagtda
ýurdumyzda ykdysadyýetiň ähli ulgamlarynyň sanlylaşdyrylmagy boýun
ça degişli işler amal edilýär. Bu ugurdan amala aşyrylmaly esasy wezipe
ler «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda
durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» kesgitlenilendir.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda milli ykdysadyýeti
miz has-da ösdürilýär, döwrüň iň täze gazananlaryna esaslanýan sanly ul
gam pugta ornaşdyrylýar. Munuň özi ykdysady ösüşimiziň has-da ýokary
bolmagyny üpjün edýär.
Elektron resminama dolanyşygyna geçmekde resminamanyň ýoýul
magyndan goramak, onuň eýesiniň hakykylygyny tassyklamak ýaly mese
leler ýüze çykýar. Elektron sanly gol (ESG) – maglumatlaryň ýoýulmagyn
dan, üýtgedilmeginden goramagyň netijeli serişdesi bolmak bilen, şol bir
21. Sargyt № 2692
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wagtyň özünde resminamadaky habary iberijini kesgitli barabar etmek we
resminamanyň soňundaky goluň hakykylyk häsiýetini elektron resminama
lar ýaýlasynda ýerleşdirmek mümkinçiligini döredýär. Elektron sanly gol
dünýäde elektron resminamalaryň galplaşdyrylmagyndan goramagyň gel
jegi uly bolan, giňden ulanylýan görnüşi bolmak bilen, habarlaryň hakyky
lygyny, şübhesizligini doly üpjün edýär. Elektron resminamanyň esasyny
düzýän maglumata ESG-niň sertifikatlaşdyrylan serişdeleri arkaly elektron
resminamalara gol çekýän ulanyjylaryň şahsy açarlaryny ulanmagy bilen
güwä geçilýä. Elektron resminamanyň bitewüligi we aslyna gabat gelýän
digi ESG-niň sertifikatlaşdyrylan serişdeleri arkaly elektron resminamalara
gol çeken ulanyjylaryň açyk açarlaryny ulanmagy bilen tassyklanýar.
Türkmenistanda sanly ykdysadyýete geçmegiň kanunçylyk binýa
dy hereket edýär. Onuň hukuk esasy hökmünde «Elektron resminama,
elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda» Türkmenis
tanyň Kanunynyň taslamasy makullanyldy. Şu kanunda elektron sanly gol
ulanmagyň kadalary bar. Bu resminama dolanyşygy – maglumat tehnolo
giýalaryny we telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlaryny peýdalanmak
bilen, elektron resminamalary işläp taýýarlamak, ibermek, bermek, almak,
saklamak, peýdalanmak, goramak, täzelemek, gözlemek, ýygnamak, ýaý
ratmak, gabamak we ýok etmek bilen bagly bolan awtomatlaşdyrylan işle
rini özünde jemleýär.
Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň çuň parasata ýugrulan öň
dengörüjilikli syýasatynyň üstünlikli durmuşa ornaşdyrylmagynyň netije
sinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkara derejesindäki
at-abraýy barha ýokarlanýar. Ýurdumyzda iri möçberli ykdysady özgert
meleri amala aşyrmak üstünlikli dowam etdirilýär, pudaklaryň ykdysady
kuwwaty gün-günden artýar, durmuşyň ähli ulgamlaryny ösdürmek we
şu esasda halkyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmak babatda uly işler amala
aşyrylýar. Ata Watanymyzy ykdysady taýdan kuwwatly döwlete öwürýän
Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun!
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Ý. Annaýew,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Dünýä ykdysadyýeti» kafedrasynyň mugallymy
SANLY YKDYSADYÝET – SAZLAŞYKLY
ÖSÜŞIŇ YGTYBARLY DAÝANJY
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň
bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan Watanymyzyň durnukly durmuş-yk
dysady ösdürilmegine, halkymyzyň abadançylygynyň yzygiderli ýokarlan
dyrylmagyna, täze iş orunlarynyň döredilmegine gönükdirilen giň möçberli
işler durmuşa geçirilýär. Döwlet Baştutanymyzyň durnukly ykdysady ösü
şiň binýady hökmünde innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, san
ly ykdysadyýetiň ösdürilmegi ugrunda edýän taýsyz tagallalary ýurdumy
zyň ösüşiň täze belentliklerine çykmagynda möhüm ähmiýete eýedir.
Milli Liderimiziň sanly ykdysadyýeti ösdürmek bilen baglanyşykly
tagallalaryna, Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllar aralygynda sanly yk
dysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny tassyklamagy hem aýdyň şaýat
lyk edýär. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz 2018-nji ýylyň 30-njy noýabrynda geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllar aralygynda sanly ykdysadyýeti ös
dürmegiň Konsepsiýasyny tassyklamak hakynda» Karara gol çekdi.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdysady
ýetini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, milli ykdysadyýetimize sanly
ulgamy ornaşdyrmak boýunça öňdebaryjy döwletleriň derejesine çykar
mak, elektron senagatyny ösdürmek, adamyň aň-bilim maýasyna, işewür
lige we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň soňky gazananlaryna
esaslanýan ösen ykdysadyýeti kemala getirmek, innowasion, ýokary teh
nologiýaly, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti ösdürmek maksadyn
dan ugur alynýan bu Konsepsiýa ýedi bapdan ybaratdyr. Onda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary ulgamynyň häzirki ýagdaýy, Konsepsiýanyň
maksady we wezipeleri, ony amala aşyrmagyň ugurlary, guraly, garaşylýan
netijeler beýan edilýär.
Sanly ykdysadyýetiň ýüze çykyş taryhyny seljermek maksada laýyk
dyr. 1990-njy ýyllarda internetiň peýda bolmagy bilen, ykdysadyýet üçin
hem täze döwür başlandy. Wagtyň geçmegi bilen maglumat-aragatnaşyk
tehnologiýasynda gazanylan ösüş sanly ykdysadyýetiň ähmiýetini barha
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artdyrdy. Bank, saglygy goraýyş, ylym-bilim, mahabat, onlaýn bölek söw
da we marketing ýaly ugurlar sanly ykdysadyýetiň esasy täsir eden ugurla
ryna öwrüldi. Şunuň bilen baglylykda, elektron senagatynyň ösmegi täze iş
orunlarynyň döremegine getirýär. Häzirki wagtda bolsa, sanly ykdysadyýet
senagatyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Ýylsaýyn senagatlaşýan ýurdumyz
da gurulýan kuwwatly önümçilik desgalary döwrüň talabyna laýyklykda,
tehnologiýanyň soňky gazananlary bilen enjamlaşdyrylýar. Bu bolsa, çig
maldan has netijeli peýdalanmaga, has gymmat bahaly innowasion harytla
ry öndürmäge mümkinçilik berýär.
Sanly ykdysadyýet adalgasy, ilkinji gezek, 1995-nji ýylda ABŞ-nyň
Massaçusets uniwersitetiniň alymy Nikolas Negroponteniň ylmy işinde
teklip edilýär. Ol bu adalgany ozalky ykdysadyýet bilen deňeşdirilende
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryň okgunly ösmegi netijesinde ke
mala gelýän täze ykdysadyýetiň artykmaçlyklaryny häsiýetlendirmek üçin
ulanypdyr. Başga bir alym, has takygy, N.Nikolas bolsa, ykdysadyýetde
maglumatyň, nagt puluň, hasap-fakturalarynyň, ýüzbe-ýüz ýygnaklaryň,
telefon gepleşikleriniň, suratlaryň, poçta arkaly iberilýändigini ýa-da fiziki
görnüşde amala aşyrylýandygyny, indi maglumatyň sanly görnüşe öwrül
ýändigine we ýagtylyk tizliginde ýaýrandygyna ünsi çekýär.
Sanly ykdysadyýete başgaça elektron ykdysadyýet hem diýlip, onuň
esasy aýratynlygy sanly tehnologiýalara daýanýan ykdysady işi aňladýar.
Bu adalgada «ykdysadyýet» sözi esasy kesgitleýji söz bolup durýan hem
bolsa, ykdysady işden başga-da, bu özgertmäniň netijesinde jemgyýetçilik
gatnaşyklarynda, adamlaryň özlerini alyp baryşlarynda, dünýägaraýyşla
rynda belli bir özgerişlikleriň bolup geçýändigi aýratyn bellärliklidir. Bu
ýagdaý sanly ykdysadyýetiň ösmegi bilen täze durmuş hakykatynyň ýüze
çykýandygyny görkezýär. «Sanly» sözi bolsa ylmy-tehniki ösüşiň netije
sinde tehnologiýalaryň täze görnüşleriniň, hususan-da, internetiň ýüze çyk
magy we gündelik durmuşymyzdan başlap, önümçilikde hem-de hyzmatlar
ulgamynda olaryň giňden ýaýramagy bilen baglanyşyklydyr.
Ykdysady nazaryýet ylmynyň nukdaýnazaryndan teswirlenende, adat
bolşy ýaly, ozal zähmet, maýa we çig mal önümçilik faktoryna degişli bolan
bolsa, indi innowasion ykdysadyýet şertlerinde onuň düzümine tehnologi
ýalar, bilim hem-de innowasiýalar goşulýar. Näme üçin häzirki döwürde
maglumatlaryň, onda-da sanly görnüşdäki maglumatlaryň ähmiýeti artýar?
Sebäbi häzirki döwürde maglumatlar täze aktiw hökmünde häsiýetlendiril
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ýär we islendik aktiwiň gymmatlygynyň bolşy ýaly, onuň hem gymmatlygy
bardyr. Ýagny maglumatlary täze maksatlary we täze ideýalary amala aşyr
mak üçin ulanyp bolýar.
Şeýlelikde, sanly ykdysadyýet bu hojalyk işi bolup, onda önümçiligiň
esasy faktory sanly görnüşdäki maglumatlardyr. Uly göwrümli maglumat
laryň gaýtadan işlenilmegi we seljermäniň netijeleriniň giňden ulanylmagy
hojalygy ýöretmegiň adaty görnüşlerinden tapawutlylykda dürli önümçilik
leriň, tehnologiýalaryň, enjamlaryň, şeýle-de, harytlaryň we hyzmatlaryň
getirilişiniň, saklanylyşynyň we ýerlenilişiniň netijeliligini ýokarlandyrma
ga mümkinçilik berýär. Şeýle oňaýlyklar sanlylaşdyrylan ykdysadyýeti köp
döwletler üçin özüne çekiji edýär.
Soňky ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmäge dünýä döwletleriniň
ünsleriniň has-da artmagyny onuň ýurduň ykdysady kuwwatyny berkit
mekde we ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokary hilini üpjün etmekde
döredýän artykmaçlyklary bilen düşündirip bolar. Olar şulardan ybaratdyr.
Birinjiden, sanly ykdysadyýete durnukly ösüşiň iteriji güýji hökmünde
garalyp, ol ýurduň bäsleşige ukyplylygyny pugtalandyrmaga ýardam ber
ýär. Çünki adam intellektiniň önümi bolan täze tehnikalara we tehnologiýa
lara islegleriň barha artmagy, önümçiligiň bu ugruny düşewüntli edýär. Ne
tijede, halkara zähmet bölünişiginde ýurduň tutýan orny has-da berkeýär.
Ikinjiden, fiziki, sanly we biologik häsiýetli tehnologiýalaryň garyşma
syny aňladýan dünýädäki dördünji senagat öwrülişigi ýurduň syýasy, dur
muş we ykdysady ulgamlaryna özüniň güýçli täsirini ýetirýär. Onuň neti
jesinde dörän täze mümkinçilikler, diňe bir ýurduň ykdysady kuwwatynyň
artmagyna däl, eýsem, ilatyň ýaşaýyş hil derejesini kesgitleýän netijeleriň
gazanylmagyna hem itergi berýär. Mysal üçin, adam saglygy üçin zyýanly
bolan iş orunlarynda täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy adama gönük
dirilen ýokary tehnologiýaly ykdysadyýetiň artykmaçlygyny görkezýär.
Üçünjiden, munuň özi ýurduň tehnologik garaşsyzlygyny üpjün edýär.
Sanly ykdysadyýetiň özenini elektron senagatynyň düzýändigi hemmelere
mälimdir. Häzirki döwürde elektron önümleriniň eksporty bäsleşige ukyp
lylygyň esasy görkezijisi bolup, ol ýurduň dünýä bazaryna goşulyşynyň
çuňlugyny görkezýär. Halkara bilermenleriň berýän bahalaryna görä, dün
ýä ykdysadyýetinde hut şu senagat pudagy bäsleşigiň iň ýokary derejesi
bilen tapawutlanýar. Şunuň bilen baglylykda, ylmy köp talap edýän we
tehnologik taýdan çylşyrymly pudaklaryň biri hasaplanylýan milli elektron
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senagatyny ösdürmek ýurdumyzda häzirki döwürde alnyp barylýan ylmytehniki syýasatyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup, sanly ykdysadyýe
tiň ösdürilmegi hut şu pudagyň netijelerine baglydyr.
Dördünjiden, sanly ykdysadyýet korrupsiýa garşy göreşmegiň netijeli
guralydyr. Hususan-da, häzirki döwürde dünýäniň köp ösen ýurtlarynda or
naşdyrylan we ornaşdyrylýan hem-de öz oňyn netijelerini berýän «elektron
hökümet» ulgamy ilata köp görnüşli döwlet hyzmatlarynyň berilmegini göz
öňünde tutýar. Bu ulgamyň işe girizilmegi bilen, korrupsiýanyň azalýandy
gy, çünki onuň netijesinde korrupsiýanyň öňüni alýan «açyklygyň» berjaý
edilýändigi aýratyn bellärliklidir. Hut şu aýratynlyklar dünýä jemgyýetçili
ginde bu ulgamyň döwlet bilen halkyň arasyndaky demokratik ýörelgelere
esaslanýan gatnaşyklar hökmünde häsiýetlendirilmegine esas döretdi.
Biziň häzirki ýaşaýan maglumat jemgyýetimizde önümçilige gara
nyňda hyzmatlar ulgamy agdyklyk edýär. Şu sebäpli-de maglumat-aragat
nayşyk tehnologiýalary esasy orun eýelemek bilen, ol adamlara hyzmat
edilişiň mehanizmini ýönekeýleşdirmäge mümkinçilik berýär. Internetiň
ýüze çykmagy we bu global tora elýeterliligiň bahasynyň peselmegi, dün
ýäde hakyky maglumat öwrülişiginiň bolup geçendigini, onuň netijesinde
durmuşymyzyň, şol sanda, ykdysadyýetimiziň özgerýändigini görkezýär.
Häzirki döwürde durmuşymyza yzygiderli ornaşýan, hemmämiz üçin el
ýeterli bolan elektron tölegler, internet-söwda, internet-mahabatlandyrma
sanlylaşdyrylan ykdysadyýetiň oňyn netijeleriniň diňe käbiridir. Şunda
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň we internetiň mümkinçilikleri
ni giňden ulanmagyň netijesinde sarp edijileriň gymmatly wagtlarynyň we
serişdeleriniň tygşytlanmagyna, hyzmatlaryň tiz wagtda ýerine ýetirilme
gine, kagyz göterijide ulanylýan maglumatlaryň sanynyň azalmagyna-da
sanlylaşdyrylan tehnologiýalaryň döredýän amatlyklary hökmünde baha
bermek bolar.
Bu gün biz durmuşymyzy el telefonsyz, planşetsiz, iş orunlarymyzy
bolsa kompýutersiz göz öňüne getirmek kyn. Häzirki döwürde ulanýan en
jamlarymyzyň sarp edijiler üçin döredýän oňaýlyklaryny sanap gutarardan
köpdür. Hakykatdan-da, durmuşymyzyň ähli taraplaryna giňden ornaşdy
rylýan tehnologiýalaryň ösmegi bilen durmuş hakykatymyz hem özgerýär.
Emeli intellekt diňe bir ykdysadyýetiň ösmegine däl, eýsem, gündelik dur
muşymyza hem öz düýpli täsirini ýetirýär. Wagt geçdigiçe bu meýliň ösüş
häsiýetine eýe boljakdygy gümansyzdyr. Indi adam aňyna, onuň erk-islegi
326

ne bagly bolmadyk, umumy ösüş häsiýetine eýe bolan bu obýektiw sebäp
ýurtlaryň oňa uýgunlaşmagyny, bu ugurda öz milli strategiýalaryny işläp
taýýarlamaklaryny günüň möhüm wezipesine öwürýär.
Sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça uzak möhleti nazarlaýan döw
let syýasatyny alyp barmak zerurdyr. Daşary ýurt tejribesinden görnüşi ýa
ly, sanly tehnologiýalara daýanýan ykdysadyýete geçmek belli bir wagty,
serişdeleri we inženerçilik işini doly ele alan hünärmenleri talap edýär. Bu
ugruň ösmegi üçin «döwlet – jemgyýet – ylym – işewürlik» gatnaşykla
rynda düýpli özgerişlikleriň amala aşyrylmagy hem zerur şertleriň biridir.
Şunda döwlet tarapyndan degişli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp
taýýarlamak, häzirki zaman dolandyryş ulgamyny ösdürmek, ylmyň ösme
gine döwlet goldawyny bermek ýaly meseleler öz möhümligi bilen tapa
wutlanýar. Täze tehnologiýalary döretmekde, olary ornaşdyrmakda ylym
pudagynyň esasy orun eýeleýändiginden ugur alsak, onda alymlarymyzyň,
inženerlerimiziň we beýleki hünärmenlerimiziň öňünde jogapkärli, döwlet
bähbitli wezipeleriň durandygyna göz ýetirmek bolýar. Ýurdumyzyň ylmy
elita gatlagynyň üçden iki böleginiň ýokary okuw mekdeplerinde jemlen
megi bolsa, bu işe ýokary bilim edaralarynyň professor-mugallymlarynyň
çekilmegini hem şertlendirýär. Şunda, Türkmenistanyň bu ugurda öňdeba
ryjy ýurtlaryň hataryna girmegini üpjün etjek ýollaryň, ony amala aşyr
magyň mehanizminiň dogry kesgitlenmegi, şeýle maksatnamanyň netijeli
durmuşa geçiriljekdiginiň, netijede sanly gurşawyň kemala getiriljekdi
giniň kepilidir. Sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça bu maksatnamada
ýurdumyzyň dolandyryş ulgamy üçin ýokary hünärmenlik derejesi bolan
häzirki zaman hünärmenlerini taýýarlamak zerurlygy hem ýüze çykýar.
Umuman, sanly ykdysadyýeti ösdürmekde daşary ýurtlaryň birnäçe
sinde toplanan tejribäniň öwrenilmegi, bir tarapdan, ylym we bilim ulgam
larynyň düýpli özgerdilmegini, elektron senagatynyň depginli ösdürilmegi
ni, ylmy talap edýän önümçilikleriň döredilmegine işewürlerimiziň giňden
çekilmegini talap edýär.
Ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryny, hususan-da, sanly maglumatlary
ykdysadyýete ornaşdyrmagyň netijesinde uly öňegidişlikleri gazanan käbir
ýurtlaryň tejribesini agzap geçsek ýerlikli bolar. Soňky maglumatlara görä,
dünýä- de sanly ykdysadyýetiň ýyllyk girdejisiniň 3 trillion dollardan ge
çen görkezijisiniň 2025-nji ýyla çenli 11,1 trillion dollara ýetmegine gara
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şylýandygy aýdylýar. Bu görkezijiniň esasan hojalygyň dürli pudaklarynda
amala aşyrylan işleriň we hyzmatlaryň internet enjamlarynyň ulanylmagy
netijesinde dörändigi bellenilýär. Häzirki wagtda bank işleriniň uly böle
gini, dürli tölegleri internet arkaly ýerine ýetirmek mümkin. Bölek söwda
da nagt däl hasaplaşyk ygtybarly bolup, ol dürli çykdajylaryň azalmagyna
getirýär, müşderiler we söwda dükanlary, şol sanda maliýe edaralary üçin
bähbitlidir. «WorldAtlas» guramasynyň maglumatlaryna görä, ABŞ, Hytaý,
Fransiýa, Kanada, Angliýa, Şwesiýa, Belgiýa, Awstraliýa we Niderlandlar
nagt däl hasaplaşykda öňdebaryjy ýurtlar hasaplanýar. Sanly ykdysadyýe
tiň ösmegi bilen edara-kärhanalaryň hyzmatlary köpelýär, internetden has
netijeli peýdalanylýar. Kompaniýalar müşderilerine satan harytlary ýa-da
hödürlän hyzmatlary üçin hasap-fakturalaryny elektron usulda iberýär, tö
leglerini hem elektron usulda kabul edýär. Biziň ýurdumyzda hem nagt däl
hasaplaşygyň çygrynyň barha giňeýändigini bellemek gerek. Diýarymyzda
bankomatlaryň we töleg terminallarynyň giň tory hereket edip, olaryň üs
ti bilen söwda merkezlerinde, jemgyýetçilik ýerlerinde döwrebap, amatly,
ygtybarly hasaplaşyklary geçirmäge mümkinçilikler döre dildi.
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda amala aşyrýan her bir özgert
mesiniň halkymyzyň bähbidine, ata Watanymyzyň gülläp ösmegine gö
nükdirilendigini nazara alsak, onda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň maz
munyna, onuň ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmakdaky ornuna,
şeýle-de dünýä ykdysadyýetiniň häzirki zaman ösüşiniň netijeli ýollarynyň
biri hökmünde häsiýetlendirilýän ykdysadyýetiň bu görnüşine geçmeginiň
zerurlygyna dogry düşünilmeginiň özi öňde duran wezipeleriň üstünlikli
amala aşyrylmagyna itergi berýär.
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M. Annaýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Statistika» kafedrasynyň mugallymy
J. Söýünowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Statistika»kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi
YKDYSADYÝETIMIZI SANLYLAŞDYRMAGYŇ
TAPGYRLARY: ELEKTRON TÖLEG ULGAMY
Türkm en istand a sanly ykdys adyýet i ösdürm ek barada horm atl y
Prezidentimiziň beren tabşyryklary bu ugurdaky bilimlerimiziň yzygiderli
artdyrylmagyny, jemgyýetimizde bolup geçýän ykdysady hadysalar bara
da gözýetimimiziň has-da giňeldilmegini talap edýär. Ýurdumyzda amala
aşyrylýan her bir özgertmäniň halkymyzyň bähbidine, ata Watanymyzyň
gülläp ösmegine gönükdirilendigini nazara alsak, onda sanly ykdysadyýeti
ösdürmegiň mazmunyna, onuň ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyr
makdaky ornuna, şeýle-de dünýä ykdysadyýetiniň häzirki zaman ösüşiniň
netijeli ýollarynyň biri hökmünde häsiýetlendirilýän ykdysadyýetiň bu gör
nüşini ösdürmegiň zerurlygy hem, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ama
la aşyrylmagyna itergi berýär.
«Sanly ykdysadyýet» adalgasy soňky döwürde syýasatçylar, ykdysat
çylar we bilermenler tarapyndan giňden ara alnyp maslahatlaşylýan meselä
öwrüldi. Munuň esasy sebäbini köp ýurtlaryň ylmy-tehniki ösüşiň gaza
nanlaryny, hususan-da, sanly maglumatlary ykdysadyýete ornaşdyrmagyň
netijesinde uly öňegidişlikleri gazanmagy başarandyklary bilen düşündirip
bolar. Umuman, «Sanly ykdysadyýet» diýen düşünje biziň durmuşymyza
gün-günden ynamly ornaşýar. Sanly ykdysadyýet – bu sanly tehnologiýa
lara esaslanýan elektron telekeçilik, elektron söwda arkaly ýerleşdirilýän
önümçilik harytlar bilen bagly ykdysady işjeňlikdir.
Sanly ykdysadyýete başgaça elektron ykdysadyýet hem diýlip, onuň
esasy aýratynlygy sanly tehnologiýalara daýanýan ykdysady işi aňladýar.
Bu adalgada «ykdysadyýet» sözi esasy kesgitleýji söz bolup durýan hem
bolsa, ykdysady işden başga-da, bu özgertmäniň netijesinde jemgyýetçilik
gatnaşyklarynda, adamlaryň özlerini alyp baryşlarynda, dünýägaraýyşla
rynda belli bir özgerişlikleriň bolup geçýändigi aýratyn bellärliklidir. Bu
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ýagdaý sanly ykdysadyýetiň ösmegi bilen, täze durmuş hakykatynyň ýü
ze çykýandygyny görkezýär. «Sanly» sözi bolsa ylmy-tehniki ösüşiň ne
tijesinde, tehnologiýalaryň täze görnüşleriniň, hususan-da, internetiň ýüze
çykmagy we gündelik durmuşymyzdan başlap, önümçilikde hem-de hyz
matlar ulgamynda olaryň giňden ýaýramagy bilen baglanyşyklydyr.
Şeýlelikde, sanly ykdysadyýet bu hojalyk işi bolup, onda önümçili
giň esasy faktory sanly görnüşdäki maglumatlardyr. Sanly ykdysadyýet
düşünjesi – «elektron ykdysadyýet», «elektron senagat», «internet-ykdy
sadyýet» ýa-da «web-ykdysadyýet» ýaly adalgalary bilen baglanyşykly
lykda ulanylýar. Ykdysadyýet örän çylşyrymly we hemme zady öz içine
alýan mehanizm bolup, jemgyýetdäki ynsanlaryň ýaşaýyş-durmuş şertle
ri bilen aýrylmaz baglydyr. Sanly tehnologiýalaryň durmuşa işjeň ornaş
dyrylmagy adamyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň hiliniň gowulanmagyna
oňyn täsir edýär.
Elektron resminama dolanyşygy, elektron şahsyýetnama ulgamyna
geçmek, bäsdeşlige ukyply elektron senagatyny döretmek boýunça zerur
işler alnyp barylýar. Sanly tehnologiýalary yzygiderli ornaşdyrmakda hü
närmenleri, telekeçileri we ähli raýatlary amala aşyrylýan özgertmeler bilen
tanyşdyrmak bu ugruň möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. Şeýle hem,
durmuş ulgamyndaky özgertmeler, bank ulgamynyň ösüşi arkaly halkymy
zyň, her bir raýatymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin şertleriň
döredilmegine we tölegleri ýeňilleşdirmek maksady bilen, ähli ugurlarda
täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy boýunça işler alynyp barylýar.
Döwlet edaralarynyň sanly ulgama geçmegini möhüm wezipe hök
münde kesgitläp, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dürli pu
daklarda elektron görnüşli hyzmatlar ulgamyna geçilmegiň zerurdygyny
belleýär. Bu işleri ýerine ýetirmek maksady bilen, birnäçe ministrliklerde
we pudaklaýyn edaralarda internet ulgamynyň web-sahypalary döredildi.
Şeýle hem, olarda hyzmatlary ýerine ýetirmek wezipeleri onlaýn görnüşin
de amala aşyrylýar.
Sanly ykdysadyýetde harytlar we hyzmatlar üçin hasaplaşyklar elekt
ron pullar arkaly geçirilýär, mysal hökmünde köp ugurly «Internet-bank»
belläp geçesimiz gelýär. Ýagny «Internet-bank» hyzmatynyň kömegi bilen
islendik wagtda we islendik ýerde internet ulgamyna birikdirilen kompýu
teri ýa-da ykjam telefony arkaly öý we ykjam telefony, IP telewideniýe,
internet, karzlaryň esasy bergisini gaýtarmaga we hasaplanan göterimleri
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tölemäge şeýle hem beýleki tölegleri geçirmäge mümkinçilik döredilen
dir. «Internet-bank» hyzmatynyň beýleki tölegleri geçirmäge mümkinçilik
döredilendir. Şeýle hem, bu hyzmatlar gije-gündiziň dowamynda 24 sagat
ýola goýuldy. Ýene-de bellemeli zatlaryň biri, ýagny ýurdumyzyň «Türk
menhowaýollary» agentliginiň ýörite saýtynyň üsti bilen awiapetekleri sa
tyn almak mümkinçiligi döredildi.
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy sanly ykdysadyýete geçirmek
bilen bagly tabşyryklaryndan ugur alyp, Türkmenistanyň «Halkbank» döw
let täjirçilik banky özüniň onlaýn hyzmatlarynyň sanyny barha artdyrýar.
Bu hyzmatlaryň her biriniň ilata dürli amatlyklary döredýänligini biz öz
tejribämizde görüp gelýäris.
Bankyň täze «Talyp tölegi» hyzmaty ýurdumyzyň ýokary okuw mek
deplerinde tölegli işini ýeňilleşdirmekden we döwrebaplaşdyrmakdan yba
ratdyr. «Talyp tölegi» hyzmaty arkaly talyplar bankyň http// halkbank.gov.
tm/resmi internet-sahypasynda ýerleşdirilen «Onlaýn tölegler» atly bölüm
den bank kartlary arkaly okuw tölegini onlaýn usulda geçirip bilerler.
Şeýle hem Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky
2020-nji ýylyň 2-nji ýanwaryndan başlap, «Altyn Asyr» bank kart ulga
mynda hyzmat edilýän müşderilerine «Cash back» bank hyzmatyny birik
dirdi.
«Cash back» bank hyzmaty – bu bank kartlary arkaly harytlar we hyz
matlar nagt däl görnüşinde satyn alnanda müşderiniň «Altyn Asyr» bank
kartynyň hasabyna tölenýän pul sylagy bolup durýar.
Milli ykdysadyýetimiz üçin hil taýdan täze tapgyra geçmek döwlet
Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň senagat top
lumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen syýasa
tynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde amal boldy. Sanlylaşdyr
mak işleri, hususan-da, ýangyç-energetika we oba-senagat toplumlarynda
we beýleki pudaklarda has-da işjeň dowam edýär.
Dünýä hojalyk gatnaşyklaryna netijeli goşulyşmagy, özara peýdaly
söwda-ykdysady we maýa goýum gatnaşyklarynyň işjeňleşdirilmegi ýaly
ugurlar ýurdumyzyň geljekki ösüşi bilen berk baglanyşyklydyr. Ylmy-teh
niki ösüşiň çäklerinde özara gatnaşyklaryň täze ugurlarynyň döremegi tutuş
adamzat üçin möhüm meseleleriň ylalaşykly çözgüdini işläp taýýarlamak
da ähmiýetlidir.
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Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde, ähli döwlet maksatnamalaryny
we iri ykdysady taslamalary, şeýle hem durmuş syýasatyny halkara dereje
sinde ösdürmekde sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti ýokarydyr. Hut şonuň
üçin hem, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda telelukmançylyk tehnologi
ýalarynyň, onlaýn-bilimiň we okatmagyň täze usullarynyň, elektron dola
nyşygynyň ösdürilmegini höweslendirmegiň zerurdygyny belleýär.
Hojalyk, önümçilik we dolandyryş işleriniň sanlylaşdyrylmagy şäher
gurşawynda ilatyň isleglerini doly we gysga wagtda kanagatlandyrmaga
mümkinçilik berýär.
Şeýle hem kompýuter, ylmy we maglumat tehnologiýalary goşmaça
iş orunlaryny üpjün edýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow ähli ugurlarda bolşy ýaly, sanly ykdysady
ýet üçin işgärleriň hünär derejelerini ýokarlandyrmagynyň zerurdygyny
belleýär.
Milli Liderimiz sanly we ykjam hyzmatlaryň ählumumy elýeterliligini
üpjün etmegi möhüm wezipeleriň hatarynda görkezýär. Obalaryň, şäher
çeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-dur
muş şertlerini özgertmek boýunça rejelenen görnüşdäki Milli maksatnama
nyň çäklerinde ýurdumyzyň sebitlerini sanlylaşdyrmak işleri dowam edýär.
Munuň özi durmuş-ykdysady taýdan ösüşiň şertleriniň biri bolup durýar.
Bu ugurda Türkmenistanyň toplan tejribesi diňe bir milli derejede däl,
eýsem, dünýä möçberinde hem ähmiýetlidir. Ýurdumyzyň gazanýan üs
tünlikleri dünýäniň köp sanly ýurtlary we halkara bilermenleri tarapyndan
uly gyzyklanma eýe bolýar. Şunlukda, syýasatçylar, jemgyýetçilik işgärle
ri, abraýly halkara guramalaryň bilermenleri türkmen döwletiniň ýeten de
rejesini hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çuňňur
oýlanyşykly we häzirki döwrüň talabyna laýyk gelýän syýasatynyň anyk
netijesidigini nygtaýarlar.
Milli Liderimiziň görkezmelerinden ugur alyp, Türkmen döwlet yk
dysadyýet we dolandyryş institutynyň binýadynda täze hünärler – elektron
täjirçiligi we elektron işewürligiň ykdysadyýeti hünärleri açyldy. Mundan
başga-da, häzirki wagtda «Sanly ykdysadyýet» dersiniň okuw maksatna
masyny döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Ol hünärmenleri, baka
lawrlary we magistrantlary taýýarlamak boýunça okuw meýilnamalaryna
girizilýär.
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Häzirki döwürde durmuşymyza yzygiderli ornaşýan, hemmämiz üçin
elýeterli bolan elektron tölegler, internet-söwda, internet-mahabatlandyrma
sanlylaşdyrylan ykdysadyýetiň oňyn netijeleriniň diňe käbirleridir. Şunda
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň we internetiň mümkinçilikleri
ni giňden ulanmagyň netijesinde sarp edijileriň gymmatly wagtlarynyň we
serişdeleriniň tygşytlanmagyna, hyzmatlaryň tiz wagtda ýerine ýetirilme
gine, kagyz göterijide ulanylýan maglumatlaryň sanynyň azalmagyna-da
sanlylaşdyrylan tehnologiýalaryň döredýän amatlyklary hökmünde baha
bermek bolar.
Bu gün biz durmuşymyzy ykjam telefonsyz, planşetsiz, iş orunlary
myzy bolsa kompýutersiz göz öňüne getirip bilmeýäris. Häzirki döwürde,
ulanýan enjamlarymyzyň sarp edijiler üçin döredýän oňaýlyklaryny sanap
gutarardan köpdür. Hakykatdan-da, durmuşymyzyň ähli taraplaryna giň
den ornaşdyrylýan tehnologiýalaryň ösmegi bilen, durmuş hakykatymyz
hem özgerýär. Emeli intellekt diňe bir ykdysadyýetiň ösmegine däl, eýsem,
gündelik durmuşymyza hem öz düýpli täsirini ýetirýär. Wagt geçdigiçe,
bu meýliň ösüş häsiýetine eýe boljakdygy gümansyzdyr. Indi adam aňyna,
onuň erk-islegine bagly bolmadyk, umumy ösüş häsiýetine eýe bolan bu
obýektiw sebäp ýurtlaryň oňa uýgunlaşmagyny, bu ugurda öz milli stra
tegiýalaryny işläp taýýarlamaklaryny günüň möhüm wezipesine öwürýär.
Türkmenistanyň bu ugurda öňdebaryjy ýurtlaryň hataryna girmegini
üpjün etjek ýollaryň, ony amala aşyrmagyň mehanizminiň dogry kesgit
lenmegi şeýle maksatnamanyň netijeli durmuşa geçiriljekdiginiň, netijede
sanly gurşawyň kemala getiriljekdiginiň kepilidir. Sanly ykdysadyýeti ös
dürmek boýunça bu maksatnamada ýurdumyzyň dolandyryş ulgamy üçin
ýokary hünär derejesi bolan häzirki zaman hünärmenlerini taýýarlamak ze
rurlygy hem ýüze çykýar.
Umuman, sanly ykdysadyýeti ösdürmekde daşary ýurtlaryň birnäçe
sinde toplanan tejribäniň öwrenilmegi, bir tarapdan, ylym we bilim ulgam
larynyň düýpli özgerdilmegini, elektron senagatynyň depginli ösdürilmegi
ni, ylmy talap edýän önümçilikleriň döredilmegine işewürlerimiziň giňden
çekilmegini talap edýär. Beýleki tarapdan, halkara bilermenleriň nygta
maklaryna görä, ykdysadyýetiň mundan beýläk-de sanlylaşdyrylmagynyň
artykmaçlyklary bilen bir hatarda, ol birnäçe töwekgelçilikleri hem döred
ýär. Çünki, sanly tehnologiýalara bolan aşa baglylygyň artmagy, şeýle-de
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maglumatlary gorap saklamak meselesi bilen baglylykda kiberhowpuň art
magy belli bir derejede töwekgelçilikleriň ýüze çykmagyna getirýär. Şol
sebäpli, sanly ykdysadyýeti ösdürmek isleýän döwletler bu meselelere üns
lerini güýçlendirmeli bolýarlar.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň
ýurdumyzda bilim ulgamyny düýpli özgertmek hem-de halkara dereje
sindäki ýokary intellektual jemgyýeti gurmak bilen baglanyşykly beýik
başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde, sanly bilim ulgamyny
okuw terbiýeçilik işine ornaşdyrmak boýunça geçirilýän çäreleriň oňyn ne
tijeleri berýändigi bizi buýsandyrýar.
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SALGYT MEDENIÝETI – DÖWLET
BÝUJETINIŇ ÖSÜŞINIŇ DIREGI
Hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän ykdysady strategiýasyna laýyk
lykda ýurdumyzyň milli ykdysadyýetini ösdürmegiň uzak möhlete niýetle
nilen «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» býujetiň dur
nuklylygyny üpjün edýän netijeli we durnukly salgyt ulgamyny döretmek
boýunça uly göwrümli işler meýilleşdirilýär. Bu işleri netijeli durmuşa ge
çirmekde, işjeň ykdysady ösüşi gazanmakda salgyt sowatlylygyny üpjün
edýän salgyt medeniýetiniň orny örän uludyr.
Dünýäde salgyt-býujet ulgamynyň globallaşýan döwründe we halkla
ryň öz milli medeni aýratynlyklaryny saklamaklyga çalyşýan wagtynda,
salgyt töleýjileriň milli medeniýeti bilen dünýä medeniýetiniň sazlaşykly
bolmagy zerurdyr. Jemgyýet diňe öz milli medeniýetini we halkyny syla
ýan wagtynda beýleki halklary sylap bilerler. Çünki, bu salgyt töleýjileriň
salgyt medeniýetini kemala getirmekde olaryň sowatlylygyny gazanmak
üçin milliligiň hem öz mynasyp ornunyň bardygyny delillendirýär.
Salgytlar öňki döwürlerde Döwlet býujetiniň doldurylmagynyň esasy
çesmesi hökmünde bellidir. Salgytsyz hiç bir döwlet öz üstüne ýüklenen
wezipesini ýerine ýetirip bilmeýärdi, çünki jemgyýetiň zerurlyklaryny ka
nagatlandyrmak üçin pul serişdeleri talap edilýärdi. Häzirki wagtda salgyt
lar şeýle bir agyr ýük bolup durmaýar, emma raýatlaryň oňa bolan gatna
şygyny işjeňleşdirmek maksady bilen, olaryň salgyt sowatlylyk derejesini
güýçlendirip, döwrebap salgyt medeniýetini kemala getirmek hökmanydyr.
Ýagny salgyt işgärleriniň özüni alyp barmaklygyň etikasyny dogry berjaý
etmekligi, dürs we takyk düşündiriş işlerini geçirmekligi, netijede Döwlet
býujetine gelip gowuşýan salgytlaryň ýokary medeniýetini üpjün etmekligi
örän ähmiýetli hakykatlaryň biridir. Şol sebäpli, salgyt töleýjiler döwletiň
salgyt ulgamyna bolan gatnaşyklarynyň salgyt hukuk bozmalaryň berjaý
edilmeginiň sebäpleriniň biri hökmünde çykyş edýän bolsa, öz gezeginde,
salgyt medeniýetiniň ýokary derejedäki sowatlylygyny üpjün etmeklik ze
rur bolup durýar.
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Diýmek, salgyt sowatlylygyndan salgyt medeniýetine geçmeklik üçin,
ilki bilen bu iki düşünjäniň näme many aňladýandygyny kesgitlemelidir.
Salgyt medeniýeti salgyt hukuk gatnaşyklaryna gatnaşyjylaryň işi bi
len baglanyşykly bolup, raýatlaryň salgytlar we ýygymlar baradaky ka
nunçylygy bilmekliginiň hem-de berjaý etmekliginiň derejesini, ýagny
dogry we dürs hasaplaşyklary geçirmekligini, salgytlaryň we ýygymlaryň
töleginiň dolulygyny we öz wagtlylygyny, şeýle-de döwlet we jemgyýet
üçin salgyt tölegleriniň geçirilmeginiň möhümdigini, özleriniň hukukla
ry we borçlary barada habarlydygyny görkezýän döwletiň umumymilli
medeniýetiniň bölegidir.
Salgyt medeniýeti – bu raýatlaryň jogapkärçiliginiň we hukuk taýdan
akyl ýetirijiliginiň ýokary derejesi bolup, pul serişdeleriň umumymilli gaz
nasynyň emele gelmeginde girdejileriniň belli bir bölegi bilen gatnaşyp,
döwletiň Konstitusiýasy tarapyndan üstüne ýüklenen borçlaryň doly we
wagtly-wagtynda ýerine ýetirmekligini aňladýar.
Ilkinji nobatda, salgyt medeniýetiniň emele gelmek prosesiniň esasy
maksadyny aýtmak möhümdir: ol döwletiň salgyt medeniýetiniň ösdüril
megi we býujet çygrynda onuň gowulanmagyna gönükdirilen döwlet syýa
satynyň goldawydyr. Her bir raýat salgyt serişdeleriniň harçlanylmagynyň
netijeliligini bilmelidir.
Salgyt töleýjiler üçin salgyt edaralary bilen özara ýakyn gatnaşykda
bolmak örän zerurdyr, çünki bu olaryň wagtyny we pul serişdelerini tygşyt
laýar, şeýle hem, salgyt kanunçylygyny peýdalanmak boýunça soraglary,
buhgalter we salgyt hasabatyny dogry ýöretmek boýunça düşünişmezlikleri
aradan aýyrmaklyga getirýär.
Salgyt hukuk gatnaşyklaryna gatnaşyjylaryň salgyt sowatlylygynyň
we medeniýetiniň ýokary bolmagy, salgyt edaralary tarapyndan döwletiň
hyzmatdaşy bolup durýan salgyt töleýjilere düşündiriş işlerini geçirmesiz
mümkin däldir, şonuň üçin hem salgyt medeniýetiniň emele gelmeginde
salgyt töleýjileriniň meselelerine hormatly we tutanýerli gatnaşmak örän
ähmiýetli hakykat bolup durýar.
Salgyt medeniýetiniň emele gelmeginde we ösdürilmeginde döwletiň
salgyt syýasatyna netijeli täsirini ýetirýän döwlet bilen jemgyýetiň durnuk
ly özara gatnaşyk prosesi göz öňünde tutulýar. Bu hem, salgyt hukuk gatna
şyklaryna gatnaşyjylaryň bilimi kämilleşdirmek maksady bilen, yzygiderli
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okuwlary gurnamaklygyny, ahlak we maliýe ukyplarynyň we mümkinçilik
leriniň ösdürilmegini, şol sanda olara bolan gözegçiligi berjaý edýän salgyt
düzgün-tertibiniň geçirilmegini talap edýär. Netijede, salgyt sowatlylygy
kemala gelýär. Aslynda, sowatlylyk näme?
Sowatlylyk bu adamyň ene dilinde ýazmaga we okamaga bolan ba
şarjaňlygynyň ukyp derejesini aňladýar.
Salgyt sowatlylygy bu maliýe sowatlylygynyň bir bölegi bolmak bilen,
jemgyýetiň ösüşiniň diregidir, has takygy döwletiň fiskal wezipesini ýerine
ýetirýän salgytlaryň ýokary we netijeli ýygnalmagynyň görkezijisi hem-de
guralydyr.
Halkara tejribesine laýyklykda, ýurduň ilatynyň salgyt sowatlylygyny
ýokarlandyrmagyň gurallarynyň amala aşyrylmagy boýunça anyk çäreleri
işläp taýýarlamaga mümkinçilik berildi. Salgyt syýasatynyň kämilleşmegi
niň ýolunda garaşylýan netijelere ýetmek üçin hereket edýän salgyt ulga
mynyň ähli alamatlaryna seljerme geçirmek zerurdyr. Döwlet bilen salgyt
töleýjiniň arasynda gatnaşyklaryň ýola goýulmagy salgyt medeniýetiniň
derejesini ýokarlandyrmakda mümkin bolan meseledir.
Salgyt medeniýeti salgyt sowatlylygynyň esasy görkezijisi bolup, şol
sowatly adamlaryň sany däl-de, eýsem olaryň geljekde durmuşyna ýetirjek
täsiri, salgytlary özbaşdak hasaplap bilmekleri we jemgyýete bolan kömegi
bilen kesgitlenýär. Eger-de ýurtda salgytlaryň fiskal ähmiýeti ýokary bol
sa, diýmek, salgyt sowatlylygy boýunça geçirilen işleriň Döwlet býujetini
emele getirmekde netijeli goşant goşýandygyny alamatlandyrýar. Salgyt
hukuk gatnaşyklary babatynda ýokarda bellenilip geçilen hukuk ölçegleri
öz gözbaşyny Türkmenistanyň Konstitusiýasyndan alyp gaýdýar.
Konstitusion hukuk ölçegleriniň ählisiniň berjaý edilmegi, elbetde, aý
ry-aýry döwletleriň alyp barýan syýasaty bilen hem baglanyşykly bolup
durýar. Şol sebäpli, syýasy hem-de ykdysady erkinligi almakda we ony
berkitmekde raýatlaryň hukuk taýdan sowatly bolmaklarynyň uly ähmiýe
ti bardyr. Ýokary ussatlyk bilen çemeleşilen salgyt salmak ulgamy işlenip
düzülende, kabul edilende we ulanylanda ýokarda agzalyp geçilen şertler
tassyklaýjy gural bolup durýar.
Salgytlaryň sanawy, olaryň hasaplanylyşynyň usullary we ýygnalyşy
nyň düzgünleri birtaraplaýyn tertipde kesgitlenilýär. Bu ýerde adaty we şol
bir wagtda möhüm sowal ýüze çykýar. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna
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we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda salgytlaryň belle
nilişiniň, ýygnalyşynyň we tölenilişiniň esaslaryny seljermek möhümdir?
Salgytlary bellemegiň we olary mejbury edip almagyň arasyndaky gapma-garşylyk alamaty şu çaprazçylygyň diňe daşky görnüşiniň bardygyny şert
lendirýär. Salgytlary bellemek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň
ygtyýarlygyna berilýärler. Diýmek, salgytlar demokratiýany alamatlan
dyrýan ykdysady we syýasy guraldyr. Demokratiýa babatda jemgyýetçilik
gatnaşyklarynyň kämilleşdirilmegi, döwletiň gurluşynda hukugyň höküm
darlygyny, diýmek, býujet-salgyt hukugynyň berkemegini üpjün edýär.
Salgytlaryň hakyky demokratiýa alamaty halkyň ykdysady erkinligine bo
lan ymtylmasy bilen şertlendirilýär. Jemgyýetçilik isleglerini maliýeleşdir
megiň zerurlygyny göz öňünde tutmak bilen, jemgyýetiň agzalary öz gir
dejileriniň bir bölegini döwletiň peýdasyna geçirmek babatdaky borçlary
meýletin öz üstlerine alýarlar. Eger-de jemgyýetiň agzalarynyň ykdysady
erkinligine bolan umydy umumy maksatlara gönükdirilmedik bolsa, onda
ilatyň köpüsi Mejlisiň deputatlarynyň saýlanylmagyna perwaýsyz garardy
lar. Türkmen halkynyň agzybirligi, onuň ykdysady erkinligi, Konstitusiýa
nyň maddalarynyň mazmunynyň halkyň bähbitlerine laýyk gelmegi, salgyt
laryň demokratiýa esaslarynyň çuňlaşýandygynyň möhüm alamatlarydyr.
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 137-nji maddasynda «Türkme
nistanyň býujet ulgamynyň düzülişiniň we işlemeginiň umumy ýörelgele
ri, şeýle hem Türkmenistanda býujet işiniň we býujetara gatnaşyklarynyň
esaslary kanun bilen kesgitlenýär» diýip bellenilýär [3]. Bu Esasy Kanu
nymyz Türkmenistanyň Býujet Kodeksiniň talaplaryna laýyklykda hereket
edýän Döwlet býujetiniň takyk we maksada laýyk ýerine ýetirilmeginiň
medeniýetini kesgitleýän bolsa, onuň wezipelerini hem-de işlerini maliýe
taýdan üpjün etmekde utgaşykly hereket edýän «Salgytlar hakynda» Türk
menistanyň bitewi Kanuny aýgytlaýjy gural bolup çykyş edýär. Bu barada
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 135-nji maddasynda «Döwletiň sal
gytlary, ýygymlary we gaýry hökmany tölegleri, olary tölemek borjunyň
esaslary, salgyt töleýjiniň hukuk goragynyň ulgamy kanun tarapyndan bel
lenýär» diýilýär [3]. Salgyt salmagyň gurluşynda ulanylýan ugurlar mil
li ykdysadyýete we halkyň mentalitetine (hüý-häsiýetine) laýyk gelýär we
salgyt medeniýetiniň üsti bilen salgyt ulgamynyň kämilleşmeginiň alama
tyny şöhlelendirýär.
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Şol kämilleşmäniň çäklerinde, Esasy Kanunymyzyň 59-njy madda
synyň, ýagny «Her bir adam kanunda bellenen tertipde we möçberlerde
salgytlary tölemäge we gaýry tölegleri amala aşyrmaga borçludyr» diýen
talaplaryny berjaý etmekde, diňe bir salgyt töleýjileriň hukuk taýdan akyl
ýetirijiligini hem-de medeniýetini öwrenmeklik bilen çäklenmän, eýsem
salgyt edaralarynyň hem işgärleriniň maslahat beriş bölümleriniň hünär de
rejesine, iş başarjaňlygyna we ahlak häsiýetine düýpli baglydyr. Şol nuk
daýnazardan, olaryň hünär başarnyklaryna baha bermek, bilim derejesiniň
ýokarlandyrylmagyny höweslendirmek, eýeleýän wezipesine laýyklygyny
kesgitlemek, şeýle hem şahsy derejesini dakmak maksady bilen hünär sy
nagy geçirilýär. Salgyt edarasynyň işgärlerine hünär synagy üç ýyldan bir
gezek geçirilýär. Hünär synagynyň geçirilişiniň tertibi Salgyt müdiriýetiniň
başlygynyň buýrugy bilen tassyklanylýar. Salgyt müdirýetiniň hünär syna
gyny geçirmek üçin topar döredilýär we eýeleýän wezipesine laýyk gelýän
digi ýa-da laýyk gelmeýändigi hakynda çözgütleriň biri kabul edilýär.
Diýmek, ýokardaky aýdylanlardan netije çykaryp salgyt sowatlylygyn
dan salgyt medeniýetine tarap ynamly öňe gitmek bilen, aşakdaky görke
zilen görkezijileri kämilleşdirmeklik ýola goýulsa, raýatlar hem-de býujet-salgyt gatnaşyklary üçin bähbitli bolan ösen döwleti kemala getirmeklige
ýardam berer. Ýagny:
Birinjiden, salgyt medeniýetiniň emele gelmegi boýunça ösüp gelýän
ýaş nesile salgytlaryň ykdysady maksada laýyklygy hem-de jemgyýetçilik
zerurlygy düşünjesiniň emele gelmegi barada orta mekdepleriň düzgün-ter
tip sanawnamasyna salgyt bilimleriniň okuwlaryny girizmeli;
Ikinjiden, salgyt kanunçylygynyň nädogry düşündirişleriniň sanyny
azaltmak maksady bilen, kanunçylygyň beýan edilişiniň dilini salgyt töleý
jiler üçin has ýeterlikli we düşnükli edilmeli;
Üçünjiden, salgyt müdiriýeti hökmany suratda yhlas bilen ýokary hü
när derejesinde işlemeli, ahlak kadalaryny we degişli iş tertip düzgünleri
ni saklamaly. Salgyt müdiriýetleriniň işgärleri hökmany salgyt töleýjileriň
meselelerine sypaýylyk hem-de üns bilen garap, olar bilen hyzmatdaşlygy
döwlet gullugynyň etikasyna laýyklykda ýerine ýetirmeli.
Bu görkezijiler döwletiň maliýe durnuklylygyny gazanmaklygyna we
onuň ykdysady howpsuzlygyny üpjün etmek üçin, hökmany ýagdaýda ila
tyň salgyt medeniýetiniň derejesini ýokarlandyrylmagyna, şonuň bilen bir
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hatarda salgyt administrirlemegi kämilleşdirmeklige itergi berer. Şol ýag
daýda ýokary hünärliligi, iki taraplaýyn jogapkärçiligi, salgyt medeniýeti
we salgyt düzgün-tertibi salgyt edaralaryň we salgyt töleýjileriň hyzmat
daşlygynyň esasy ugurlary netijesinde şertlendirilýär.
Garaşylýan netijelere «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Ka
nunyna laýyklykda baha berýändigi we onuň talaplaryna laýyklykda ýerine
ýetirilýändigi şübhesizdir. Şonuň ýaly bahalanma zerurdyr, sebäbi ol salgyt
hukuk gatnaşyklaryna gatnaşyklaryň borçlaryny kesgitlemek bilen, olaryň
kanuny goraglylygyny, Döwlet býujetine salgytlaryň öz wagtynda, dogry
we dürs gelip gowuşmagyny, olaryň halk üçin aýdyňlygyny we amatlydy
gyny takyklaýar. Ony takyklamak bolsa, Salgyt bitewi Kanunynyň esasy
maksadydyr. Diýmek, ýokardaky aýdylanlardan ugur alyp, salgyt syýasaty
salgyt kanunlarynyň ygtyýarsyz ýerine ýetirilmegi däl-de, onuň kämilleş
dirilmegidir.
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G. Çerkezowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Maliýe» kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi
DÖWREBAP YKDYSADY ŞERTLERDE
KÄRHANALARYŇ MALIÝE
MEÝILNAMALAŞDYRYlyŞYNYŇ ÄHMIÝETI
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda alnyp barylýan durnukly
we depginli ösüş ugry, milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynda giň ge
rimli özgertmeleriň durmuşa geçirilmeginiň, maliýe we durmuş taýdan dur
nuklylygy, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagyny
üpjün edýär. Bu ugry durmuşa geçirmegiň çäklerinde, milli ykdysady gur
luş has-da kämilleşdirilýär, ýurduň halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň we
sebitleriniň netijeli ösmegi üçin amatly şertler döredilýär.
Dünýä ykdysadyýetinde hem-de milli ykdysadyýetde ösüş depginle
riniň gowşamagynyň çak edilýän şertlerinde ulgamlaýyn çökgünlikleriň
täsirini peseltmek üçin, ýurduň maliýe bölegini kämilleşdirmek zerur bo
lup durýar. Bu wezipe maliýe ulgamynyň durnuklylygyny we netijeliligini
ýokarlandyrmaga gönükdirilen bir bitewi maliýe syýasatynyň alnyp baryl
magyny göz öňünde tutýar.
Bu babatynda, Alym Arkadagymyz «Türkmenistanyň durmuş-ykdysa
dy ösüşiniň döwlet kadalaşdyrylyşy» atly okuw gollanmasynda «Strategik
meýilnamalaşdyrmagyň üsti bilen ileri tutulýan ugurlar aýyl-saýyl edilýär,
jemgyýetiň ösüş ýollary kesgitlenilýär, haýsy bazarlarda we haýsy şertler
de iş alyp barmagyň gowudygy, ilkinji nobatda haýsy tehnologiýalary öz
leşdirmelidigi, ösüşe eýe bolmaklary üçin haýsy sektorlary we pudaklary
höweslendirmelidigi, sosial deňligi nähili edip üpjün etmelidigi we munuň
üçin jemgyýetçilik institutlarynyň haýsylaryna daýanmalydygy hakdaky
mesele çözülýär» diýip belleýär. Ýagny, toplumlaýyn durmuş-ykdysady
ösüşiň netijeliligi strategik meýilnamalaşdyrylyşy hasaba almak arkaly ga
zanylýar.
Ykdysady giňişligiň tutuşlygyna globallaşmagyň şertlerinde döwlet
lerde strategik meýilnamalaşdyryşa geçmek zerurlygy döreýär. Milli yk
dysadyýeti ösdürmegiň ileri tutulýan esasy ugurlaryny kesgitlemek, onuň
düýp özenidir. Strategik meýilnamalaşdyryş arkaly puly hümmetlendir
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mek, ilatyň iş üpjünçiligini, tebigy serişdeleri oýlanşykly peýdalanymak,
pudaklaryň ösüş depginini ýokarlandyrmak, bilimi kämilleşdirmek, ylmy
barlaglary alyp barmak, ilatyň durmuş goraglylygyny üpjün etmek ýaly
ykdysadyýeti ösdürmegiň ileri tutulýan esasy ugurlary kesgitlenilýär. Bu
ugurlaryň netijeli durmuşa geçirilmegi bolsa «Türkmenistanyň Prezidenti
niň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürme
giň Maksatnamasyna» laýyklykda tapgyrlaýyn amala aşyrmakda ygtybarly
binýat bolup çykyş edýär.
Maliýe meýilnamalaşdyryşy we çaklaýşy tutuş döwlet, şeýle hem aý
ratyn kärhana üçin örän ähmiýetlidir. Çünki, dolandyryş ulgamynda me
ýilnamalaşdyryş arkaly öňde goýlan maksatlary amala aşyrmaklyga şert
döreýär. Hut meýilnamalaşdyryşda hojalygy alyp barýan her bir subýekt
öz maliýe ýagdaýyna ählitaraplaýyn baha berýär, maliýe serişdelerini kö
peltmegiň mümkinçiliklerini we olaryň has netijeli ulanylyşynyň ugurla
ryny ýüze çykarýar. Hojalygy ýöredýän birlikleriň we döwletiň alyp bar
ýan maliýe işindäki meýilnamalaşdyrmaklygyň obýekti, ýagny aýry-aýry
edaralaryň çenliginden başlap, döwletiň jemleýji maliýe deňlemesine çenli
düzülýän maliýe meýilnamalary, onuň ahyrky netijesi bolup durýar. Her bir
maliýe meýilnamasynda takyk döwre girdejiler we çykdajylar, maliýe we
karz ulgamlarynyň düzüm bölekleri bilen arabaglanyşyklar takyklanýar.
Maliýe ulgamynyň ähli düzüm bölekleri maliýe meýilnamalaryny
düzýärler. Maliýe meýilnamalarynyň görkezijileri maliýe ulgamynyň de
gişli düzüm böleginiň özboluşlylygyny şertlendirýär. Mysal üçin, täjirçilik
başlangyçlarynda hereket edýän kärhanalar girdejiler we çykdajylar deň
lemäni, täşirçilik däl işini amala aşyrýan edaralar çenlik, jemgyýetçilik bir
leşikleri we ätiýaçlandyryş guramalary maliýe meýilnamalaryny, döwlet
häkimýetiniň edaralary dürli derejedäki býujetleri düzýärler.
Maliýe meýilnamalaşdyrmanyň anyk meseleleri maliýe syýasaty bilen
takyklanýar. Bu maliýe meýilnamalaryny ýerine ýetirmek üçin zerur bolan
pul serişdeleriniň möçberiniň we çeşmeleriniň takyklanylmagy, girdejile
riň ösüşiniň, çykdajylaryň tygşytlanylyşynyň mümkinçilikleriniň anykla
nylmagy, merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik gaznalaryň arasynda
serişdeleriň paýlanylyşynyň amatly deň ölçeglikleriniň kesgitlenilmegidir.
Hojalygy ýöretmegiň döwrebap şertlerinde maliýe meýilnamalaşdy
ryşy aýratyn derwaýys mesele bolup durýar, çünki meýilnamasyz bazar
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da üstünlik gazanmak, önümçilik we hojalyk işini giňeltmek we durmuş
ösüşini ýokarlandyrmak mümkin däldir. Işewürligi üstünlikli alyp barmak
üçin maliýe meýilnamalaşdyryşyny dürs gurnamak zerurdyr. Kärhananyň
ykdysady işiniň netijeliligi köp ýagdaýlarda çaklamak we meýilnamalaş
dyrmak mehanizmleri bilen şertlendirilýär. Maliýäni netijeli dolandyrmak
lygyň birnäçe görnüşleri bolup, maliýe meýilnamalaşdyrylyşy hem bazar
ykdysadyýeti şertlerinde aýratyn talap edilýän görnüşleriň biridir.
Maliýe meýilnamalaşdyryşy – geljekki kesgitli döwür üçin dolandyryş
obýektlerini ösdürmek, olary zerur bolan maliýe serişdeleri bilen üpjün et
mek, maliýe netijeliligini ýokarlandyrmak, şeýle hem, maliýe meýilnama
laryny we meýilleşdirilişini öz içine alýan işdir. Maliýe meýilnamalaşdyry
şy kärhananyň öňde goýan maliýe meselelerini üstünlikli çözmek maksady
bilen, kärhananyň býujetini ýa-da maliýe meýilnamalaryny işläp taýýarla
mak we olaryň peýdalanylyşyna gözegçilik etmekligi öz içine alýar. Kär
hananyň maliýe ýagdaýyna, onuň tölege we karza ukyplylygyna gözegçilik
etmek, paýdarlaryň we maýadarlaryň gyzyklanmalaryny, goýumlaryň ne
tijeli ulanylmagyny, zerur maliýe serişdeleri bilen üpjün etmek, peýdany
artdyrmak maksady bilen, hojalygyň içki mümkinçiliklerini takyklamak,
kärhananyň beýleki guramalar bilen oňaýly maliýe gatnaşyklaryny sakla
mak maliýe meýilnamalaşdyryş işleriniň esasy maksady bolup durýar.
Kärhananyň islendik işi maliýe çaklamalardan başlanmalydyr. Çakla
ýyş işleri kärhananyň geljekki kesgitli döwür üçin zerur bolan maliýe gör
kezijilerini öňünden anyklamak, ykdysady ösüşiň mümkin bolan ugurlary
ny we ölçeglerini kesgitlemek çäreleriniň jemini aňladýar. Ykdysadyýeti
ösen döwletlerde çaklaýyş işleri Halkara Pul gaznasynyň, Bütindünýä ösüş
bankynyň, şeýle hem S&P, Moodis, Moon ýaly dünýä belli reýting agent
likleriniň çaklamalaryna esaslanyp geçirilýär. Bu agentlikler döwletleriň,
iri korporasiýalaryň maliýe ýagdaýlaryny seljerip, olaryň geljekki döwürler
üçin reýtinglerini kesgitleýärler.
Çaklaýyş işleri kärhananyň ösüşiniň möhüm jähtlerini we ugurlaryny
ýüze çykarmaga ýardam berýär. Çaklaýşa esaslanýan hasaplamalaryň ne
tijeleri kärhananyň maliýe syýasatyny amala aşyrmakda we dürli ugurlar
boýunça ösüş ýollaryny işläp taýýarlamakda ulanylýar. Çaklaýyş başlangyç
tapgyr bolup hyzmat etmek bilen, kärhananyň strategiýasynyň we meýilna
malarynyň işlenilip taýýarlanylmagyndan öň amala aşyrylýar.
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Durnuksyz ykdysady şertlerde kärhanalarda çaklama işlerini geçirmek
boýunça kynçylyklar döreýän hem bolsa, onuň işini meýilnamalaşdyrmak
lyga bolan zerurlygy peselmeýär. Çünki, durnukly şertlerde kärhana uzak
döwürde dolandyryş wezipelerini ýerine ýetirmezden bazarda galyp bilýän
hem bolsa, milli ykdysadyýetiň çökgünlik ýagdaýynda satyn alyjylyk uky
byň peselmegi bilen bäsdeşlik güýjeýär we netijede bazarda diňe uýgun
laşan kärhanalar galýar. Maliýe meýilnamalaşdyryşy maliýe serişdelerini
almaklygyň çeşmelerini we hojalyk işiniň dowamynda olary ulanmakly
gyň ugurlaryny kesgitlemegiň usullarynyň we tärleriniň jemi hökmünde
düşündirilýär. Ýagny bu kesgitlemä laýyklykda, pul serişdeleriniň gelip
gowuşmagyny we peýdalanmagyny meýilnamalaşdyrmak maliýe meýilna
malaşdyryşyň esasy düzüm birlikleri bolup çykyş edýär. Hojalygy ýöred
ýän birlikleriň maliýesi meýilnamalaşdyrylanda ykdysadyýete we maliýe
serişdeleriniň sarp edilişiniň netijeliligine aýratyn üns berilmelidir. Bazar
ykdysadyýeti şertlerinde kärhananyň diňe bir girdejileri däl-de, eýsem çyk
dajylarynyň netijeliligi, innowasion işläp taýýarlamalaryň we täze tehnolo
giýalaryň ornaşdyrylmagynyň derejesi boýunça çykdajylaryň peseldilmegi
hem möhüm ähmiýete eýedir.
Kärhananyň işiniň netijeliliginiň görkezijileriniň biri peýdanyň möç
beri bolandygy sebäpli, ony meýilnamalaşdyrmmaklyga uly üns bermek
zerurdyr. Maliýe meýilnamalaşdyryşy gelip gowuşýan peýdany we borç
namalara laýyklykda onuň harçlanylyşyny hasaba almaklygy çaklaýar.
Peýdanyň möçberi birnäçe faktorlara, esasan hem, sarp edijileriň zerur
lyklaryny kanagatlandyrmaklygyň netijeliligine baglydyr. Maliýe meýil
namalaşdyryşyň sarp edijilik zerurlyklary bilen baglylygy dolandyryş we
marketing çemeleşmelerini hasaba almak bilen kärhananyň maliýe işiniň
logiki seljermesinden gelip çykýar. Çünki, «Kärhanalar hakynda» Türkme
nistanyň Kanunyna laýyklykda, her bir kärhananyň esasy maksady jemgy
ýetiň isleglerini kanagatlandyrmak arkaly peýda gazanmak bolup durýar.
Diýmek, bu islegleriň doly we netijeli kanagatlandyrylyşy alynjak peýda
nyň ululygyna täsir edýär. Kärhananyň öňde goýan maksatlaryny üstünlikli
amala aşyrmakda gazanylýan peýdanyň möçberi möhüm orny eýeleýändi
gine garamazdan, ol ýeke-täk görkeziji däldir.
Kärhananyň pul serişdeleri maliýe meýilnamalaşdyryşynyň esasy ob
ýekti bolup çykyş edýär. Meýilnamalaşdyryşyň döwri, girdejileriň we çyk
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dajylaryň maksatlaýyn akymlary, hasaplaşykda ulanylýan görkezijiler ýaly
maliýe meýilnamalaşdyryşyň alamatlary tapawutlandyrylýar. Bu alamat
laryň çäklerinde maliýe meýilnamalaşdyryşy boýunça satuwyň möçberi
ni, pul girdejilerini we çykdajylaryny, daşarky karza bolan zerurlygyny we
beýlekileri çaklamagyň usullary kesgitlenýär we iş ýüzünde ulanylýar.
Girdejiler we çykdajylar baradaky maglumaty özünde jemleýän ma
liýe meýilnamasy maliýe meýilnamalaşdyryşynda esasy resminama hök
münde çykyş edýär. Toplumlylyk we uzak möhletlilik (meýilnama bir
ýyldan uzak möhlete düzülýär) maliýe meýilnamasynyň esasy alamat
larydyr. Peýda gazanmagyň ösüşini depginli görkezýän satuwyň tertibi
meýilnamanyň esasyny düzýär. Mundan başga-da, meýilnamada orta we
uzak möhletleýin bergidarlygy üzmekligiň tertibi görkezilýär. Pul seriş
delerini harçlamaklygyň ugurlaryna üns berip, önümçiligi yzygiderli kä
milleşdirmekligi meýilleşdirmelidir. Şeýle hem, içerki (kärhananyň işgär
leri) we daşarky (satyn alyjylar) müşderileriň zerurlyklaryny göz öňünde
tutmak zerurdyr. Mundan başga-da, kärhananyň düşewüntliligi, zähmet
öndürijiligi, maýa goýumlaryň netijeliligi we beýleki görkezijileri hem
meýilnamalaşdyrmak ähmiýetlidir.
Maliýe meýilnamalaşdyryşy derhal, häzirki we strategik görnüşlere
bölünýär. Maliýe meýilnamalaşdyryşyň möhleti näçe uzak bolsa, çaklama
şonça-da uly görkezijä eýe bolýar. Maliýe menejmentiniň çäklerinde ze
rurlyklary öwrenmekligiň esasynda, meýilnama uzak möhletleýin düzül
melidir. Telekeçiler takyk wagt aralygynda haýsy harydyň aňryçäk peýda
getirjekdigini bilmelidirler. Gazanylan we geljekde garaşylýan peýdanyň
möçberine laýyklykda, kärhananyň karz we maýa goýum syýasaty kesgit
lenmelidir. Şeýlelikde, döwrebap ykdysady şertlerde kärhanalaryň maliýe
meýilnamalaşdyrylyşy sarp edijileriň zerurlyklary, sarp edijileriň zerurlyk
lary bolsa haryt syýasaty, haryt syýasaty bolsa maliýe menejmenti bilen
baglydygy ýüze çykýar.
Aslynda, diňe bir döwlet we kärhanalar däl-de, eýsem her bir maşgala
üçin hem geljekde meýilleşdirýän işlerini durmuşa geçirmegi üçin meýilna
malaşdyryş we çaklaýyş işleri peýdalydyr. Munuň üçin, bir aýda maşgala
nyň girdeji we çykdajy, gündelik zerurlyklar boýunça hasabatyny ýöretmek
we olaryň jemini seljermek arkaly geljekki zerurlyklary we maksatlary me
ýilleşdirmek mümkindir.
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Ýokarda aýdylanlardan ugur alyp, maliýe meýilnamalaşdyryşynyň
esasy tapgyrlaryny kesgitlemek bolýar:
1) Sarp edijileriň zerurlyklarynyň ösüş ugruny we kärhananyň maliýe
ýagdaýy baradaky maglumatlary seljermek;
2) Guramaçylyk ösüşini çaklamak;
3) Meýilnamalaşdyryşy döwürlere bölmek;
4) Hasaplaşyklaryň usulyýetini saýlamak;
5) Meýilnamalaşdyryş barada kabul edilen çözgütleri resmileşdirmek;
6) Aralyk we ahyrky netijeleriň monitoringini geçirmek.
Çünki, maliýe meýilnamalaşdyryşynyň hökmany häsiýeti bardyr, ýag
ny birinjiden, meýilnamalaşdyryşy doly berjaý etmezden kärhana işi netije
li ýöredip bilmeýär, ikinjiden bolsa, meýilnamalaşdyryş talaba laýyk ýerine
ýetirilmese, milli we dünýä ykdysadyýetine täsir edýän töwekgelçilikleriň
döremegine getirýär.
Umuman, maliýe meýilnamalaşdyryşy sarp edijileriň islegleriniň ösüş
ugry bilen gönüden-göni bagly diýip netijä gelmek bolýar. Döwrebap yk
dysady şertlerde bolsa maliýe meýilnamalaşdyryşynda geljege (satuwyň
meýilnamasy), üýtgäp durmaklygyna (sarp edijileriň isleginiň ösüşini ha
saba almak), maglumat üpjünçiligine (obýektiw we gerekli maglumatlary
hasaba almak), ykdysady-matematiki esaslandyrmalaryna (hasaplaşykla
ryň durnukly usullaryny ulanmak), menejmentiň töwekgellik derejesine we
kärhananyň resminamalaryna aýratyn üns bermelidir.
Bu hem, halkyň maddy hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen
durmuş-ykdysady maksatnamalaryň we maliýe meýilnamalarynyň üstün
likli amala aşyrylmagyna, raýatlaryň ýokary ýaşaýyş derejesini üpjün et
meklige, netijede hormatly Prezidentimiziň ykdysady strategiýasynyň anyk
netijeleriniň halkara derejede ykrar edilmegine aýdyň şaýatlyk edýär.
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A. Gurbanow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Maliýe» kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi
MALIÝE ULGAMYNA SANLY INTELLEKTUAL
TEHNOLOGIÝALARYNYŇ ORNAŞDYRYLMAGY
WE ÖSDÜRILMEGI
Gaz an ylý an üstünliklerimiz iň ruhl andyryj ysy bol an horm atl y
Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesinden ugur
alyp, Türkmenistan döwletimiz depginli ösýän güýçli döwlete, ösen ykdy
sadyýetli, milli mirasy we medeniýeti bolan kämil jemgyýete öwrülmek bi
len, ýurdumyzda geçirilýän paýhasly progressiw özgertmeler syýasatynyň
rowaçlanýan ýurduna öwrülýär.
Türkmenistanyň Prezidentiniň parasatly Baştutanlygynda Berkarar
döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetimiziň ähli pudak
larynda wajyp gurluşyklaryň düýbi tutuldy, senagat kärhanalary döwrebap
laşdyryldy, tehniki we tehnologik taýdan döwrebap enjamlaşdyryldy, gur
luşyk pudagy ýokary depginler bilen ösdürildi, täze ýollar, kommunikasiýa
ulgamlary kemala geldi. Bularyň netijesinde ykdysadyýetimiziň durnukly
ösüşi üçin kuwwatly önümçilik, durmuş we inženerçilik infrastrukturasy
nyň berk binýady döredildi. Bu giň gerimli işleriň geçirilmeginiň binýa
dynda Türkmenistan dünýäniň ýokary depginler bilen ösýän döwletleriniň
hataryna ynamly goşuldy. Häzirki döwürde gadymy türkmen topragy gözüň
alnynda tanalmaz ýaly özgerýär, gün-günden durmuş-ykdysady we medeni
taýdan pajarlap ösýän döwletimiz gitdigiçe pugtalanýar. Amala aşyrylýan
beýik işler Türkmenistanyň gülläp ösüş ýoluny kesgitleýän, ýurduň ykdy
sadyýetiniň ähli ugurlarynda giň gerimli ägirt uly wezipeleri çözmeklige
mümkinçilik berýän, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has gowulyga tarap
özgerdýän binýatlary bolan «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň
2011–2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasyndan», «Türkmenistanyň
Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap mer
kezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji
ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki Milli maksatnamasyndan»,
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda dur
muş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan» we beýleki sebit
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leri, pudaklary ösdürmegi nazarlaýan maksatnamalaryndan ugur alnyp dur
muşa geçirilýär.
Maliýe ulgamynyň ösüşini döwrebaplaşdyrmagy, innowasiýalary ma
liýe taýdan üpjün etmäge we höweslendirmäge, ykdysadyýeti diwersifisir
lemäge, durnukly ykdysady ösüşi saklamaga, ykdysadyýetiň hakyky böle
giniň we maliýe böleginiň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, ylmy
esasda maliýe ulgamyny sanlylaşdyrmaklykda türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň hiliniň gowulandyrylmagyna gönükdirilendir.
Maliýe ulgamyndaky özgertmeler döwletiň ýurduň durmuş – ykdysady
ösüşinde maliýe gurallaryny güýçlendirmäge gönükdirilen möhüm wezipe
leri bolup durýar.
Maliýe – munuň özi hojalygy alyp barmaklygyň ähli derejeleriniň aý
rylmaz bölegi. Maliýesiz giňeldilen esasda önümçilik gaznalarynyň dola
nyşygyny, ýurduň ykdysadyýetiniň çäkleýin we pudak sazlaşygyny üpjün
etmek, ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmak müm
kin däldir.
Maliýe ulgamy bu degişli guramalar tarapyndan dolandyrylýan pul
toplumlaryny we gaznalaryny döretmek hem-de ulanmak bilen baglany
şykly önümçilik we önümçilik däl işiň dürli ugurlarynda emele gelýän, bi
ri-birinden bölünip aýrylan, ýöne özara baglanyşykly maliýe gatnaşyklar
gurşawynyň we düzümleriniň jemidir.
Hojalygy ýöredýän birliklerde we döwletde dürli jemgyýetçilik isleg
leriniň bolmaklygy, dürli maliýe arabaglanyşyklarynyň ýüze çykmagyna
getirýär. Biri-birinden tapawutlanyp, olar şol bir wagtda aýry-aýry özbaş
dak toparlara maliýe gatnaşyklaryny birleşdirmäge mümkinçilik berýän kä
bir umumy alamatlar bilen hem häsiýetlendirýärler. Maliýe gatnaşyklary
öz tebigaty boýunça paýlaýyş gatnaşyklaryna degişlidir, üstesine-de gym
matyň paýlanylyşy iki nobatda subýektler boýunça amala aşyrylýar. Hoja
lygy alyp barýan birlikler maksatly ugurlarda ulanylýan pul gaznalaryny
olaryň jemgyýetçilik önümçiliginde tutýan ornuna baglylykda döredýärler.
Hojalygy alyp barýan birlikleriň hut jemgyýetçilik önümçiliginde tutýan
ornuny, maliýe gatnaşyklarynyň toparlandyrylyşynyň ilkinji hakyky ölçe
gi hökmünde kabul edilmelidir. Şoňa laýyklykda, maliýe gatnaşyklarynyň
umumy jeminde üç sany uly çygry bölüp aýyrmak bolýar: kärhanalaryň
maliýesini, ätiýaçlandyrylyşy, döwlet maliýesini.
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Hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan özgertmeler syýasaty netije
sinde ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi ýokarlandy. Birnäçe iş ýerleri
döredildi, telekeçilik bilen meşgullanmaga mümkinçilikler açyldy, her ýyl
zähmet haklary 10% ýokarlandyrylýar. Bu özgertmeleriň ählisi Türkmenis
tan döwletimiziň girdejiler babatynda orta derejeden ýokary derejeli döw
letleriň hataryna goşulmagyna şert döretdi.
Sanly intellektual tehnologiýalarynyň maliýe ulgamyna ornaşdyryl
magy ulgamy ösdürmeklige ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmaga, diwersifi
kasiýalaşdyrmaga we innowasiýalary maliýe taýdan üpjün etmäge hem-de
höweslendirmäge, durnukly ykdysady ösüşi saklamaga, ykdysadyýetiň äh
li pudaklarynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga hem-de halky
myzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň hilini gowulandyrmaga ýardam eder.
Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary bilen bir hatarda ýurdumyzyň
maliýe ulgamynda hem sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy we ösdüril
megi Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 30-njy noýabryndaky
984-nji Kararynyň esasynda kabul edilen «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda
amala aşyrylar.
Ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi maksatnamalaýyn esas
da alnyp barylar. Konsepsiýa ýurdumyzy sanly ulgam esasynda ösdürme
giň maksadyny, wezipelerini we esasy ugurlaryny kesgitlemek bilen, ol 3
tapgyrda durmuşa geçiriler.
Birinji tapgyrda amala aşyrylmaly çäreler, esasan, 2019-njy ýylda me
ýilleşdirilip, bu tapgyrda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça ygtyýarly
edaranyň bellenilmegi, sanly ykdysadyýeti ösdürmek bilen bagly wezipe
leri amala aşyrmak boýunça Pudagara toparyň döredilmegi hem-de ýurdu
myzda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Döwlet maksatnamasynyň we ony
amala aşyrmagyň çäreleriniň meýilnamasynyň işlenip taýýarlanylmagy
göz öňünde tutuldy. 2020-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň
Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bu babatda degişli çözgütler kabul edildi.
Şeýle hem, bu tapgyrda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklary
nyň maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalar binýadyny seljerip, edaralaryň,
kärhanalaryň, guramalaryň sanly ykdysadyýeti ösdürmekde taýýarlyk dere
jelerini kesgitlemek we olaryň maddy-tehniki binýadyny döwrebaplaşdyr
mak boýunça bäsleşikleri yglan etmek, kanunçylyk binýadyny kämilleşdir
mek, sanly ykdysadyýetiň ösýän şertlerinde tejribesi bolan milli we halkara
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bilermenlerini işe çekmek, ýokary hünär derejeli hünärmenleri taýýarlamak
ulgamyny kämilleşdirmek we beýleki çäreler göz öňünde tutulýar.
Ikinji tapgyr 2020–2023-nji ýyllary öz içine alyp, bu tapgyrda ýurdu
myzda döwrebap maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny giňden ornaş
dyrmak, işe girizmek we onuň sazlaşykly işlemegini ýola goýmak, maglu
mat howpsuzlygyny üpjün etmek, şeýle hem maglumat üpjünçilik ulgamyny
mundan beýläk-de ösdürmek bellenilýär. Ikinji tapgyrda hyzmatlaryň dürli
görnüşleriniň bir ýerde jemlenen köpugurly «Bir penjire» ulgamynyň mag
lumatlary toplaýyş, işleýiş we goraýyş milli maglumat merkezini döretmek
hem-de bu ulgamyň işini döwrebap ýola goýmak göz öňünde tutulýar.
Şeýle hem, ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça we
zipeleriň durmuşa geçirilişini netijeli dolandyrmak maksadynda halkara
standartlaryna laýyk gelýän döwrebap enjamlary, tehnologiýalary we prog
ramma üpjünçiligini ornaşdyrmak arkaly sanly ykdysadyýetiň görkezijiler
ulgamyny hem-de usulyýetini işe girizmek meýilleşdirilýär.
Üçünji tapgyra 2024–2025-nji ýyllar degişli edilip, bu tapgyrda ýur
dumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda sanly intellektual tehno
logiýalaryň we usullarynyň kämilleşdirilmegini we ornaşdyrylmagyny
dowam etdirmek, ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmekde we ony ös
dürmekde gazanylan oňyn tejribeleriň esasynda has netijeli taslamalaryň
ornaşdyrylmagyny giňden ýaýbaňlandyrmak, sanly intellektual tehnolo
giýalaryň özleşdirilmegi bilen, ýurdumyzyň sanly ykdysadyýetiniň ählu
mumy sanly ykdysady ulgamyna sazlaşykly goşulyşmagyny gazanmak,
halkara önümçilik halkasyna goşulan işewürligiň täze görnüşlerini ösdür
mek, durnukly ösüşi üpjün etmekde ýurdumyzyň jemi içerki önüminiň
düzüminde maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary ulgamynyň ösüşini
üpjün etmek, döwlet dolandyrylyşynyň netijeliligini ýokarlandyrmak we
halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak bilen bag
ly wezipeler bellenilýär.
Sanly ykdysadyýetiň ösdürilmeginde ilkinji ugurlaryň hatarynda ýur
duň tutuş ykdysady, maliýe we bank ulgamlarynyň ösüşine uly ähmiýet
berilýär.
Sanly intellektual tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy arkaly býujet
serişdelerine takyk gözegçilik etmek hem-de olary dolandyrmak üçin şert
leri üpjün edýän maliýe maglumatyny dolandyrmagyň döwlet ulgamynyň
döredilmegi derwaýys meseleleriň ilkinjileriniň hatarynda durýar.
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Bu ulgamyň esasy maksady has köp zähmeti talap edýän işleri awto
matlaşdyryp, maliýe we ykdysadyýet ulgamynyň işiniň tizligini we des
sinligini artdyrmakdan, býujeti taýýarlamak, ýerine ýetirmek we hasabat
lylygy düzmek işine gatnaşyjylar tarapyndan hödürlenýän maglumatlaryň
netijeliligini, dürslügini, takyklygyny we şunuň netijesinde hilini ýokarlan
dyrmakdan ybarat bolup durýar.
Innowasion maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary şulary üpjün eder:
– býujet işine gatnaşyjylaryň arasynda yzygiderli maglumatlaryň al
şylmagyny aňsatlaşdyrar, tizleşdirer we howpsuzlygyny üpjün eder;
– hödürlenýän maglumatlaryň dessin barlagyny awtomatlaşdyrylan
usulda alyp barmaga mümkinçilik berer;
– hödürlenýän maglumatlar esasynda jemlenen maglumatlaryň dürli
görnüşlerini taýýarlamaga mümkinçilik berer;
– býujet işine gatnaşyjylaryň ählisine dürs we takyk maglumatlaryň öz
wagtynda elýeter bolmagyny üpjün eder;
– býujeti taýýarlamagyň, ýerine ýetirmegiň we hasabatlylygy düzme
giň barşynda oňa gatnaşyjylaryň arasynda gapma-garşylyklaryň we çapraz
lyklaryň ýüze çykmagynyň öňüni almaga ýardam eder;
– ýuridik şahslary we maýa goýum taslamalary döwlet tarapyndan bel
lige almak işinde sanly ulgamynyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak ar
kaly talap edilýän resminamalaryň sanawyny azaltmaga şert döreder;
– kärende we hususylaşdyrylýan desgalaryň tölegleri boýunça kagyz
göterijide amal edilýän ýurdumyzyň çägindäki hasaplaşyklary elektron
görnüşinde geçirmekligi ýola goýmaga mümkinçilik berer.
Ätiýaçlandyryş ulgamynyň sanlylaşdyrylmagynda Türkmenistanyň
Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy tarapyndan döwrüň talabyna laýyklykda
häzirki zaman maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň özleşdirilmegi
üçin yzygiderli işler alnyp barylýar. Ätiýaçlandyryş işini awtomatlaşdyr
mak boýunça ýöriteleşdirilen hereket edýän programma üpjünçiligini kä
milleşdirilmek dowam etdiriler. Öz tabynlygyndaky welaýatlarda we et
raplarda ýerleşýän guramalarynyň ählisi bilen optiki süýümli aragatnaşyk
arkaly özara maglumat dolanyşygy amala aşyrylýar, şeýle hem wideoşekilli
konferensiýalar we okuwlar gurnalýar. Internet giňişliginde ýerleşdirilen
resmi Web saýtyň üsti bilen giň halk köpçüligine degişli maglumatlar ýe
tirilýär we elektron töleg hyzmatlary amala aşyrmakda şertler döredilýär.
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Ätiýaçlandyryş ulgamynda müşderiler bilen interaktiw aragatnaşygy
ösdürmek üçin guramanyň web saýtynda dürli hyzmatlary ornaşdyrmakda
zerur işler alnyp barylýar. Geljekki meýilleşdirilýän döwürde hem dürli ul
gamlaryň maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryna talabynyň, zerurlygy
nyň global ugurlary öwrenilip, Guramanyň maglumat infrastrukturasyny
kämilleşdirmek hem-de döwrebap tehnologiýalary özleşdirmek boýunça
yzygiderli işler dowam etdirilmegi ätiýaçlandyryş ulgamynyň döwrebap
laşmagyna, ätiýaçlandyryş hyzmatlarynyň täze görnüşlerini döreder.
Ata Watanymyzda dünýäniň ykdysady, maliýe, ylym-bilim, şol sanda
ulag we aragatnaşyk, söwda, syýahatçylyk ulgamlarynyň ähli artykmaç
lyklarynyň netijeli we doly peýdalanylmagy üpjün etmek, durnukly ösüş
maksatlaryny amala aşyrmak üçin ähli mümkinçilikler bar. Ýokary ussat
lyk bilen çemeleşilen maliýe ulgamyny sanly tehnologiýalar bilen ornaşdy
rylmagy, işlenip düzülmegi ylym-bilim pudagynda möhüm orny eýeleýär.
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A. Meläýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Maliýe» kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi
SALGYTLAR YKDYSADY
GATNAŞYKLARYŇ HALKASYDYR
Ýurdumyzyň bazar ykdysadyýetine täsir edýän ykdysady gurallaryň
biri bolan salgytlara uly orun degişlidir. Salgytlar döwletiň dörän pursa
dyndan başlap, jemgyýetdäki ykdysady, syýasy gatnaşyklaryň has möhüm
halkasy bolup çykyş edýär. Sowatly, netijeli guralan salgyt ulgamy, islendik
ýurduň ykdysady üstünlikleriniň açarydyr. Her bir ýurduň özüniň salgyt
ulgamy bolýar, köplenç ýagdaýda bolsa, olar biri-birinden maksatlary, gör
nüşleri boýunça düýpli tapawutlanýarlar.
Bazar ykdysadyýeti şertlerinde karzlaşdyrmak, maýa goýmak, salgyt
salmak ýaly döwlet ykdysady kadalaşdyryş gurallary – býujet we jemgy
ýetçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga gönükdirilýär. Bularyň arasyn
da salgytlar iň bir giňden ulanylýan ykdysady höweslere täsir ediji serişde
ýaly ulanylýar. Bu serişdäni toplamakda toplaýjy bolup döwlet çykyş ed
ýär. Sebäbi, salgyt salmagyň maksady haýsydyr bir anyk çykdajyny däl-de,
umumy döwlet çykdajylaryny üpjün etmekdir, şonuň üçin hem döwletiň
kesgitleýşi boýunça salgyt salynýar we Döwlet býujetine-de gelip gowuş
ýar. Salgyt salmak we şol salynýan salgytlary tölemek her bir girdejisi bar
bolan fiziki we ýuridik şahs üçin hökmanydyr, has dogrusy bolsa borçdur.
Bu babatda, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 59-njy maddasynda: «Her
bir adam kanunda bellenen tertipde we möçberlerde salgytlary tölemäge
we gaýry tölegleri amala aşyrmaga borçludyr» diýip bellenip geçilýär we
bu maddadan ugur alyp salgyt salmak ulgamy dürli taraplara degişlilikde
ulanylýar, ýagny oňa dahyllylar, dahylsyzlar, olaryň arasynda ýuridik we
fiziki şahslar degişlidir.
2004-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda kabul edilen «Salgytlar hakynda»
Türkmenistanyň bitewi Kanuny we soňra oňa girizilen goşmaçalar we üýt
getmeler salgyt ulgamynyň mundan beýläk hem has ýokary derejede kämil
leşmegi üçin salgyt töleýjilere düşnükli bolan kanunyň kabul edilmegine,
ykdysadyýetimiziň şu günki ösüşine laýyk gelýän salgyt ulgamynyň işlenip
düzülmegine getirdi. Bu salgyt ulgamy salgytlaryň gözegçilik, höweslen
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diriş, paýlaýyş we kadalaşdyryş wezipelerini hem ýerine ýetirýän bolmaly
dyr. Sowatly guralan salgyt ulgamymyz nusgawy, ýagny umumymilli ýö
relgelere-de, içki milli ýörelgelere-de laýyk getirilip, halkara tejribesinden
dört sany ýörelgä esaslanyldy.
Iň naýbaşysy hem salgyt salmagyň adalatlylyk ýörelgesidir. Bu ýö
relge salgyt salmagyň umumylygyny we hemmä deňligini kesgitleýär,
döwletiň amal edýän çykdajylaryna we salgyt usuly bilen ýygnalýan gir
dejileriň paýlanylyşyna täsir edýär. «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň
bitewi Kanunynyň 1-nji maddasynyň 2-nji böleginde hem bu barasynda
«Türkmenistanyň salgyt kanunçylygy salgyt salmagyň ählumumylygyny
we deňligini ykrar etmäge esaslanýar» diýlip nygtalýar. Muňa ýönekeý
bir mysal edip, şahsy adamlardan alynýan girdeji salgydy ähli raýatlar
üçin sowadyna, bilimine, ýaşyna, jynsyna ýa-da girdejisiniň azlygyna,
köplügine garamazdan ähli raýatlar üçin alynýan girdejiniň 10 göterim
möçberinde kesgitlenmegidir.
Salgyt salmagyň takyklyk ýörelgesine laýyklykda, tölegleriň tölenili
şiniň usuly we tölegleriň tölenilýän wagty salgyt töleýjä öňünden hem-de takyk mälim bolmalydyr. Birnäçe ýylyň dowamynda salgytlaryň esasy
görnüşleriniň we olaryň möçberleriniň durnuklylygy salgyt salmagyň bu
ýörelgesiniň özenini düzýär. «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi
Kanunyna laýyklykda, gytaklaýyn salgydyň biri bolan goşulan baha üçin
salgydyň bellenen 15 göterimi, ýuridik şahslaryň guramaçylyk-hukuk gör
nüşlerine we amal edýän işlerine baglylykda ýuridik şahsyň peýdasyndan
(girdejisinden) alynýan salgydyň möçberi 2, 8 we 20 göterimi ýa-da bolma
sa emläk üçin salgydyň 1 göterimi üýtgedilmän saklanyp gelmegi bu ýörel
gä aýdyň mysaldyr. Emma, ýene bir gytaklaýyn salgyt bolan goşmaça tö
leg salgydyň möçberleriniň bolsa ýygy-ýygydan üýtgäp durmagy hakynda
aýtsak welin, ol hem takyklyk ýörelgesinden daşlaşanok, sebäbi üýtgeýän
möçberler kabul edilen gününden güýje girmän, salgyt töleýjilere mälim
bolýança belli bir wagtyň dowamynda saklanylýandyr. Munda bolsa, goş
maça töleg salgydynyň iň soňky girizilen salgyt möçberlerindäki üýtgeş
meler 2019-njy ýylyň dekabrynda kabul edilen hem bolsa, 2020-nji ýylyň
1-nji ýanwaryndan güýje girizilmegini aýtmak bolar.
Salgyt salmagyň amatlylyk ýörelgesi salgyt töleýjileri üçin salgytlary
tölemegiň has amatly wagtyny we usullaryny saýlap almagy göz öňünde
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tutýar. Salgytlary tölemek ulgamy we onuň tertibi salgyt töleýjiler üçin düş
nükli we amatly bolmalydyr. «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi
Kanunyna laýyklykda, salgyt töleýjiler salgyt beýannamalarynyň esasynda
hasaplanylan we Döwlet býujetine tölenýän esasy döwlet salgytlary, ýagny
goşulan baha üçin salgydy, goşmaça tölegi, edara görnüşli taraplaryň peý
dasyndan (girdejisinden) alynýan salgydy, ýerasty baýlyklardan peýdalan
mak üçin salgydy, emläk üçin salgydy şol bir wagtda, hasabat döwründen
soňky gelýän aýyň 25-inden gijä galman töleýärler. Şol bir möhletlerde sal
gytlaryň esasy görnüşleriniň tölenilişiniň häzirki wagtdaky tertibi, salgyt
töleýjileriň döwlet bilen geçirýän hasaplaşyklar ulgamyny ýönekeýleşdirdi
we býujete salgytlaryň öz wagtynda tölenilişini üpjün etdi.
Salgyt salmagyň amatlylyk ýörelgesiniň berjaý edilmegi, kärhanalar
tarapyndan maliýe akymlarynyň dogry we dürs meýilnamalaşdyrylyşyna,
salgytlary we gaýry hökmany tölegleri tölemek boýunça döwletiň öňünde
duran borçnamalaryny öz wagtynda we doly berjaý etmeklerine ýardam
berýär. Salgyt hasaplamalaryň ýönekeýleşdirilmegi we aňsatlaşdyrylmagy,
kärhana bilen döwletiň arasynda ýüze çykýan maliýe gatnaşyklar ulgamy
ny tertipleşdirýär.
Salgyt salmagyň tygşytlylyk ýörelgesi salgytlar ýygnalanda olary ýyg
namak üçin edilýän harajatlaryň möçberiniň pese düşürilmegini, salgyt sal
mak ulgamynyň kämilleşdirilmegini aňladýar. Salgyt salmagyň tygşytlylyk
ýörelgesine laýyklykda, her bir salgyt boýunça ýygnalýan pul serişdeleri
niň jemi bu serişdeleri ýygnamak boýunça edilýän harajatlaryň jeminden
ep-esli artmalydyr. Bu ýörelgäni üpjün etmek maksady bilen, «Salgytlar
hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunynyň 71-nji maddasynda sal
gyt bölüminiň işgärleriniň iş hakynyň diňe 50 göterimini Türkmenistanyň
Döwlet býujetiniň hasabyna maliýeleşdirmek göz öňünde tutulýar. Salgyt
bölüminiň işgärleriniň iş hakynyň galan bölegi geçirilýän resminamalaýyn
salgyt barlaglarynyň netijeleri boýunça puşmana tölegler we maliýe jeri
meler görnüşinde Türkmenistanyň Döwlet býujetine goşmaça hasaplanylan
we geçirilen jerimeleriň 50 göteriminiň hasabyna maliýeleşdirilýär.
Ýokarda beýan edilip geçilen salgyt salmagyň ýörelgeleri we kadalary
Türkmenistanyň milli salgyt ulgamynyň gurluşynyň esaslarynyň kesgitle
nilmegi hem-de onuň guramaçylyk binýadynyň ahyrky maksatlarynyň we
wezipeleriniň tassyklanylmagydyr.
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«Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunynyň 7-nji madda
syna laýyklykda: «Salgyt döwlet işini maliýe taýdan üpjün etmek maksady
bilen, döwlet tarapyndan bellenýän we edara görnüşli we şahsy taraplardan
alynýan, Türkmenistanyň Döwlet býujetine gelip gowuşýan hökmany, husu
sy, muzdsuz tölegdir». Şunda ykdysady we durmuş maksatlary nazara alyn
ýar. Ykdysady mazmunynda salgytlaryň bellenilmegi bir taraply häsiýetde
bolýar. Salgyt töleýjiniň hususy bähbitlerinden has tapawutlanýan we zerur
bolan jemgyýet üçin peýdaly bähbitleri çözmek maksady bilen alynýandygy
sebäpli, ol hususy öwezi dolunmaýan töleg bolýar. Salgydyň beýleki töleg
lerden tapawutly tarapy gaýdyp bermezlik şerti bilen alynýar, başgaça aýt
sak bir taraplaýyn hereket edýär. Salgyt muzdsuz tölegdir diýip aýtmagymyz
hem şundan gelip çykýandyr. Emma, şol salgytlaryň hasabyna maliýeleşdir
ýän durmuş kömeklerinden bolsa, ählimiz deň peýdalanýandyrys.
Hormatly Prezidentimiz: «Häzirki wagtda parasatly salgyt syýasatynyň
netijelerinden, jemgyýetçilik eşretlerinden peýdalanmaýan adamy tapmak
mümkin däldir. Şol eşretleriň döredilmegi bolsa döwlet tarapyndan mali
ýeleşdirilýän, ... bazar gatnaşyklarynyň okgunly ösýän şertlerinde salgyt
ulgamy ilata durmuş kepilliklerini üpjün etmekde maliýe çeşmesini emele
getirmegiň döwletiň, hökümetiň ygtybarly kömekçisi bolup hyzmat edýär»
diýip belleýär.
Milli ykdysadyýetimiziň çalt depginlerde ösdürilmeginde we ilatymy
zyň ýaşaýşynyň hil taýdan ýokary derejesini üpjün etmekde juda möhüm
ähmiýeti bolan, her ýyl üçin kabul edilýän umumy döwlet pul serişdeler
gaznasyny kemala getirmegiň we ulanmagyň wajyp maliýe resminamasy
«Döwlet býujeti hakynda» Türkmenistanyň Kanuny munuň aýdyň subut
namasydyr.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Döwlet býujetiniň çyk
dajylarynyň agramly bölegi durmuş ulgamyny maliýeleşdirilmäge gönük
dirilýär. 2019-njy ýylyň Döwlet býujetinde bu görkeziji 76,6 göterime ba
rabardyr.
Ykdysadyýetimiziň döwlet kadalaşdyrylyşynyň esasy serişdeleriniň
biri bolan salgytlardan we beýleki hökmany töleglerden býujete gelip go
wuşýan serişdeler Döwlet býujetiniň birinji derejeli girdejileri hasaplanýar.
Salgydy beýleki tölenýän töleglerden, ýygymlardan we tutumlardan
tapawutlandyramyzda, onuň 5 sany alamatlylygyny aýtmak hem wajypdyr.
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Haýsam bolsa bir alamaty bolmasa ol salgyt bolup bilmez. Ol alamatlar bi
tewi Kanunymyzyň 7-nji maddasynda bellenip geçilýär, ýagny olar: salgyt
töleýjileriň topary, salgyt salynýan binýat, salgyt özeni, salgyt möçberleri
we salgydy hasaplamagyň we tölemegiň möhletleri we tertibidir.
Salgyt töleýji bolanda munda fiziki we ýuridik şahs hem göz öňünde
tutulyp, olar alyp barýan işleriniň görnüşine görä salgyt binýadyny emele
getirýärler, emele gelen salgyt binýadyndan degişli aýyrmalary ýa-da ýeňil
likleri aýyranyňdan soň, salgydy tutup almaly özen emele gelýär, şol özen
den bolsa, salgyt möçberi alynmalydyr. Kanun boýunça hasaplanyp çyka
rylan salgytlaryň görnüşine görä, olaryň tölenmeli möhletleri aýry-aýrydyr.
Kähalatlarda, goşmaça alamat hökmünde ýeňillikler we jerimeler hem
ulanylýar. Ýeňillikler salgyt töleýjini höweslendirmek maksady bilen ula
nylýan bolsa, jerimeler hem salgyt töleýjini tijäp öz wagtynda we doly töle
meklerini, býujetiň girdejisini saklamazlyklaryny gazanmakdyr.
«Salgytlar hakyndaky» Türkmenistanyň bitewi Kanunda salgyt hukuk
bozmalary netijesinde, Döwlet býujetine hasaplanylýan salgydyň pul möç
beriniň azaldylmagy üçin maliýe jerimeleriniň ulanylmagy göz öňünde tu
tulandyr. Salgyt kanunçylygynyň hemme talaplaryny her bir salgyt töleýji
niň doly berjaý etmegi hökmandyr. Bu bolsa, Prezident Maksatnamasynda
göz öňünde tutulan döwlet bähbitli wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilme
gine öz oňyn täsirini ýetirer.
Her bir salgyt töleýji salgytlary Türkmenistanyň Döwlet býujetine öz
wagtynda we doly tölemek bilen ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşiniň berk
binýadyny üpjün etmeklige öz goşandyny goşýandygyny unutmaly däldir.
Çünki Türkmenistanyň Döwlet býujeti halkymyzyň bagtyýar ýaşaýşynyň
kepilidir.
Salgyt töleýjileriň alyp barýan işine baglylykda olaryň görnüşleri we
möçberleri salgyt kanunçylygynda kesgitlenendir we şol esasynda hem
düzgünleşdirilýär. Her bir ýurduň salgyt ulgamynda salgyt salmaklygyň
görnüşleri dürli-dürlüdir diýip aýdyp geçişimiz ýaly, biziň salgyt ulgamy
myzda hem, salgydyň 6 sany görnüşi tapawutlandyrylýar we salgytlara
meňzedilýän ýygymlar hem 5 sany görnüşde kabul edilendir. Emma, olaryň
biri-birinden tapawutlarynyň bardygyny bilmegiňiz zerurdyr.
Salgyt syýasaty alnyp barylanda salgyt töleýjileri höweslendirmek hem
wajyp guraldyr. Höweslendirmek, kadalaşdyrmak ykdysadyýeti ösdürme
357

giň guraly bolsa, şol bir wagtyň özünde salgyt salmagyň esasy wezipesi bo
lup hem çykyş edýändir. Olary höweslendirmek maksady bilen bolsa döw
let islendik pudagyň ösüşini çaltlandyryp biler.
Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň gör
nüşleriniň möçberini artdyrmak, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny pugta
landyrmak, import harytlarynyň ornuny tutýan önümleri öndürýän, ýokary
tehnologiýalara, innowasiýalara daýanýan önümçilikleri kemala getirmek
maksady bilen alnyp barylýan düýpli işleriň çäginde salgyt höweslendirme
leri hem göz öňünde tutulandyr. Telekeçilerimiziň öz bazarlarymyzy dol
durmakdan daşary, eksport etmäge höweslendirmekde goşulan baha üçin
salgytda 0 göterimi ulanýandygy muňa aýdyň mysal edip bolar. Mundan
başga-da kiçi we orta telekeçilere başlangyç itergi hökmünde ýeňillikli karz
bermekden daşary, olara ýeňillikli salgyt ulgamy hem girizildi.
Döwlet Baştutanymyz obasenagat önümçiligini artdyrmak, ýurdumyz
da ýokary hilli azyk önümleriniň öndürilýän möçberini artdyrmagyň we
görnüşlerini giňeltmegiň hasabyna azyk bolçulygyny üpjün etmek wezipe
sini hem hemişe üns merkezinde saklaýar. Bu ugurdaky işlere degişli salgyt
ýeňillikleri berilýär, has takygy, olar salgytlardan boşadylandyr. Bu höwes
lendiriş, kadalaşdyryş işler öz miwesini berýär, has dogrusy azyk bolçu
lygyny gazandyk diýsek ýalňyşmarys, sebäbi häzirki wagtda oba hojalyk
önümleriniň 90 göterimden gowragy hususy eýeçiligimizde öndürilýär. Bu
hem biziň halkymyzyň elýeter we bolelin ýaşamagyny üpjün edýär.
Hormatly Prezidentimiziň Baştutanlygynda kabul edilýän milli mak
satnamalar her bir türkmenistanlynyň bagtyýar, abadan durmuşda ýaşama
gyna gönükdirilendir.
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A. Nepesowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Maliýe» kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi
BAHA KESMEGIŇ OBÝEKTI HÖKMÜNDE
GOZGALMAÝAN EMLÄKLERIŇ AÝRATYNLYGY
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň
parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan düýpli özgertme
leriň binýadynda ykdysadyýetimizi has-da ýokary götermäge, ilatymyzyň
ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga, dünýäniň ösen döwletleriniň
derejesine çykarmaga gönükdirilen il bähbitli, ýurt ähmiýetli tutumly işler
türkmenistanlylar tarapyndan gyzgyn goldanylýar.
Ýurdumyzyň ykdysadyýetine aýgytlaýjy täsirini ýetirýän baha syýa
saty hormatly Prezidentimiziň alyp barýan ykdysady syýasatynyň esasy
ugurlarynyň biri bolup, ol «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň
2011–2030-njy ýyllar üçin milli Maksatnamasynda» we «Türkmenistanyň
durmuş-ykdysady ösüşiniň 2019–2025-nji ýyllar üçin milli Maksatnama
synda» öz beýanyny tapýar.
Döwletimiziň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy strategik maksatlary
önümçiligiň netijeliligini artdyrmagyň, düzüm özgertmelerine we ykdy
sadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmaga gönükdirilen giň gerimli özgertme
leri dowam etdirmegiň, maýa goýum mümkinçiliklerini has-da amatly
peýdalanmagyň, sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylýan döwründe iň täze
tehnologiýalary ornaşdyrmagyň we önümçilik proseslerini sanlylaşdyr
magyň hasabyna halkymyzyň ýaşaýşynyň ýokary derejesini saklap gal
mak bilen, ýurduň ykdysadyýetini düýpli özgertmäge tarap alnan ugur
saklanyp galýar.
Ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň esasylarynyň biri-de
durnukly baha syýasatyny amala aşyrmakdyr. Ýurdumyzda içerki bazary
goramak, şonuň esasynda hem amatly bahalary kesgitlemek iri göwrümli
çäreleriň biridir. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen hut şu ulgamda
2011-nji ýylyň 4-nji awgustynda ýurdumyzda «Baha kesmek işi hakynda»
Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi. Bu Kanunyň esasy maksady ýurdu
myzda baha kesmek işiniň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny
bellemek, baha kesmek işini amala aşyrmakda ýüze çykýan gatnaşyklary
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düzgünleşdirmekden ybarat bolup durýar. Kanuna laýyklykda baha kesmek
işiniň esasy obýekti bolup gozgalmaýan emläk çykyş edýär.
Gozgalmaýan emläk bilen islendik potensial geleşiklerdäki pul ekwi
walentini aňladýan bazar gymmaty baha kesmegiň predmeti bolup çykyş
edýär. Häzirki zaman şertlerde eýeçiligiň dürli görnüşleriniň subýektleri, fi
ziki we ýuridik taraplar özlerine degişli gozgalmaýan emläkleriniň obýekt
lerine baha kesmegi geçirmek hukugyna eýedirler. Bu hukuk hökmanydyr
we kesgitlenen döwlet statistiki we buhgalteriýa hasabatynyň we hasabat
lylygyň düzüliş tertip-düzgünlerine bagly däldir.
Türkmenistanyň Raýat kodeksine laýyklykda, emläk düşünjesi şeýle
kesgitlenilýär: fiziki we ýuridik şahslaryň eýeläp, peýdalanyp we ygtyýar
edip bilýän hem-de çäklendirilmedik möçberde edinip bolýan, kanunda ga
dagan edilmedik ýa-da ahlak kadalaryna garşy gelmeýän islendik zat we
maddy däl eşret emläk hasaplanýar. Şeýle hem, emläk-zat görnüşde gozgal
maýan we gozgalýan bolup biler.
Gozgalmaýan emläge – zatlara Türkmenistanyň hereket edýän kanun
çylygyna laýyklykda ýer meýdançalary, ýerastynyň meýdançalary, aýry
başga suw obýektleri we ýer bilen pugta baglanyşykly zatlaryň hemmesi,
ýagny özleriniň niýetlenilişine laýyk zyýan ýetirmän orunlaryny üýtgetmek
mümkin bolmadyk obýektler, şol sanda tokaýlar, köp ýyllyk agaçlar, jaýlar,
desgalar degişlidir.
Gozgalýan emläge – zatlara gozgalmaýan emläge degişli däl zatlar, şol
sanda pul we gymmatly kagyzlar hem degişli edilýär.
Bazar ykdysady gatnaşyklary şertlerinde ýurduň ykdysadyýetiniň aý
rylmaz esasy bölegi bolup gozgalýan we gozgalmaýan emläk çykyş edýär.
Olaryň döredilişi, eýeçilige alnyşy, peýdalanylyşy, girew goýulyşy, eýeçilik
hukuk meseleleri, mirasdarçylyk hem-de eýesiniň özüne bähbitli peýdalan
mak ýaly hukuk meseleleri ýurduň her bir raýaty we döwlet üçin derwaýys
wezipeler bolup öwrenilmelidir. Şeýle hem, gozgalýan we gozgalmaýan
emläge baha kesmeklik bazar gatnaşyklaryndaky esasy maksat bolup, ol
olaryň satyn alnyşyny, maliýeleşdirilişini, kärende berilişini, söwdasyny
hem-de ätiýaçlyk üpjünçiligini doly kesgitleýär.
Gozgalmaýan emläk maýa goýum çygrynyň dolanyşygyna mahsus
bolan harytdyr. Gozgalmaýan emläge eýelik etmekden ykdysady bähbit
onuň girdeji getirmek ukyby bolup durýar, ol hem, peýdalanmagyň görnü
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şine görä hususy önümçilik gozgalmaýan emläginiň esasynda hereket ed
ýän kärhananyň harytlaryny we hyzmatlaryny ýerlemekden gelen girdeji
niň düzüminde bolan ulanyş tutumlary, kärende tölegleri ýa-da gytaklaýyn,
kärendesine alnan däl-de şahsy hususy gozgalmaýan ýaşaýyş jaý emlägini
peýdalanmakdan tygşytlamak görnüşinde bolup biler.
Gozgalmaýan emläk gündelik girdeji getirip biler, ýöne onuň alynma
gy we ahyrky ululygy gozgalmaýan emläginiň obýektini dolandyrmakly
gyň hiline düýpli baglydyr. Gozgalmaýan emläge goýulan maýa goýum
wagtyň geçmegi bilen hümmetsizlenme, gozgalmaýan emlägiň anyk gör
nüşine islegiň üýtgemegi, fiziki, funksional we ykdysady könelme ýaly fak
torlaryň täsiri astynda özüniň gymmatyny üýtgedýär.
Gozgalmaýan emläk haryt birligine gymmatyň ýokary bolmagy, çak
lanylýan maýadarlara maglumat ýetmezçiligi, satyn alyş – satyş geleşik
leriniň hukuk taýdan resmileşdiriliş zerurlyklary netijesinde pes likwidli
harytlara degişli edilýär. Gozgalmaýan emläginiň fiziki teswirlemesi, bi
rinji bilen, ýer meýdançalarynyň ululygy we görnüşi, aragatnaşyklarda bar
bolan esaslarynyň hili barada maglumatlary, ikinjiden, olaryň ölçeglerini,
gurluşyny, funksional maksadyny, ýagdaýyny we bazaryň talaplaryna la
ýyklygyny özünde jemleýär.
Takyk senedäki gymmat takyk ylalaşyklarynyň taraplary üçin gozgal
maýan emlägiň gymmatlylygyny aňladýar, şonuň üçin baha kesijiler «bazar
gymmaty», «sarp edijilik gymmaty», «maýa goýum gymmaty», «bahalan
dyrylan gymmat» ýaly takyk adalgalary ulanýarlar. Baha kesmegiň has giň
den ýaýran obýekti bazar gymmatyny kesgitlemek bolup durýar.
Gozgalmaýan emlägiň gymmatyna baha kesmek – gozgalmaýan em
lägiň ýa-da şol emläge aýry-aýry hukuklaryň gymmatyny kesgitlemek pro
sesidir. Gozgalmaýan emläge baha kesmek işi – eýeçilik hukugynyň ýa-da
beýleki hukuklaryň, ýagny kärende hukugynyň, emläkden peýdalanmak
hukugynyň we şuňa meňzeş gozgalmaýan emläge degişli gatnaşyklaryň
gymmatyny kesgitlemek işini öz içine alýar. Gozgalmaýan emläge baha
kesmek işi üçin esaslar:
- emlägi satmak-satyn almak;
- emlägi hasapdan aýyrmak;
- emläkleri paýlamak;
- esaslyk maýa goşmak we balansda görkezmek;
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- ätiýaçlandyryş tölegleri almak üçin;
- miras goýmak işlerinde;
- emläk girewine goýlanda.
Gozgalmaýan emläklere baha kesmekde bazar gymmatyny kesgitle
mek bazar baradaky görkezmelere we gymmatyň mazmunyna esaslanýar.
Bazar gymmaty bazaryň ähli gatnaşyjylarynyň goşandyny görkezýär. Pul
görnüşinde bazar gymmaty has takyk ölçenilýär. Gozgalmaýan emläginiň
bazar gymmatyna baha kesmek bu hem fiziki obýekte, hem-de anyk emläk
hukuklaryna baha kesmekdir. Bazar gymmaty bu isleg we teklibiň deňag
ramlylygyny hasaba almak bilen, bazaryň bäsdeşlik şertlerinde täze eýesine
beriljek baha kesmegiň obýektiniň has ähtimal pul jemidir. Baha kesmegiň
obýektiniň bazar bahasy kesgitlenende, obýektiň açyk bazarda bäsdeşlik
şertlerinde döwletiň haýryna alnyp bilinjek döwründe ähtimal bahasy kes
gitlenilýär. Bu ýagdaýda taraplar baha kesmegiň obýekti baradaky maglu
matlar bilen tanyş bolýar.
Gozgalmaýan emläge hünärli baha kesmegiň ýeke-täk standartlaryna
laýyklykda bazar gymmatyny hasaplamak şu aşakdakylara esaslanmalydyr:
• emläk hukuklaryna degişli baha kesmek;
• baha kesmegiň netijesiniň hakyky senesine;
• baha kesmegiň takyk obýektine.
Bazar gymmaty bu ylalaşygy baglaşmak üçin zerur bolan ähli şertle
riň berjaý edilmegi bilen bäsdeşli we açyk bazar gurşawynda gozgalmaýan
emlägiň berýän iň ähtimal bahasydyr. Gozgalmaýan emläge baha kesmek
baha kesijilere bazar gymmatyna goşmaça beýleki gymmatyň görnüşlerini
peýdalanmaklygy talap edýär.
Sarp edijilik gymmaty – gozgalmaýan emlägiň ykdysady netijeliligine
esaslanýar. Sarp edijilik gymmata baha kesmekde baha kesiji emlägi opti
mal peýdalanmagy hasaba almazdan, ony satmakdan alyp boljak pul möç
berini kesgitleýär. Gozgalmaýan emlägiň sarp edijilik we bazar gymmaty,
esasan, senagat pudagynyň emläklerine baha kesmekde duş gelýär.
Maýa goýum gymmaty bu baha kesmegiň obýektiniň gönükdirilen
maýa goýum maksatlarynda ulanmaklykda bahasynyň kesgitlenmegidir.
Maýa goýum gymmaty – maýa goýumyň görnüşini we maýadaryň islegle
rini hasaba alyp kesgitlenýär. Maýa goýum gymmaty maýa goýum taslama
synyň kesgitli görnüşine takyk maýadaryň subýektiw bahalandyrmasyna
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esaslanýar. Maýa goýum gymmatyny kesgitlemekde göz öňünde tutulýan
faktorlar bazar gymmatyna täsir edýänlerden tapawutlanyp biler. Maýa go
ýum gymmatyna baha kesmek üçin takyk maýa goýum ölçütleri zerurdyr.
Bu ölçütler diňe aýratyn maýadar tarapyndan bellenilmän, eýsem gozgal
maýan emlägiň hünärmeni ýa-da baha kesiji tarapyndan bellenilip bilner.
Baha kesilýän gozgalmaýan emläge degişli hereket edýän kärhana
nyň gymmaty bu gozgalmaýan emlägi ulanýan işewürligiň düzüm böle
giniň gymmatydyr. Gymmatyň bu görnüşi kärhana bilen baglydyr, emma,
gozgalmaýan emlägiň gymmatyndan tapawutlanýar, çünki hereket edýän
kärhananyň gymmady maddy däl aktiwleri, ýer we bina toplumlaryny, işçi
güýjüni, menejmenti we enjamlary birleşdirýär. Hereket edýän kärhananyň
gymmatyna baha kesmek, adatça, myhmanhanalar, dynç alyş merkezleri,
restoranlar, senagat kärhanalar, dükanlar, söwda merkezleri we beýlekiler
üçin geçirilýär.
Jemgyýete zerur gozgalmaýan emlägiň gymmaty gozgalmaýan emlägi
hojalyk däl maksatlary üçin (mysal üçin, tokaýy goramak maksatlarynda)
iň optimal ulanylyşynda peýdalanylýan toplumlaýyn düşünjedir.
Ätiýaçlandyryş gymmaty – ätiýaçlandyryş wakasynyň döremegi ne
tijesinde gozgalmaýan emlägiň ýitirilen böleklerini dikeltmek we (ýa-da)
çalyşmak gymmatynyň esasynda hasaplanýar. Ätiýaçlandyryş gymmaty
degişli ätiýaçlandyryş polisiniň şertlerine baglydyr we kanunçylyk tarapyn
dan kadalaşdyrylýar.
Bahalandyrylan gymmat – gozgalmaýan emlägiň salgyt özenini kes
gitlemek üçin ulanylýar. Bahalandyrylan gymmat ululygy boýunça bazar
gymmaty bilen deň gelmän biler, emma, bazar gymmaty hasaplaşyklaryň
özeni hökmünde çykyş edýär.
Gozgalmaýan emläge baha kesmeklik üçin zerur bolan maglumaty ne
tijeli peýdalanmaklyk onuň ulgamlaşdyrylmagyny we toparlandyrylmagy
ny talap edýär. Bahalandyrylýan obýekte degişlilikde daşky we içki mag
lumatlary tapawutlandyrýarlar. Häsiýetine baglylykda umumy we takyk
maglumatlary görkezmek bolýar.
Umumy maglumatyň beýan ediji häsiýeti bar we gozgalmaýan emlä
giň bazarynyň we ykdysadyýetiniň häzirki ýagdaýyna we geljekki işine
baha kesmek üçin zerur bolup durýar. Bu maglumatlar takyk hasaplama
larda hasaba alynmaýar, diňe baha kesmegiň çözgütlerini esaslandyrmak
da ulanylýar.
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Takyk maglumat düzgün bolşy ýaly, sanly maglumat görnüşinde beril
ýär (koeffisiýentler we gymmat görkezijileri) we hasaplaşyklaryň islendik
usulynda ulanylýar.
Gozgalmaýan emlägiň obýektine baha kesmeklik üçin maglumat üp
jünçiligi:
▪ zerur maglumatlaryň köplügini kesgitlemek;
▪ maglumat çeşmelerini saýlamak;
▪ zerur maglumaty ýygnamak;
▪ ulgamlaşdyrmak, işläp taýýarlamak we seljermek;
▪ maglumaty hasabatda beýan etmek.
Hereket edýän kanunçylyga laýyklykda, gozgalmaýan emläkleriň ba
hasy – bu geleşigiň taraplarynyň bu obýekt barada ähli elýeter maglumat
lara eýelik etmek bilen hereket edýän, bäsleşigiň şertlerindäki geleşigiň
esasynda baha kesmegiň obýektiniň aýrybaşgalanyp bilinmegi mümkin
bolan hasaplaşyk pul möçberi bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, islendik
gozgalmaýan emläk bazarlarda üstünlikli ýerlenmegi, ilkinji nobatda,
onuň bahasyna bagly bolup durýar.
Ýokarda belläp geçişimiz ýaly, döwletiň ykdysadyýetini kadalaşdyr
makda baha ulgamy aýratyn orny eýeleýär we ýurdy ösdürmekde esasy
görkeziji bolup çykyş edýär. Ýurdumyzda alnyp barylýan baha syýasaty
işiň dürli ugurlaryny höweslendirmek üçin kuwwatly itergi bermek bilen,
ykdysady ösüşi çaltlandyrmaga gönükdirilendir.
Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda häzirki döwürde geçiril
ýän baha ulgamynyň kämilleşdirilmegi telekeçiligi, hususyýetçiligi, daşa
ry ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk hem ösdürmäge we milli bazary
berkitmäge, daşary ýurt maýa goýumlaryny giňden çekmäge we ulanmaga,
milli ykdysadyýetiň ýokary depginler bilen ösmegine, ilatyň hal-ýagdaýy
nyň gowulanmagyna, durmuş-ykdysady ösüşiň wajyp ugurlarynyň amala
aşyrylmagyna ýardam edýär.
Türkmenistanda durmuş-ykdysady we beýleki pudaklara täzeçillikleri,
aýratyn hem, bütin dünýä derejesinde gazanylan ylmy öňegidişlikleri milli
ykdysadyýete girizmeklik öňde goýlan düýp maksatlaryň biri bolup durýar.
Ykdysadyýetimiz ösüp gelýän döwletleriň hatarynda durup, öňde goýan
maksatlarymyzy ýokary derejede ösdürip amala aşyrmaklyk hormatly Pre
zidentimiziň belleýşi ýaly, milli we Döwlet Maksatnamalarynyň ýerine ýe
tirilişinde yzygiderli ösüşi gazanýandygymyza şaýatlyk edýär.
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E. Garaýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Statistika» kafedrasynyň aspiranty
SANLY YKDYSADYÝET HALK
HOJALYGYNA ORNAŞDYRYLÝAR
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe sanly ykdysadyýeti ös
dürmek barada hormatly Prezidentimiziň beren tabşyryklary, bu ugurda
ky bilimlerimiziň yzygider artdyrylmagyny, jemgyýetimizde bolup geçýän
ykdysady hadysalar barada gözýetimimiziň has-da giňeldilmegini talap ed
ýär. Sebäbi ýurdumyzda amala aşyrylýan her bir özgertmeler halkymyzyň
bähbidine, ata Watanymyzyň gülläp ösmegine gönükdirilendigini nazara
alsak, onda, sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň mazmunyna, onuň ýurdumy
zyň ykdysady kuwwatyny artdyrmakdaky ornuna, şeýle-de dünýä ykdy
sadyýetiniň häzirki zaman ösüşiniň netijeli ýollarynyň biri hökmünde hä
siýetlendirilýän ykdysadyýetiň bu görnüşine geçmegiň zerurlygyna dogry
düşünilmeginiň özi, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagy
na itergi berýär.
«Sanly ykdysadyýet» düşünjesi köpleri gyzyklandyrýar. Bu adalga, il
kinji gezek 1995-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Massaçusets
uniwersitetiniň alymy Nikolas Negroponte tarapyndan teklip edilýär. Ol bu
adalgany ozalky ykdysadyýet bilen deňeşdirilende maglumat-aragatnaşyk
tehnologiýalarynyň okgunly ösmegi netijesinde kemala gelýän täze ykdy
sadyýetiň artykmaçlyklaryny häsiýetlendirmek üçin ulanypdyr. Sanly yk
dysadyýete başgaça elektron ykdysadyýet hem diýlip, onuň esasy aýratyn
lygy sanly tehnologiýalara daýanýan ykdysady işi aňladýar. Bu adalgada
«ykdysadyýet» sözi esasy kesgitleýji söz bolup durýan hem bolsa, ykdy
sady işden başga-da, bu özgertmäniň netijesinde jemgyýetçilik gatnaşyk
larynda, adamlaryň özlerini alyp baryşlarynda, dünýägaraýyşlarynda, belli
bir özgerişlikleriň bolup geçýändigi aýratyn bellärliklidir. Bu ýagdaý sanly
ykdysadyýetiň ösmegi bilen, täze durmuş hakykatynyň ýüze çykýandygy
ny, şeýle hem, adamlaryň dünýägaraýşynyň ýokarlanandygyny görkezýär.
«Sanly» sözi bolsa ylmy-tehniki ösüşiň netijesinde tehnologiýalaryň täze
görnüşleriniň, hususan-da, internetiň ýüze çykmagy we gündelik durmuşy
myzdan başlap, önümçilikde hem-de hyzmatlar ulgamynda olaryň giňden
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ýaýramagy bilen baglanyşyklydyr. Bu bolsa, diňe bir ykdysadyýetiň pudak
larynda däl, eýsem, ähli ugurlarda hem öňegidişligi aýdyň görkezýär. Yk
dysady nazaryýet ylmynyň nukdaýnazaryndan teswirlenende, adat bolşy
ýaly, ozal zähmet, maýa we çig mal önümçilik faktoryna degişli bolan bol
sa, indi innowasion ykdysadyýet şertlerinde onuň düzümine tehnologiýalar,
bilim we innowasiýalar goşulýar. Näme üçin häzirki döwürde dürli maglu
matlaryň, onda-da sanly görnüşdäki maglumatlaryň ähmiýeti ýokarlanýar?
Sebäbi häzirki döwürde maglumatlar täze aktiw hökmünde häsiýetlendiril
ýär we islendik aktiwiň gymmatlygynyň bolşy ýaly, onuň hem gymmatly
gy bardyr. Ýagny maglumatlary täze maksatlary we täze ideýalary amala
aşyrmak üçin ulanyp bolýar. Şeýlelikde, sanly ykdysadyýet – bu hojalyk işi
bolup, onda önümçiligiň esasy faktory sanly görnüşdäki maglumatlardyr.
Uly göwrümli maglumatlaryň gaýtadan işlenilmegi we seljermäniň netije
leriniň giňden ulanylmagy, hojalygy ýöretmegiň adaty görnüşlerinden ta
pawutlylykda dürli önümçilikleriň, tehnologiýalaryň, enjamlaryň, şeýle-de
harytlaryň we hyzmatlaryň getirilişiniň, saklanylyşynyň we ýerlenilişiniň
netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Şeýle oňaýlyklar san
lylaşdyrylan ykdysadyýeti köp döwletler üçin özüne çekiji bolýar we uly
gyzyklanma döredýär.
Halk bähbitli maksatlara gönükdirilen, döwrebap çözgütleriň biri ha
saplanylýan sanly ykdysadyýete başgaça «elektron ykdysadyýet» hem di
ýilýär. Munuň esasy sebäbi ykdysadyýetiň bu görnüşinde elektron tehnolo
giýalaryň giňden ulanylýandygy bilen delillendirilýär. Häzirki döwürde iş
orunlaryna maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň dürli görnüşleriniň
giňden ornaşdyrylmagy, gündelik durmuşymyzda bolsa internetiň müm
kinçilikleriniň giňden ulanmagy netijesinde, el telefonlary arkaly dürli tö
legleri geçirmek ýaly ilat üçin döredilýän oňaýlyklar elektron maglumatlar
ulgamynyň ýaşaýşyň ähli taraplaryna öz täsirini ýetirýändigini görkezýär.
Şunuň bilen baglylykda, sanly ykdysadyýetiň esasy aýratynlygyny, ýagny
täze çözgütleri kabul etmekde, täze önümleri öndürmekde we hyzmatla
ry ýerine ýetirmekde sanly maglumatlaryň ähmiýetiniň ýokarlanýandygy
bilen düşündirip bolar. Sanly gurşaw diňe bir ykdysadyýetiň täze hile geç
megine däl, eýsem, her birimiziň dünýägaraýşymyzyň üýtgemegine, jem
gyýetçilik aňynyň özgermegine hem öz täsirini ýetirýär.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maglumat-aragatnaşyk
tehnologiýalaryna daýanýan ykdysadyýetiň görnüşini ösdürmegiň döwlet
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syýasatynda ileri tutulýan ugurlaryň biri hökmünde kesgitlenmegi, bu döw
rebap meseleleriň ýurdumyzyň häzirki we geljekki ösüşi üçin wajyplygyny
görkezýär.
Soňky ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmäge dünýä döwletleriniň
ünsleriniň has-da artmagyny, onuň ýurduň ykdysady kuwwatyny berkit
mekde we ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokary hilini üpjün etmekde
döredýän artykmaçlyklary bilen düşündirip bolar. Olar şulardan ybaratdyr:
birinjiden, sanly ykdysadyýete durnukly ösüşiň iteriji güýji hökmünde ga
ralyp, ol ýurduň bäsleşige ukyplylygyny pugtalandyrmaga ýardam berýär.
Çünki adam intellektiniň önümi bolan täze tehnikalara we tehnologiýala
ra islegleriň barha artmagy, önümçiligiň bu ugruny düşewüntli edýär. Ne
tijede, halkara zähmet bölünişiginde ýurduň tutýan orny has-da berkeýär.
Ikinjiden, fiziki, sanly we biologik häsiýetli tehnologiýalaryň garyşmasyny
aňladýan dünýädäki dördünji senagat öwrülişigi ýurduň syýasy, durmuş we
ykdysady ulgamlaryna özüniň güýçli täsirini ýetirýär. Onuň netijesinde dö
rän täze mümkinçilikler diňe bir ýurduň ykdysady kuwwatynyň artmagyna
däl, eýsem, ilatyň ýaşaýyş hil derejesini kesgitleýän netijeleriň gazanylma
gyna hem itergi berýär.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň ylmy institutla
rynyň kuwwatyny has netijeli peýdalanmak boýunça degişli çäreleriň gö
rülmegi möhüm bolup, munuň özi sanly ykdysadyýeti ösdürmäge goşma
ça itergi berer. Milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen has-da
ösdürmek, elektron senagatyny ýokarlandyrmak maksady bilen, 2019-njy
ýylda Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy ama
la aşyrylmaga girişildi. Bu resminama 7 bölümi öz içine alyp, olarda mag
lumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ulgamy, konsepsiýanyň maksatlary
hem-de wezipeleri, ony durmuşa geçirmegiň ugurlary we gurallary, gara
şylýan netijeler öz beýanyny tapdy.
Häzirki şertlerde islendik ýurduň ösüşi ozaly bilen, ylym we bilim ul
gamlarynyň ösüş derejesi bilen kesgitlenýär. Şunda jemgyýetiň intellektual
mümkinçiliklerini doly peýdalanmak, ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny
ornaşdyrmak degişli ugurda esasy ýagdaýlar bolup, ýokary tehnologiýa
lary, düýpli we amaly barlaglaryň netijelerini peýdalanmak bilen gös-göni
baglydyr. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny
ösdürmegiň Konsepsiýasy halk hojalyk toplumyny sanly ulgama geçirmek
işinde uly ähmiýete eýe bolup, ol maglumatly bilim gurşawyny döretmä
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ge hem-de bilimi ösdürmegiň ähli tapgyrlarynda ony okatmagyň elektron
serişdeleri bilen üpjün etmäge, jemgyýetiň intellektual kuwwatyny baýlaş
dyrmaga, bilim bermegiň hilini ýokarlandyrmaga we usullaryny kämilleş
dirmäge gönükdirilendir.
Häzirki ýaşaýan maglumat jemgyýetimizde önümçilige garanyňda
hyzmatlar ulgamy agdyklyk edýär. Şu sebäpli-de, maglumat-aragatnaşyk
tehnologiýalary esasy orun eýelemek bilen, ol adamlara hyzmat edilişiň
mehanizmini ýönekeýleşdirmäge mümkinçilik berýär. Internetiň ýüze çyk
magy we bu global tora elýeterliligiň bahasynyň peselmegi, dünýäde haky
ky maglumat öwrülişiginiň bolup geçendigini, onuň netijesinde durmuşy
myzyň, şol sanda ykdysadyýetimiziň özgerýändigini görkezýär.
Häzirki döwürde durmuşymyza yzygiderli ornaşýan, hemmämiz üçin
elýeterli bolan elektron tölegler, Internet-söwda, Internet-mahabatlandyr
ma sanlylaşdyrylan ykdysadyýetiň oňyn netijeleriniň diňe käbiridir. Şunda,
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň we Internetiň mümkinçilikleri
ni giňden ulanmagyň netijesinde sarp edijileriň gymmatly wagtlarynyň we
serişdeleriniň tygşytlanmagyna, hyzmatlaryň tiz wagtda ýerine ýetirilme
gine, kagyz göterijide ulanylýan maglumatlaryň sanynyň azalmagyna-da
sanlylaşdyrylan tehnologiýalaryň döredýän amatlyklary hökmünde baha
bermek bolar.
Ýurdumyzda söwda ulgamyny sanlylaşdyrmak boýunça birnäçe tas
lamalar durmuşa geçirýärler. Şunda paýtagtyň söwda nokatlarynyň ählisi
sanly ulgama birleşdiriler, bu bolsa, harytlaryň ammarlara gelip düşüşinden
dükanlara ugradylyşyna, satylan möçberine we galan harytlara çenli sanly
ulgam arkaly gözegçilik etmäge mümkinçilik berer. Şeýle merkezleşdirilen
ulgam söwda nokatlarynyň harytlar bilen üpjünçiligi baradaky maglumat
lary ulgamlaşdyrmaga, dükanlarda olaryň ýeterlik goruny öz wagtyna üp
jün etmäge, harytlar bilen üznüksiz üpjünçiligi ýola goýmaga, söwda we
haryt iberijiler bilen hasaplaşygyň elektron hasabatyny alyp barmaga müm
kinçilik berer.
Söwda portalyna girýänler harydy öýüne getirtmäge buýurma berip,
sorag-jogap görnüşinde goşmaça maglumatlary alyp bilýärler. Bu ulgam
içerki bazarlarda islegi öwrenmäge mümkinçilik berer. Indiki tapgyrlarda
sanlylaşdyrma ulgamy welaýat merkezlerinde-de ornaşdyrylar.
Bu gün biz durmuşymyzy el telefonsyz, planşetsiz, iş orunlarymyzy
bolsa kompýutersiz göz öňüne getirmek kyn. Häzirki döwürde ulanýan en
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jamlarymyzyň sarp edijiler üçin döredýän oňaýlyklaryny sanap gutarardan
köpdür. Hakykatdan-da, durmuşymyzyň ähli taraplaryna giňden ornaşdy
rylýan tehnologiýalaryň ösmegi bilen durmuş hakykatymyz hem özgerýär.
Emeli intellekt diňe bir ykdysadyýetiň ösmegine däl, eýsem, gündelik dur
muşymyza hem öz düýpli täsirini ýetirýär. Wagt geçdigiçe bu meýliň ösüş
häsiýetine eýe boljakdygy gümansyzdyr. Indi adam aňyna, onuň erk-islegi
ne bagly bolmadyk, umumy ösüş häsiýetine eýe bolan bu obýektiw sebäp
ýurtlaryň oňa uýgunlaşmagyny, bu ugurda öz milli strategiýalaryny işläp
taýýarlamaklaryny günüň möhüm wezipesine öwürýär. Sanly ykdysadyýeti
ösdürmek boýunça uzak möhleti nazarlaýan döwlet syýasatyny alyp bar
mak zerurdyr. Daşary ýurt tejribesinden görnüşi ýaly, sanly tehnologiýalara
daýanýan ykdysadyýete geçmek belli bir wagty, serişdeleri we inženerçilik
işini doly ele alan hünärmenleri talap edýär. Bu ugruň ösmegi üçin «döw
let – jemgyýet – ylym – işewürlik» gatnaşyklarynda düýpli özgerişlikle
riň amala aşyrylmagy hem zerur şertleriň biridir. Şunda döwlet tarapyndan
degişli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp taýýarlamak, häzirki zaman
dolandyryş ulgamyny ösdürmek, ylmyň ösmegine döwlet goldawyny ber
mek ýaly meseleler öz möhümligi bilen tapawutlanýar.
Ulgamlaýyn düzüme goşulan sanly, kompýuter ulgamlary – jemgyýe
tiň ösüşiniň möhüm şerti hem-de halk hojalyk toplumynyň dürli pudak
larynyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň usuly bolup durýar. Şunuň bilen
baglylykda, maglumatlar bazary Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasy
pudaklarynyň birine öwrülip, onuň hereket etmegi beýleki pudaklaryň ösü
şine, umuman, makroykdysady işlerine öz täsirini ýetirer.
Maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary we aragatnaşyk ulgamlary bo
ýunça ýurdumyzyň hünärmenleri Internet-üpjünçilik serişdeleriniň artýan
ornuny nazara almak bilen, hormatly Prezidentimiziň başyny başlan inno
wasion ösüşini ugur edinip, olary peýdalanmagyň ylmy taýdan esaslandy
rylan strategiýasyny işläp taýýarladylar.
Sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça ykdysady taýdan ösen ýurtla
ryň birnäçesinde toplanan tejribe sanly gurşawyň döredilmegi bilen, milli
ösüşde birnäçe artykmaçlyklaryň gazanylýandygyny görkezýär. Bu ýerde
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen içerki önü
miň artýandygy bellenilýär. Hususan-da, şeýle tehnologiýalaryň ösmegine
gönükdirilýän maýa goýumlaryň möçberi näçe köp boldugyça, şonça-da
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jan başyna düşýän jemi içerki önümiň ýokarlanýandygyny daşary ýurtlaryň
tejribesi tassyklaýar. Bu bolsa, sanly maglumatlaryň täze önümleri öndür
mekde eýeleýän ornunyň uludygyny aňladýar. Täze gymmatyň döredilme
gi bolsa, öz gezeginde, ykdysady kuwwatymyzyň pugtalanmagyna ýardam
berýär. Şunuň bilen baglylykda, soňky döwürde köp döwletleriň öz ykdy
sady syýasatynda sanly ykdysadyýeti ösdürmäge ünsleriniň güýçlenmegini
hut şu sebäpler bilen düşündirip bolýar. Mundan başga-da, ykdysadyýetiň
sanlylaşdyrylmagy, ilatyň abadan ýaşaýşyny üpjün etmek üçin wajyp bo
lan möhüm meseläniň çözülmegine, ýagny ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň
gowulanmagyna hem ýardam berýär. Sanly hyzmatlara ykdysadyýetiň we
jemgyýetiň islegleriniň barha artmagy bolsa, telekeçiligiň ösmegi üçin täze
mümkinçilikleri açýar. Bu ýagdaý ýurtda täze iş orunlarynyň döredilmegini
şertlendirýär. Iş üpjünçilik ulgamynyň kämilleşdirilmegi bolsa, ilatyň mad
dy hal-ýagdaýynyň gowulanmagynda we durmuş abadançylygynyň ýokar
lanmagynda öz aýdyň beýanyny tapýar. Ýokarda beýan edilenler, hormatly
Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda «Sanly ykdysadyýeti» ösdürmegiň bin
ýadynda, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny ýokarlandyrmakda, ilatyň ýa
şaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmakda ähmiýetiniň ýokary boljakdy
gyny aýdyňlygy bilen görkezýär.
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G. Wasowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Menejment» kafedrasynyň aspiranty
SEBITDE SANLY TEHNOLOGIÝALARY
ULANMAGYŇ STATISTIKI ÄHMIÝETI
Häzirki döwürde ykdysadyýeti ösdürmeklige hojalyk subýektleriniň
ählisiniň gatnaşmagy, ýurduň durnukly ösmegine ýardam edýär. Dünýä yk
dysadyýetiniň ösüşiniň geljekki meýilleri ähli ykdysady işleriň globallaş
magy bilen baglylykda özgerýär, täze işewürlik nusgalary peýda bolýar.
Sanly tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy, häzirki zaman globallaş
ýan dünýäniň häsiýetli aýratynlyklarynyň biri bolmak bilen, mikroelektro
nika, maglumat we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary ulgamlarynda
gazanylýan ösüşe esaslanýar. Şol ösüşiň esasynda sanly ykdysadyýet barha
kämilleşýär.
Ösen döwletler senagatlaşmany tamamlap, öz ykdysadyýetlerini üs
tünlikli döwrebaplaşdyrýarlar, bazar gatnaşyklarynyň giňden ornaşdy
rylýan häzirki döwründe innowasion, ýokary tehnologiýaly, bäsdeşlige
ukyply sanly ykdysadyýetiň we elektron senagatyň ösdürilmegine uly üns
berýärler.
Bilermenler ykdysadyýetiň bu ösüş tapgyryny «maglumat», «täze»,
«innowasion» hem-de «bilimleriň, başarnyklaryň, ulgamlaýyn özara bag
lanyşygyň ykdysadyýeti» diýip atlandyrýarlar.
Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda ylmy
taýdan esaslandyrylan, halkara standartlaryna laýyk gelýän täze innowasi
ýa tehnologiýalary we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary köpçülikle
ýin ornaşdyrylýar. Bu bolsa önümçiligiň täze usullaryny, adamlaryň bilimi
ne we iş endiklerine bildirilýän täze talaplary emele getirýär hem-de sanly
ykdysadyýeti ösdürmäge şert döredýär.
Sanly ykdysadyýetiň aýratynlykly tapawutlaryna ykdysady prosesleriň
netijeliligini ýokarlandyrmak, ilatyň iş bilen üpjünçilik düzümini üýtget
mek, ýurtlaryň dünýä bazaryndaky ýerine ýetirýän ykdysady ornuny öz
gertmek, ýurdumyzda pul dolanyşygynyň netijeliligini ýokarlandyrmak,
bank kartlary boýunça milli we halkara töleg ulgamynyň gerimini giňelt
mek hem-de halkara tejribesiniň öňdebaryjy tilsimatlaryna esaslanýan nagt
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däl hasaplaşyklary has-da ýaýbaňlandyrmak boýunça giň gerimli işler ama
la aşyrylýar.
Sanly ykdysadyýetiň ösmegi bilen bir hatarda, täze adalgalar, ýagny
«Täze tehnologik gurluş», «API ykdysadyýet», «Goşundylaryň ykdysady
ýeti», «Dörediji ykdysadyýet» ýüze çykdy.
Sanly ykdysadyýet adalga hökmünde ilkinji gezek geçen asyryň 90-njy
ýyllary bilen senelenýär. Hünärmenleriň köpüsi sanly ykdysadyýet diýen
düşünjäniň gözbaşynda D.Tepskott dur diýip çaklaýar. Ol «Sanly ykdysa
dyýet» diýen kitabynda (1996 ý.) bolup biläýjek hojalyk ulgamyny we şol
hadysanyň düýp esasyny beýan etdi.
Beýleki alymlar sanly ykdysadyýetiň taglymaty öz başyny informatika
boýunça amerikan alymy N.Negroponteden alyp gaýdýar diýip hasapla
ýarlar. Ol 1995-nji ýylda täze nesliň ykdysadyýetiniň esasy alamatyny san
ly ykdysady gatnaşyklaryň bolup bilýänligini, elektron söwdany kesgitledi
hem-de bu adalgany şol döwürde täze kemala gelýän ykdysadyýetiň ar
tykmaçlyklaryny häsiýetlendirmek üçin ulanyp, ozalky ykdysadyýet bilen
deňeşdirilende, onda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryň ähmiýetiniň
artýandygyny delillendirmegi başarypdyr.
Häzirki wagtda, ýurduň sanly ykdysadyýete öz wagtynda we üstünlik
li geçmeginiň girewi bolup, bazaryň barha ösýän talaplaryna laýyk gelýän
howpsuz, ygtybarly we bäsdeşlige ukyply maglumat-aragatnaşyk tehnolo
giýalarynyň üpjünçilik ulgamyny döretmekden hem-de hilini ýokarlandyr
makdan ybaratdyr.
Şunuň bilen baglylykda, elektron söwdanyň ösüşine statistiki baha ber
mek, statistiki barlagyň mazmuny hökmünde onda bolup geçýän prosesleri
kesgitlemek we statistiki görkezijileriniň ulgamyny işläp taýýarlamak bilen
bagly meseleler möhüm orna eýedir.
Ykdysadyýete we durmuş ulgamyna Internetiň göni we gytaklaýyn or
naşmagy bilen, Türkmenistanda durmuş, ykdysady, demografik, ekologik
we beýleki jemgyýetçilik hadysalar hakynda doly, dogry, elýeterli, ylmy
taýdan esaslandyrylan resmi statistik maglumaty öz wagtynda almagyň we
ony seljermegiň möhümdigini bellemek zerurdyr.
Dünýä ýurtlarynda sanlylaşdyrmagyň derejesine baha bermegiň guraly
hökmünde DESI (Digital Economy and Society) indeksi çykyş edýär. Bu
indeks görkezijileriň 5 sany esasy toparyny nazara alýar:
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- telekommunikasiýalar;
- adamyň we jemgyýetiň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin
ulanylýan bilimleriň, başarnyklaryň we endikleriň jemi;
- Internet ulgamynyň ulanylmagy;
- sanly tehnologiýalaryň birleşmegi;
- sanly döwlet hyzmatlary.
Şu indeks bilen bir hatarda, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň
ösüşiniň indeksi (ICT Development Index, IDI) hem bar. Ol maglumat-ara
gatnaşyk tehnologiýalaryna bolan elýeterliligi, maglumat-aragatnaşyk teh
nologiýalarynyň ulanylyşyny we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary
ulgamynda amaly endikleri häsiýetlendirýän 11 görkezijini öz içine alýar.
Sanly ykdysadyýetiň ösüşiniň meýillerini ölçemek boýunça maglumat
gurşawynda maglumat tehnologiýalar hyzmatynyň sebitiň ýerli bazaryny
derňemekde statistiki indikatorlar ulanylýar. Hödürlenilýän maglumat tehno
logiýalary hyzmatlary statistiki hasaplanylyşynyň obýekti hökmünde çykyş
edip, oňa bir tarapdan globallaşma hem-de köptaraplaşma, beýleki tarapdan
bolsa ýerli şertlere uýgunlaşma mahsusdyr. «Maglumat giňişligi», ol ykdysa
dy giňişlik bolup, onda institusional gatnaşyklar ulgamynyň ähli görnüşleri
jemlenendir, ýagny döwlet edaralarynyň, hojalyk subýektleriniň, öý hojalyk
larynyň maglumat gorlarynyň, pul serişdeleriniň, zähmetiň, harytlaryň we
hyzmatlaryň erkin aýlanyşygynyň infrastrukturasyny (kommunikasiýalar,
prowaýderler, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalar) üpjün edýär.
Maglumat tehnologiýalar ulgamynyň hödürleýän hyzmatlaryna sebit
leýin ýa-da geografik aýratynlygy boýunça isleg bildirilýär.
Statistiki obýekt bolup, sanly ykdysadyýeti ykdysady işiň görnüşi hök
münde toparlaýarlar hem-de maglumaty ýygnamak maksady bilen, maglu
mat çeşmeleri bolmak bilen, Internetiň üsti bilen milli hasaplar ulgamynyň
we jemi içerki önümi hasaplamagyň usullarynyň esasynda hasaplaýarlar.
Sanly ykdysadyýetiň üstünlikli hereket etmegi üçin, esasan, üpjünçilik
ulgamy (Internetiň elýeterliligi, programma üpjünçiligi, telearagatnaşyk),
elektron işewürligi (hojalyk işini kompýuter torlary arkaly dolandyrmak)
we elektron söwda (harytlaryň, hyzmatlaryň internet arkaly ýerlenilmegi)
ýaly üç ugruň berjaý edilmegi zerur bolup durýar.
Sanly tehnologiýalaryň peýda bolmagy bilen, maglumat-statistik ulga
myny döwrebaplaşdyrmagyň möhüm meseleleriniň biri hem, statistik ha
sabatlary ýygnamagyň elektron usulyna geçirmegiň zerurlygy ýüze çykdy.
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Şunuň bilen baglylykda, sanly ykdysadyýeti ösdürmekde döredilýän
maglumatlary öz gerimi hem-de görnüşleri boýunça statistiki taýdan hasa
ba alynmagy, derwaýys meseleleriň biri bolup çykyş edýär.
Sanly ykdysadyýetiň ösmegi bilen statistika işiniň tehniki we tehno
logik binýadyny pugtalandyrmak arkaly, maglumatlary ýygnamagyň we
çalt işläp taýýarlamagyň döwrebap usullary ornaşdyrylýar, statistikanyň
usulyýeti halkara standartlaryna laýyklykda ösdürilýär, maglumatlary
ýygnamagyň, geçirmegiň we işlemegiň häzirki zaman kämil usullary öz
leşdirilýär.
Statistikanyň esasy wezipesi ykdysadyýetde we jemgyýetde hil taýdan
bolup geçýän üýtgeşmeleri beýan etmekden ybaratdyr.
Sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň ugurlarynyň biri statistika bolup, ol
ykdysadyýetiň nazary binýady we usulyýeti hökmünde çykyş edip, san
ly ulgamda bolup geçýän täzelikleri we hadysalary ýygnamakdan, täze
ykdysady ulgamyň statistiki infrastrukturasyna uýgunlaşmakdan ybarat
bolmalydyr.
Sanly ykdysadyýet şertlerinde döreýän meseleleri seljermek we ola
ra baha bermek, şeýle hem sanlylaşdyrmagyň ýurduň ykdysadyýetine we
jemgyýete ýetirýän täsirini kesgitlemek zerurdyr.
Sanly ykdysadyýet ykdysady we durmuş çäreleriniň ählumumy ulgamy
bolmak bilen, Internetiň mümkinçiliklerine daýanýan ykdysady nusgany
emele getirýär. Şunda, esasan, zähmet öndürijiliginiň artmagy, önümçilik
harajatlarynyň peselmegi we bäsdeşlige ukyplylygyň ýokarlanmagy ýaly
mümkinçilikler göz öňünde tutulýar. Sanly ykdysadyýetiň ösýän şertlerin
de sarp edijileriň islegleri has çalt we ýokary derejede kanagatlandyrylýar.
Elektron söwda elektron ulgamyň üsti bilen amala aşyrylýan söwda
we maliýe amallarynyň jemidir. «Elektron söwda» diýen iňlis adalgasy
elektron serişdeleri ulanmak arkaly satyn almak ýa-da satmak, Internetiň
üsti bilen işewürligi ýöretmek üçin niýetlenýän amallara (tranzaksiýala
ra) aýdylýar.
Elektron söwdasy, köplenç, 5 ugur boýunça amala aşyrylýar:
B2B «Işewürlik-işewürlik». Şunda Internet amallary (tranzaksiýalary)
guramak we olaryň işlenip taýýarlanyşyny tizleşdirmek üçin hyzmat edýär;
B2C «Işewürlik-müşderi». Internet-dükanlar, şahsy taraplar üçin hyz
matlar, Onlaýn okuwlar, Onlaýn-auksionlar, ulgamda mahabaty ýerleşdir
mek üçin tölegli ýerler, Intemet-biržalarda söwdalar;
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C2C «Müşderi-müşderi». Onlaýn-auksionlar, konsalting (maslahat be
riji) hyzmatlar, ulanylyşdan galan harytlaryň satuwy, harytlary alyş-çalyş
edýän saýtlar, mugallymçylyk hyzmatlary, erkin işler, fotobanklar;
B2G «Işewürlik-döwlet». Elektron bäsleşikler, döwlet tarapyndan sa
tyn alynmalar, durmuş meseleleri boýunça barlaglar.
G2B «Döwlet-işewürlik». Bu ugra elektron sanly gollar, elektron gör
nüşde hasabatlary tabşyrmaklyk degişli edilýär.
Elektron söwda tehnologiýalary halkara işewürligi ösdürmeklige güýç
li itergi berýär.
Sanly ykdysadyýet transformasion üýtgeşme bolup, ol harydyň ýa-da
hyzmatyň sanly ulgamda öndürilýändiginden başlap, sarp edilýänçä amala
aşyrylýar. Elektron söwdanyň özi uzak aralyklary gysgaltmaga ýardam ed
ýär, çünki onuň özi çäksiz bolup, ýer ýüzüniň islendik nokadynyň arasynda
aragatnaşygy ýola goýmaga ýardam edýär. Şol birwagtyň özünde mede
niýetara kommunikasiýalaryň, maglumatdan peýdalanmak medeniýetiniň,
dürli ýurtlarda işewürligi alyp barmagyň mümkinçilikleri elmydama wajyp
ähmiýete eýe bolýar. Internet-torunyň üsti bilen işewürligi döretmek üçin
gizlinlik üpjün ediler ýaly, gowy işlenip taýýarlanylan we netijeli çözgüt
ler talap edilýär. Şu ýerde, maglumat howpsuzlygy barada bellemek ýer
liklidir. Maglumat howpsuzlygynyň esasy maksady maglumat-aragatnaşyk
infrastrukturasynyň birligini, durnuklylygyny we howpsuzlygyny gazan
mak bilen, şahsyýetiň, jemgyýetiň, döwletiň içerki we daşarky maglumat
howpundan goraglylygyny üpjün etmekden ybaratdyr. Mundan başga-da,
sertifikatlaşdyrylmagy ulanmak, elýeterliligi awtorlaşdyrmak usullaryň biri
hem bolup durýar.
Täze tehnologiýalaryň, innowasiýalaryň we durmuş meýilleriniň neti
jesinde ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagy ykdysady taraplaryň özüni alyp
barşynyň nusgasy üýtgeýändir. Şunuň bilen birlikde, ahyrky önümler on
çakly üýtgemedik, sanly tehnologiýalar we täze işewürlik nusgalary haryt
lary we hyzmatlary eltmegiň we sarp etmegiň usulyny üýtgedýär. Şu ýerde,
diňe bazaryň subýektleriniň özüni alyp barşynyň nusgasynyň üýtgeýändi
gini, ýöne ykdysady eşretleriň bolsa öz düýp esasyny üýtgetmeýändigini
nygtamak mümkindir.
Sanly tehnologiýalar eýýamynda täze ykdysady gatnaşyklary sazlaýan
guraly işläp düzmek maksady bilen, statistikany sanlylaşdyrmagyň ykdy
sadyýete we umuman jemgyýete ýetirýän täsirini kesgitlemek möhümdir.
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Täze hyzmatlaryň döremeginiň netijesinde zähmet öndürijiligi artýar,
önümçiligiň bahasy peselýär. Şunuň bilen baglylykda, statistika «sanly
ykdysadyýetiň statistikasy» ýaly täze bölümiň döredilmegine mätäçlik
çekýär.
Senagatyň dürli pudaklaryndaky köpsanly kärhanalaryň täze sanly
tehnologiýalary ulanýandygy sebäpli, ykdysadyýet öňküsinden hem has
sanlylaşdyrylan ykdysadyýete ýa-da sanly goldawly ykdysadyýete öw
rülýär. Internet-dükanlar we elektron söwda sarp etmek üçin esasy ýol
bolup durýar, önümleriň özi bolsa maddy göterijilerden (kompakt-disk
lerden, wideodan, kitaplardan) sanly göterijilere geçýär. Sanly çeýe esas
larynyň (platformalaryň) ýaýramagy bilen, Onlaýn-amallara gatnaşyjylar
hem üýtgeýär.
Türkmenistanyň sanly ykdysadyýetini, hususan-da, elektron söwdasy
ny seljermek maksady bilen, statistiki usullaryň kömegi bilen sanlylaşma
gyň ösüşiniň sebitlerdäki bölünişini (Interneti ulanýan edaralaryň paýy);
Internetde harytlary, işleri, hyzmatlary sargan müşderileriň paýy; öndüril
ýän harytlara, işlere, hyzmatlara (Internetde sargydy kabul eden edaralaryň
paýy) beýan etmek möhümdir.
Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürme
giň Konsepsiýanyň kabul edilmegi bilen, ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti
ösdürmek hem-de ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny ýeke-täk sanly ul
gama birikdirmek, edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň sanly ulgama
geçmegi bilen bagly işler toplumlaýyn häsiýete eýe bolýar we dürli ugurlar
boýunça alnyp barylýar.
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B. Gurbansähedow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş
institutynyň «Bank işi» kafedrasynyň aspiranty
NAGT DÄL HASAPLAŞYKLARYŇ ÖSÜŞI – MILLI
TÖLEG ULGAMYNYŇ PUGTALANMAGYDYR
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Arkadagymyzyň
baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudagynda, şol san
da töleg ulgamynda hem gazanylýan üstünlikleriň görkezijileri guwan
dyryjydyr. Häzirki wagtda, ýurdumyzyň sanly ykdysadyýeti ornaşdyrýan
döwründe nagt däl hasaplaşyklaryň geriminiň giňelmegi, haryt-pul gat
naşyklarynyň tizleşmegine getirýär. Bank kartlarynyň ulanylmagy bolsa,
töleg ulgamynyň işiniň netijeliliginiň esasy görkezijileriniň biridir. Dürli
banklaryň dolanyşyga goýberen kartlarynyň özara hasaplaşyklary banka
ra nagt däl hasaplaşyklar arkaly amala aşyrylyp, prosessing merkeziniň
üstünden geçýär. Nagt däl tölegleriň amala aşyrylmagy bolsa, Türkmenis
tanyň Merkezi bankynyň gözegçiliginde amala aşyrylýar.
Töleg ulgamynyň ösüşiniň we maliýe sowatlylygyň görkezijisi hök
münde ilatyň giň gatlaklarynyň nagt pullardan bank kartlary bilen hasapla
şyklary amala aşyrmaklyga geçmekligi çykyş edýär. Çünki nagt däl hasap
laşyklaryň amatly taraplaryna doly düşünilmegi zerudyr:
Nagt däl pullar bölünmäge ýokary derejede ukyplydyrlar, şol sebäpli
gaýtargy bermek ýa-da ownuk pullaryň tapylmazlygy ýaly düşünjeler ara
dan aýrylýar;
- amallaryň howpsuzlygy. Nagt däl pullar galplaşdyrylmakdan gora
landyrlar. Ähli geçirilýän amallar bolsa, ulgam tarapyndan bellige alynýar.
- pul birlikleriniň könelmegi aradan aýrylýar.
- puluň emissiýasynda çykdajylar azalýar.
- býujete salgyt töleglerini gözegçilik etmek ýeňilleşýär.
Makroykdysady derejede bank kartlarynyň ulanylyşynyň ösüşiniň gör
kezijilerini seljermek möhümdir. Bu görkezijiler grafiki görnüşde aşakdaky
1-nji suratda getirilendir:
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2016–2020-nji ýyllar boýunça bank kartlaryň ösüş dinamikasy [1]

1-nji surat

Ýokarda getirilen grafikden görnüşi ýaly, ýurdumyzda emitirlenýän
bank kartlarynyň sany ýylsaýyn ýokarlanýar. Binýatlyk ýyly hökmünde,
2016-njy ýyly almaklyk maksat edinildi. Çünki 2016-njy ýylyň ýanwar
aýynda Türkmenistanda 1 031 321 sany bank karty bar bolan bolsa, 2017-nji
ýylyň ýanwarynda olaryň sany 1 709 678 ýetdi. Bu bolsa, geçen ýylyň de
gişli döwri bilen deňeşdireniňde 1,66 esse köpdür, ösüş 166%-e barabardyr.
2020-nji ýylyň ýanwar aýynda bolsa, bank kartlarynyň sany 3 190 819 ba
rabar bolup, binýatlyk döwür bilen deňeşdireniňde ösüş 309 göterime deň
dir. Ortaça, her ýylda kartlaryň sanynyň ösüşi 112%-e deň bolupdyr. Nagt
däl hasaplaşyklar, esasan, töleg terminallarynyň üsti bilen amala aşyryl
ýandygyny bellesek, onda, olar hakyndaky makroykdysady maglumatlary
seljermeklik hem zerurdyr. Töleg terminallarynyň soňky bäş ýylyň içinde
sanynyň artmagy bolsa aşakdaky 2-nji suratda getirilendir.
2016–2020-nji ýyllar boýunça töleg terminallaryň sanynyň ösüş depgini

2-nji surat
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Ýokarda getirilen grafikden görnüşi ýaly, töleg (POS) terminallaryň sany
ýylsaýyn ýokarlanýar. Eger-de, 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryna ýurdumyz
da 5971 sany terminal bolan bolsa, 2017-nji ýylda olaryň sany 14858 ýetip,
ösüş 249%-e barabar boldy. 2018-nji ýylda olaryň sany 24425 ýetip geçen
ýyla garanyňda ösüş 164%-e deň boldy. 2019-njy ýylda terminallaryň sany
29815 ýetip geçen döwür bilen deňeşdirilende ösüş 122%-e deň bolan bolsa,
2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna ýurdumyzda terminallaryň sany 37140 deň
bolup, 2019-njy ýyldaky görkezijiden ösüş 125%-e barabar boldy. Ahyrky
netijede bolsa, bäş ýyl boýunça görkezijileri jemläp aýdanymyzda, 2020-nji
ýylda binýatlyk 2016-njy ýyl bilen deňeşdireniňde terminallaryň sanynyň
ösüşi 622 %-e deň bolanyny bellemelidiris.
Bu hem, öz gezeginde söwda nokatlarynda ornaşdyrylýan töleg termi
nallarynyň sanynyň ýokarlanýandygyny, ilatyň bank kartlarynyň üsti bilen
hasaplaşmaga bolan mümkinçilikleriniň ýokarlanýandygyny subut edýär.
Töleg ulgamynyň ýene-de bir infrastrukturalaýyn düzüm birlikleri
bolan bankomatlar barasynda hem belläp geçmek ýerliklidir. Bankomat
laryň soňky bäş ýylyň içinde sanynyň köpelmegi bolsa aşakdaky 3-nji
suratda getirilendir:
2016–2020-nji ýyllar boýunça bankomatlaryň sanynyň ösüş depgini

3-nji surat

Ýokarda getirilen grafikden görnüşi ýaly, bankomatlaryň sany ýylsa
ýyn ýokarlanýar. Eger-de, 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryna ýurdumyzda
973 sany terminal bolan bolsa, 2017-nji ýylda olaryň sany 1886 ýetip, ösüş
193%-e barabar boldy. 2018-nji ýylda olaryň sany 2167 ýetip, geçen ýy
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la garanyňda ösüş 115%-e deň boldy. 2019-njy ýylda terminallaryň sany
2198 ýetip, geçen döwür bilen deňeşdirileninde ösüş 101%-e deň bolan
bolsa, 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli ýurdumyzda bankomatlaryň
sany 2201 deň bolup 2019-njy ýyldaky görkezijiden ösüş 100,13%-e ba
rabar boldy. Ahyrky netijede, bolsa bäş ýyl boýunça görkezijileri jemläp
aýdanymyzda, 2020-nji ýylda binýatlyk 2016-njy ýyl bilen deňeşdireniňde
terminallaryň sanynyň ösüşi 226%-e deň bolanyny bellemelidiris.
Şunuň bilen birlikde, 2016-njy ýyldan bäri bäş ýyl döwür içinde ban
komatlarda we töleg terminallarda geçirilen nagt däl amallaryň göwrümi
niň görkezijilerini seljermek hem möhümdir. Bu amallary bankomatlar we
töleg terminallar boýunça toparlamak ýerliklidir.
Bankomatlaryň üsti bilen geçirilýän nagt däl amallar hakyndaky mag
lumatlary aşakdaky 4-nji suratda görmek bolýar:
2016–2020-nji ýyllar boýunça bankomatlaryň üsti bilen
geçirilen nagt däl amallarynyň göwrüminiň ösüş depgini.

4-nji surat

Ýokarda getirilen suratdan görnüşi ýaly, 2020-nji ýylyň ýagdaýyna
bankomatlaryň üsti bilen geçirilen nagt däl hasaplaşyklaryň göwrümi
6 347 547 man-da barabar bolupdyr. Bu bolsa binýatlyk döwür bilen de
ňeşdireniňde 1075,39%-e ösüş bolanyny görkezýär. Bu örän ýokary hilli
görkeziji bolup durýar.
Töleg terminallar boýunça nägt däl amallaryň makroykdysady mag
lumatlaryny seljereliň. Töleg terminallaryň üsti bilen geçirilýän nagt däl
amallar barasyndaky maglumatlary aşakdaky 5-nji suratda görmek bolýar.
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2016–2020-nji ýyllar boýunça töleg terminallaryň üsti bilen
geçirilen nagt däl amallarynyň göwrüminiň ösüş depgini

5-nji surat

Getirilen şekilden görnüşi ýaly, töleg terminallaryň üsti bilen geçirilýän
nagt däl amallaryň sany hem ýylsaýyn ýokarlanýar. Ösüş, esasan, soňky üç
ýylda has aýdyň görünýär. Maglumatlar seljerilse, 2020-nji ýylda terminal
laryň üstünden geçirilen nägt däl hasaplaşyklaryň göwrümi 348 106 301
manada barabar bolupdyr. Bu görkeziji ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyk
laryň geriminiň barha giňeýändigini, halkymyzyň maliýe sowatlylygynyň
ýokarlanýandygyny görkezýändir.
Barlaglaryň netijesinde Türkmenistanda töleg terminallarynyň, banko
matlaryň we bank kartlarynyň sanynyň yzygiderli ýokarlanýandygyny gör
mek bolýar. Olar bilen geçirilýän amallaryň köpelmegi bolsa, ýurdumyzyň
pul dolanyşygy ulgamynda netijelilik görkezijileriniň ýokarlanjakdygyny
görkezýär. Bu bolsa sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmakda hem örän uly äh
miýete eýedir.
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L. Arazalyýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Ykdysadyýet» taýýarlyk ugrunyň 1-nji ýyl magistranty
INNOWASION YKDYSADYÝETIŇ NAZARYÝETINIŇ
EMELE GELMEGINIŇ TARYHY JÄHTLERI
Häzirki zaman jemgyýetiň ykdysady ösüşi anyk ykdysadyýete mahsus
bolan hil we mukdar seljermesiniň anyk derejesine we gatnaşygyna bag
lydyr. Ozaly bilen, bu jemgyýetiň innowasion taglymatlaryny emele getir
ýän we ornaşdyrýan ahyrky, iň ýokary mümkinçiliklerini häsiýetlendirýän
innowasiýa kuwwatydyr. Ol ylmyň ösüş derejesine, önümçilik mümkin
çiliklerine, çig mal serişdeleriň elýeterliligine bagly we geçen döwürlerde
toplanan innowasion mümkinçilikleri häsiýetlendirýär.
Türkmenistanyň ylmy we tehnologiýalary ösdürmek baradaky syýasa
tyna laýyklykda, milli innowasion ulgamlary emele getirmek döwletiň yk
dysady syýasatynyň aýrylmaz bir bölegi bolup durýan wajyp wezipesidir.
Ykdysadyýetiň innowasion ösüşiniň nazaryýetiniň emele gelmeginiň
we ösüşiniň esasy döwürleri yzygiderli öwrenilende, innowasiýalaryň na
zaryýetleriniň nusgasy barada doly we gutarnykly düşünje almaga, ykdy
sady nazaryýetiň ösüş prosesinde onuň aýratynlyklaryny aýan etmäge esas
berýär. Tehnologik ösüş ykdysady ösüşe täsirini ýetirýär, ylmyň we tehni
kanyň üstünlikleri bolsa önümçiligi guramagy kämilleşdirmegiň baş fakto
ry bolup durýar.
Tehnologik ösüşiň döwletiň ykdysadyýetine ýetirýän täsiri barada yk
dysady nazaryýetiň nusgawy alymlary belläp geçdi. A.Smit «Halklaryň
baýlygynyň mazmuny we sebäpleri barada barlag» atly eserinde ykdysady
ýetiň ösüşini zähmet bölünişigine esaslanýan ýagdaý hökmünde seredýär.
A.Smit zähmet bölünişigi bilen tehnologik ösüşiň derejeleriniň arasyndaky
özara baglanyşygy ýüze çykarýar. Ol maşyny oýlap tapmagy zähmet bölü
nişigine degişli edýär we tersine tehnologiýalaryň çäkliligi oňaýsyz netije
lere getirýär diýip belleýär. Täze tehnologiýalary peýdalanmakdan alynýan
netije geljekki zähmet bölünişiginde, onuň has ýokary derejä geçmeginde
belli bolýar.
D.Rikkardo, D.S.Mill, Ž.B.Seý öz ylmy işlerinde hem şonuň ýaly teh
nologik ösüşiň ykdysadyýete ýetirýän täsirine degişli meselelere seretdiler.
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Olaryň ählisi ekstensiw ösüşiň kesgitli derejä ýetýändigini bellediler. Ýo
kary derejeli işgärsiz öndürilýän harytlara esaslanýan ykdysadyýet gysga
wagtly maddy hal-ýagdaýy üpjün edýär.
Ž.B.Seý «Syýasy ykdysadyýet boýunça ylmy eser» atly kitabynda bili
mi we ylmy senagaty özgertmäge mümkinçilik berýän we ykdysady ösüşi
şertlendirýän ykdysady serişde hökmünde seredýär. Şunuň bilen birlikde,
ylmy açyşlar bir halkdan beýleki halka örän çalt geçýär. Ž.B.Seý bilimi,
telekeçileriň endiklerini, tejribeli ýer eýelerini we täjirleri, ýagny döwletiň
ykdysady ösüşine düýpli täsir etmäge ukyply bolan subýektleriň dörediji
likli kuwwatyny maddy hal-ýagdaýy ýokarlandyrmagyň zerur düzüm bö
legi diýip hasap edýär. Ž.B.Seýiň nazaryýetinde bir pudagyň öňe gitmegi
beýlekileriň ösmegine baglydygy baradaky taglymaty wajyp ýollanma bo
lup durýar, soňra ol goşmaça alynýan (ikinji derejeli) netije diýlip atlandy
ryldy. Ž.B.Seý bilimiň, ylmyň wajyplygy baradaky taglymaty ösdürmek
bilen bir hatarda, ýokary derejeli zerurlyklary we ösen islegli sarp edijileri
terbiýelemek meselesine aýratyn üns berýär. Şuňa esaslanyp Seý diňe bir
tehnologiýalary we senagaty ösdürmek ýeterlik däl, ilatyň sarp edijiligini
ösdürmek wajyp, sebäbi ol täze işläp taýýarlamalara (biziň düşünşimiz bo
ýunça - innowasiýalary) bolan islegi ösdürýär diýip belleýär. Bu taglymat
soňra «demand pull» konsepsiýasyna öser, oňa laýyklykda isleg tehnologi
ýalary ösdürmegiň kesgitleýji faktory bolup durýar.
Ykdysady nazaryýetiň 1870-nji ýylda dörän neoklassik ugry (U.S.Je
wons, L.Warlas, J.B.Klark, I.Fişer, A.Marşall, A.Pigu) klassyk ugrunyň we
killerinden tapawutlylykda, ykdysady ösüşe täsir edýän diňe çäkli faktor
laryň sanawyna seretdiler. U.S.Jewons «Syýasy ykdysadyýetiň nazaryýeti»
işinde geň netije çykardy (Jewonsyň netijesi) – serişdeleri netijeli ulanmaga
ýardam berýän tehnologik ösüş diňe bir sarp edişi azaltman, eýsem, onuň
öndüriliş möçberini artdyrýar. Mysal üçin, kömri netijeli ulanmagy ýokar
landyrýan tehnologik täzelik, senagatda onuň sarp edilişini artdyrmaga ge
tirýär. U.S.Jewons zähmet öndürijiliginiň ýokarlanmagyna garamazdan,
harydyň nyrhy we çykarylyşy hem artýar, sebäbi önüm öndürýän tehno
logiýalaryň artmagy bilen harytlaryň gymmaty ýokarlanýar diýip belleýär.
Alfred Marşall «Ykdysady nazaryýetiň ýörelgeleri» atly ylmy işinde
tebigy faktorlary ulanmak bilen bagly önümçiligiň möçberiniň artmagynyň
peýdanyň azalmagyna, guramaçylygy kämilleşdirmek bolsa önümçiligiň
383

möçberinden alynýan peýdanyň köpelmegine getirýär, ýagny çig mala ýö
riteleşen pudaklar üçin peýdanyň peselmek kanunynyň, çig malyň gymma
tynyň paýy uly bolmadyk pudaklar üçin bolsa – peýdanyň ýokarlanmak ka
nunynyň häsiýetlidigini görkezýär. A. Marşall häzirki we geljekki döwürler
üçin deň bolmadyk goýumlar hakynda zerur bellikleri edip, ol adamlar gö
wünsizlik bilen tygşytlaýarlar we häzirki wagtda geljek üçin bagyş edýär,
emma önümçilik gurallarynyň toplanmagy artýan islegleri kanagatlandyr
mak üçin uly mümkinçilikleri berýär diýip görkezýär.
J.B.Klark «Baýlyklary paýlamak» atly kitabynda maržinal taglymatla
ry çuňlaşdyryp, olary «Ykdysady ylymlaryň kanunlary» diýip atlandyrdy,
aýratyn hem jemgyýetçilik ösüşiniň täsirini seljerip, oňat gurallar, erbetlere
görä köp öndürýär, önümçiligiň gowy gurallary köp maýany amala aşyrýar
we köp girdeji getirýär diýip belledi.
ХХ asyryň başy ykdysady, tehnologik ösüş nazaryýetiniň täze çeme
leşmeleri bilen bagly boldy. J.M.Keýnsiň makroykdysady nazaryýetiniň
döremegi bilen islegi ösüşiň hereketlendiriji güýji hökmünde seredip baş
ladylar. Önümçiligiň mukdaryny kesgitleýän islegi faktor hökmünde ga
rap J.M. Keýns «Işliligiň, göterimiň we puluň umumy nazaryýeti» (1936ý.)
işinde önümçiligiň möçberi kesgitlenende telekeçiler öz garaşýanlaryna
esaslanýar: uzakmöhletli umyt eýýam häzirki döwürde düýpli enjamlaryň
möçberini kesgitleýär diýip görkezýär.
Şeýlelikde, häzirki harajatlaryň möçberine maýa goýumlar barada öň
kabul edilen çözgütler täsir edýär. Ykdysady nazaryýetiň bölümi hökmün
de ewolýusion ykdysadyýeti esaslandyryjy diýip awstriýaly ykdysatçy
Ý.Şumpeter hasaplanýar. Ol ilkinji gezek «täzelik» adalgasyny tapawutlan
dyrýar, «Ykdysady ösüş» düşünjesini çuňlaşdyrýar, ykdysady ösüşiň fak
torlaryny toparlara bölýär. Ý.Şumpeter ykdysady nazaryýete ilkinji bolup
«innowasiýa» düşünjesini giruzýär. Ol özüniň «ykdysady ösüşiň nazary
ýeti» atly işinde innowasiýany täze harytlary, bazarlary we kompaniýalary
guramagyň görnüşlerini ornaşdyrmak we ulanmak maksady bilen islendik
özgertmeler hökmünde kesgitleýär.
Soňky ýyllarda giňden ulanylýan «innowasiýa ykdysadyýeti», «bilime
esaslanýan ykdysadyýet» düşünjeleri, täze bilimleriň amaly hojalyk işlerin
de giň gerimli ulanylmagy ykdysady ösüşiň esasy faktory bolup durýandy
gyny aňladýar. Onuň häsiýetli alamatlaryna ylmy tutumly önümçilikleriň
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emele gelmegi, maddy däl baýlyklaryň (intellektual eýeçiligiň obýektleri
niň) tutýan ornunyň ýokarlanmagy, adam faktorynyň ähmiýetiniň artmagy
degişlidir.
Innowasiýa ykdysadyýetiniň esasy düşünjelerine innowasiýa, innowa
siýa işi, innowasiýa infrastrukturasy degişlidir. Olara dogry düşünmeklik
köp ýagdaýda ýurtda netijeli innowasiýa ykdysadyýeti kemala getirmegiň
usulyna we strategiýasyna baglydyr. Innowasiýalar, innowasiýa işi, inno
wasiýa prosesler häzirki wagtda örän köpdürli we giň düşündirmelere eýe
bolan düşünjelerdir.
Innowasion ulgamlar konsepsiýasynyň wekilleri B.Lundwall, K.Fri
men, P.Nelson innowasiýa ulgamy ulgamlaýyn çemeleşme nukdaýnazar
dan özara baglanyşykly institutlaryň we subýektleriň (innowasiýalaryň)
jemi hökmünde kesgitleýär. Innowasiýa prosesi üýtgeşmeler girizmek bo
ýunça biri-biri bilen özara hereket edýän innowatorlaryň bilelikdäki tele
keçiligi hökmünde seredilýär. Hut B.Lundwall «milli innowasiýa ulgamy»
düşünjesini ykdysady nazaryýete girizdi we ony milli araçäkleriň çäkle
rinde önümçilik, täze bilimleri ulanmak we ýaýratmak prosesinde özara
hereket edýän düzüm bölekleri emele getirýän ulgam hökmünde kesgitledi.
K.Frimen innowasiýa ulgamy ykdysadyýetiň jemgyýetçilik we hususy
bölekleriniň institutlar ulgamy hökmünde kesgitleýär, şolaryň hereketi ne
tijesinde täze tehnologiýalar döredilýär, ýaýradylýar, ütýgeýär.

25. Sargyt № 2692
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M. Şükürow,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň
«Salgytlar we salgyt salmak»
kafedrasynyň uly mugallymy
ÖNÜMÇILIK KÄRHANASYNYŇ
INNOWASION POTENSIALYNY
ÝOKARLANDYRMAGYŇ ÝOLLARY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başda dur
magynda türkmen jemgyýetiniň durnukly ösüşini üpjün etmek boýunça
alnyp barylýan toplumlaýyn işleri amala aşyrmak häzirki döwrüň wajyp
wezipeleriniň biridir. Bu işleriň ylmy taýdan esaslandyrmasyna alym
Prezidentimiz binýatlaýyn ylmy işleriniň aglabasyny bagyş etdi. Bu we
beýleki işlerden belli bolşy ýaly, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň durnukly
ösüşini üpjün etmegiň esasy ugurlarynyň biri onuň pudaklarynyň, düzüm
bölekleriniň innowasion potensialyny ýerlikli peýdalanmakdan we birsyhly
ýokarlandyrmakdan ybaratdyr.
Umuman innowasion gurşaw, ýagny ylym, täze tehnologiýalar, öz iş
lerinde ylma esaslanan täzelikleri işjeň ulanýan we ornaşdyrýan pudaklar
we kärhanalar ykdysady ösüşiň esasyny düzýärler. Innowasion gurşawyň
mümkinçiliklerini işjeň ulanyp we jemläp, innowasion potensialy, ýagny
innowasion mümkinçilikleri ýokarlandyrmak we ýerlikli peýdalanmak hä
zirki zaman kärhanasynyň durnukly ösüşiniň binýatlyk faktorydyr.
Önümçilik kärhanasynyň innowasion potensialyny ýokarlandyrmak
bilen onuň durnukly ösüşini üpjün etmek aşakda berlen umumy tablisa
boýunça alnyp barylýar:
Kärhananyň innowasion
maksatlaryny kesgitlemek

Innowasiýalaryň üsti bilen kärhananyň
durnukly ösüşini üpjün etmek

Önümçilik kärhanasynyň innowasion
mümkinçilikleriniň bahalandyrylyşy

Daşky gurşawyň seljermesi
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Innowasiýalaryň üsti
bilen kärhananyň
durnukly ösüşini üpjün
etmegiň baglanyşygyny
barlamagyň modeli

Içki gurşawyň seljermesi
Önümçilik kärhanasynyň tehnologik
düzüminiň optimallygyny esaslandyrmak
Tehnologik innowasiýalar we täzelikler

Kärhananyň
innowasiýalaryň üsti
bilen özgertmrgiň
ýollaryny saýlamak

Prossesleýin

Guramaçylyk we dolandyryş täzelikleri

Önümçilik kärhanasynyň resurs mümkinçilikleriniň
tehnologik düzüminiň optimallygyny esaslandyrmak
Ylmy-tehniki işleriň netijelerini ulanmaga hukuk gazanmak
Kärhananyň innowasion potensialynyň
düzümini kesgitlemek
Kärhananyň innowasion potensialyny
ýokarlandyrmak boýunça çäreleri işläp düzmek
Innowasion prosesleriň hemişelik moritoringi

Kärhananyň
girdejisini
artdyrmak

Önümiň özüne
düşýän
gymmatyny
peseltmek

Önümçiligiň
tehnologiýasyny
we guralyşyny
kämilleşdirmek
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Bäsdeşlik
artykmaçlygyňy
gorap saklamak

Kärhananyň innowasion
potensialynyň jemleýji görkezijisi

Kärhananyň
durnukly
ösüşiniň
ýollaryny
kesgitlemek

Önüm görnüşli

Innowasion proseei resurs bilen üpjün
etmegiň çärelerini işläp düzmek

tablisanyň dowamy

Çyzgydan görnüşi ýaly, önümçilik kärhanasynyň tehnologik we resurs
mümkinçilikleriniň düzüminiň optimallygyny esaslandyrmak onuň innowa
sion potensialyny ýokarlandyrmak bilen durnukly ösüşi üpjün etmek işiniň
özenini düzýär. Önümçilik kärhanasynyň tehnologik we resurs mümkinçilik
leriniň düzüminiň optimallygyny esaslandyrmak üçin bolsa bu düzüjilere täsir
edýän esasy faktorlary we olary beýan edýän gökezijileri dogry bahalandyr
makdan başlanýar. Bu görkezijiler aşakdaky tablisada berlendir (1-nji tablisa).
Önümçilik kärhanasynyň innowasion potensialyny
bahalandyrmagyň görkezijileri

1-nji tablisa

Potensialy bahalandyrma
Görkezijiniň
Görkezijileriň
gyň görkezijileri
formulasy
häsiýetnamalary
Işgärler boýunça düzüjiler Zp
Işgärleriň kwalifikasiýasy
I1 – Inžener-tehniki işgär
I1
K
=
nyň we önümçilik potensia
leriň kwalifikasiýasynyň
N
lynyň bahalandyrylyşy
jemleýji görkezijisi;
N – kärhanadaky inžener-tehniki işgärleriň sany
Işgäriň innowasion işi alyp
I2 – işgärleriň innowasion
I2
M=
barşynyň esaslandyrylyş
işi alyp barşynyň jemleýji
L
derejesi
görkezijisi;
L – kärhanadaky işgärleriň
umumy sany
Işgärleri taýýarlamagyň we
I*
L* – taýýarlyk we kwalifi
Iu =
täzeden taýýarlygy ulgamy
kasiýa derejesini ýokarlan
L
nyň hili
dyrmak ulgamyny geçen
işgärleriň sany;
L – kärhanadaky işgärleriň
umumy sany
Önümçilik-tehnologik resurslar (ÖTr)
Önümçilik gorlarynyň täze
O1
O1 – kesgitli döwürde täze
O
=
lenişi
den girizilen esasy gorlaryň
g
O2
bahasy;
O2 – täzeden girizilen esasy
gorlaryň seredilýän döwrüň
soňundaky bahasy
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1-nji tablisanyň dowamy

Odöw – kesgitli döwürde ön
dürilen önümiň göwrümi;
Ldöw – seredilýän döwürde
işlän işgärleriň orta sany
Maliýe-ykdysady resurslar (MYr)
Maliýe durnuklylyk
G – salgytlaryň aýrylmazyn
G
Md =
dan öňki girdeji;
Gg
Gg – tölege degişli göterim
Balansyň likwidliligi
D – pul serişdeleriniň lik
D
Lb =
widliligi;
W
W – gysga döwürleýin pas
siwler

Zähmetiň iş öndürijiligi

Oz =

Odöw
Ldöw

Guramaçylyk-dolandyryş resurslar (GDr)

Innowasiýalaryň maliýeleş
dirilişiniň guralyşy

Dolandyryşyň netijeliligi

Innowasion infrastruktura

MI

Ed =

X
Id

Içki düzüji (Id)
II
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MI – 0 – «ýok» we 1 – «hawa»
baha boýunça:
- zaýem serişdeleriniň ula
nylyşy;
- maliýeleşdirilişiniň döwlet
çeşmeleriniň ulanylyşy;
- wençur maýasynyň ulanyly
şy ýaly görkezijileriň jemi
X – netijeliligiň jemi görke
zijisi;
Id – kärhananyň menejerleri
niň sany
II – 0-»ýok» we 1-»hawa»
baha boýunça:
- innowasion işi alyp barmak
üçin zerur kommunikasi
ýa serişdeleriniň barlygy
(ýoklugy);
- göşmaça önümçilik kuwwat
lyklaryň barlygy (ýoklugy);
-kärhanada innowasion bö
lümleriň barlygy (ýoklugy)

1-nji tablisanyň dowamy

Ylmy-barlag işleriniň alnyp
barlyşy

YI

Täze ylmy tehnologiýalaryň
işläp düzüliş derejesi

NI

YI – kärhanada innowasiýa
bilen bagly alnyp barylýan
tejribe önümçiliginiň sany
NI – kärhanada işlenilip dü
zülen täze ylmy tehnologi
ýalaryň sany

Netijeleýin düzüji (Nd)
Satuwyň düşewüntliligi
G
Gd – satuwyň düşewüntlili
Gd =
giniň koeffis iýenti:
D
G – önümi ýerlemekden al
nan sap girdeji;
D – önümi ýerlemekden al
nan jemi girdeji
*
Innowasiýalaryň girdejililigi
G* – innowasiýalary ornaş
G
GI =
dyrmakdan alnan girdeji;
Gu
Gu – kärhananyň umumy
girdejisi
*
Intellektual eýeçiligiň do
J
J* – işe ornaşdyrylan intel
D
=
landyrylyşy
lektual eýeçiligiň desgalary
J
nyň sany;
J – kärhanadaky intellek
tual eýeçiligiň desgalarynyň
umumy sany
Innowasion önümiň ýerle
Q* – innowasion önümiň sa
Q*
ÝI =
nilişi
tuwynyň göwrümi;
Q
Q – kärhananyň umumy sa
tuwynyň göwrümi

Ýokarda sanalan görkezijiler dürli çeşmelerden kesgitlenilýär. Önüm
çilik kärhanasynda bu çeşmeler maliýe hasabatynyň, önümçiligiň hasabat
larynyň we şulara meňzeşleriň resminamalary bolup bilerler. Şeýlelikde,
ähli görkezijileri üç sany topara bölüp bolar:
- logiki ululyklar (0 – «ýok» ýa-da 1 – «hawa») bilen ölçenilýän binar
ululyklar;
- ölçegi bar bolan absolýut ululyklar;
- paýlary görkezýän ölçegsiz otnositel ululyklar.
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Önümçilik kärhanasynyň innowasion potensialy, adatça, ony düzüjile
riň jemi hökmünde alnyp bilner. Ýöne umumy ýagdaýda jemleýji görkeziji
bu görkezijilerden funksiýa görnüşinde alnyp bilner:
			

Ig = f (Zp, ÖTr, MYr, GDr, Id, Nd),			

(1)

bu ýerde Zp, ÖTr , MYr , GDr , Id , Nd – degişlilikde işgärler (zähmet), önüm
çilik-tehnologik, maliýe-ykdysady resurslary, şeýle hem içki we netijeleýin
düzüjileri görkezýän ululyklar. (1) funksiýanyň parametrlerini bahalandyr
mak üçin belli ekonometrik usullaryndan peýdalanmak bolar. Onuň üçin
ylmy-barlag geçirilýän ykdysady pudaga degişli innowasion iş geçirilýän
kärhanalarda degişli görkezijiler boýunça ýeterlik maglumatlary toplamak
zerurdyr.
Daşary ýurtly bilermenleriň pikirlerine görä, ösen ýurtlarda ykdysady
pudaklarynyň we düzüm bölekleriniň durnukly ösüşiniň derejesiniň olaryň
innowasion potensialyna baglylykda şkalasy aşakdaky tablisada berlendir
(2-nji tablisa):
2-nji tablisa.
Kärhananyň durnukly
Innowasion
ösüşiniň derejesiniň
potensialyň
häsiýetnamasy
bahalarynyň interwaly

Kärhananyň durnukly
ösüşiniň pes derejesi

Ig ϵ [0; 0,15]

Kärhananyň durnukly
ösüşiniň kanagatlanar
ly derejesi

Ig ϵ [0,15; 0,22]

Kärhananyň durnukly
ösüşiniň orta derejesi

Ig ϵ [0,22; 0,34]

Kärhananyň durnukly
ösüşiniň ýokary dere
jesi

Ig > 0,34
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Maslahatlar

Kärhananyň innowasion işini
hemmetaraplaýyn täzeden gu
ramaly
Kärhananyň innowasion müm
kinçilikleriniň ulanylyş derejesi
ni onuň innowasion potensialy
nyň derejesine ýakynlaşdyrmaly.
Kärhananyň innowasion poten
sialynyň ulanylyşynyň gowulan
ýan ugruny kesgitlemeli
Kärhananyň innowasion poten
sialyny ýokarlandyrmak boýun
ça teklipleri işläp düzmeli
Kärhananyň innowasion po
tensialynyň has işjeň ulanyly
şynyň ugruny kesgitlemeli

Önümçilik kärhanasynyň durnukly ösüşiň esasy ugurlary boýunça
ýygnalan maglumatlar boýunça onuň durnukly ösüş derejesiniň jemleýji
Ig görkezijisiniň onuň innowasion potensialynyň esasy düzüjileri boýunça
görkezijileriň derejelerine korrelýasion baglylygynyň görnüşini kesgitläp
bolýar. Eger bu Ig görkezijiniň innowasion potensialynyň esasy düzüji
leri boýunça görkezijilerine jübüt-jübütden korrelýasiýa koeffis iýentleri
0,75-den uly bolsa, onda önümçilik kärhanasynyň durnukly ösüş dere
jesiniň jemleýji Ig görkezijisiniň onuň innowasion potensialynyň esasy
düzüjileri (Zp, ÖTr , MYr , GDr , Id , Nd) boýunça derejelerine baglylygyny
köpçülik çyzykly regressiýanyň
Ig = α1 Zp + α2ÖTr + α3 MYr + α4 GDr + α5 Id + α6 Nd

(2)

deňlemesi görnüşinde gözlemek bolar.
(2) regressiýa deňlemesiniň umumy hilini onuň R2 – determinasiýa
koeffisiýentini kesgitläp, onuň statistik ähmiýetliligi hakda çaklamanyň
dogrulygy boýunça α1,…, α6 koeffisiýentleriň ulanarlykdygyna göz ýeti
rip bolar. Eger (2) deňleme statistiki ähmiýetli bolsa, onda onuň kömegi
bilen önümçilik kärhanasynyň ýakyn geljekde durnukly ösüşiniň onuň in
nowasion potensialyň esasy düzüjileri boýunça dinamikasyny çaklamaga
mümkinçilik alynýar. Onuň üçin önümçilik kärhanasynyň durnukly ösü
şiniň jemleýji Ig derejesiniň onuň innowasion potensialyň esasy düzüjileri
boýunça (Zp, ÖTr , MYr , GDr , Id , Nd) derejelere (indikatorlaryna) baglyly
gynyň degişli çeýelik koeffisiýentleri:
Ç1 = α1

Zp
Ig

, Ç2 = α2

GDr

		         Ç4 = α4

Ig

ÖTr

Ig

Id

MYr

, Ç3 = α3

Ig

Nd

,

, Ç5 = α5 , Ç6 = α6 		
Ig
Ig

(3)

hasaplanylýar.
(3) formulalar boýunça hasaplanýan çeýelik koeffisiýentleri innowa
sion potensialyň esasy düzüjileri (Zp, ÖTr , MYr , GDr , Id , Nd) bir birlik
üýtgände önümçilik kärhanasynyň durnukly ösüşiniň jemleýji Ig derejesi
niň nähili üýtgäp biljekdigini görkezýär. Bu koeffisiýentleriň ululyklarynyň
α1,… α6 bahalandyrmalara göni proporsionaldygyndan soňkularyň önümçi
lik kärhanasynyň durnukly ösüşini kesgitlemekde esasy orny eýeleýändigi
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gelip çykýar. Şeýlelikde, eger α1,… α6 bahalandyrmalaryň haýsy hem bolsa
biri bire ýakyn bolsa, onda oňa degişli ugur boýunça üýtgeşmeleriň kömegi
bilen önümçilik kärhanasynyň durnukly ösüşini guramaga uly mümkinçilik
döredip bolar. Şeýle hem, bu mümkinçilik α1 + ... + ... α6 ≈ 1 bolanda döre
ýär. Beýleki ýagdaýlarda önümçilik kärhanasynyň durnukly ösüşini gura
maga mümkinçilikler azalýar.
Eger durnukly ösüşiň jemleýji Ig derejesiniň durmuşy, ekologik we
ykdysady ugurlar boýunça görkezijileriň derejelerine korrelýasion bag
lylygy pes bolsa, ýagny bu ululyklaryň jübüt-jübütden korrelýasiýa koef
fisiýentleri 0,75-den kiçi bolsa, onda önümçilik kärhanasynyň durnukly
ösüşiň jemleýji I_g derejesiniň innowasion potensialyň esasy düzüjilerine
(Zp, ÖTr , MYr , GDr , Id , Nd) baglylygynyň (2) görnüşli köpçülik çyzykly
regressiýasynyň deňlemesiniň statistiki ähmiýetliligi pes bolar. Bu bolsa
şeýle deňlemäniň geljekki ylmy-barlag, çaklama işlerinde ulanarlyk däl
digini görkezýär. Bu ýagdaýda (1) görnüşli köpçülik çyzykly regressiýa
synyň deňlemesiniň deregine
		

Ig = A · Zpα1 · ÖTrα2 · MYrα3 · GDrα4 · Idα5 · Ndα6

(4)

çyzykly däl görnüşli deňleme gözlenýär. Bu ýerde A-önümçilik kärhanasy
nyň durnukly ösüşine täsir edip biljek, hasaba alynmadyk beýleki ulgamla
ryň jemleýji täsiriniň bahalandyrmasy.
Belli bolşy ýaly, regressiýanyň (4) görnüşli çyzykly däl deňlemesiniň
parametrlerini bahalandyrmak üçin (4) deňlemäni logorifmläp, lnIg , lnU1 ,
lnU2 , lnU3 ululyklara görä çyzykly regressiýanyň deňlemesine seredilýär.
Şeýlelikde, alnan deňlemäniň parametrlerini bahalandyryp alnan deňlemä
niň statistiki ähmiýetliliginiň barlagy geçirilýär.
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O. Kakabaýew,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň
«Bank işi» kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi
KIÇI WE ORTA TELEKEÇILERI KARZLAŞDYR
MAKDA ULANYLÝAN HALKARA TEJRIBELER
Bütin dünýäde telekeçilik ykdysadyýeti ösdürmekde örän wajyp orun
eýeleýär. Dünýäniň ösen ýurtlarynda ykdysadyýetiň örän wajyp bölegi bo
lup kiçi we orta telekeçilik çykyş edýär. Eger-de ýurtda hereket edýän uly
kärhanalar şol ýurduň ylmy-tehniki derejesini we önümçilik mümkinçiligi
ni kesgitleýän bolsa, onda kiçi we orta derejedäki kärhanalar ýurduň dur
muş-ykdysady ösüşini üpjün edýär.
Daşary ýurtlarda kiçi we orta derejedäki kärhanalar özleriniň ösüş me
ýilleri, täzelikleri çalt önümçilige ornaşdyryp, täze iş ýerlerini döredip bil
ýänligi bilen aýratyn tapawutlanýarlar.
Kiçi we orta telekeçiligiň şeýle çalt derejede, depginli ösmegi netije
sinde ösen ýurtlarda döwlet tarapyndan bu ulgamy goldamaklyga uly üns
berlip başlanmagyna we döwlet tarapyndan berilýän goldawyň has hem
artmagyna getiripdir. Ösen ykdysadyýetli ýurtlarda döwlet tarapyndan kiçi
we orta telekeçiligi goldamaklyk barada alnyp barylýan işlerde meňzeşligi
mese-mälim görmek bolýar.
Dünýä tejribesine laýyklykda telekeçiligi goldamak barada döwlet gu
ramasyny döretmeklik arkaly, telekeçiligiň ösüşine düýpli täsir edip boljak
dygyny görüp bolýar. Bu babatda Amerikanyň Birleşen ştatlarynda «Tele
keçiligi goldamak barada milli agentlik», Beýik Britaniýada 2000-nji ýylda
döredilen «Kiçi telekeçiligi goldamak barada agentlik», Germaniýada Yk
dysadyýet we tehnologiýa ministrliginiň düzüminde döredilen «Kiçi we or
ta telekeçilik barada müdirlik», Ýaponiýada «Täze kiçi we orta telekeçi
lik baradaky agentlik», Wengriýada «Telekeçiligi ösdürmek baradaky halk
maslahaty», Polşada «Kiçi we orta telekeçilik barada müdirlik» döredildi.
Biziň ýurdumyzda 2008-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler birleşmesi döredildi. Bu bolsa ösen ýurtlarda bolşy ýa
ly ýurdumyzda hem telekeçilige, telekeçilere uly üns berilýändigini subut
edýär.
Daşary ýurtlarda telekeçilik işleriniň alnyp barylyşynyň tejribesini na
zarda tutup şu aşakdaky netijeleri çykarmak bolar. Birinjiden, bazar ulga
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mynyň öz-özi ösmelidir. Ikinjiden, döwletiň hojalyk köpdürlüligini kemala
getirmek üçin, birinji nobatda bolsa kiçi işewürligi ösdürmek üçin amatly
şertleri üpjün etmek gerek. Dünýädäki ösen ykdysadyýetli ýurtlarda kiçi
telekeçiligi ösdürmegiň barşynda gazanylan tejribeleri öwrenmek maksa
dalaýykdyr.
Ösen ýurtlarda telekeçiligi ösdürmek boýunça öz pikirlerini döredýär
ler we ýaýradýarlar. Telekeçiligiň kömegi bilen önümçilikde täze-täze ha
rytlar emele gelýär, bu bolsa döwletiň ösüşinde täze mehanizimleri oýlap
tapmaly bolýar. Ýurduň öz içinde önümçilikde bäsdeşlige ukyplylygy ös
dürilýär. Telekeçiligiň ösmegine Beýik Britaniýada, esasan, hususy emlägi
kanun taýdan goldamak bolup durýar. Bu bolsa önümi gorkusyz öndürmä
ge işe girişýärler. Hökümet tarapyndan kömek pullary berilýär. Bu bolsa
telekeçiligiň ösmegine getirýär.
Bazar gatnaşyklary şertlerinde kiçi we orta telekeçiligi goldamaga be
rilýän maliýe goldawy bank karzlarynyň, şol sanda ýeňillikli şertlerde be
rilýän karzlaryň hasabyna ýerine ýetirilýär.
Daşary ýurt banklary karz geleşikleri amala aşyrmakda baý tejribe
topladylar, ony öwrenmegiň ýurdumyzyň bank ulgamy üçin uly ähmiýeti
bardyr.
Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň iş tejribesinde karz töwek
gelçiligini iň pes derejede saklamak we karz amallarynyň netijeliligi art
dyrmak maksady bilen, kiçi we orta telekeçilige degişli taraplary karzlaş
dyrmak boýunça olaryň häsiýeti we maliýe ýagdaýy seljerilýär hem-de
netijede karza ukyplylygy kesgitlenilýär.
Karz alyjy boýunça geçirilýän seljerme işleri 2 ugra bölünýär (1-nji
surat):
Karz seljermesi

Karz alyjynyň
häsiýetini öwrenmek

Karz alyjynyň
ýagdaýyny öwrenmek

1-nji surat. Karz alyjy boýunça geçirilýän seljerme
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Seljermäniň 1-nji ugry boýunça şu aşakdaky 1-nji tablisada doly öw
renilýär:
Karz alyjynyň häsiýeti barada maglumat
Görkezijiler

Karz alyjynyň (ýa-da ýerine ýetirijiniň) bilim derejesiniň
we hünäriniň amala aşyrýan telekeçilik işine gabat gelijiligi

1-nji tablisa
Bellik:

Karz alyjynyň (ýa-da ýerine ýetirijiniň) maşgala ýagdaýy
Karz alyjynyň (ýa-da ýerine ýetirijiniň) maşgala
agzalarynyň, onuň telekeçilik işine gatnaşygy
Karz alyjynyň (ýa-da ýerine ýetirijiniň) işewürlik
dünýäsindäki abraýy

Karz alyjynyň (ýa-da ýerine ýetirijiniň) bilim derejesiniň we hünäriniň
amala aşyrýan telekeçilik işine gabat gelijiligi baradaky toplanan maglu
matlaryň esasynda bank, onuň bilim derejesiniň we hünäriniň alyp barýan
telekeçilik işine gabat gelýänligini öwrenýär. Eger-de karz alyjynyň bilim
derejesi we hünäri, onuň amala aşyrýan telekeçilik işine gabat gelýän bolsa,
onda bu ýagdaý bank tarapyndan oňlanylýar. Çünki bu maglumat onuň alyp
barýan telekeçilik işine ýöriteleşendigini görkezýär. Eger-de bu ýagdaýy
tersine bolsa, ony bank oňlamaýar.
Ýöne şu sorag öwrenilende bank tarapyndan aýratyn ýagdaý göz öňün
de tutulýar. Ýagny karz alyja telekeçilik işini ýöretmek miras hökmünde
geçen bolsa, ýa-da ol köp ýyllaryň dowamynda işi amala aşyryp, tejribe
toplan bolsa, bu ýagdaýy bank oňlaýar.
Karz alyjynyň maşgala ýagdaýy öwrenilende, onuň aýaly (adamsy)
we çagasy bar bolsa, bank bu ýagdaýy oňlaýar. Çünki maşgalaly bolmagy,
onuň durmuşa düşünýändigini we maşgalasynyň öňünde jogapkärligi duý
ýanlygyny aňladýar.
Karz alyjynyň (ýa-da ýerine ýetirijiniň) maşgala agzalarynyň, onuň te
lekeçilik işine gatnaşygy öwrenilende, onuň maşgala agzalarynyň telekeçi
lik işini ýöretmeklige we dolandyrmaklyga gatnaşmaklary bank tarapyndan
oňlanylýar. Eger-de karz alyjynyň (ýa-da ýerine ýetirijiniň) saglyk ýagdaýy
sebäpli işe ukyplylygyny ýitiren ýagdaýynda, onuň maşgala agzalary tele
keçilik işi bökdençsiz amala aşyrmaklyga mümkinçilik döreýär.
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Karz alyjynyň (ýa-da ýerine ýetirijiniň) işewürlik dünýäsindäki abraýy
öwrenilende, onuň önüm öndüriji hökmündäki abraýy (şol sanda menejer
leriniň – iş dolandyryjy işgärleriniň abraýy, bilimi we iş tejribesi), karzyň
maksady hakynda dürs düşünjesiniň barlygy we ony üzmek jogapkärçiligi
duýujylyk derejesi seljerilýär.
Şeýle hem karz alyjynyň hereket edýän sferasyndaky alyp barýan işle
ri, ykdysady görkezijileriniň degişli pudak boýunça tutýan orny, onuň karz
taryhy we işi bilen baglanyşykly hyzmatdaşlarynyň (haryt iberijiler, önüm
satyn alyjylar, algydarlar we bergidarlar) abraýy hem-de olar bilen işleriň
guralyşy we alnyp barylyşy öwrenilýär.
Seljermäniň 2-nji ugry boýunça karz alyjynyň maliýe ýagdaýyny doly
öwrenmek şu aşakdakylary öz içine alýar (2-nji surat):
Karz alyjynyň maliýe ýagdaýyny öwrenmek
Jebislendirlen balans düzmek
Maliýe koeffisiýentleri hasaplamak
Pul akymyny seljermek
2-nji surat. Karz alyjynyň maliýe ýagdaýyny seljermek

1) bank tarapyndan karz alyjynyň amala aşyrýan telekeçilik işiniň mali
ýe ýagdaýyny doly öwrenmek maksady bilen, seljerilýän döwür üçin hakykat
ýüzünde, onuň esasy we dolanyşyk serişdeleriniň hem-de hususy serişdesiniň
we bergi borçlarynyň möçberini kesgitlemek üçin hasabat maglumatlaryndan
aýratynlykda, içki buhgalteriýanyň maglumatlary esasynda we özbaşdak ge
çirilen tükellemäniň netijesinde jebislendirilen balans düzülýär.
Bu maglumatlardan görnüşi ýaly, balansyň aktiw tarapy 2 topara
bölünýär:
- dolanyşyk akiwleriň jemi;
- dolanyşykda däl akiwleriň jemi.
a) balansyň dolanyşyk akiwleriniň jemini – kassadaky we hasaplaşyk
hasapdaky pullar, debitor bergiler, berlen hakujylar, gaýry debitor bergiler
we haryt, material ätiýaçlyklary düzýär.
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b) balansyň dolanşykda däl akiwleriniň jemini – uzak möhletli maýa
goýumlary we esasy serişdeleri düzýär.
Balansyň passiw tarapy bolsa 3 topara bölünýär, olar : gysga möhletli
passiwleriň jemi; uzakmöhletli passiwleriň jemi; hususy serişdeler:
a) balansyň gysga möhletli passiwleriniň jemi gysgamöhletli karzlar
we bergiler, kreditor bergiler, alnan hakujylar we gaýry gysga möhletli
borçnamalardan ybaratdyr.
b) balansyň uzakmöhletli passiwleriniň jemini – uzakmöhletli karzlar
we bergiler hem-de uzakmöhletli kreditor bergiler düzýär.
ç) balansyň passiwiniň hususy serişdeleriniň jemini – esaslyk maýa,
geçen döwürlerde we hasabat döwründe gazanylan peýda düzýär.
Bu görkezijileriň seljermesi hojalygyň umumy maliýe ýagdaýyny hem-de balansyň umumy jeminde, olaryň näçe paý tutýandygyny görkezýär.
Olaryň tutýan paýy balansyň jemine bolan gatnaşygy bilen hasaplanylýar.
Şu seljermäniň üsti bilen karz alyjynyň amala aşyrýan işinde onuň hususy
serişdeleriniň näçe paý tutýandygyny, şeýle hem telekeçi haýsy serişdeleriň
hasabyna töwekgelçilik edip, telekeçilik işini amala aşyrýandygyny gör
mek bolýar.
2) karz alyjylaryň maliýe ýagdaýyna şu aşakdaky 2-nji tablisada mali
ýe koeffisiýentleri boýunça seljerme geçirilýär:
2-nji tablisa
Maliýe koeffisiýentleriň düzümi
№ Koeffisiýenti Ölçegi

1

Dolanyşyk
serişdeleriniň
ukyplylyk
koeffisiýenti

Formulasy

(LS + DB + AH) GB LS – likwidli se
rişdeler;
DB – debitor ber
giler;
AH – ammardaky
harytlaryň galyn
dysy;
GB – gysga möh
letli borçnamalar
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Talap
bildirilýän
ölçegler

≥1

2-nji tablisanyň dowamy

2 Bergidarlyk
koeffisiýenti

KS/HS

3 Öz hususy
dolanyşyk
serişdesiniň
üpjünçilik
koeffisiýenti

(HS – DA – UMG)
(BJ – DA – UMG)

4 Peýdanyň
borçnamalary
ýapyp bilijilik
koeffisiýenti
5 Telekeçilik
işinde hususy
serişdeleri
niň paýynyň
koeffisiýenti

AB/OAP

HS/BJ

≤1
KS – karz seriş
deler;
HS – hususy seriş
deler
≥ 0,1
HS – hususy seriş
deler;
DA – durnukly ak
tiwler;
UMG – uzakmöhletli maýa
goýumlar;
BJ – balansyň jemi
≤ 0,5
AB – aýdaky borç
namalar;
OAP – ortaça aý
daky arassa peýda
HS – hususy seriş ≥ 0,15
deler;
BJ – balansyň
jemi

Telekeçilik işinde hususy serişdeleriniň paýynyň koeffisiýenti karz aly
jynyň amala aşyrýan telekeçilik işiniň näçe möçberiniň hususy serişdesiniň
tutýandygyny görkezýär. Bu koeffisiýentiň möçberi talap bildirilýän möç
berden pes bolsa, onda karz alyjynyň amala aşyrýan telekeçilik işinde hu
susy serişdesiniň paýynyň pesdigini görkezýär.
Ýokarda görkezilen maliýe koeffis iýentleriniň seljermesi, karz alyjy
nyň dolanyşykdaky pul serişdeleriniň gysga möhletli borçnamalaryny üzüp
bilijilik ukybyny, onuň hususy serişdeleriniň düzüminde çekilen serişdele
riň tutýan paýyny, müşderiniň dolanyşyk serişdeleriniň düzüminde, hususy
dolanyşyk serişdeleriniň möçberiniň tutýan paýyny, onuň ortaça degişli dö
würdäki gazanýan peýdasynyň şol döwürdäki bergi borçnamalaryny ýapyp
bilijilik ukybyny, şeýle hem amala aşyrýan telekeçilik işiniň näçe möçberi
niň hususy serişdesiniň tutýandygyny görkezýär.
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3) karz alyjynyň karza ukyplylygyny kesgitlemek üçin, onuň pul aky
myna seljerme geçirmeklik hem esasy görkezijileriň biri bolup durýar.
Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynda «сash-flow» ady belli bolan
geçirilýän seljerme işi (сash-pul, flow-akym), ýagny «pul akymy» diýen
manyny berýär. Bu bankyň pul akymyna seljerme geçirmeklikde ulanylýan
usulyýetine laýyklykda, karzlaşdyrylýan müşderiniň pul akymynyň, geçen
we geljek döwürlerini doly öwrenmek üçin azyndan geçen 1 ýylyň, her bir
aýyna we geljekde karzlaşdyryljak döwrüň (möhletiň) her bir aýyna aýra
tynlykda yzygiderli, üznüksiz seljerme işleri geçirilýär.
Pul akymyna seljeme geçirilende puluň düzümini şu aşakdaky topar
lara bölmek arkaly ýerine ýetirilýär. Ýagny: döwrüň başyndaky pul seriş
deler; önümi ýerlemekden (ýerine ýetirilen işlerden, hyzmatlardan) gelip
gowşan ähli pullaryň jemi; ähli çykdajylar boýunça pullaryň jemi; balans
peýda; bar bolan pul serişdeler, alnan karzlar boýunça tölenen pul serişde
leriň jemi; degişli aý boýunça döwrüň ahyryndaky pul serişdeler şeýle hem
döwrüň ahyryndaky pul serişdeleriň jemi bölüminden ybaratdyr.
Ýokarda beýan edilişi ýaly, pul akymyna seljerme geçirilende ulanyl
ýan formulalaryň has düşnükli we aýdyň bolmagy üçin olary şu aşakdaky
3-nji tablisada görkezmek maksadalaýyk bolar.
3-nji tablisa

Pul akymynyň seljermesi
Pul serişdeleriň düzümi

Formulasy

Döwrüň başyndaky pul serişdeler
(DBPS)
Önümi ýerlemekden, (ýerine ýetirilen
işlerden, hyzmatlardan) gelip gowşan
ähli pullaryň jemi (ÖÝGÄPJ)
Ähli çykdajylar boýunça pullaryň jemi
(ÄÇBPJ)
Esasy iş boýunça pul akymy (EIBPA)
Bank karzy (BK)
Esaslandyryjylaryň goşmaça gatanjy
(EGG)
Beýleki karzlar (BeK)
Bar bolan pul serişdeler (BBPS)
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EIBPA = ÖÝGÄPJ – ÄÇBPJ

BBPS = EIBPA + BK + EGG +
+ BeK + DBPS

3-nji tablisanyň dowamy
Tölenen karzlar (TK)
Karz boýunça tölenen göterimler
(KTG)
Tölenen beýleki karzlar (TBeK)
Beýleki karzlar boýunça tölenen göte
rimler (BeKTG)
Alnan karzlar boýunça tölenen pul
serişdeleriň jemi (AKTPSJ)
Maýa goýum çykdajylary (MGÇ)
Tölenen diwidendler (TD)
Degişli aý boýunça döwrüň ahyrynda
ky pul serişdeler (DADAPS)
Döwrüň ahyryndaky pul serişdeler
(DAPS)

AKTPSJ = TK + KTG +
+ TBeK + BeKTG
DADAPS = (EIBPA + BK +
+ EGG + BeK) – (TK + KTG +
+ TBeK + BeKTG + MGÇ + TD)
DAPS = DADAPS + DBPS

Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň usulyýetine laýyklykda, pul
akymyna seljerme geçirmekligiň maksady müşderiniň pul dolanyşygynyň
düzümini, pul serişdeleriniň akymyny we ýeterliklidigini doly öwrenmek
den ybarat bolup durýar.
Bu formulalaryň esasynda müşderiniň degişli döwrüň dowamynda
önümi ýerlemekden (ýerine ýetirilen işlerden, hyzmatlardan) gelip gowşan
ähli pullaryň jemini, düzüm birlikleri bilen birlikde ähli çykdajylaryň je
mini, esasy iş boýunça pul akymyny, bar bolan pul serişdeleriň möçberini,
alnan karzlar boýunça tölenen pul serişdeleriň jemini, degişli aý boýunça
döwrüň ahyryndaky pul serişdeleriň möçberini doly öwrenmek bolýar.
Ýokardaky tablisada görnüşi ýaly, esasy iş boýunça pul akymy bu karz
alyjynyň degişli döwürde gazanan girdejileri bilen çykdajylarynyň arasyn
daky aratapawudy görkezýär.
Pul akymyna seljerme geçirilende, degişli aý boýunça döwrüň ahyryn
daky pul serişdeler (DADAPS) görkezijiniň kömegi bilen müşderiniň do
lanyşygyndaky pul serişdeleriň artyşyny ýa-da onuň kemelişini öwrenmek
de ähmiýeti örän uludyr.
Ýokardaky beýan edilen yzygiderlikde pul akymyna seljerme geçir
mekligiň netijesinde karz alyjynyň karz almak üçin pul serişdeleriniň ýeter
liklidigini kesgitlemekde ähmiýeti örän uludyr. Seljermäniň esasy aýratyn
26. Sargyt № 2692
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lygy, müşderi tarapyndan banka tabşyrylýan hasabatlarynda dogry ýa-da
nädogry maglumatlaryň berilýändigini anyklamaklyga uly kömek berýär.
Mysal üçin, müşderi bank ýa-da beýleki karz pul serişdesini alyp ony hem
banka tabşyrýan hasabatlarynda görkezmedik ýagdaýynda, onda seljermä
niň netijesinde tabşyrylan hasabatlarda görkezilmedik bank ýa-da beýleki
karz pul serişdeleriniň näçe möçberde ýetmezçilik edýändigini aýan etmek
lige uly ýardam edýär. Netijede, ýurdumyzyň banklarynyň hem Ýewropa
nyň täzeleniş we ösüş banky ýaly müşderileri saýlap-seçip almaga we ola
ry seljermäge, karzy üzmekligiň mümkinçilikleri baradaky maglumatlary
doly öwrenmäge, karz serişdeleri berlenden soň yzyna doly gaýtarylýança
gözegçilikde saklamaga mümkinçilik dörär. Bu bolsa, täjirçilik banklaryň
karz töwekgelçiligini peseltmäge hem-de kiçi we orta telekeçilere berilýän
karzlaryň möçberini artdyrmaga ýardam eder.
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A.Möwlamowa,
Tűrkmen döwlet maliýe institutynyň
«Bank işi» kafedrasynyň uly mugallymy
G. Jepbarowa,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň
«Bank işi» kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi
SANLY YKDYSADY ULGAMDA MENZILARA
BANK HYZMATLARY
Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan oýlanyşykly döwlet syýasaty
nyň netijesinde ykdysadyýetiň ähli ugurlaryny ösdürmek hem-de kämilleş
dirmek boýunça köp ugurly özgertmeler durmuşa geçirilýär. Ähli ulgamla
ra täze tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak bilen bagly möhüm wezipeleri
ýerine ýetirmek maksady bilen beýleki ulgamlar bilen bir hatarda bank ul
gamyny hem sanly ulgama geçirmek işleri üstünlikli alnyp barylýar. Bank
işjeňliginiň häzirki döwrüň üýtgeýän talaplaryna laýyklykda gurnalmagy
milli ykdysadyýetimizi mundan beýläk ösdürmäge gönükdirilen wezipeleri
ýerine ýetirmäge ähli şertleri döredýär.
Milli bank ulgamynda amala aşyrylýan oňyn özgertmeleriň netijesinde
karz edaralarynyň kanunçylyk-hukuk binýady kämilleşdirilýär, müşderilere
hyzmat etmegiň täze usullarynyň gerimi giňeýär, banklara sanly tehnologi
ýalar ornaşdyrylýar, olaryň maddy-enjamlaýyn binýady düýpli täzelenýär.
Dünýäniň öňdebaryjy banklarynyň tejribelerini milli aýratynlyklary naza
ra alyp bank işjeňligine girizmek, müşderi-bank hyzmatyny kämilleşdir
mek, şol sanda täze usullaryny ýola goýmak, raýatlara hödürlenilýän bank
hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak, bank ulgamynda döwrebap dolan
dyryş usullaryny ornaşdyrmak boýunça yzygiderli işler geçirilýär. Munuň
netijesinde bolsa bu ulgama ornaşdyrylýan döwrebap hyzmatlar we olaryň
amatlyklary müşderilere has ýokary derejede hyzmat etmäge, bank hyz
matlarynyň hilini ýokarlandyrmaga hem-de raýatlaryň talaplaryny kanagat
landyrmaga oňyn şert döredýär.
Ykdysady ösüşiň häzirki döwri innowasion görnüşe geçilmegi bilen
häsiýetlendirilýär. Şunuň bilen baglylykda täze innowasion tehnologiýala
ry bank ulgamyna ornaşdyrmak, täze bank hyzmatlaryny girizmek işlerine
aýratyn ähmiýet berilýär. Innowasion we aragatnaşyk tehnologiýalaryň kö
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megi arkaly müşderileriň özbaşdak hyzmat etmek ulgamy ösdürilýär, bu
bolsa bank önümleriniň özüne çekijiligini artdyrmaga ýardam berýär. Şeýle
bank önümleriniň hatarynda aýratyn orun Internet-bank hyzmatlaryna de
gişli bolup durýar. Häzirki döwürde «Internet –bank» ulgamy arkaly ýaşa
ýyş jaý-jemagat hyzmatlary üçin tölegleri amala aşyrmak, ulaglaryň ähli
görnüşlerinde ýolagçy petekleriniň nagt däl görnüşde satylmagyny giňelt
mek boýunça işler alnyp barylýar.
«Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011–2030-njy ýyllar
üçin Döwlet Maksatnamasyna», «Türkmenistanyň Ykdysady, maliýe we
bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2019–2025-nji ýyllar üçin Maksatnama
syna» laýyklykda ýurdumyzyň bank ulgamyny kämilleşdirmek, ulgama
halkara bank ulgamynyň iň öňdebaryjy usulyýetini, innowasion tehnolo
giýasyny ornaşdyrmak, maliýe hyzmatlaryny menzilara ýerine ýetirmegiň
dürli usullaryny ösdürmek ýaly işler bank hyzmatlaryny ösdürmekde esasy
wezipeler hökmünde öňe sürülýär. Bazar ykdysadyýetiniň häzirki tapgy
rynda karz edaralarynyň edara görnüşli we şahsy taraplara, edara görnüşli
tarapy döretmeýän telekeçilere – müşderilere ýerine ýetirilýän menzilara
bank hyzmatynyň ähmiýeti örän uludyr. Bank hyzmatlarynyň düzüminde
müşderiler tarapyndan menzilara (distansion) ýerine ýetirilýän täze bank
hyzmatlaryna isleg barha artýar.
Maliýe hyzmatlaryny menzilara ýerine ýetirmegiň dürli usullaryny ös
dürmek ugrunda degişli işler geçirilýär: bank kart hyzmatlary kämilleşdiril
ýär, töleg terminallary, internet hyzmaty arkaly elektron töleg we elektron
söwda ulgamlary kämilleşdirilýär. Bank ulgamyny has-da kämilleşdirmek,
milli töleg ulgamyny ösdürmek we onuň netijeliligini, ygtybarlylygyny we
howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen töleg ulgamy yzygiderli döw
rebap maglumat tehnologiýalary, kompýuter programmalary bilen üpjün
edilýär. Nagt däl hasaplaşyk tehnologiýalary bütindünýäde birnäçe onýyl
lygyň dowamynda halk köpçüligi üçin bank hyzmatlarynyň ygtybarly we
netijeli görnüşi bolup, häzirki döwre çenli hem wajyplygyny ýitirmän gel
ýär we giňden peýdalanylýar.
Menzilara bank hyzmaty bu müşderilere bank amallaryny bank eda
ralaryna barmazdan, dürli telekommunikasiýa kanallaryny peýdalanmak
arkaly amala aşyrmaga mümkinçilik bermekdir. Menzilara bank hyzmat
larynyň ösdürilmegi bankyň müşderisi üçin uly mümkinçilikleri döredýär.
404

Menzilara bank hyzmatyny etmek düşünjesi, köplenç halatda, kompýu
ter ulgamlaryny peýdalanmak bilen müşderiden uzakda ýerleşýän aragatna
şyk kanallary boýunça (ýagny onuň özi banka gelmän) alynýan görkezme
leriň we buýruklaryň esasynda bank hyzmatlaryny edýän tehnologiýalaryň
ählisi üçin umumy adalga bolup durýar. Menzilara bank hyzmatlary arkaly
dürli görnüşli bank amallaryny amala aşyrmagyň maksady müşderi-bank
gatnaşyklaryny kämilleşdirmekden ybaratdyr. Iňlis dilinde menzilara, ýag
ny uzak aralykdan bank hyzmatyny hödürlemegiň tehnologiýalaryny beýan
etmek üçin dürli-dürli, köp ýagdaýlarda manysy boýunça meňzeş adalga
lar peýdalanylýar: Online banking, remote banking, direct banking, home
banking, Internet-banking, PC-banking, phone-banking, mobile banking,
WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking.
Menzilara bank ulgamynyň ýurtda ornaşdyrylmagynyň we kämilleş
dirilmeginiň adaty bank ulgamyna görä aýratynlygy şahamça, işgär we kä
rende tölegleri ýaly çykdajylaryň azaldylmagy geografik i sebite we wagta
garaşsyz hyzmatlaryň ýerine ýetirilmegi bilen baglydyr.
Menzilara bank hyzmatynyň artykmaçlyklaryna:
- Internet torunyň bar bolan islendik nokatda hasaplary özbaşdak
dolandyrmak mümkinçiligi;
- hyzmatlaryň has amatly bahada ýerine ýetirilmegi;
- wagtyň tygşytlylygy we netijeliligi;
- hakyky wagtda köp sanly amallaryň ýerine ýetirilmegi;
- hasaplara hem-de goýumlara serişdeleriň çekilmegi we ýerleşdiril
megi;
- bir bank hasabyndan beýleki bank hasabyna pul serişdeleriň geçiril
megi;
- milli we daşary ýurt pulundaky alyş-çalyş amallarynyň ýeňillikli
geçirilmegi;
- milli we daşary ýurt pulundaky hasaplar boýunça göçürmeler alyn
magy hem-de olara gözegçiligiň edilmegi;
- elektron söwda gatnaşmak, gymmat bahaly kagyzlar bilen amallary
geçirmek, kommunal we öýjükli aragatnaşyklaryň hem-de gazet we žurnal
laryň abunasyna ýazylmak we ş.m. goşmaça hyzmatlardan peýdalanmagy;
- hatlaryň, sargytlaryň we beýleki maglumatlaryň berilmegi hem-de
kabul edilmegi;
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- ulgam arkaly bank öz müşderilerine täzelikleri dowamly habar berip
bilmegi we ş.m. degişlidir.
Menzilara bank hyzmatynyň beýleki artykmaçlyklaryna:
- elýeterlilik, ykjamlyk, peýdalylyk – hyzmatlaryň tölegini çalt, gije-gündiz tertibinde, köp sanly elektron kanallar boýunça, pes nyrhly tarifler
boýunça tölemek mümkinçiligi;
- netijelilik – nagt däl hasaplaşyklaryň paýynyň ýokarlanmagy, nagt
pul dolanyşygy üçin çykdajylaryň azalmagyna, müşderi bilen özara here
ket etmek üçin sarp edilýän wagtyň hem-de pul serişdeleriniň tygşytlanyl
magyna hem-de bank edaralarynda müşderilere hyzmat etmegiň geçirijilik
ukybynyň ýokarlanmagyna alyp barýar, bu bolsa müşderiler binýadynyň
düýpli artmagyna, bank önümleriniň özüne düşýän gymmatynyň peselme
gine hem-de bankyň düşewüntliliginiň ýokarlanmagyna getirer;
- müşderilere ýokary hilli hyzmatlaryň elýeterli we öz wagtynda ýerine
ýetirilmegi, mümkin bolan ýalňyşlyklaryň hem-de töwekgelçilikleriň azal
magy we ş.m. degişli hasaplanylýar.
Uzakdan berilýän, başgaça menzilara bank hyzmatynyň ilkinji tejribe
leri 1980-nji ýylda günbatar banklary tarapyndan geçirildi. Hyzmatyň düz
günine görä, müşderi telefon arkaly banka jaň edip, ýönekeý işleri, ýagny,
bankyň öz içinde hasaplar boýunça geçirimleri geçirmek, daşary ýurt wal
ýutasyny satyn almak we satmak, tölegleri geçirmek we ş.m. amala aşyryp
bilýärdi.
Bankyň talabalaýyk hereket etmek üçin özüniň hyzmatlarynda menzi
lara bank hyzmatyny etmek ulgamynyň zerurlygy baradaky çözgüdi özbaş
dak kabul etmäge hukugy bardyr, emma şeýle ulgamy ornaşdyrmagyň tej
ribesine seljerme geçirmek bilen, ornaşdyrmagyň maksadyna baglylykda,
maliýe toparlarynyň esasy üç toparyny görkezip bolar.
Birinji topara bilermenler daşary ýurtlaryň bölek satuw telekeçiligini
ösdürmegi özleriniň strategik ugry hökmünde görýän iri banklaryny degişli
edýärler. Şunda şahamçalar ulgamyny ösdürmegiň umumy strategiýasyna,
düzgün bolşy ýaly, hususy müşderiler üçin menzilara bank hyzmatyny et
mek ulgamlaryny satyn almak üçin harajatlar girýär.
Ikinji topara ol ýa-da beýleki sebäpläre görä, özleriniň korporatiw ba
zarda bolmagyny peseltmäge mejbur bolan, ýöne bölek satuw ulgamyny
talaba laýyk ösdürmek üçin ýeterlik serişdesi bolmadyk banklar degişlidir.
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Şeýle şertlerde bölek satuw ulgamyny ösdürmegiň esasy kanaly hökmünde
«wirtual edaralary» (mysal üçin, öz-özüňe hyzmat ediş kiosklaryny, agent
lere hyzmat edilýän nokatlary) emele getirmek maksady bilen menzilara
bank hyzmatyny etmek ulgamlarynyň ornaşdyrylmagy bank üçin iň gowy
çözgüde öwrülýär.
Banklaryň üçünji toparyna menzilara bank hyzmatyny etmek ulgamy
ny öz telekeçilik işiniň belli bir abraý bölegi hökmünde ornaşdyrýan bank
lary degişli edýärler.
Menzilara bank hyzmatyny etmek bank üçin hem, onuň müşderisi
üçin hem özara hereket etmegiň peýdaly we amatly görnüşi bolup durýar.
Menzilara bank hyzmatyny etmek ulgamynyň islendik ýerden bank hyz
matlaryndan peýdalanmak mümkinçiligini berýän amatlylyk, köp halatlar
da mugt ýa-da köp bolmadyk tölegiň hasabyna amallary ýerine ýetirmek
üçin aralykdan elýeterlik mümkinçiligi bolup durýan elýeterlik, menzilara
hyzmat etmegiň ösen ulgamy ýokary tizlik bilen ýa-da bada-bat tölemek
boýunça zerur hyzmatlaryndan peýdalanmak mümkinçiligini berýän des
sinlik, banklaryň hyzmat etmegiň amatlylygy we köpdürlüligi üçin dürli
aralyk kanallary (internet, ykjam enjamlar ýaly ugurlar) ösdürmegi we sak
lamagy ileri tutýandyklary sebäpli, menzilara hyzmat etmek ulgamynyň
bankyň müşderilerine bankyň edarasynda hyzmat etmek bilen deňeşdiri
lende, has amatly tarifler boýunça amallary amala aşyrmaga mümkinçilik
berýän peýdalylygy ýaly artykmaçlyklary bar.
Bank serişdeleriniň uzakdan dolandyrylmagyna:
- telefon arkaly (telebanking);
- şahsy kompýter arkaly (e-banking);
- Internet arkaly (Internet-banking);
- öýjükli aragatnaşyk arkaly (mobile-banking) we ş.m. dürli usullar
mysal bolup biler.
Bank hyzmatlaryny ýerine ýetirmegiň iş ýörelgesine baglylykda onlaýn we Offlaýn ulgamlary tapawutlandyrylýar. Hyzmatyň Onlaýn ulgamy
hakyky wagt tertibinde işleýär. Adatça, Onlaýn tertibindäki ulgamlar doly
awtomatlaşdyrylan bolup, müşderilere hyzmat etmekde adamlaryň gatnaş
magyny göz öňünde tutmaýar. Hyzmatyň Offlaýn ulgamy bolsa müşderiniň
talabynyň ýa-da buýrugynyň kabul edilmegi bilen onuň ýerine ýetirilmegi
niň arasynda belli bir wagtyň geçmegini göz öňünde tutýar. Şu görnüşdäki
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ulgamlar bölekleýin hem, dolulygyna hem awtomatlaşdyrylyp bilner. Ikinji
ýagdaýda maliýe amalynyň ýerine ýetirilmeginiň gijikdirilmegi müşderile
re ýerine ýetirilýän menzilara bank ulgamynyň içerki awtomatlaşdyrylan
bank ulgamyna goşulmandygy bilen düşündirilýär. Wagtyň hem-de pul se
rişdeleriniň tygşytlanylýanlygy sebäpli, menzilara bank hyzmatyndan peý
dalanmak has amatly bolup durýar.
Karz edaralary tarapyndan nagt däl hasaplaşyklar ulgamynda ornaşdy
rylan innowasion tehnologiýalar bankyň müşderilerine hasaplaşyk hyzma
tyny etmegiň netijeliligini we hilini ep-esli ýokarlandyrýar. Menzilara bank
hyzmatyny etmek arkaly teklip edilýän ýokary hilli önümleriň sany yzygi
derli köpelýär. Bu bolsa bank ulgamynyň müşderileriniň sanynyň yzygi
derli artmagyna we banklaryň bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlanmagyna
ýardam edýär.
Bazar ykdysadyýetine geçmegiň häzirki şertlerinde ýurdumyzyň bank
ulgamyny has-da ösdürmäge, müşderilere amatly we has çalt hyzmat ber
mäge şert döredýän häzirki zaman bank hyzmatlarynyň döwrebap usullary
ny, internet-bank ulgamyny, mobil-bank ulgamyny, öz-özüňe hyzmat etme
giň täze modellerini bu ulgama ornaşdyrmak müşderileriň ösen talaplaryny
kanagatlandyrmaga, bank işewürligini giňeltmäge ýardam berýär.
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D. Durdyýewa,
Tűrkmen döwlet maliýe institutynyň
«Bank işi» kafedrasynyň mugallymy
A. Şiriýew,
Tűrkmen döwlet maliýe institutynyň 5-nji ýyl talyby
ELEKTRON SENAGATY – DÖWRÜŇ
DERWAÝYS MESELESI
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň
adalatly Baştutanlygynda bazar ýörelgeleri esasynda ösüşiň täze belentlik
lerine tarap ynamly barýan milli ykdysadyýetimiziň ösüşini dünýäniň ösen
ýurtlarynyň derejesine ýetirmek ýurdumyzyň öňünde durýan esasy wezipe
leriniň biridir.
Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy pudagy sena
gatdyr. Hereket edýän ähli pudaklarymyzdaky tehniki ösüş, ýurdumyzyň
tebigy, maddy we zähmet resurslarynyň ulanylyş derejesi gönüden-göni se
nagatyň ösüşine baglydyr. Ýurdumyzyň senagat pudagynda 2019-njy ýylda
4,1% ösüş gazanyldy. Munuň özi jemi içerki önümde senagatyň paýynyň
ýyl geçdikçe artýandygyny görkezýär.
Senagat tebigy baýlyklary, tebigy eşretleri, oba hojalyk önümlerini, se
nagatda taýýarlanylýan çig mallary gaýtadan işläp, taýyn haryda öwürýän
halk hojalygynyň iň möhüm pudagydyr. Senagat maddy önümçiligiň baş
pudagydyr. Çünki islendik önümçilik pudagynyň barha ýöriteleşmegi, ös
megi üçin ýeterlik kämil tehnikalar we enjamlar zerurdyr.
Ýurdumyzyň senagat syýasatynyň baş wezipesi hökmünde, ähli beýle
ki pudaklary we önümçiligi häzirki zaman tehnikasy we materiallary bilen
üpjün edýän tehnologiýanyň senagat toplumy üçin ähmiýetli bolan pro
gressiw binýatlaýyn önümçiligiň ösdürilmegi we saklanmagy bolup durýar.
Mähriban Arkadagymyzyň her bir edýän taryhy çykyşynda ýurdumy
zy ösen döwletleriň senagaty bilen deň derejeli, ýagny elektron senagata
ýöriteleşen ýurtlaryň hatarynda ösdürmek maksady bilen maksatnamala
ýyn çäreleriň durmuşa geçirilmelidigini aýratyn nygtaýar. Bu bolsa ýakyn
geljekde Türkmenistanyň ösen döwletleriň hataryna goşulmagyna ýakyn
dan itergi berýär.
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Elektron senagatlaşma – ylmy-tehniki öwrülişigiň netijesinde ýurduň
senagat potensialynyň ornuny täze innowasion görnüşleriň işlenip taýýar
lanylmagy we onuň önümleriniň hiliniň hem-de häzirki zaman tehnologiýa
önümçiliginiň ýokary derejeli edilip döredilmegidir.
Bu senagat häzirki zaman maşyngurluşygynda iň ýokary ylmy tutum
ly pudak bolup, ösen ýurtlarda umumy senagatynyň 2/3 bölegini eýeleýär.
Bazar şertlerinde islendik önümçilik bolsa-da, ilki bilen wagta aýratyn
orun berilýär. Bu diýildigi, gysga döwür aralygynda harydy gaýtadan işle
mek bilen bir hatarda täze görnüşli önüm öndürmek bolup durýar.
Dürli ýurtlaryň senagat pudagynda elektron senagaty öňdäki orunlary
eýeleýär. Bu esasan-da, Aziýanyň täze senagatlaşan ýurtlaryna mahsusdyr.
Olaryň hatarynda: Singapury, Koreýa Respublikasyny we Hytaý Halk Res
publikasyny görkezmek bolar. Bu ýurtlarda elektron senagaty döwletiň ýö
riteleşen ugruna öwrülendir. Bu ýurtlaryň käbirinde elektron senagata bütin
senagat önümleriniň ýarysyndan hem gowragy degişlidir. Maşyngurluşyk
senagatynyň ösen ýurtlarynda elektron senagat toplumyň beýleki görnüş
lerini doly derejede diýen ýaly özleşdiripdir. Bahalandyrylmagyna görä,
elektron senagaty umumy senagat pudagynyň ABŞ-da 46%-ini, Ýaponiýa
da 40%-ini eýeleýär.
Häzirki wagtda senagat önümçiliginiň düzüminiň üýtgemegi dünýä
elektron senagatynyň gurluşyny şöhlelendirýär. Pudakda iň ýokary paý
hasaplaýyş tehnikasynyň dürli görnüşlerine degişlidir. Ýagny önümçilik
de ulanylýan kalkulýatorlardan başlap, super kompýuterlere çenli şeýle-de,
harby we beýleki enjamlar bu pudagyň esasy önümleri bolup durýar.
Elektron senagaty boýunça «SEMI» (Semiconductor Equipment and
Materials International) atly halkara gurama hereket edýär. Bu gurama,
esasan, täze döredilýän enjamlar bilen bagly işler bilen meşgullanýar.
Häzirki wagtda elektron senagatynyň esasy düzümini 2 sany önümçilik
toplumy düzýär:
- ähli elektron enjamlarynda we serişdelerinde ulanylýan düzüm bö
lekleri;
- önümçiligi tamamlaýan ahyrky toplum.
Iki toplumda hem bahasy örän ýokary we ýönekeý arzan önümler bar
we olar dünýä ýüzündäki ýurtlara ýerleşiş aýratynlygyna baglylykda özü
niň mynasyp täsirini ýetirýär.
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Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň senagatynda
innowasion esasda elektron pudagy döretmek we ösdürmek, bäsleşige ukyp
ly, ösen tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan, serişde we energiýa tygşytla
ýan, ekologiýa taýdan arassa elektron we elektrotehniki senagaty döretmek
hem-de içerki we daşarky bazarlara gönükdirilen elektron we elektrotehniki
harytlary öndürmek, ykdysadyýetiň gaýtadan işleýän we bazar üçin ahyr
ky önümleri öndürýän önümçilik pudaklaryny hem-de üpjünçilik ulgamla
ryny döretmek, şeýle hem ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyr
mak maksady bilen, hormatly Prezidentimiz 2015-nji ýylyň 9-njy iýulynda
«Türkmenistanda dürli görnüşli elektronenjamlary öndürýän kärhanalary dö
retmegiň Döwlet Maksatnamasyny tassyklamak hakynda» 14330 belgili Ka
rar kabul etdi. Şeýle hem, Türkmenistanda dürli görnüşli elektron enjamlary
öndürýän kärhanalary döretmegiň Döwlet Maksatnamasyny amala aşyrma
gyň 2016–2020-nji ýyllar üçin meýilnamasy tassyklanyldy.
Bu Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, daşary ýurtlaryň ösen tehno
logiýalaryny getirmegiň we ýurdumyzyň senagaty tarapyndan innowasion
işläp taýýarlamalary özleşdirmek üçin innowasion amatlyklary mundan
beýläk hem ösdürmegiň, hil amatlyklaryny döretmegiň, energiýa tygşytla
ýyş ulgamynyň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny emele getirmegiň, ykdysa
dyýetiň ileri tutulýan pudaklarynda ylmy gözlegleriň we tejribe-konstruk
torçylyk işiniň netijelerini ornaşdyrmagyň hasabyna ulgamlaýyn şertler
döretmek göz öňünde tutulýar.
Hormatly Prezidentimiz öz çykyşynda: «Ykdysadyýetimizi diwersifi
kasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde biz ýurdumyzda daşary ýurtlardan
getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek, öz önümlerimiziň
daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmak, elektron senagatyny dö
retmek boýunça Döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirýäris.
Taryhda ilkinji gezek Türkmenistanda ýüz müňe golaý kompýuter
öndürilendigini bellemek ýakymlydyr. Bu bolsa ykdysadyýetimiziň san
ly ulgamynyň maksatnamalaryny mundan beýläk-de ösdürmek üçin gowy
binýat bolup hyzmat edýär. Bu işleriň netijesinde daşary ýurtlara iberilýän
önümleriň möçberi 41,5 göterim köpeldi. Şunuň bilen birlikde, çözülmegi
ni talap edýän köpsanly meseleler hem bar. Biz bu meseleleri çözmek üçin
köp işleri alyp barmalydyrys» diýip belleýär.
«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda badalga alan täze
2020–2021-nji okuw ýylynda ýurdumyzyň orta mekdepleriniň bosagasyn
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dan ilkinji gezek gadam basýan 1-nji synp okuwçylarynyň 159 müň 374sine ýörite öwrediji kompýuterler sowgat bermek maksady bilen hormatly
Prezidentimiz degişli Karara gol çekdi.
Hormatly Prezidentimiz ýaş nesilleriň döwrebap bilim almaklary, sag
dyn bedenli, ruhubelent, Watany gülletjek ýaşlar bolup ýetişmekleri üçin
döwlet derejesinde deňsiz-taýsyz mümkinçilikleri döredip berýär. Her ýyl
da okuwçylara berilýän kompýuterler ozal daşary ýurtlardan getirilýän bol
sa, indi olar öz ýurdumyzda telekeçiler tarapyndan öndürilýär. Gözel paý
tagtymyz Aşgabat şäherinde ýerleşýän, Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Agzybirlik tilsimaty» bilelikdäki
kärhanasynda mekdep okuwçylaryna sowgat berilýän öwrediji kompýuter
ler taýýarlanyldy.
Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän bu başlangyçlar türkmen ýaşlary
ny has-da ruhlandyrýar, olaryň kalbynda okuwa, ylma, döredijilige bolan
höwesini artdyrýar. «Täze zaman gurluşykçy» hususy kärhanasynyň dü
züminde döredilen hojalyk jemgyýeti geçen ýyllar hem ýurdumyzyň ýa
şaýjylaryna ilkinjileriň hatarynda energiýany tygşytlaýan, ekologiýa, daşky
gurşawa zyýansyz işleýän LED çyralarynyň dürli görnüşini öndürdi. Bu ýyl
bolsa 1-nji synpa barýan mekdep okuwçylary üçin öwrediji kompýuteriň
önümçiligine girişildi. Ýurdumyzyň kärhanalary tarapyndan şeýle önüm
çilikleriň alnyp barylmagy Döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa
geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.
Bu özgertmeleriň ählisiniň milli ykdysadyýetimize ornaşdyrylmagy
geljekde senagatymyzy ösdürmekde uly ähmiýete eýe bolar. Bu bolsa yk
dysadyýetimiziň senagat syýasatynyň pugtalanmagyna oňyn täsirini ýe
tirer.
Gahryman Arkadagymyz ylym-bilimi döwlet durmuşynyň iň möhüm
ugurlarynyň biri hasaplap, milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklary üçin
ýokary bilimli, ussat hünärmenleri taýýarlamak, bilimiň hilini ýokarlandyr
mak we оnuň görnüşlerini artdyryp, ýurdumyzda kuwwatly innowasiýala
ra, täze tehnologiýalara we tehnikanyň gazananlaryna daýanýan ylym-bi
lim binýadyny döredýär. Döwür bilen deň gadam urmak üçin ylym-bilim
ulgamynda öňde goýlan wezipeleri öz wagtynda, netijeli çözmek zerur bo
lup durýar.

412

Ý. Mämmedowa,
Tűrkmen döwlet maliýe institutynyň uly mugallymy
O. Ataýewa,
Tűrkmen döwlet maliýe institutynyň 4-nji ýyl talyby
DURNUKLY ÖSÜŞE GEÇMEKLIGIŇ ESASLARY
WE TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ
ÝURDUMYZY 2019–2025-NJI ÝYLLARDA
DURMUŞ-YKDYSADY TAÝDAN ÖSDÜRMEGIŇ
MAKSATNAMASYNDA BANK ULGAMYNY
ÖSDÜRMEGIŇ ILERI TUTULÝAN UGURLARY
Durnukly ösüş baradaky ilkinji düşünjeler 1960–1970-nji ýyllarda
ýüze çykyp başlaýar. Taryhy nukdaý nazardan alnanda «Durnukly ösüş»
(sustainable development) düşünjesine ilkinji berlen kesgitlemeler 1915nji ýylda Kanadanyň daşky gurşawy goramak baradaky komissiýasy tara
pyndan berlendir. Ol ekologiýa bilen baglanyşykly bolup, şundan ybarat:
«Her bir nesliň hakyky maýanyň belli bir bölegine haky bardyr, şol birwag
tyň özünde hakyky maýanyň esasy bölegi geljek indiki nesle eldegrilmesiz
geçirilmelidir». Daşky gurşawy goramak we ösdürmek baradaky Halkara
komissiýasy 1987-nji ýylda Durnukly ösüşe şu kesgitlemäni berýär: «Dur
nukly ösüş – geljek nesliň islegini kanagatlandyrmak ukybyna zyýan ýetir
mezden häzirki wagtda ýüze çykan islegi kanagatlandyrýan ösüşdir».
BMG-niň on ýylyň dowamynda ýokary derejede geçiren maslahatlary
nyň we duşuşyklarynyň netijesinde 2000-nji ýylyň sentýabr aýynda BMG-niň ştab kwartirasy bolan Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Gura
masynyň Müňýyllyk Deklarasiýasyny kabul etmek üçin ýygnanýarlar. Bu
çäräniň esasynda döwletleriň öz halklaryna bolan ynamy we tabşyrygy esa
synda 2015-nji ýyla çenli garyplygy azaltmak maksady bilen global dere
jedäki täze gatnaşygy ýola goýmak bolup durýar. Ol Müňýyllygyň Maksat
lary (Millennium Development Goals) ady bilen bellidir. Ýohannesburgda
(2002 ý.) geçirilen Durnukly ösüş boýunça Bütindünýä sammiti 2005-nji
ýylyň dekabr aýyndan 2014-nji ýyl döwür aralygyna dünýä jemgyýetçi
liginiň durnukly ösüşe geçýänligi barada çözgüt kabul etdi. 2015-nji ýyl
da ýurtlar 2030 ýyla çenli Durnukly Ösüşi we onuň 17 sany maksatlaryny
kabul etdiler. BMG-niň 2015-nji ýyldaky sammitinde 2030-njy ýyla çen
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li Durnukly Ösüşe geçmekligi Türkmenistan döwleti doly goldady we şol
birwagtyň özünde bu ugurda milli maksatlaryny durmuşa geçirip başlady.
Durnukly ösüşiň maksatlary Müňýyllygyň Deklarasiýasynyň maksatlaryna
esaslanmak bilen garyplygyň ähli görnüşini azaltmaklyga gönükdirilendir.
2016-njy ýylyň 20-nji sentýabrynda Durnukly ösüşiň 17 maksatlaryndan,
148 wezipesinden we 198 görkezijisinden Türkmenistan döwleti 15 ýylyň
dowamynda durmuşa geçiriljek sanawyny kesgitledi. Türkmenistan döwle
ti tarapyndan kabul edilen bu çözgütleriň 20-nji sentýabryndaky diplomatik
notasy BMG-nyň hemişeki koordinatory bolan hanym Hasinta Barrinsa ýe
tirilýär. Bu karar ikitaraplaýyn hoşniýetli gatnaşyklary öz içine alýar we şol
bir wagtyň özünde 2030-njy ýyla çenli durnukly ösüş boýunça işewürlik
gatnaşyklary alyp barmaklyga hem esas bolup durýar.
Türkmenistan üçin durnukly ösüşe geçmek bu ýurduň we siwiliza
siýanyň täze ösüş şertlerini we mümkinçiliklerini ýüze çykarmaklygyň,
ugurlaryny kesgitlemekligiň şeýle hem global, sebit, ýurt derejesinde uzakmöhletli ösüşi üpjün etmek üçin dolandyrmagyň serişdeleriniň we çalt
landyrmak üçin ýollarynyň ulgamlaýyn konsepsiýalaryny işlemeklige
geçmekdir.
Türkmenistanda Durnukly ösüşiň maksatlaryny degişli milli strategik
maksatnamalara we meýilnamalara uýgunlaşdyrmak we goşmak boýunça
işler 2016-njy ýylda başlandy. Häzirki wagta çenli BMG-niň agentlikleri
niň goldaw bermeginde, dürli gyzyklanýan taraplary giňden çekmek bilen
maksatlaryň her biri boýunça 17 geňeşme geçirildi. Munda millileşdirmek
işi Türkmenistana degişlilikde ulanyp boljak Durnukly ösüşiň maksatlary
ny kesgitlemegi, olary milli ösüş meýilnamalaryna goşmaklygy we gözeg
çilik ulgamynyň döredilmegini göz öňünde tutýar. Durnukly ösüşiň mak
satlarynyň, wezipeleriniň we görkezijileriniň ýurdumyza laýyklygyndan
ugur alnyp, geçirilen seljermeleriň netijesinde 17 sany maksat, 148 sany
wezipeden 121 sany wezipe üýtgedilmän alyndy. Şeýle hem 27 sany wezi
pe milli ileri tutulýan ugurlary hasaba almak bilen kesgitlenildi. 241 sany
global görkezijiden 187 sany görkeziji kabul edildi. Biraz soňrak, global
derejede üýtgemeler bilen bagly, görkezijileriň sanyna gaýtadan seredildi
hem-de olar 175 görkezijä ýetirildi. Şunuň bilen birlikde, hökümetiň Dur
nukly ösüşiň maksatlaryny amala aşyrmaga mundan beýläk çemeleşmeleri
kesgitlemek üçin bar bolan milli strategiýalardaky we meýilnamalardaky
Durnukly ösüşiň maksatlarynyň görkezilişiniň derejesine baha bermek ge
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çirildi. Toplumlaýyn geçirilen baha bermek kabul edilen 148 wezipeden
124 wezipäniň, ýagny wezipeleriň 84 göteriminiň Türkmenistanda alnyp
barylýan syýasata laýyk gelýändigini ýa-da şertli laýyk gelýändigini ýüze
çykardy.
Şundan ugur alnanda, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy
2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatna
masy» ýurtda Durnukly ösüşi gazanmak üçin hereketleriň maksatnamasyn
dan ybaratdyr. Maksatnamada göz öňünde tutulan maksatlar we wezipeler
Durnukly ösüşiň degişli 17 sany maksady bilen özara baglanyşyklydyr.
Ykdysadyýet we durmuş ulgamlarynyň ýagdaýyna we ösüş meýille
rine, ykdysadyýetde bolup geçýän düzüm özgertmelerine, serişde kuwwa
tyndan peýdalanmagyň derejesine seljerme geçirmezden maksatnamalary
işläp taýýarlamak we olaryň ýerine ýetirilişini seljermek, ýurduň geljekki
durmuş- ykdysady ösüşiniň strategiýasyny kesgitlemek we çaklamak müm
kin däldir. Dünýä ykdysadyýetinde bäsleşige ukyplylygyň güýçlenýän şert
lerinde içerki we daşarky bazaryň zerurlyklaryny, eksportyň we importyň,
maýa goýum syýasatynyň ugurlaryny çuň öwrenmek zerurlygy ýüze çyk
ýar. Bularyň ählisi ykdysady işiň ähli ugurlaryny öwrenmegiň, wakalaryň
we işleriň özara baglylygyna toplumlaýyn baha bermegiň, ýetmezçilikleri
ýüze çykarmagyň we durmuş-ykdysady ösüşi çaltlandyrmak üçin ätiýaç
lyklary tapmagyň, durmuş-ykdysady ösüşiň ýagdaýyny we meýllerini kes
gitleýän ýagdaýlary derňemegiň zerurlygyny şertlendirýär. Bu meseleler
ýurduň ykdysady we durmuş ösüşini toplumlaýyn, ählitaraplaýyn seljer
megi talap edýär. Durmuş-ykdysady ösüşe seljerme geçirmegiň esasy mak
sady kabul edilýän, adamlaryň ýaşaýşyny gowulandyrmaga gönükdirilýän
dolandyryş çözgütlerini ykdysady taýdan esaslandyrmakdan ybaratdyr.
Munda ýurduň durmuş-ykdysady ösüşini seljermek şu wezipeleri söz
mäge gönükdirilendir:
• ýurduň tebigy-serişde kuwwatynyň ýagdaýyna baha bermäge;
• daşky gurşawyň ýagdaýyny anyklamaga;
• ilatyň köpeliş depginiň we jyns-ýaş düzüminiň aýratynlyklaryny,
migrasiýa akymlarynyň sebäplerini öwrenmäge;
• ykdysadyýeti esasy pudaklara bölmek bilen, zähmet serişdeleriniň
peýdalanylyşyna baha bermäge;
• ilatyň ýaşaýşynda ýetilen derejä we onuň hiline, durmuş amatlyklary
nyň esasy desgalary bilen üpjünçilige baha bermäge;
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• bazar şertlerinde ykdysady ösüşde ýetilen derejä baha bermäge;
• ýurduň daşary ykdysady işini seljermäge;
• önümçiligiň eksport mümkinçiliklerini ýüze çykarmaga;
• maliýe ýagdaýyny, býujetiň girdeji böleginiň çeşmelerine we maliýe
serişdeleri sarp etmekde emele gelen ugurlara baha bermäge;
• eýeçiligiň dürli görnüşlerindäki kärhanalary ýurduň ykdysadyýetiniň
we ilatynyň bähbitlerinde peýdalanmak mümkinçiligine baha bermäge.
Seljerme geçirmegiň sanalyp geçilen wezipeleriniň ählisiniň çözgü
di zähmet, maddy, tebigy we maliýe serişdelerini rejeli peýdalanmakdan
ugur alyp, ykdysadaýeti durnukly ösdürmegiň şertlerine baha bermäge
gönükdirilendir. Bu iş seljerme geçirmegiň esasy ugurlarynyň taslama
sy taýýarlananda we soňra wagtyň belli bir döwründe durmuş-ykdysady
ösüş çaklananda ylmy-usuly bütewüligi üpjün etmek üçin niýetlenendir.
Ykdysadyýetiň geljekki ösüşi baradaky belli bir netijeleri diňe köp san
ly maglumatlary seljermegiň we ykdysadyýetde bar bolan aragatnaşyklary
öwrenmegiň esasynda çykaryp bolar. Ýurduň ykdysadyýetiniň ösüşiniň yl
my taýdan esaslandyrylan çaklamasy ösüşiň demografik, durmuş, maliýe,
amatlyklar, tehnologik görkezijilerini öwrenmegi talap edýär. Olar bir bite
wi maksada baglanyşdyrylan we özara laýyk getirilen bolmalydyr. Şunuň
bilen baglylykda, durmuş-ykdysady ösüşiň toplumlaýyn çaklamasy onda
düýpli makro düzüm böleginiň bolmagyny göz öňünde tutýar.
Netijede, ýurdumyzy ykdysady taýdan ösdürmek we halkymyzyň
durmuş-ýaşaýyş şertlerini has-da ýokarlandyrmak barada uzakmöhletle
ýin çäreler toplumyny özünde jemleýän «Türkmenistanyň durmuş-ykdy
sady ösüşiniň 2011–2030-njy ýyllar üçin milli Maksatnamanyň» ýene bir
tapgyry «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyl
larda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» kabul edildi.
Bu maksatnamanyň baş maksady Türkmenistanyň çuňňur hormatlanýan
Prezidentiniň durmuş-ykdysady ösüş modeliniň çäklerinde ýurdumyzyň
tebigy, önümçilik, maliýe we zähmet serişdelerini toplumlaýyn özleşdir
megiň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek we şunuň bilen baglylykda,
möhüm durmuş meselelerini çözmäge ukyply, döwrebap enjamlaşdyrylan,
ylmy täzeçilligi özünde jemleýän, halkara derejesinde ýokary netijeli we
bäsleşige ukyply, dürli eýeçilik görnüşlerine daýanyp ösýän gatyşyk yk
dysadyýeti döretmäge gönükdirilen çäreleriň maksatnamasyny işläp düz
mekden ybaratdyr. Öňde goýulan maksada ýetmek üçin, ýokary depginli
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ykdysady ösüşi gazanmak, ilatyň maddy hal-ýagdaýyny düýpli ýokarlan
dyrmak, bazar-ykdysady özgertmeleri çuňlaşdyrmak we ýurduň sebitleri
niň gyradeň ösüşini gazanmak esasy wezipe edilip goýulýar.
Şeýle hem Türkmenistanyň bank ulgamy barada Maksatnamada ýur
dumyzyň bazar gatnaşyklaryna geçýän döwründe bank ulgamynyň durnuk
lylygyny gazanmak üçin diwersifikasiýalaşdyrmak, bäsdeşlige ukyplylygy
gazanmak, innowasiýa ösüşini üpjün etmek ýaly wajyp ugurlar kesgitle
nendir. Ýurdumyzyň bank ulgamynyň durnukly ösüşini üpjün etmek baba
tynda karz edaralary tarapyndan alnyp barylýan işleriň netijeliligini yzygi
derli artdyrmak, umumy dolandyryş işleriniň hilini ýokarlandyrmak, bank
hyzmatlarynyň bäsdeşlige ukyplylygyny güýçlendirmek, milli we daşary
ýurt maýadarlaryny çekmek, paýly gatnaşyk şertlerinde göni maýa goýum
edarasyny döretmek, banklaryň serişdeler binýadyny artdyrmak boýunça
işleri dowam etmek ýaly durmuşa geçirilmeli işler bellenendir. Karz eda
ralarynyň ygtybarlylygyny, ykdysady we maliýe durnuklylygyny ýokarlan
dyrmak maksady bilen maýalyk gorlaryny artdyrmak, karz edaralarynyň
işiniň barşynda ýüze çykyp biljek töwekgelçiligi ýapmaga maýanyň möç
beriniň ýeterlik bolmagyny üpjün etmek ýaly möhüm wezipeler kesgitle
nendir.
Maksatnamanyň durmuşa geçirilýän döwründe bank ulgamynda dü
zümleýin özgertmeleriň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümetiniň çözgütle
ri we degişli tabşyryklary esasynda döwletiň paýynyň agdyklyk etmeginde
banklaryň guramaçylyk-hukuk görnüşi üýtgediler, paýdarlar jemgyýetine
tapgyrlaýyn geçirmek boýunça işler anyp barlar, düzümleýin özgertmeler
halkara maliýe guramalarynyň ýardam bermeginde amala aşyrylar, kart
ly töleg ulgamlaryny banklaryň gatnaşmaklarynda paýdarlar jemgyýetine
öwürmek ugrunda degişli işler alnyp barlar. Banklarda ulanylýan awtoma
tizirlenen maglumat ulgamlary, serwer we kompýuter-aragatnaşyk enjam
lary boýunça tehniki goldawy alyp barmak boýunça üpjün ediji kompani
ýalar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak, döwrebap programma üpjünçiligi
kämilleşdirmek, serwer we kompýuter enjamlary bilen üpjünçiligi kämil
leşdirmek, daşary ýurt kompaniýalary bilen bir hatarda ýerli programma
önümlerini taýýarlaýjylar bilen degişli işleri ýola goýmak ýaly çäreleri dur
muşa geçirmek göz öňüne tutulýar.
Maglumat tehnologiýalary, sanly ykdysadyýet, maglumat howpsuzly
gy meseleleri boýunça daşary ýurt bilermenleriň maslahatlaryndan peýda
27. Sargyt № 2692

417

lanmak, bank ulgamynyň bu ugurdaky hünärmenleriniň bilim derejelerini
ýokarlandyrmak maksady bilen daşary ýurt tejribesini alyşmak, halkara gu
ramalary we daşary ýurt merkezi banklary bilen işjeňligi kämilleşdirmek,
maglumat ulgamlaryna abanýan kiberhowplara garşy durmak boýunça ze
rur bolan enjamlary we programmalary satyn almak we ornaşdyrmak, ki
berhowplara garşy durmak boýunça hünärmenleri taýýarlamak ýaly çärele
ri durmuşa geçirmek göz öňüne tutulýar.
Şeýle hem banklarda elektron resminama dolanyşygyny kämilleşdir
mek boýunça zerur bolan tehniki we programma üpjünçiliklerini satyn al
mak we ornaşdyrmak, Türkmenistanyň ministrliklerinde, pudaklaýyn do
landyryş edaralarynda ornaşdyrylýan maglumat ulgamlaryna banklar bilen
bagly meseleler boýunça utgaşykly işleri ýola goýmak, müşderilere Inter
net ulgamynyň üsti bilen menzilara bank hyzmatlaryny, Türkmenistanda
hasaplaşyk-töleg ulgamynda döwrebap tehnologiýalary hödürlemek arkaly
çäreleriň toplumy durmuşa geçiriler.
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenen çäre
leriň işlenip düzülmegi we durmuşa geçirilmegi, ýurdumyzda bazar gatna
şyklary şertlerinde üznüksiz önümçiligiň netijeliligini artdyrmaklyga, erkin
telekeçiligi we hususy haryt öndürijileri döwlet tarapyndan goldamaklyga,
eýeçiligiň dürli görnüşlerini ösdürmeklige, amatly maýa goýumlaryň go
ýulmagyna, raýatlaryň girdeji almaklaryny üpjün etmäge, şeýle hem ilatyň
ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyna mümkinçilik döreder.
Bu bolsa öz gezeginde Milli Liderimiziň başda durmagynda yurdumy
zy durmuş-ykdysady taýdan has-da ösdürmek, bar bolan mümkinçilikleri
mundan buýana-da kämilleşdirmek we ulanmak arkaly özgertmeleri ornaş
dyrmak maksady bilen pudaklary ösdürmek, ýurduň sebitleriniň gyradeň
ösüşini gazanmak üçin Durnukly ösüşiň maksatlarynyň amala aşyrylmagy
ny üpjün eder.
Ýurdumyzda amala aşyrylýan ähli durmuş-ykdysady özgertmeleriň
özeninde halkymyzyň bähbidi bar. Goý, Gahryman Arkadagymyzyň başda
durmagynda amala aşyrylýan özgertmeler ösüşlere rowaç alsyn!
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G. Myradowa,
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň
«Jemgyýeti öwreniş ylymlary» kafedrasynyň
uly mugallymy
Ş. Myradowa,
Türkmen döwlet medeniýet institutynyň
«Maglumat ulgamlary» kafedrasynyň
mugallymy
MAGLUMATLAR JEMGYÝETINDE SANLY
ULGAM YKDYSADY ÖSÜŞIŇ ESASYDYR
Biziň häzirki ýaşaýan jemgyýetimiz «Maglumatlar jemgyýeti» diýlip
atlandyrylyp, innowasiýalary hem tehnologiýalary durmuşa ornaşdyrmak,
ähli ugurlarda sanly ulgama geçmek onuň häsiýetli aýratynlygy boldy.
Maglumatlar jemgyýetinde adamlaryň iş öndürijiligi olaryň intellektual de
rejesi bilen kesgitlenip, maglumatlara uly ähmiýet berilýär. Maglumatlaryň
elýeterliligi bolsa adamyň jemgyýetdäki ornuna, döwletleriň ykdysady ösü
şine ýeterlik täsir edýär. Şoňa görä, sanly bilim, sanly ykdysadyýet, sanly
tehnologiýa, sanly kommunikasiýa döwrümiziň gaýragoýulmasyz talaby
na öwrüldi. Emeli aňyň kömegi arkaly döredilýän «adamsyz önümçilik»
adamdan garaşsyz işleýän ulgamlaryň sanyny artdyrýar. Netijede, adamyň
fiziki zähmetini talap edýän işler azalyp, adamyň döredijilikli pikirlenmesi
ni talap edýän hünärlere isleg ýokarlanýar.
Ýokary tehnologiýalaryň örän çalt ösýän häzirki döwründe sanly bi
lim ulgamy maglumat alyşmaga, aragatnaşyk saklamaga dahylly serişdeleri
elýeterli edýär. Zähmet bazarynyň ösýän talaplaryna laýyklykda, giň göz
ýetimli, çuňňur bilimli, başarnykly şahsyýeti, ylmyň, tehnikanyň we me
deniýetiň dürli ugurlaryndan baş çykarýan, maglumat tehnologiýalaryny
ulanmaga, çuňňur pikirlenmäge ukyply hünärmenleri ýetişdirmek döwrüň
talabydyr.
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» öňde goýýan
wezipelerine laýyklykda täze innowasiýa tehnologiýaly önümçilikleri ýola
goýmak, sanly ykdysadyýetiň talaplaryna laýyk gelýän hünärmenleri taý
ýarlamak boýunça ulgamlaýyn işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň baş
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langyç hünär, orta hünär, ýokary hünär bilimi edaralarynda täze ugurlar
boýunça hünärmenleri taýýarlamak işleri giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar.
Sanly ykdysadyýetde bilimleriň maglumat giňişligini emele getirmek bilim
ulgamynyň esasy maksady hasaplanýar.
Ýurdumyzyň ähli ýokary okuw mekdeplerinde sanly bilim ulgamyny
ornaşdyrmak, kämilleşdirmek bilen baglanyşykly işler güýçli depginde al
nyp barylýar. Sanly bilim ulgamynyň maglumatlar goruny döretmek üçin
degişli çäreler geçirilýär. Elektron okuw kitaplary, wideo-audiomateriallar,
gollanmalar, okuw-görkezme esbaplary we ş.m. elektron okuw-usuly top
lumlary taýýarlanylýar. Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 31-nji
ýanwarynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň innowasiýa maglumat
merkezini döretmek hakynda gol çeken Karary bilim ulgamynda durmuşa
geçirilýän giň gerimli işleriň logiki dowamydyr. Ýurdumyzda bilim ulga
myny halkara derejesine çykarmagyň möhüm infrastrukturasyny döredýän
bu merkez, «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsep
siýasyny» durmuşa geçirmek maksady bilen döredilýär. Şeýle-de Türk
menistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Kon
sepsiýasyny amala aşyrmagyň çäklerinde hem-de Türkmenistanyň daşary
ykdysady işini ösdürmegiň 2020–2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda
bellenen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň
Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 27-nji fewralynda gol çeken Kararyna laýyk
lykda ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň, şäher
leriň häkimlikleri, hususy telekeçiler tarapyndan elektron resminamalar do
lanyşygyny hem-de Internet Web-saýtlary bellenen tertipde döretmek, işe
girizmek hem-de olaryň yzygiderli işjeň täzelenip durulmagyny üpjün et
mek işleri utgaşykly alnyp barylýar. Bu işler ykdysadyýetiň dürli pudaklary
üçin döwrebap hünärmenleriň taýýarlygyny ýokarlandyrmagy talap edýär.
Ykdysady seljeriş işini ýerine ýetirmekde, çaklaýyş hasaplamalaryny ge
çirmekde zerur bolan ýörite programma üpjünçiligini emele getirmek üçin
ylmy-tehniki we innowasiýa işlerini döwrüň talabyna görä täzeçe, has ne
tijeli guramak gerek bolýar. Şoňa görä, häzirki wagtda sanly ykdysadyýeti
maksatnamalaýyn ösdürmegiň çäklerinde ykdysadyýetiň ähli pudaklaryn
da, şol sanda ruhy-medeni ulgamda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary
ornaşdyrmaga, kämilleşdirmäge ýardam etjek ýokary hünär derejeli hünär
menleri taýýarlamak bilim ulgamynyň işgärleriniň öňünde duran möhüm
wezipe bolup durýar.
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Ýurdumyzda döwrebap hünärmenleriň taýýarlygynda ýörite hünär
okuwlaryndan başga daşary ýurt dillerini çuňňur özleşdirmek, innowasion
tehnologiýalardan ýeterlik baş çykarmak, kreatiw döredijilikli, erkin pikir
lenmek bilen özbaşdaklygy gazanmak ýaly meselelere uly üns berilýär.
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen «Türkmenistanda sanly bi
lim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy», «Türkmenistanda daşary ýurt
dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy» hem «Türkmenistan
da durmuş-ynsanperwer ylymlaryny ösdürmegiň Döwlet maksatnamasy»,
«Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020–2025-nji ýyllarda sanly ulgama
geçirmegiň Maksatnamasy» tassyklanyp, bu wezipeleri üstünlikli durmuşa
geçirmegiň ýollary kesgitlendi hem onuň hukuk binýady berkidildi. Şunuň
ýaly möhüm resminamalaryň kabul edilmegi sanly tehnologiýalary giňden
peýdalanyp, ylmy-barlag işlerini täze derejä çykarmak, bilimiň, ylmyň we
önümçiligiň arasyndaky özara baglanyşygy has-da işjeňleşdirmek, milli
ykdysadyýetimizdäki sanly özgertmeleri ylmy-tehniki we intellektual taý
dan üpjün etmäge zerur esaslary döredýär.
Bu işleriň maksady durnukly ösüş şertlerinde ykdysadyýetiň pudakla
ryny toplumlaýyn seljermek esasynda önüm öndürilişini, hyzmat edilişini
artdyrmaga, serişdeleri netijeli peýdalanmagyň täze mümkinçiliklerini ýü
ze çykarmaga, ykdysady, durmuş ösüşini ekologik abadançylyk bilen bag
lanyşdyrmaga, ykdysady çaklama işleriniň usuly binýadyny pugtalandyr
maga gönükdirilýär.
Bular mugallymlaryň jogapkärçiligini has artdyrýar. Innowasiýalary
durmuşa ornaşdyrmak üçin hünär bilimini öňküden-de kämilleşdirmeli bol
ýar. Şoňa görä, diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, onuň çäklerinden daşar
da-da mugallymlaryň hünär kämilleşdiriş okuwlary yzygiderli gurnalýar.
Ykdysady ösüşiň daşky hereketlendiriji güýçlerini jemgyýetiň
nadstroýkasy: syýasat, hukuk, medeniýet, ylym-bilim düzýär. Ykdysady
ösüşe gös-göni täsirini ýetirýän ugurlara syýasat bilen hukuk degişli bolsa,
ruhy-ahlak gatnaşyklarynyň täsiri oňa gyýtaklaýyn täsirini ýetirýär. Jem
gyýetçilik aňynyň ýagdaýy, adamlaryň özara gatnaşyklarynyň medeniýeti,
däp-dessurlar şol gatnaşyklary hasyl edýär.
Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň ýokary derejesiniň durnukly sak
lanmagynda ykdysadyýetiň döwlete degişli bolmadyk pudagynyň täsiri
uludyr. Häzirki wagtda ýurdumyzda önüm öndürilişiniň düzüminde 64,7%
hususy işewürligiň paýyna düşýär. Bu ulgama döwlet tarapyndan berilýän
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ýeňillikler, döredilýän mümkinçilikler ýurdumyzda öndürilýän jemi içerki
önümiň artmagynda hususy pudagyň paýynyň ýokarlanmagyna itergi berdi.
Hususy telekeçiligiň ösdürilmegi, ilatyň durmuş hal-ýagdaýyny gowu
landyrmakda, täze iş orunlaryny döretmekde we azyk üpjünçiligini berkit
mekde birnäçe oňaýly şertleri döredýär.
Şeýlelikde, ykdysady ösüşi gazanmagyň ykdysady däl şertleriniň
hatarynda ýaşlaryň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak zerurlygy ýüze
çykýar. Bu telekeçilik üçin döredilýän mümkinçilikleriň biri hökmünde
derwaýys meseleleriň hatarynda durýar. Ýokary ahlak sypatly, intellek
tual taýdan kämil, köptaraplaýyn taýýarlykly nesiller telekeçiligiň mö
hüm sosial binýadydyr.
Ýurdumyzyň mekdep okuwçylaryna, ähli hünärleriň talyplaryna sanly
ykdysadyýet bilen bir hatarda telekeçilik işiniň esaslary, bu ugurda işleri
düzgünleşdirýän kanunlar öwredilýär. Munuň özi, bazar gatnaşyklary şert
lerinde döwletimizi ösen senagat döwletine öwürmäge ýaşlarymyzy giň
den çekmäge, olaryň ukyp-başarnyklaryny doly açmaga döredilýän ajaýyp
mümkinçiliklerdir. Ýokary mekdepleriniň uçurymlarynyň diňe bir ýokary
derejeli tehnologiýalary bilmegi ýeterlik däldir. Olar telekeçilik işini gura
magy we alyp barmagy, hususy kärhanalary döretmegi başarýan hünärmen
ler bolmalydyr. Bu babatda jemgyýeti öwreniş ylymlarynyň uly paýy bar.
Häzirki döwürde jemgyýetiň, döwletiň, her bir adamyň öňünde bir
maksat – Watanymyzyň gülläp ösmegini, halkymyzyň abadan, asuda, bag
tyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek wezipesi durýar.
Halkyň eşretli durmuşda ýaşamagyny gazanmak döwlet syýasatynyň
ileri tutulýan ugruna öwrülende, halkyň ýaşaýyş derejesiniň ep-esli ýo
karlanýandygyny durmuşa geçirilen düýpli özgertmeler aýdyň görkezýär.
Durmuş syýasaty ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeler strategiýasy
nyň özenini düzýär. Onuň esasy ugry ilatyň ýaşaýşyny gowulandyrmaga
gönükdirilendir. Durmuş syýasaty her bir raýatyň bolelin we abadan ýa
şamagyny, döwrebap bilim almagyny, ýokary hilli saglyk hyzmatlaryndan
peýdalanmagyny üpjün edýän ýurtda demografik ýagdaýlaryň durnukly
bolmagyny, medeniýetiň ilerlemegini we daşky gurşawyň arassa, sazlaşyk
ly saklanmagyny şertlendirýän çäreleri öz içine alýar.
Durmuş syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde hal
kymyzyň ýaşaýyş derejesiniň ep-esli ýokarlanandygyna magat göz ýetir
ýärsiň. Ýaşaýyş derejesi bu adamlaryň şahsy kämilligini we isleglerini ka
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nagatlandyrmagynyň derejesidir. Sosiologiýa ylmynda ýaşaýyş derejesine
täsir edýän şu dökezijiler kabul edilen:
• girdeýjiniň möçberi we görnüşi;
• sarp ediş ýagdaýy;
• ýaşaýyş jaý bilen üpjünçiligi we hili;
• zähmet we dynç alyş şertleri;
• daşky gurşawyň ýagdaýy;
• ilatyň sowatlylyk we medeni derejesi;
• ömrüň uzaklygy we saglygy.
Bu görkezijiler Milli Liderimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri
tutulýan ugurlarynda öz beýanyny tapýar. Şoňa görä Türkmenistan dün
ýäde sosial maksatly syýasaty ýöredýän döwlet hökmünde tanalýar. Ýur
dumyzda durmuş maksatlaryna gönükdirilen bazar ykdysadyýeti gitdigiçe
berkeýär. Ýurdumyzy durmuş-ydysady taýdan ösdürmäge niýetlenen giň
möçberli maksatnamalary amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.
Häzirki döwürde bolsa ruhy kämilleşdirmegiň ýoly öňki döwürlerden
düýpli tapawutlanýar özüňi dünýäden çäklendirmek däl-de, ylym-bilime,
belent derejä, kämil paýhasa ýetmek üçin sagdyn durmuş ýörelgelerine
eýerip, adamlar barada ýagşy pikirde bolup, erbet pikirlerden daşlaşmak
dyr, oňat ahlak sypatlaryna eýe bolmaga çalyşmakdyr.
«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda-da milli we umu
madamzat ruhy gymmatlyklar jemgyýetiň sazlaşykly ösmegini kesgitleýän
esasy ölçeglere öwrüldi. Bu ölçeglerden ugur alnyp, halkymyzyň ençeme
asyrlaryň dowamyndaky durmuş tejribesine daýanylýar hem-de özboluşly
ruhy däplerimizi ösdürmek arkaly jemgyýeti has-da kämilleşdirmegiň mö
hüm şertleri döredilýär.
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň abadançylygyny, gülläp
ösüşini, halkymyzyň sagdyn, bagtyýar geljegini üpjün etmäge gönükdirilen
köptaraply işlerinde hormatly Prezidentimize hemişe rowaçlyklar ýar bol
sun!
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D. Arslanowa,
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň
«Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary» kafedrasynyň
öwreniji-mugallymy
DÖWLET WE HÄKIMIÝETIŇ ÝERLI DOLANDYRYŞ
ULGAMYNDA SANLY TEHNOLOGIÝALARYŇ
ORNY. SANLY HÖKÜMET ULGAMY
«Elektron hökümet» – bu raýatlara, telekeçilere, döwlet gullukçylary
na maglumatlary bermegiň we öňden bar bolan hökümetiň hyzmatlaryny
amala aşyrmagyň usuly.
«Elektron hökümet» adaty hökümetiň ýerini tutman, ol maglumat-kommunikasion serişdeleri giňişleýin ulanmak arkaly döwletiň hyzmatla
rynyň has netijeli amala aşyrylmagyny üpjün edýän döwlet bilen raýatlaryň
arasyndaky özarabaglanyşygyň täze usulydyr.
Elektron hökümet esasy maksady – döwleti dolandyryş ulgamlary
ny, raýatlaryň, edaralaryň we kärhanalaryň bähbitlerini hasaba alyp, olara
ýurdumyzy ösdürmäge gatnaşmak üçin has giň mümkinçiliklerini açmagy,
şeýle hem raýatlaryň we häkimiýetiň özara gatnaşyk amallaryny ýönekeý
leşdirmegi gurnamak. Elektron hökümeti döretmegiň maksady raýatlara
döwlet hyzmatlaryny has netijeli bermekdir. Umuman aýdanyňda, hyzmat
laryň Internetde näçe köp sanlysy elýeterli bolsa we bu hyzmatlary ulan
mak näçe giň bolsa, şonça-da elektron hökümetiň täsiri uly bolar.
Elektron hökümet oňa ilatyň köplügi tarapyndan uly isleg we goldaw
bolanda üstünlikli bolar. Bu islegiň bölegi döwlet hyzmatlaryny işjeň ber
mekden gelip çykýan mümkinçilikler barada habardarlygy ýokarlandyrma
gyň hasabyna ýüze çykýar. Raýatlar we işewürlik hem soralýan sanly mag
lumatlary bermegiň üsti bilen elektron hökümetiň hyzmatlaryny ulanmaga
gyzyklandyrylmalydyrlar.
Elektron hökümete bolan islegi we goldawy ýokarlandyrmak üçin
aşakdaky işler amala aşyrylmalydyrlar:
• bitewi penjire ýörelgesi boýunça hyzmatlary bermegiň infrastruktu
rasyny (önümçilige hyzmat edýän hojalyk pudaklarynyň kompleksi) işläp
düzmek;
• has oňaýly, ygtybarly Onlaýn we mobil goşundylary işläp düzmek;
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• Internet arkaly hyzmatlarynda peýdalanmagyň tygşytlylygyny üpjün
etmek;
• sanly gurşaw arkaly hyzmatlaryndan peýdalanmagy ýaýbaňlandyr
mak we höweslendirmek.
Sanly hökümet ulgamynyň çäklerinde özara gatnaşyk modelleriniň
birnäçesini belleýärler:
1. Hökümet bilen hökümet – döwletiň içerki edaralaryň özara gatna
şyklary.
2. Hökümet bilen müşderi – raýat bilen özara gatnaşyklary;
3. Hökümet bilen işewürlik – işewürlik bilen özara gatnaşyklary.
G2G

DÖWLET
HÄKIMIÝETI

RAÝATLAR

G2C

G2B

ÝERLI ÖZ-ÖZÜŇI
DOLANDYRYŞ
EDARALARY

IŞEWÜRLIK,
GURAMALAR

G2G

Hökümet bilen hökümet sanly maglumat alyş-çalşygy modelinde:
• dolandyryşyň merkezi we ýerli edaralarynyň hasabatlylyk ulgamlary
öz aralarynda baglanyşýarlar, bu takyklygyň ýokarlanmagyna getirýär;
• bitewi maglumat çeşmesinden peýdalanylýar.
Hökümet bilen müşderi sanly döwlet hyzmatlar bir bitewi penjire
ýörelgesi boýunça işleýän Internet-portaly ulanmak arkaly üpjün edil
ýär we şu hyzmatlary hödürläp biler:
• dürli rugsatnamalary/şahadatnamalary we sertifikatlary gaýtadan iş
lemek hem-de bermek;
• hukuk kadalaşdyryjy resminamalar we degişli kanunlar barada mag
lumatlar;
• töleg hyzmatlary, şol sanda, salgytlary tölemek we jemagat hyzmatlary;
• elektron ses bermeleri yglan etmek ýoly bilen döwlet dolandyryşyna
gatnaşmak mümkinçiligi.
Hökümet bilen işewürligi netijeli ulanmak tor goşundylarynyň şu
aşakdakylaryny talap edýär:
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• elektron satyn almalaryň ulgamy, ýagny – bitewi penjire ýörelgesi
boýunça hereket edýän döwlet satyn alyş ulgamyny, onda hasaba almak,
tender, şertnama we töleg ýaly satyn almalar bilen bagly ähli prosesler In
ternetiň üsti bilen amala aşyrylýarlar;
• harytlary we hyzmatlary Internetiň üsti bilen satyn almagy we satma
gy goldamak üçin elektron täjirçilik.
Elektron hökümeti ornaşdyrmagyň netijesinde raýatlar sanly gur
şawa işjeň utgaşýarlar, döwlet hyzmatlaryny bermeklik ýeňilleşýär (ke
pilnama, rugsatnama we ş.m. almak). Elektron hökümetiň tehnologiýa
laryny ornaşdyrmak, döwlet edaralaryň işini maliýeleşdirmek we ony
saklamak üçin edilýän çykdajylary azaltmaga, netijede, salgyt töleýji
leriň serişdelerini tygşytlamaga, şeýle hem döwlet dolandyryş edara
larynyň açyklygyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer. Şeýle hem
elektron hökümet häkimiýetiň iki sany esasy meselesini çözmäge hem
mümkinçilik berýär:
1) çözgütleri kabul etmegi çaltlandyrýar;
2) bir penjire prinsipi boýunça häkimiýet bilen raýatlaryň we işewürli
giň aralaryndaky aragatnaşygy elektron görnüşe geçirýär.
BMG elektron hökümeti gurmak prosessini 5 tapgyra şertli bölýär:
1. Başlangyç tapgyr, döwletiň Internet giňişliginde ýagdaýy. Ol döwlet
tarapyndan ulanyjylara birtaraplaýyn hödürlenýän we esasy maglumatlary
saklaýan, resmi döwlet saýtlaryň barlygy bilen häsiýetlenýär;
2. Döwlet edaralarynyň saýtlarynyň Internetde işjeňligi. Bu ýagdaýda
döwlet tarapyndan ulanyjylara hödürlenýän maglumatlar dinamiki bolup,
ulanyjylara maglumatlara eleýeterlige, formalary dolandyrmaga, döwlet
edaralaryna aragatnaşyga mümkinçilik has köp berilýär;
3. Döwletiň Internetde interaktiw gatnaşygy. Ol ulanyjylar bilen döw
letiň arasynda maglumat alyş-çalşygy amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.
Bu formalary doldurmakda, käbir Online serwisleri, arzalary Online ugrat
maga uly mümkinçilikleri berýär;
4. Döwletiň Internetde tranzaksiýalar derejesinde barlygy. Bu ýag
daýda ulanyjylar öz zerurlygynyň esasynda maglumatlara elýeterlik alýar
lar, özleriniň Online arzalarynyň statusyny barlap bilýärler, Online amala
aşyrylan dürli transaksiýalary amala aşyryp bilýärler (salgytlary tölemek,
gümrük paçlaryny, institutlardaky okuwlaryň töleglerini);
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5. Döwletiň Internetde doly integrirlenen ýagdaýda barlygy. Bu ýag
daý ähli döwlet Internet resurslaryny döwlet hyzmatlaryň bir ýeke-täk
portalynyň çäklerinde jemlemegi bilen häsiýetlenýär.
Elektron hökümetiň infrastrukturasy:
1. Maglumat saklamak we işlemek merkezi;
2. Elektron hökümetiň standartlary (kodlaşdyrma);
3. Elektron hökümetiň umumy gulluklary;
4. Elektron jemgyýetçilik merkezleri (hyzmatlary ýaýbaňlandyrmak).
Sanly hökümet ilata, Internet-tehnologiýalar arkaly öz alyp barýan iş
lerini aýan etmek ýoly bilen, ýurduň durmuşyna täsir etmekde uly müm
kinçilikleri berýär. Şol birwagtda Internet döwleti dolandyryş edaralaryna,
sarp edijä maksimal uýgunlaşan täze hyzmatlary hödürlemek arkaly, öz tä
sirini we ornuny artdyrmaga mümkinçilik berýär. Şeýlelikde, elektron hö
kümet – bu bar bolan prosessleri awtomatizirlemek, döwlet edaralarynyň
işlerini elektron görnüşe çalyşmak däl-de, eýsem, döwletiň işiniň netijeli
ligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen, raýatlar bilen häkimiýetiň arasynda
täze aragatnaşygy we täze prosessleri döretmek bolup durýar.
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D. Gurbanow,
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň
«Jemgyýeti öwreniş ylymlary» kafedrasynyň
öwreniji-mugallymy
SANLY ULGAMYŇ YKDYSADYÝETE
ORNAŞDYRYLMAGYNYŇ OŇYN TARAPLARY
Berkarar döwletimiziň gurujy, dörediji, oýlap tapyjy, ösen aň-düşünje
li, intellektual milleti kemala getirmek ýoly öňe barýandygy türkmeniň şu
günki täze taryhy döwrüniň möhüm aýratynlygydyr. Ýurdumyzda amala
aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeler ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesi
ni ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. «Türkmenistan – Bitaraplygyň meka
ny» ýylynda hem hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda döwletimiziň
ykdysady ösüşini hil taýdan täze derejä çykarmak, düzümleriň bäsleşige
ukyplylygyny ýokarlandyrmak, ähli ugurlarda sanly ulgamlary ornaşdyr
mak boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Ösen bazar gatnaşyklaryny na
zarlaýan işjeň syýasatyň esasy ugurlarynyň hatarynda durýan ylmy-tehniki
döwrebaplaşmak, ähli ulgamlarda innowasiýalaryň ornaşdyrylmagy, öňde
baryjy tehnologiýalara daýanýan ösen senagaty kemala getirmek ýurdumy
zyň strategik ugurlarynyň biri bolup durýar.
Ykdysady özgertmelere sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy bilen bag
lanyşykly maglumat tehnologiýalarynyň giňden ulanylmagy 1980-nji
ýylyň ortalaryndan başlap şahsyýetara gatnaşyklarynda hil üýtgemelerine
sebäp boldy. Bu ýagdaý alymlara «maglumat jemgyýeti», «sanly ulgam»,
«sanly ykdysadyýet» ýaly düşünjeleri ylmy dolanyşyga girizmäge müm
kinçilik berdi. Aslynda, «sanly ykdysadyýet» näme we adalga hökmünde
bu düşünje ilkinji gezek haçan ýüze çykdy? Geliň, ilki şu soraglara gys
gaça jogap bereliň.
«Sanly ykdysadyýet bu döwletiň, ykdysadyýetiň we umuman jemgy
ýetiň ösüşi üçin täze paradigmany kesgitleýän esasdyr».
Ilkinji bolup bu adalgany 1995-nji ýylda Massaçusets uniwersitetiniň
professory Nikolas Negroponte esaslandyrýar. Emma iş ýüzünde, bu dü
şünje bilen baglanyşykly jemgyýet XXI asyryň başynda kemala gelip baş
lady. 2000-nji ýylda «Uly sekizlik» diýlip atlandyrylan ykdysady taýdan
kuwwatly döwletleriň baştutanlary tarapyndan kabul edilen Okinawa Har
428

tiýasy bütindünýä adamzat jemgyýetiniň maglumat jemgyýetine, sanly
ulgam prosesine geçişiniň aýdyň subutnamasydyr. Şol kabul edilen düz
günnamada sanly ulgam babatynda şeýle diýilýär: «Maglumat we aragat
naşyk tehnologiýalary (IT) XXI asyr jemgyýetiniň döremegine täsir edýän
iň möhüm faktorlardan biridir. Olar adamlaryň ýaşaýyş durmuşyna, bilim
derejelerine we gündelik işine, şeýle hem döwlet bilen raýat jemgyýetiniň
özara gatnaşyklaryna öz agramly täsirini ýetirýär. IT çalt depginde ösýän
dünýä ykdysadyýetiniň möhüm hereketlendirijisine öwrülýär. Şeýle hem,
ähli hususy şahslara, kärhanalara we beýleki işewür toparlara ykdysady we
sosial meseleleri has netijeli we döredijilikli çözmäge mümkinçilik berýär.
Sanly ulgamyň täsiri astynda hemmämiziň öňümizde uly mümkinçilikler
açylýar».
Sanly ykdysadyýet tizlik, amatlylyk, tygşytlylyk düşünjeleri bilen berk
baglanyşyklydyr. Sanly ykdysadyýeti ösdürmekde döwletiň orny iki mak
sada gönükdirilýär:
1. Täze ýagdaýlara uýgunlaşdyrylýan kanunçylyk binýadynyň kämil
leşdirilmegidir;
2. Önümçiligiň sanly ýörelgelerine eýerip, innowasion tehnologiýalary
ornaşdyrýan kärhanalar we kompaniýalar üçin amatly şertleriň döredilme
gidir.
Dünýäniň ösen ýurtlarynyň tejribesinden görnüşi ýaly, sanly ykdy
sadyýet ýurduň ösüş depgininiň çaltlanmagyna we sanly tehnologiýalary
ulanmagyň hasabyna ilatyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagyna, şeýle-de,
milli ykdysadyýetiň düýbünden tapawutlanýan täze hile geçmegine ýardam
berýär. Ýurdumyzda ilata hödürlenýän dürli görnüşli hyzmatlaryň netijeli
ligini üpjün etmek maksady bilen, durmuş ulgamynyň dürli pudaklaryna
sanly innowasiýalary ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan giň gerimli iş
ler özüniň oňyn netijesini berýär. Sanly ykdysadyýet ulgamynyň çäginde
sanly marketing, sanly bilim, sanly bank hyzmatlary, sanly täjirçilik, sanly
aragatnaşyk, sanly saglygy goraýyş ýaly adalgalar hereket edýär.
Häzirki zaman dünýä ykdysady ulgamynda maglumat önümlerini ön
dürmek, gaýtadan işlemek, saklamak we ýaýratmak bilen baglanyşykly iş
ler ösen ýurtlaryň jemi içerki önüminiň ep-esli bölegini emele getirýär. Işe
würlik maglumatlary, ähli pudaklaryň, şol sanda ykdysadyýetiň hem esasy
çeşmelerine degişlidir. Işewürlikde maglumatyň we bilimiň ornunyň art
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magy, önümçilik çykdajylaryny azaltmagyň zerurlygy we sanly maglumat
tehnologiýasynyň çalt ösmegi bilen baglanyşykly prosesler ykdysadyýetiň
täze görnüşini, ýagny sanly ykdysadyýeti döretdi.
Sanly ulgamyň täsiri astynda bolup geçýän ykdysadyýet pudagynda
düýpli üýtgeşmeler, onlarça ýyl bäri nazary we amaly gözlegleriň merke
zinde durýar. Soňky onýyllyklarda bu üýtgeşmeler täze ykdysady paradig
manyň döremegine sebäp boldy. Täze ykdysady dolandyryş modeli ileri
tutulýan ugurlary başgaça kesgitleýär. Esasy girdeji çeşmesi hökmünde
maddy aktiwleriň ähmiýeti azaldy. Ösýän sanly jemgyýetde ykdysady gu
ramalaryň arasyndaky gatnaşyklar maglumat çeşmelerine we maddy däl
aktiwlere daýanýar. Erkin maglumat akymy bazarlary ajaýyp bäsdeşlige
ýakynlaşdyrýar: harytlary we hyzmatlary öndürijileriň we satyjylaryň sany
köpelýär we sarp edijileriň ýygylygy artýar. Netijede, sanly ulgamyň ösüşi
bilen birlikde jemgyýetiň ykdysady ulgamynda hem birnäçe hil üýtgeme
leri bolup geçdi:
1. Maglumat – önümçiligiň doly hukukly we iň möhüm faktoryna öw
rüldi;
2. Netijeli sanly tehnologiýanyň peýda bolmagy geleşik çykdajylary
nyň peselmegine sebäp boldy;
3. Iň täze maglumat üçin çykdajylaryň bolmagy önümçiligiň umumy
bahasynyň ýokarlanmagyna getirýär;
4. Dolandyryş maglumatlarynyň elýeterliliginiň artmagy we gaýtadan
işlemegiň usullarynyň netijeliliginiň ýokarlanmagy sebäpli töwekgelçilik
leriň we näbelliligiň umumy derejesi peselýär;
5. Maglumat ulgamlaryny goldamak zerurlygy adam faktorynyň rolu
ny güýçlendirýär;
Sanly ykdysadyýet, dürli pudaklarda kärhanalaryň hereket etmegi
üçin bilimleri strategiki baýlyk hökmünde görkezýär. Içerki we daşarky
gurşawda dinamiki üýtgemeleri goldaýan bilim gymmatlyklaryň bäsleşi
gine esaslanýan dolandyryş modellerini ulanmak zerurlygyny döredýär.
Bu modeller, bilimde ýaryşda ýeňiş gazanmaga mümkinçilik berýän esasy
başarnyklara öwrülmegi öz içine almalydyr. Korporatiw bilimleri dolan
dyrmak, guramaçylyk, müşderi we işgär aktiwlerine çenli intellektual ka
pital döretmeli. Bu aktiwleriň toplumlaýyn ulanylmagy içerki we daşarky
başarnyklary emele getirýär. Başlangyç etapda sanly ykdysadyýetiň ösüşi
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elektron söwda we internet hyzmatlaryna esaslanýardy. Häzirki wagtda
sanly ulgam jemgyýetiň diňe bir ugruny däl, eýsem, ähli sosial-ykdysa
dy ugurlary öz içine aldy: saglygy goraýyş, bilim, bank pudagy we ş.m.
Elektron tehnologiýalary sanly resminamalary dolandyrýan, jemgyýetçi
lik hyzmatlarynyň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik
berýän elektron hökümetiň döremegine goşant goşdy. Sanly hyzmatlaryň
çylşyrymlylyk derejesi yzygiderli ýokarlanýar. Toplumlaýyn hyzmatlaryň
bir bölegi hökmünde ozal garaşsyz tehnologiýalar birleşdirilýär, önümçi
ligi dolandyrmaga innowasion çemeleşmeler girizilýär. Toplumlaýyn hyz
matlaryň mysallaryna PLM («product lifecycle management» – önümiň
ömrüni dolandyrmak) ulgamlary, BPM («business process management»
– iş prosesini dolandyrmak) ulgamlary degişlidir. Birinjisi, ömrüniň ähli
döwürlerinde önümçilik üçin maglumat goldawynyň usullaryna we gu
rallaryna esaslanýar. Olaryň aýratynlyklary dürli satyjylaryň awtomat
laşdyryş ulgamlaryny, şeýle hem köp önümçilik kompaniýalarynyň dürli
awtomatik dolandyryş ulgamlaryny birleşdirmek ukybyny öz içine alýar.
Şeýlelik bilen, PLM esasynda ERP («Enterprise Resource Planning» –
kärhana resurslaryny meýilleşdirmek), CAD («computer aided design»
– awtomatlaşdyrylan proýektirleme ulgamy), PDM («Product Data Ma
nagement» – önüm baradaky maglumatlary dolandyrmak ulgamy), CRM
(«Customer Relationship Management» – müşderiler bilen özaragatna
şyk prosesini dolandyrmak ulgamy), SCM («supply chain management»
– tabşyryklaryň yzygiderliligi dolandyrmak) we beýleki awtomatlaşdyryş
ulgamlarynyň işleýän ýeke-täk maglumat meýdany emele gelýär.
Käwagt, meselem, CAD ýaly PLM komponentleri, PLM bilen birmeň
zeş iýerarhiýa derejesinde peýda bolup, uniwersal integrasiýa ulgamlaryna
öwrülýär. Öz gezeginde, mysal üçin, BIM («building information model
ling» – bina-desgalaryň informasion modeli) ulgamlary CAD-a birleşdiri
lip bilner. Mundan başga-da, BIM, geografiki maglumat ulgamlary bilen
bilelikde gündelik Internet ulgamynyň we giňeldilen hakykatyň bir bölegi
bolup biler. Şeýlelikde, sanly tehnologiýalar diňe bir önümçilikde däl, eý
sem, gündelik durmuşda hem giňişleýin durmuşa geçirilýär. Sanly ykdysa
dyýetiň ösüşiniň bu tapgyry üçin ep-esli hasaplaýyş güýji we innowasiýa
maglumat tehnologiýalary zerurdyr we önümçiligi guramagyň ýörelgeleri
yzygiderli gözden geçirilmelidir. Kärhananyň ykdysadyýetini dolandyr
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mak ulgamy üýtgedilmelidir. Soňky iki onýyllygyň dowamynda diňe bir
maglumat tehnologiýasynda däl, eýsem, beýleki pudaklarda hem üstün
likler gazanyldy. Mundan başga-da, esasy tehnologiýalaryň özleri, ýagny
sanly ykdysadyýet, internet we ykjam tehnologiýalar ep-esli üýtgedi we
üýtgemegini dowam etdirýär. Şeýlelikde, tehnologiki innowasiýa sanly yk
dysadyýetdäki üýtgeşmeleriň hereketlendirijisidir. Kärhana mysalynda ala
nymyzda, onuň sanly ykdysadyýete integrasiýasynyň aşakdaky adaty tap
gyrlaryny tapawutlandyryp bolar:
1. Kompaniýa marketing meseleleri üçin interneti ulanýar. Müşderilere
we hyzmatdaşlara maglumat goldawy berilýär, saýtlar döredilýär we maha
batlandyrylýar, müşderileriň maglumat bazalary saklanýar we ş.m. Bu çä
releriň belli bir täsiri bar, ýöne olaryň netijeliligi birneme pes we ähmiýetli,
hemişe esaslandyrylan çykdajylary öz içine almaýar;
2. Kärhananyň işgärleri ösen maglumatlary gaýtadan işlemek gurallary
bilen işlemäge uýgunlaşýarlar, kärhananyň müşderiler we işewür hyzmat
daşlar bilen bilelikdäki işi üçin umumy maglumat meýdançasy döredilýär.
Üpjün edijilere we müşderilere kompaniýanyň logistika (esasan hem
ammar) amallaryny dolandyrmaga, gatnaşmaga mümkinçilik berýän toplum
laýyn ulgamlardaky işler muňa mysal bolup biler. Degişli maglumatlara esas
lanyp, üpjün edijiler çig mal we material ibermek üçin meseleler düzýärler
we sarp edijiler haryt satyn almak we eltip bermek proseslerini utgaşdyrýar
lar. Bu özara gatnaşyk onlaýn iş hökmünde toparlara bölünip bilner. Bu çe
meleşme logistika we täjirçilik çykdajylaryny ep-esli azaldyp biler;
3. Kärhananyň esasy we kömekçi iş amallary görkezilýär. Degişli
ugurlarda esasy başarnyklary bolan we has ýokary hilli önümleri hödürläp,
kärhana çykdajylaryny azaltmagy başarýan üçünji tarap ýerine ýetirijileri
ne iş amallaryny autsorsing (önümçiligiň effektiwliligni artdyrmak) etmek
maslahat berilýär. Sanly ykdysadyýet döwründen ozal kompaniýanyň ähli
esasy iş amallaryny (autsorsinge geçirilýänleri hem goşmak bilen) birleş
dirmek mümkin däldi. Häzirki wagtda häzirki zaman enjamlary we prog
ramma üpjünçiligi kärhananyň potratçylar bilen utgaşdyrylan işini ýola
goýmagy we ähli esasy proseslere gözegçilik etmegi üpjün edýär. Başgaça
aýdylanda, sanly tehnologiýalar kompaniýalar üçin düýpgöter täze integra
siýa mümkinçiliklerini açdy;
4. Autsorsinge logistik, marketing, önümçilik, satyn alyş we beýleki
funksiýalar berilip bilner. Şeýle hem üçünji tarap ýerine ýetirijileri buh
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galter hasabatyny we maliýe hasabatyny alyp barmaga geçirilip bilner.
Möhüm müşderileri dolandyrmak bilen baglanyşykly daşarky funksiýalar
seýrek bolýar, sebäbi bu işler durmuşa geçirilende kompaniýa bazar hakda
gaty gymmatly maglumatlary alýar. Assortimenti emele getirmek funksiýa
sy işjeňleşýär.
Şeýlelikde, sanly ykdysadyýetde köp kompaniýalar esasy wezipeleri
(strategik dolandyryş, ösüş, önümçilik, müşderi gatnaşyklary we ş.m.) öz
içine alýan dolandyryş merkezlerine öwrülýär.
Ýokarkylardan ugur alyp, jemläp aýtsak, sanly ykdysadyýetiň kyn
çylyklaryna uýgunlaşmak üçin jemgyýetiň iň möhüm meselelerini kes
gitlemek bolar: içerki we daşarky maglumat zerurlyklaryny kesgitlemek;
maglumat gurluşyny meýilleşdirmek; zerur enjamlary we programma üp
jünçiligini saýlamak; toplumlaýyn maglumat ulgamyny döretmek we ähli
esasy iş proseslerini onuň çäginde birleşdirmek. Bu meseleleriň hemme
siniň üstünlikli çözülmegi, işiň düşewüntliligini ýokarlandyrmaga, maliýe
aýdyňlygyny üpjün etmäge we doly strategiki dolandyryş we netijeli sanly
ulgamyny döretmäge mümkinçilik berýär.
Berkarar döwletimiziň bagyýarlyk döwründe milli Liderimiziň taýsyz
tagallasy bilen gazanylýan üstünlikler, eýelenýän belent sepgitler merdana
halkymyzyň syýasy-ykdysady we ruhy-medeni taýdan kämil ösüşleri ga
zanýandygyna güwä geçýär. Munuň özi ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny
berkitmek, raýatlarymyzyň ýaşaýyş derejesini has-da gowulandyrmak, bi
len bagly wezipeleri üstünlikli çözmek boýunça ýokary netijeleriň gazanyl
ýandygyna şaýatlyk edýär. Bu babatda sanly ykdysadyýeti ösdürmek bilen
baglanyşykly ýurdumyzda kabul edilen konsepsiýanyň üstünlikli durmuşa
geçirilmegi giň we täze mümkinçilikleri özünde jemleýän geljekki ösüşle
riň möhüm binýadydyr.

28. Sargyt № 2692
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Ş. Saparowa,
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň
«Maliýe» kafedrasynyň uly mugallymy,
ykdysady ylymlaryň kandidaty
SANLY YKDYSADYÝET – ХХI ASYRYŇ
INNOWASIÝASY HÖKMÜNDE
Häzirki wagtda biz sanly özgerişler döwründe ýaşaýarys. Sanly teh
nologiýalar durmuşymyzda, okuwymyzda, işimizde we dynç alşymyzda
düýpli üýtgeşmeleri talap edýär, pikirlenmäge, meýilleşdirmäge we täze
çe pikirlenmäge, döwlet we jemgyýetçilik ösüşiniň ähli derejelerinde täze
mümkinçilikleri açmaga itergi berýär.
Sanly üýtgeşmeleriň üstünligini gazanmagyny üpjün etmekde birnä
çe ugurlardan yzygiderli we üznüksiz çäreleri görmeli. Bu çäreler milli
we sebit derejesinde, şeýle hem pudak derejesinde zerurdyr. Ykdysady
ýetiň we sosial ulgamyň hemmetaraplaýyn sanly üýtgemegini amala aşyr
mak, sanly infrastrukturany döwrebaplaşdyrmak, ykdysadyýetiň we döw
let dolandyryşynyň ähli möhüm ugurlarynda sanly tejribäni ornaşdyrmak,
geçiş döwri üçin işgärleri taýýarlamak bu ykdysadyýeti sanlaşdyrmagyň
esasy konseptual düzgünlerini durmuşa geçirmek üçin zerur çäreleriň do
ly däl sanawydyr.
Öňde goýulan maksatlar we çözülmeli meseleler, intellektual we san
ly dolandyryş ulgamlaryny ornaşdyrmagyň möhüm subutnamasy bolup
durýar.
2018-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow 2019–2025-nji ýyllarda Türkmenistanda
sanly ykdysadyýeti ösdürmek konsepsiýasyny tassyklaýan Karara gol çek
di. Bu resminamada ýurdumyzda maglumat we aragatnaşyk tehnologiýa
ulgamynyň häzirki ýagdaýy, ykdysadyýeti sanlaşdyrmagyň Konsepsiýasy
nyň maksatlary we wezipeleri, ony durmuşa geçirmegiň usullary we meha
nizmleri, kesgitlenen işleriň garaşylýan netijeleri görkezilýär. Konsepsiýa
nyň esasy ýörelgelerini durmuşa geçirmekligini, onuň işewürlik we maýa
goýum işjeňliginiň ösmegine, döwlet dolandyryşynyň öňdebaryjy usulla
ryny ornaşdyrmaga, täze iş ýerleriniň döredilmegine gönükdirilen birnäçe
tapgyrda meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda 2020–2023-nji ýyllar üçin niýet
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lenen ikinji tapgyr durmuşa geçirilýär. Maksatnama ýedi ugurdan amala
aşyrylmalydyr: işgärler we bilim, maglumatlar infrastrukturasy, maglumat
howpsuzlygy, gözleg başarnyklaryny we tehnologik ätiýaçlyklary döret
mek, kadalaşdyryjy düzgünleri girizmek, kiberhowpsuzlyk.
Maksatnamanyň esasy wezipeleri: ýokary tehnologiýaly pudaklary ös
dürmek üçin şert döretmek we ykdysadyýetiň adaty pudaklarynda çäklen
dirmeleriň döremeginiň öňüni almak; milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň
bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak we dünýä bazarynda ähmiýeti
ni güýçlendirmek. Sanly ykdysadyýet konsepsiýasy düşünjesini ykdysady
ösüşiň hereketlendirijisi, sosial ulgamlaryň bilimlerine esaslanýan maglu
mat jemgyýetiniň ösmegine itergi hökmünde kabul edip bolar. Sanly ykdy
sadyýet – kärhananyň ýa-da tutuş ykdysady pudagyň maglumat tehnologi
ýalaryna esaslanýan iş prosesleriniň, dolandyryş we önümçilik usullarynyň
täze modellerine geçmegi.
Sanly maglumatlar möhüm bahaly günsaýyn ösýän ykdysady gymmat
lygy we potensialy diýip görkezip bolýar. Sanly ykdysadyýet senagatyň
tehnologiki ösüşiniň esasy ugrudyr. Häzirki zaman senagat önümçiliginiň
ähli ugurlarynda sanly we kompýuter tehnologiýalaryny ulanýar. Göni gö
zegçiliginden başlap, iş meýilnamalaşdyrylyşyna we iş prosesine çenli ähli
amallar häzirki wagtda sanly maglumatlary we sanly infrastrukturany ulan
mak arkaly amala aşyrylýar. Sanly ykdysadyýetiň ösüşi zähmete, ykdysady
kategoriýa hökmünde, geljege bolan garaýşy üýtgeder. Onlaýn platforma
lary ulanýan ikitaraplaýyn bazarlar, amatly iş modeli hökmünde telekeçile
riň we korporasiýalaryň arasynda ynamy artdyrar. Onlaýn işewürlik inter
net ulgamy arkaly amala aşyrylýar, esasan-da, sanly bazara gatnaşyjylara
edýän täsiri sebäpli işeňňir adamlar we gözlegçiler üçin uly gyzyklanma
döredýär. Onlaýn işewürligi amala aşyrmakda hödürlenýän hyzmatlaryň
dürlüligini we elýeterliligini üpjün etmek, sanly ykdysadyýetiň konsep
siýasynyň ösmegine itergi berýär. Sanly iş prosesleriniň köpüsini onlaýn
geçirmäge synanyşýan kompaniýa diýip atlandyryp bolar. Bu onlaýn kom
paniýanyň esasy iş prosesleriniň dolandyrylyşy, gözegçiligi we derňewi,
has takygy, şertnama gepleşikleri, buhgalteriýa, logistika, amallary hasaba
almak, satyn almalar, işgärleri taýýarlamak, hyzmatdaşlar we müşderiler
bilen gatnaşyklara gözegçilik, tehniki goldaw we başgalar. Maglumat ul
gamlaryndan başga-da kompaniýada degişli medeniýeti tanatmak zerurdyr.
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Bu bilelikde kompaniýany «sanly» edýär, netijeliligini, öndürijiligini we
işewürligiň ösüş potensialyny, häzirki wagtda zerur bolan bäsdeşlik artyk
maçlyklaryny üpjün edýär.
Sanly ykdysadyýetiň ösüşi barada aýdanymyzda, bu düşünjäniň esa
sy oňyn taraplaryna birnäçe ähmiýetli bellikleri goýup bileris. Birinjinden,
sanly ykdysadyýet ýurduň durmuşynyň ähli ugurlarynda umumy globallaş
magy göz öňünde tutýar. Ikinjiden, sanly ykdysadyýet diýseň ýokary bäs
deşlik gurşawydyr. Çalt depginde ösýän sanly ykdysadyýet, ökde hünärli
işgärler we ýokary hilli bilim, durmuşyň täze hili, işewürlik we jemgyýetçi
lik hyzmatlary bolmazdan düşünip bolmaýar. Şonuň üçin sanly ykdysady
ýetiň esasynda senagatyň ösüşi durýar. Sanly üýtgeşmeler täze infrastruk
tura mümkinçiliklerini döretmek arkaly ýurduň energiýa howpsuzlygyny
ýokarlandyrar we hyzmatyň täze ülňüleri sebäpli ilat üçin täze durmuş de
rejesini üpjün eder.
Sanly ykdysadyýetiň köp artykmaçlygy bar. Esasan hem, tölegleriň
bahasyny peseldýär we täze girdeji çeşmelerini açýar. Onlaýn görnüşde,
hyzmatlaryň bahasy adaty ykdysadyýete garanyňda has pesdir (esasan-da,
mahabatyň bahasynyň arzanlanmagy sebäpli), hyzmatlaryň özi hem jemgy
ýetçilik hem-de täjirçilik hyzmatlary üçin has amatly bolýar.
Mundan başga-da, sanly dünýädäki harytlar we hyzmatlar dünýä baza
ryna çalt girip, dünýäniň islendik ýerinde adamlar üçin elýeterli bolup biler.
Teklip edilýän önüm täze garaşmalary ýa-da sarp edijileriň isleglerini ka
nagatlandyrmak üçin derrew üýtgedilip bilner. Sanly ykdysadyýet has köp
dürli maglumatlar bilen baýlaşýan, bilimiň, ylmyň gyzykly ulgamlaryny
üpjün edýär – has çalt, has gowy we has amatly.
Türkmenistan Aragatnaşyk pudagyndaky Sebit Arkalaşygynyň
doly agzasy bolup durýar. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bazar giňişliginiň globallaşmagy we ara
gatnaşyk tehnologiýalarynyň ulanylmagy esasy strategik çeşme hökmünde
maglumatyň ulanylmagyna esaslanýar. Bu nukdaýnazardan, Türkmenistan
ýurtda maglumat we aragatnaşyk ulgamlarynyň işini gowulandyrmakda öza
ra peýdaly hyzmatdaşlygy maksat edinýän Aragatnaşyk Sebit Arkalaşygynyň
agza ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy güýçlendirýär. Munuň aýdyň mysaly bolup,
aragatnaşyk pudagyndaky Sebit Arkalaşygynyň Dolandyryjylarynyň Geňeşi
niň we GDA-nyň agza döwletleriniň maglumat beriş boýunça utgaşdyryjy
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geňeşiniň işleriň ähli ugurlarynda sanlylaşdyrmagyň möhüm meselelerini ara
alyp maslahatlaşýan yzygiderli mejlisleri bolup durýar. Aragatnaşyk ulga
myny hemmetaraplaýyn döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýa etmek, bu
ugurda öňdebaryjy enjamlary we innowasiýalary ornaşdyrmak üçin döwlet
baştutany tarapyndan goýlan meseleleriň çalt çözülmegi netijesinde Türkme
nistanda her bir raýatyň internete girmegi üçin ähli şertleri döredýän ösen
telekommunikasiýa ulgamy bar. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bü
tindünýä internet ulgamynyň elýeterliligi içerki ykdysadyýetiň ösmegine
itergi berer. Sarp edijilere ýokary derejede telekommunikasiýa hyzmatlaryny
bermek, maglumat geçiriş tizligini ýokarlandyrmak üçin paýtagtda we wela
ýatlarda süýümli-optiki kabeller üstünlikli oturdylýar. Bu taslama pudagara
maglumat alyş-çalşyny ep-esli gowulandyrar, täze elektron hyzmatlaryny hö
dürlär. Dürli ugurlarda sanly ykdysadyýetiň birnäçe görnüşleriň eýýäm Türk
menistanda üstünlikli işleýändigini bellemek gerek.
Aragatnaşyk we telekommunikasiýa pudaklarynda 3G, 4G, soň bolsa
5G – ykjam aragatnaşyk, ýokary tizlikli internet we beýleki hyzmatlary
bilen kämilleşdirilmesi meýilleşdirilýär. Taslamanyň durmuşa geçirilmegi
bilen, ýurtda aragatnaşygyň çekilmegi 100 göterim bolar.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sü
ren wezipelerinden ugur alyp, ýurduň karz edaralary elektron bank infrast
rukturasyny ösdürmek boýunça hemmetaraplaýyn işleri üstünlikli durmuşa
geçirýärler, nagt däl tölegleriň mukdaryny ýokarlandyrýarlar, onlaýn hyz
matlaryň kömegi bilen karz berilmeginiň köpelmegi, şeýle hem internet
bank we ykjam bank hyzmatlarynyň işjeň ornaşdyrylmagy arkaly ýurduň
çäginde we daşary ýurtlarda nagt däl tölegleri amala aşyrmak, haryt-pul
gatnaşyklaryny ýönekeýleşdirmek we olaryň howpsuzlygyny üpjün etmek
mümkinçilikleri döreýär.
Durmuşyň ähli ugurlaryny globallaşmagy sanly maglumatlaryň muk
darynyň ýylsaýyn köpelýändigine sebäp boldy. Şeýlelik bilen, IDC Digital
Universe tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, 2020-nji ýylyň ahy
ryna çenli dünýädäki maglumatlaryň mukdary 40 zettabaýta (1021 sekstil
lion) baýta deň bolan maglumat mukdaryny ölçemek birligine mümkinçilik
dörär. Bu geň zat däl, sebäbi häzirki wagtda hakyky durmuşyň ähli proses
leri belli bir derejede sanly formatda düzüldi. Ylalaşyk amallary (tranzaksi
ýalar), emeli hemralardan, datçiklerden, gözegçilik kameralaryndan, ýazgy
enjamlaryndan, sosial ulgamlardan, gözleg talaplaryndan we başga-da köp
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zatlar bularyň hemmesi hakyky ulgamlarda bolup geçýän proseslere has
çuňňur düşünmäge, şeýle hem köp ulanylýan meseleleriň çözgüdini tapma
ga mümkinçilik berýän ummasyz maglumatlaryň çeşmesidir.
Şeýlelikde, diňe bir maglumatlar hakda däl, eýsem. Big Data diýilýän
– uly göwrümli, birmeňzeş, ýokary öndürijilikli we täzeleniş tizligi, şeýle
hem olary gaýtadan işlemegiň dürli usullary bilen häsiýetlendirilýän mag
lumatlar ýygyndysy hakda aýdyp bolar. Big Data maglumatlary gaýtadan
işlemek tehnologiýalary köp ugurlarda has köp ulanylýar we jemgyýetçilik
maddy hal-ýagdaýyny üpjün etmekde möhüm ähmiýete eýe bolan döwlet
sektory hem ýardam berýär.
Sanlaşdyrmak, hilini ýokarlandyrmak we ykdysadyýeti ösdürmek üçin
durmuşyň dürli ugurlarynda sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagydyr,
adam gatyşmazdan gündelik işleri ýerine ýetirmäge we karar bermäge kö
mek edýär. Sanlaşdyrmagyň esasy ugurlaryndan şulary görkezip bolar: yk
dysadyýetiň we önümçiligiň sanlaşdyrylmagy; energetika ulgamynyň we
oba hojalygyň sanlaşdyrylmagy; bilimiň, saglygy goraýyş we telekeçiligiň
sanlaşdyrylmagy; maliýe gurşawyny; zähmeti; şäher ykdysadyýetini; gur
luşygy we ulag aragatnaşygy sanlaşdyrmak; howpsuzlygy; medeniýeti we
ylmyň sanlaşdyrylmagy ýaly ulgamlar degişlidir.
Sanly ykdysadyýet innowasiýa tehnologiýalarynyň kömegi bilen ýü
ze çykan birneme ýaş halkara ykdysady institutdyr. Sanly ykdysadyýetiň
esasy ulgamynyň wezipesi, diňe bir ýurduň geriminde däl-de, eýsem, umu
man alanyňda, global integrasiýada sarp edijiler bilen öndürijileriň özara
gatnaşygydyr. Şoňa laýyklykda, jemi içerki önümiň we zähmet öndürijili
giniň görkezijilerini ýokarlandyrmakdan başlap, iş bilen üpjün etmek, bi
lim, saglygy goraýyş bilen gutarýan köp ugurlary öz içine alýar. Ösen ýurt
laryň derejesine ýetmek, milli ykdysadyýetde sanly ulgamy ornaşdyrmak,
elektron senagaty döretmek, maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalarynyň
gazananlaryna esaslanýan adam potensialyny hemmetaraplaýyn kämilleş
dirmek arkaly ösen ykdysadyýeti döretmek bu sanly ulgamlaryň ägirt uly
tizlikde ýaýran döwründe aýrylmaz meseledir. Bu biziň döwrümiziň talap
laryna laýyklykda gaty möhüm uly göwrümli bölegidir.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz ta
gallalary bilen gazanylan uly üstünlikler, Türkmenistan halkynyň ruhy we
medeni taýdan baýlaşmagy bilen täze ykdysady we syýasy serhetlere giren
digini görkezýär.
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NEBITGAZ PUDAGYNDA
«AKYLLY GUÝY» ULGAMYNY DÖRETMEGIŇ
KÄBIR MESELELERI
Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary häzirki zaman jemgyýeti
niň alyp barýan işiniň köp ugurlarynda öz ornuny tapdy. Emma kompýuter
tehnologiýasynyň özünde hem çylşyrymly meseleleri çözmegi talap edýän
ugurlar emele geldi. Bu ugurlar intellektual ulgamlary, emeli akyl (aň), eks
pert ulgamlary ýaly meselelere seredýärler.
Ekspert ulgamlary bu täze ylmy ugur bolan emeli akylyň (aň) ilkinji
«önümidir». Mundan öň abstrakt bolup görünýän «intellektual ulgamlary»
adalganyň özi bolsa öz tejribelik ähmiýetine eýe boldy.
Intellektual ulgamlary islendik ugurda we pudakda meseleleri ada
ty usul bilen çözmekden innowasion tehnologiýalar arkaly çözmeklige
eltýän tehnologiýadyr. Has takyk aýdylanda, intellektual ulgamy (iňlis
çe intelligent system) bu adaty döredijilik diýlip hasaplanylýan we anyk
predmet ugruna degişli bolan meseleleri çözmäge ukyply bolan tehniki
ýa-da programma gurşawydyr. Diýmek, islendik ugurda meseleleri çöz
megi awtomatlaşdyrmak we çözgüt kabul etmegiň hilini gowulandyrmak
hem-de köp duş gelýän ýalňyşlyklary aradan aýyrmak maksady bilen şol
ugur üçin intellektual ulgamyny işläp düzmek we ornaşdyrmak derwaýys
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meseleleriň biri bolup durýar. Şeýle intellektual ulgamlaryň mysallary
ny lukmançylykda, bioinformatikada, robototehnikada, senagatyň dürli
ugurlarynda görmek bolýar. Bu işimizde intellektual ulgamlary nebitgaz
ulgamynda has netijeli peýdalanmak mümkinçiligine serederis.
Dünýä ykdysadyýeti üçin iň ähmiýetli resurslaryň biri bu nebitdir, ýurt
laryň köpüsi öz ykdysadyýetini gazyp alnan ýa-da satyn alnan nebitiň muk
daryndan ugur alyp ýöredýärler. Nebit senagatynyň başlangyjy guýulardan
nebitiň gazylyp alynmagy. Häzirki wagtda guýulary netijeli özleşdirmek,
gerekli parametrlere gözegçilik etmek, şeýle hem guýynyň işini dolandyr
mak üçin intellektual dolandyryş ulgamlaryny peýdalanýarlar.
Nebiti gazyp almagyň «akylly guýularyň» mysalyndaky intellektual
ulgamyna seredip göreliň. Islendik intellektual ulgam öz içine bilim goru
ny, meseläni çözýän ulgamy we intellektual interfeýsi alýar. Intellektual ul
gamy diňe dolandyryş işleri amala aşyrman, eýsem belli bir derejede dolan
dyrylýan obýektiň ýagdaýyna we işine «baha bermegi» hem başarmalydyr.
«Akylly guýy» intellektual ulgamyny üstünlikli gurnamak üçin şol düzüm
bölekleri anyk kesgitlemek zerurdyr.
«Akylly guýy» ulgamyny işläp düzmek meselesi bilen birnäçe meşhur
nebit kompaniýalary meşgul boldular. Şol kompaniýalaryň her biri «akylly
guýyny» gurmak meselesinde öz tejribeligini toplady, emma bu ýerde umu
my ýagdaýlar barada aýtmak ýerliklidir.
«Akylly guýy» tehnologiýasy ulanylanda guýynyň içindäki awtomat
laşdyrylan enjamlar peýdalanylýar, bu enjamlar nebiti gazyp almagyň ýa-da
plastyň içinde suwuklygy sorup çekmegiň parametrleri baradaky magluma
ty yzygiderli toplamagy hem-de ýokary geçirmegi hakyky wagt düzgünin
de amala aşyrýar.
«Akylly guýy» tehnologiýasy taslamanyň ykdysady we ekologiýa ta
raplaryny amatly edýär, sebäbi içki senagat infrastrukturanyň göwrümle
riniň kiçelmegine getirýär hem-de ýerasty baýlyklary goramak ugrundaky
kanunçylygyň talaplary berjaý edilmegi üpjün edilýär.
«Akylly guýulary» peýdalanylýan önümçiliklerde nebit gazyp alma
gyň we plasta suwlary sorup çekmegiň depginleri, suwlanmak we basyş ýa
ly parametrleriň yzygiderli monitoringine uly üns berilýär. Bu maglumatlar
gazyp almagyň netijeliligini we guýularyň işiniň amatlylygyny seljermek
üçin zerur bolup durýar.
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1-nji surat. Akylly guýudaky ölçeg kanallary

Guýynyň içindäki ölçemeler temperatura, basyş, dykyzlyk, debit we
ş.m. ýaly maglumatlaryň giň toplumyny üpjün edip bilýär. Nebiti gazyp
almagyň we ony garyndylardan arassalamagyň tutuş tehnologiki prosesiň
zerur parametrlerini monitoring etmek üçin hem-de guýynyň içki enjamla
ryna dolandyryş täsirlerini işläp düzmek üçin guýy özleşdirilende ony met
rologiki taýdan enjamlaşdyrylýar. Munuň üçin temperaturanyň, basyşyň,
sarp edijiligiň we derejeligiň ölçeg kanallary peýdalanylýar. Şol kanallarda
haýsy-da bir parametr ýol bererli ölçegden daşyna çykanda signalizasiýa
funksiýalary peýdalanylýar.

2-nji surat. Akylly guýy hereketde
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Temperaturany ölçemek kanaly öz düzüminde has takyk bolan ilkinji
temperatura özgerdijini, platinadan bolan garşylygyň termo özgerdijisini
saklaýar. Özgerdijiden bolan signal temperaturanyň intellektual datçigine
barýar, soňkynyň düzümine bolsa sanly-analog özgerdiji girýär.
Prosesi amatlyşdyrmak üçin guýynyň içindäki basyşa gözegçilik et
mek hem gerekdir, munuň üçin artyk basyşyň özgerdijileri ulanylýar, basy
şyň ýol bererli ýokarky we aşaky çäklerden geçilende signalizasiýa işleýär
hem-de maglumat operatora geçirilýär. Operator guýudaky prosesora yzy
giderli gözegçilik edýär hem-de zerurlyk ýüze çykanda nebiti gazyp almak
prosesini dogrulamak üçin dürli guýudaky enjamlara (klapanlara, sorujyla
ra) täsir edip bilýär.
Mundan başga-da, plasta suwy sorup çekmek parametrine hem uly üns
berilýändir. Şeýle parametre gözegçilik etmek üçin sarp edijiligi ölçeýjileri
ýa-da suwuklyk hasaplaýjylary peýdalanýarlar. Bu parametrden başga has
wajyp biri bardyr – gazylyp alynýan nebitiň mukdary. Sarp edijiligi ölçeýji
leri tutuş guýy boýunça öňünden bellenilen aralyklardan goýarlar. Gazylyp
alynýan nebitiň tutuş ýoly boýunça onuň akyp ýitmegini kesgitlemek üçin
gönümel guýynyň özünde hem-de ýokarda goýlan sarp edijiligi ölçeýjiler
däki maglumatlary deňeşdirýärler.
Nebit gazylyp alynýan guýularyň metrologik enjamlar bilen sowatly
enjamlaşdyrylmagy gazylyp alynýan nebitiň mukdaryny we tutuş hemme
enjamlaryň işleýiş möhletini artdyrmaga, hem-de guýa her aralyklaýyn gel
ýän akyma netijeli monitoring we gözegçilik etmek arkaly heläkçilik ýag
daýlaryň emele gelmek howpuny peseltmäge mümkinçilik berýär.
Intellektual ulgamlaryň ýokary depginler bilen ösmegi «akylly guýy»
tehnologiýasynyň hem düýpli kämilleşmegine getirýär, bu ulgamlaryň in
nowasion tehnologiýalaryň bir halkasy çykyş etmegi bolsa, adamyň dürli
ugurdaky we pudakdaky döredijiligine we önümçiligine geljekde düýpden
başgaça seretmegi talap edýär.
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TEST SAHYPALARYNY TANAÝAN
TEHNOLOGIÝANY IŞLÄP TAÝÝARLAMAK
Bilim ulgamynyň işiniň döwrelaýyk guramagy, kemala gelýän ýaş
nesliň bilim, terbiýe, ylym, hünär almak meselesiniň oňyn çözülmegi, bu
ugurda durmuşa geçirilyän düýpli özgertmeleriň täze taryhy eýýamyň täze
çe pikirlenýän, ylym-bilimden ýüki ýetik, döwrüň ösen tehnologiýalaryna
erkin erk etmegi başarýan, zähmete ukyply we döwrebap düşünjeli ýaşlary
terbiýeläp ýetişdirmek ugrunda Hormatly Prezidentimiziň bilim maksatna
malaryny we meýilnamalaryny gyşarnyksyz durmuşa geçirmäge gönükdi
rilmegi, ilkinji nobatda nesil terbiyesiniň düýpli jemgyýetçilik bähbitlerini
göz öňünde tutýar.
Bilim bermek, bilimi barlamak wajyp wezipeleriň biri bolup durýar.
Hormatly Prezidentimiziň aladasy bilen ýurdumyzda kompýuter tehnologi
ýalary giňden ornaşdyrylýar. Häzirki wagtda bilim bermegiň, ony barlama
gyň dürli tehnologiýalary bardyr. Kompýuter tehnologiýalarynyň giňden
ýaýramagy bu tehnologiýalary awtomatlaşdyrmagy mümkin edýär. Bu işi
mizde dürli ugurlar boýunça bilimi barlamak, barlagyň esasynda netije we
hasabat çykarmak işini programma üpjünçiligi arkaly awtomatlaşdyrmak
meselesine seredilýär. Awtomatlaşdyrylan testirleýji programmasynyň üsti
bilen mugallymlar tarapyndan berilýän bilimi, sapakdan daşary berkitmäge
mümkinçilik berýär.
Häzirki wagtda ýurdumyzda köp dersler boýunça bäsleşikler geçiril
ýär. Bu bäsleşikler, köplenç, dürli görnüşde geçirilýär, ýagny test, sorag-jo
gap, synag we ş.m.
Köp ýagdaýlarda bäsleşikleri geçirmeklik hem-de olaryň netijelerini
jemlemek, köne däp bolup gelýän usulda amala aşyrylýar. Bu usullar, köp
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lenç, köp wagt we adam sanyny talap edýär. Seredýän işimizde şol ýetmez
çilikleri aradan aýyrmak üçin bäsleşikleriň netijelerini awtomatlaşdyrylan
ýagdaýda jemläp berýän programmasy hödürlenýär. Ilki bilen bu program
manyň işine düşünmek üçin, häzirki wagtda bäsleşikleri geçirmegiň käbir
düzgünlerine seredeliň.
Mysal hökmünde daşary ýurt dili (iňlis dili) dersine seredeliň.
Bu düzgünde bäsleşige gatnaşýan talyplara birnäçe soraglar berilýär.
Berlen soraglary ýerine ýetirmek üçin belli bir wagt kesgitlenilýär. Şol
wagtyň dowamynda talyplar öz başarnygyndan soraglaryň dogry jogapla
ryny belleýärler. Soňra talybyň her beren soraglarynyň jogabyna bal kes
gitleýärler. Talyba berilýän her soraga 1 bal berilýär. Soňra talybyň ähli
gazanan ballary goşulyp, onuň jemi çykarylyp bellenilýär. Netijede, haýsy
ýokary okuw mekdebiniň talyby köp bal gazanan bolsa şoňa göräde ýeňijä
ýer kesgitlenilýär.
Testleriň jogaplaryny barlamak üçin köp halatda, bir test sahypasynyň
jogabyny kesgitlemek üçin 5–10 minut sarp edilýär. Köplenç, barlanylan
testiň netijelerinde ýalňyşlyk hem goýberilýär.
Bäsleşigiň netijeleri boýunça birnäçe resminamalar we onuň içindä
ki tablisalar döredilýär. Ýagny ähli gatnaşyjylaryň toplan ballaryny jem
läp jemleýji tablisa döredilýär we şol ballara laýyklykda orunlar goýulýar.
Soňra orunlara eýe bolan talyplar aýratyn saýlanylyp, orunlary boýunça
yzygiderlilikde ýerleşdirilýär we beýanda görkezilýär. Okuw mekdepleriň
arasynda hem ýeňijileri kesgitlemek üçin ähli talyplaryň ballary hasapla
nyp, okuw mekdepleriň jemi ballary kesgitlenilýär, şol balara görä okuw
mekdepleriň arasynda haýsy biri 1-nji, 2-nji we 3-nji orunlara eýe bolandy
gy kesgitlenilýär.
Görkezilen resminamalary taýýarlamak üçin belli bir derejede wagt
sarp edilýär, ol gatnaşýanlaryň sanyna hem bagly bolup durýar, ýagny gat
naşýanlaryň sany 50-den gowrak bolanda muňa 2 sagat töweregi zerur bo
lup durmagy mümkin.
Netijede, talyplaryň testleriniň jogaplaryny barlap netije çykarmak
üçin sarp edilýän wagt, talyplara soraglary çözmek üçin berilýän wagtdan
2–3 esse köp bolýar.
Bu meseläni çözmek üçin testleri kompýuter arkaly geçirip bolardy.
Emma testden geçýänleriň sany juda köp bolanda we kompýuterleriň sany
çäkli bolsa, onda bu usul ýerlikli bolmaýar.
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Şol sebäpli işimizde başga usul teklip edilýär. Bu usul dürli sorag sahy
palaryny taýýarlap testden geçýänlere paýlamak hem-de olaryň ýany bilen
jogap sahypalaryny bermekden ybarat. Jogap sahypasynda her bir soragyň
san belgisiniň gapdalynda reňklemek üçin sanlary test jogaplaryň sanyna
deň bolan gönüburçluklar ýerleşdirilen. Testden geçýän dogry jogabyň aşa
gyndaky gönüburçlugy reňkleýär. Şeýlelik bilen sahypada öz adyny goýup
we hemme soraglaryň jogaplaryny reňkläp çykyp ol öz sorag sahypasyny
eminler toparyna tabşyrýar. Işimde döredilen programma üpjünçiligi reňk
lenen gönüburçluklary dogry jogaplar bilen deňeşdirip çykýar, onuň dogry
jogap beren soraglarynyň sanyny kesgitleýär we testden geçýäniň netijesini
çykarýar. Häzirki wagtda bu tehnologiýany peýdalanýan gymmat bahaly
tets ulgamlary ýörite tehnikany peýdalanýarlar, ol tehnikanyň programma
üpjünçiligini köp ýagdaýda üýtgedip bolmaýar hem-de diňe öňden goýlan
parametrler boýunça test geçirip bolýar. programma üpjünçiligim aşakdaky
täze mümkinçilikleri saklaýar:
• programma gönüburçluklary reňklemegiň görnüşine bagly däl, ýagny
galam, ruçka, olaryň reňki test sahypalaryň tanalmagyna täsir etmeýär;
• programma testirlemegiň käbir parametrlerine giň çemeleşýär, ýagny
ol dogry jogaplaryň sanyny birden köp artdyrmaga mümkinçilik berýär;
• testden geçýäniň her soraga jogap bermeginiň taryhy log faýlyny
döredýär;
• testiň hasabatyny döredýär we ony elýeterli Word resminamasyna
geçirip ýatda saklamagy mümkin edýär.
Işiň ähmiýeti örän ýokarydyr hasap etmek bolar, sebäbi bu işde dür
li derslerden testleri iň az serişdeleri peýdalanyp geçirmek mümkinçiligi
döredilýär. Hakykatda uniwersal çözgüt hödürlenýär. Test sahypasy test
soraglarynyň görnüşine, dogry jogaplarynyň sanyna garaşsyz däl bolmak
bilen, 100-den gowrak test bermegi mümkin edýär. Döredilen programma
bolsa test sahypalary tiz tanamagy we hasabat çykarmagy amala aşyrmak
bilen, bir wagtda örän köp sanly testden geçýänleriň testirlenmesini üpjün
edip bilýär.
Şeýlelik bilen Delphi programmirleme dilinde döredilen programma
üpjünçiligi işlenip düzüldi. Programma skanirlenen test sahypalaryny sel
jerýär. Bu test sahypalarynda testiň soragynyň belgisiniň gapdalynda bir
setirde 4 sany jogabyň gönüburçluklary ýerleşdirilýär. Teste jogap berýän
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adam dogry hasaplaýan gönüburçlugyny reňkleýär. Şeýlelik bilen dogry
jogaplaryň sanyny kesgitlemek üçin şol reňklenen gönüburçluklary dogry
jogaplar bilen deňeşdirmek gerek.
Döredilen programma test sahypalaryny okap, özbaşdak ýagdaýda reňk
lenen gönüburçluklary kesgitlemegi we olaryň belgilerini taýýar edilen dogry
jogaplaryň sanawy bilen deňeşdirip, netijäni aýry faýlda hem-de maglumat
gorunda hasabat görnüşinde ýatda saklamaga mümkinsilik berýär.
Programma gönüburçluklary reňklemegiň usulyna we reňkine garaş
syz işleýär we bir test sahypasyny 1 sekundyň dowamynda doly tanamagy
mümkin edýär.
Programma işlenip düzülende Delphi programmirleme dili, Access
maglumat gorunyň tablisalary, SQL dili hem-de ADO tehnologiýasy ula
nyldy. Aşakdaky suratda döredilen programmanyň baş penjiresi görkezilen
(1-nji surat).

1-nji surat. Programmanyň baş penjiresi
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Programmanyň esasy menýusynyň kömegi bilen skanirlenen test sa
hypalar programma ýüklenilýär we sanawda görkezilýär. Eger test sa
hypalaryna şifr berlen bolsa, onda programmanyň üsti bilen şol şifrleriň
hakyky eýelerini kesgitläp bolýar. «Testi tanamak» düwmesini basmak
bilen sanawda görkezilen test sahypalaryň suratlary ýeke-ýekeden örän
gysga wagtyň dowamynda tanalyp, dogry we nädogry jogaplaryň sany
kesgitlenilýär.
Barlanylan netijeler Testler bukjasynda haýsy derse degişli bolsa şol
bukjanyň içinde şol günki sene bilen *.log faýl görnüşinde ýatda sakla
nylýar. Ol faýlyň içinde gatnaşyjynyň işini tabşyran wagty hem-de hem
me alan ballary aýratyn setirde görkezilýär, dogry jogaba 1 bal berilýär.
Eger jogap nädogry bolsa ýa-da jogap berilmedik bolsa onda oňa bal
berilmeýär.
Alnan netijeler boýunça maglumat gory döredilýär, orunlar özbaşdak
ballara we wagta laýyklykda berilýär we Word programmasyna hasabat çy
karylýar (2-nji surat).

2-nji surat. Netijeleri jemlemek we tertipleşdirmek
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Orunlar boýunça tertipleşdirmek düwmesine basylanda ähli gatnaşy
jylar öz ballaryna laýyklykda tertipleşdirilýär hem-de orunlaryň sanyna la
ýyklykda iň ýokary bal toplanlara orunlar berilýär. Eger ballar deň bolsa,
onda olaryň tamamlan wagtyna seredilýär.
Test sahypalaryny tanaýan tehnologiýany işläp taýýarlamak program
masynyň netijesinde amala aşyrylan esasy wezipeler:
• derse gatnaşýanlary we olaryň okuw mekdeplerini, bäsleşikde beril
ýän orunlaryň derejelerini, olaryň sanyny hasaba alýan maglumat gorlary
ny ýöretmek;
• bäsleşikde berilýän dersiň soraglaryny tertipleşdirmek;
• derse gatnaşýanlaryň bellän jogaplaryny özbaşdak goýbermek we
olaryň jogaplaryny almak;
• alan jogaplary dogry jogaplar bilen deňeşdirip, derse gatnaşýanyň
dogry we nädogry jogaplarynyň hasabatyny ýöredip, oňa baha bermek;
• alnan we işlenilen maglumatlary gora salmak we netijeleri tertipleş
dirmek, gatnaşýanlary orunlar boýunça ýerleşdirmek;
• netijeleri islendik tekst redaktorynda hasabat görnüşinde çykarmak.
Döredilen programma toplumy ulanmak aşakdaky netijeler gazanyldy:
• bäsleşigi gurnalmagy we geçirilmegi awtomatik ýagdaýa getirildi;
• bäsleşigi geçirmek üçin sarp edilýän wagt azalýar;
• bäsleşigi geçirýän we oňa gözegçilik edýän toparyň işi kadalaşdyrylýar;
• bäsleşigiň işi maglumatlar goruna awtomatik elektron görnüşinde gi
rizilýär;
• ulgam maglumatlary tertipleşdirmegi, ýatda saklamagy (Arhiw) we
gerekli görnüşde çap etmäge mümkinçilik berýär.
Işlenip düzülen programma toplumy islendik derslerde geçirmekde
peýdalanyp, örän gowy netijeleri görkezmegi başardy. Ýagny bäsleşige
gatnaşyjylaryň bellän jogaplaryny barlap, şol testleriň netijesinde her gat
naşyja bal berip, kesgitlenen orun sanlaryna laýyklykda ýeňijileri kesgitläp,
olary Word resminamasyna çap edýär we netijeleri maglumat gorunda sak
laýar. Umuman gatnaşyjy bolan ders bäsleşigiň netijelerini programma 1
minutda çykarmagy başardy. Adatça, programma ulanmazdan munuň üçin
30–45 min gerek bolýar. Programma üçin Intellektual eýeçilik boýunça
döwlet gullugyndan degişli şahadatnamalar alyndy.
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B. Mämmedow,
Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň okuw işleri boýunça
prorektory, tehniki ylymlaryň kandidaty
G. Azalowa,
Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň
«Diller» kafedrasynyň mugallymy
M. Amanow,
Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň
«Nebit we gaz guýularyny burawlamak»
kafedrasynyň uly mugallymy
YKDYSADYÝETIMIZI SANlyLAŞDYRMAKDA WE
ONY ÖSDÜRMEKDE 3D MAHABAtYŇ ÄHMIÝETI
Hormatly Prezidentimiziň «Ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda dur
muş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» milli ykdysadyýetimi
ziň bäsdeşlige ukyplylygyny pugtalandyrmaga, ilatyň durmuş derejesiniň
ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Hormatly Prezidentimiziň sanly ulgama
geçmek, ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek, daşary ýurtlardan getirilýän
harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek we eksporta iberil
ýän harytlaryň möçberini artdyrmak boýunça kabul edilen maksatnamala
ryň üstünlikli durmuşa geçirilýär.
Häzirki elektron asyrda ähli ugurlarda bolşy ýaly, ykdysadyýetimizdede hem uly innowasion ösüşler gazanylýar. Ähli ösen ýurtlarda ykdysady
ösüşiň özeninde mahabatyň ýokary depginli alnyp barylýandygy ählimize
mälim bolsa gerek. Mahabat – ykdysady ösüşiň gözbaşy bolup, häzirki dö
würde onuň hem birnäçe innowasion görnüşleri jemgyýetde uly gyzyklan
ma döredýär. Geçmişde biz mahabata diňe filmleri görýän pursadymyzdaky
arakesmelerde gabat gelýän bolsak, häzirki tehnologiýa asyrda biz maha
bata ähli ýerlerde gabat gelýäris: ýollarda, binalarda, internet ulgamynda,
radioda we telewideniýede, ulanýan ähli enjamlarymyzda.
Bu günki gün mahabat täze many-mazmuna eýe boldy. Öň mahabat
adamlary irizýän bolsa, häzirki döwürde ol täze öwüşgine beslendi, jem
gyýetde mahabaty adamlar mahabatdygyny bilmezden kabul edýärler. Bu
mahabaty psihologiýa nukdaýnazardan doly işlenilip düzülmeginiň netije
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sidir. Mahabatyň gazet-žurnallaryň sahypalarynda, awtoulaglarda bolmagy,
mahabatda gyzyklanma döredýän film ýa-da multfilm gahrymanlarynyň şe
killeri bilen ulanylmagy, häzirki döwrüň dünýä meşhur aýdymçylaryň, ar
tistleriň hem bu işe gatnaşmagy oňa bolan gyzyklanmany ýokarlandyrýar.
Ähli ugurlaryň ösüşi mahabat bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.
Mahabat – biziň günlerimizde örän uly gyzyklanma döredip, jemgyýetde
birnäçe mahabat guramalarynyň, ýagny hususy kärhanalaryň hem döredil
megine getirdi. Bu bolsa jemgyýetiň durmuşyny ykdysady taýdan ýokar
landyrmaga itergi beriji güýç bolup hyzmat edýär. Mahabat bizi daş-tö
weregimizi gurşaýan ähli zatlarda bar. Sarp edijä ýetirilen ähli harytlaryň
özünde mahabatyň bolmagy indiki satyn alynjak harydy mahabatlandyrýar
diýsek ýalňyş bolmasa gerek.
Sanly ykdysadyýeti durmuşa geçirýän döwrümizde mahabat işine hem
kämilleşme mahsusdyr. Mahabatyň ähli görnüşlerinde täze innowasion
usullary oýlap tapmak, täze görnüşlerini işläp düzmek we durmuşa geçir
mek ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň ilerlemegine getirer.
Ýurdumyzyň habar beriş serişdelerinde mahabatlaryň ähli görnüşleri
ulanylýar. Wideoşekilli, telewizion ekranynyň aşagyndan geçýän ýazgy
lar, peýda bolýan ýazgyly mahabatlar, radio mahabatlar yzygiderli berilýär.
Ýol geçelgelerinde gurnalan tabloid görnüşdäki mahabatlar, belent ýaşaýyş
jaýlarynyň diwarlarynda hem asylyp goýulýan uly gabaraly monitorlar mu
ňa mysaldyr.
Mahabat – döwrüň hereketlendiriji güýji bolmak bilen, ol hususy te
lekeçilikde hem giňden peýdalanylýar. Döwletimizde mahabat ulgamynyň
has kämilleşýändigini, giň gerimler bilen ýaýbaňlanýandygyny gözel Di
ýarymyzyň ähli binalardyr söwda merkezlerinde, köçelerde görmek bolýar.
Her bir ýurduň mahabat bazarynyň görkezijisi ol ýurduň ykdysadyýetiniň,
ilatyň adam başyna girdejisiniň, alyjylyk mümkinçiliginiň derejesiniň gör
kezijisidir. Telekeçiligi, şeýle hem ähli pudaklary ösdürmekde mahabatyň
hem kämilleşmegi zerur şertdir.
Hormatly Prezidentimiziň 2019–2025-nji ýyllar aralygynda sanly yk
dysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde
ýurdumyzda ähli pudaklary hem-de olaryň döwlet tarapyndan dolandyryly
şyny tehnologik taýdan özgertmek boýunça giň möçberli işler alnyp baryl
ýar. Bu Konsepsiýa häzirki zaman şertlerinde innowasion tehnologiýalaryň
450

üstünlikli peýdalanylmagynyň uzakmöhletleýin geljegini nazara alyp, ýur
dumyzyň gülläp ösmegi üçin berk binýady üpjün edýän durnukly ykdysady
ösüşiň aýrylmaz bir bölegi bolar.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda bazar ykdysa
dy gatnaşyklaryna ynamly girýän ýurdumyzyň baý tebigatyny, ykdysady
mümkinçiliklerini, medeni, syýahatçylyk we sport ulgamlaryny mahabat
landyrmak babatda dürli mahabat çäreleriniň häzirki günlerimizde uly dep
ginler bilen amala aşyrylýandygyna bu ugurda alnyp barylýan işler şaýatlyk
edýär. Hormatly Prezidentimiziň içeri we daşary syýasatynyň düýp özeni
türkmen halkynyň abadan ýaşaýşyny üpjün etmekden, dünýä ýurtlary bilen
dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakdan, ýer ýüzünde pa
rahatçylygy goramakdan ybaratdyr.
Ata Watanymyz Türkmenistan daşary ýurtlar bilen ykdysady gatnaşyk
lary hem alyp barýar. Munuň özi dünýä milletleri bilen merdana halkymy
zyň ähli babatda dostlukly gatnaşyklary ýola goýýandygyndan nyşandyr.
Dünýä döwletleri bilen biziň ýurdumyzyň gatnaşyklary, ilkinji nobatda, sy
ýahatçylyk pudagy bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Sebäbi iki döwletiň
arasynda gatnaşyk syýahat etmek bilen, ýurt bilen tanyşlykdan başlanýar.
Ýurduň däp-dessurlary, taryhy, dili we medeniýeti bilen tanyşmak ugrun
daky köpri syýahatçylykdyr.
Syýahatçylyk işewürligi telekeçilik işiniň özboluşly görnüşleriniň
biri bolup, onuň mahabatsyz ösmegini göz öňüne getirmek asla müm
kin däldir. Syýahatçylyk pudagynyň ösdürilmegi ykdysady ösüşimiz bi
len aýrylmaz baglanyşykly bolup durýar. Syýahatçylyk pudagyny sanly
ykdysadyýetiň üsti bilen mahabatlandyrmak häzirki döwrüň iň möhüm
işleriniň biridir. Syýahatçylygy sanly ykdysadyýetimiziň üsti bilen ma
habatlandyrmak babatynda 3D görnüşli (grafik aly) mahabady durmuşa
geçirmek ykdysadyýetimizi ösdürmekde uly goşant bolar. Syýahatçylyk
pudagynda mahabatlandyrmak isleýän ýerlerimizi (myhmanhanalar, me
deni dynç alyş ojaklar, taryhy ýadygärlikler, söwda we dynç alyş merkez
ler) 3D görnüşe geçirmek mümkindir.
Myhmanhanalara, syýahatçylyk agentliklerine, syýahat operatorlara
we ýolbeletlere müşderileriň ünsüni çekmek, gyzyklanma döretmek üçin
mahabatyň täze görnüşleri zerurdyr. Mahabat işini kämilleşdirip, ony sanly
ykdysadyýete gabat gelmegini gazanmak maksady bilen, dünýäniň iň ösen
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döwletleri bilen bir hatarda bu ugurda alnyp barylýan işleri özgertmek uly
peýda getirer. Şu nukdaýnazardan 3D görnüşdäki mahabaty ýerlikli ulan
mak, galyberse-de 3D görnüşdäki mahabata öz milliligimizi siňdirip, oňa
bedewlerimiziň, halylarymyzdaky we el keşdelerimizdäki milli nagyşlary
myzyň, şaý-seplerimiziň, tebigy baýlyklarymyzyň, ösümliklerimiziň şekil
lerini (suratlaryny) goşup ulanylmagy bu ugurda uly ösüşleri gazanyljak
dygy ikuçsyzdyr.
Bu ugurda ösen döwletleriň mahabat bileleşiklerinden tejribe almak
has netijeli bolar. Häzirki elektron asyrda mahabat dürli görnüşlere bölünip,
olar duş gelýän ýerlerine göra birnäçe böleklerden ybarat, olar: promoak
siýalar, degustasiýa (datmak), sowgatlar (satyn alan zatlar üçin), sempling,
spreýing, duralgalarda, otlylarda, awtoulaglarda, awtobuslarda, ýük ma
şynlarda mahabat (bilbord), içerki mahabat (öýlerde, girelgelerde, liftlaryň
gapylarynda, ýörite mahabat burçlarynda, poçta gutularynyň ýüzünde), ae
roportlarda (uçarlarda), otly stansiýalarda, söwda we biznes merkezlerinde.
Ýokarda agzalan mahabatyň ähli görnüşlerinde sarp edijiniň gyzyk
lanmasyny gazanmak üçin 3D görnüşindäki mahabaty ulanmaklygy ýola
goýmak, esasy şertleriň biridir. 3D görnüşindäki mahabaty ýola goýmak il
kinji nobatda, bu ugurda döredijilikli işlemegi talap edýär. 3D görnüşindäki
mahabat şekilleriň, sesiň, reňkiň, hereketleriň utgaşmalary bilen duýga täsir
edip, köpçülikleýin ünsi çekmegiň ýokary derejesini gazanmaga ýardam
edýär, şeýle hem bahanyň ýokarlanmagyna getirer. Şeýle görnüşdäki ma
habaty diňe ýollarda, duralgalarda ulanmak bilen çäklenmän, eýsem olary
jemgyýetiň köp ýygnanýan ýerlerinde (teatr, restoran, uçar menzili, demir
ýol menzili, hassahanalar, dermanhanalar, dükanlar, seýilgähler) ulanmak
hem bolar.
3D görnüşindäki mahabatyň ýönekeý mahabatlardan tapawutly ýeri,
ony dürli çyralar, şekilleriň hereketlenmegi arkaly ulanmak mümkinçiligi
dir. Mundan başga-da bu görnüşdäki mahabaty sanly ykdysadyýetde ulan
mak ykdysadyýetimiziň ýokarlanmagyna uly täsir berjekdigi ikuçsuzdyr.
3D mahabaty – bu suraty tekiz gatlagyň ýüzüne geçirmegiň täze we gyzyk
ly görnüşleriniň biri bolmak bilen, ol öňden öwrenilen görüş arkaly kabul
etmäniň çäginden çykmaga mümkinçilik berýär.
Häzirki wagtda bütin dünýäde mahabat üçin üç effektden ybarat bolan
grafikanyň görnüşleri giňden ulanylýar. 3D görnüşdäki mahabatyň netijeli
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ligi örän ýokary, sebäbi bu görnüşdäki mahabat adamlaryň aglaba böleginiň
ünsüni çekmegi başarýar, onuň üstesine-de ol mahabaty adamlar el telefon
laryna surata alarlar we tanyş-bilişleriň gürrüň bermäge howlugarlar. Bu
bolsa öran gymmatlydyr, sebäbi biziň günlerimizde adamlary bir zat bilen
geň galdyrmak kyn düşýär. Çünki birnäçe ýönekeý mahabatlar öz çykda
jysyny ödemän, girdeji getirmän, gyzyklanma döredip başarmaýarlar. Di
ňe gyzykly, täzeçil hem-de üýtgeşik täsin zatlar geň galdyryp, gyzyklanma
döredip biler. 3D görnüş bolsa edil şol talaplara doly gabat gelýär. Mahabat
görnüşinde 3D grafikany degişli önümiň satylýan ýerlerinde (mysal üçin,
ýerde ýa-da ýolda asfaltyň ýüzünde) ýerleşdirip ulanyp bolar. Mahabatda
3D tehnologiýanyň ulanylmagy dünýäde maglumat tehnologiýasynyň ösü
şüniň täze basgançagydyr. Bu bolsa iň öňdebaryjy döwrebap usul bolmak
bilen, sesi meňzedip gaýtalamak we görüş arkaly duýgyny döredip bilmek
ukyby bilen şertlenendir.
Adam beýnisi dünýäni giňişlik görnüşinde, esasan-da, 3 ölçegde ka
bul edýär. Ýagny kabul ediş ýekeje nokada gönükdirilen, şekil iki gözüň
aralygyndaky uzaklygyň esasynda kemala gelip 3D görnüş döreýär. 3D
görnüşdäki şekili emele getirmek üçin 2 kameradan ýazgy etmek usuly
ulanylýar. Bu bolsa marketing ulgamynda mahabatlarda öz ornuny tap
ýar. Köne usullar bilen adamlaryň ünsüni çekmek öran kyn düşýändigi
sebäpli, mahabaty haýsy görnüşde zerur bolsa (habar beriji, ynandyryjy,
ýatladyjy, maslahat beriji) 3D görnüşe geçirmek mümkindir. 3D maha
batyň esasy maksady sarp edijä hödürlenilýän önümi ýa hyzmat barada
maglumat bermek arkaly önüme bolan islegi döretmek hem-de girdejini
artdyrmak bolup durýar. 3D görnüşdäki mahabat dürli görnüşlerde ula
nylýar: sowgatlyk önümlerde, firmalaryň içki bezeg işlerinde, daşarky
mahabatlarda we beýlekilerde. 3D görnüşdäki mahabatyň iň esasy aýra
tynlygy, onuň uzak wagtlap durkuny ýitirmän, hyzmat etmeginde, ýatda
galyjylygynda, täzeçil görnüşde hem-de onuň elmydama ýokary üns mer
kezinde galmagyndadyr. Bu görnüşdäki mahabat bäsdeşlige ukyply önü
me bolan islegi ýokarlandyrmak we müşderileriň ugrundaky bäsdeşlikde
ilkinjileriň hatarynda bolmaklyga uly itergi berer.
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J. Berdiýewa,
Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň
«Fizika we elektronika» kafedrasynyň
uly mugallymy, tehniki ylymlarynyň kandidaty
M. Öwlýägulowa,
Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň
«Fizika we elektronika» kafedrasynyň uly mugallymy
M. Berdiýewa,
Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň
«Himiýa» fakultetiniň talyby
YKDYSADY TAÝDAN TYGŞYTLY
ÖNÜMÇILIGI ÝOLA GOÝMAK
Ägirt uly mineral tebigy baýlyklara eýe bolan Türkmenistan milli ykdy
sadyýetiniň, şol sanda ýangyç energetika pudagynyň ösýändigini äşgär ed
ýär. Mälim bolşy ýaly, türkmen topragy ägirt möçberdäki tebigy baýlyklara
eýe bolmak bilen tebigy gazlaryň gorlary boýunça dünýäde dördünji orny
eýeleýär. Şu jähtden Türkmenistan häzirki wagtda energiýa serişdelerini diňe
bir gazyp almak ýa-da ugratmak bilen çäklenman, şu günüň talaplaryna la
ýyklykda innowasion tehnologiýalary ulanmak esasynda ýokary önümçilikli
pudagy emele getirýär. Şeýlelikde, tebigy gaz ýa-da çig nebit köptaraplaýyn
gaýtadan işlenilmegi esasynda diňe bir başlangyç energoresurs bolmak bilen
çäklenmän gymmatbaha himiki önümler görnüşinde dünýäde mynasyp orny
eýeleýär. Tebigy gazy gaýtadan işlemäge innowasion tehnologiýalaryň or
naşdyrylmagy gazhimiýa pudagynyň pajarlap ösmeginiň esasydyr.
Hormatly Prezidentimiz ylym ulgamyny ösdürmek we ylmy barlaghana
laryň häzirki zaman öňdebaryjy enjamlary bilen üpjün edilmelidigi barada öz
çykyşlarynda yzygiderli nygtap, ylmyň gazananlaryny ýurdumyzyň ykdysa
dyýetini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmeklige, ýokary netijeli innowasion
tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak arkaly ýurdumyzy senagat taýdan ösen
döwlete öwürmeklige gönükdirmek barada pudagyň öňünde möhüm wezi
peleri goýýar. Bu bolsa öz gezeginde gaz pudagynyň strategik ösüşine we
önümçiligiň ýokary ykdysady görkezijileriniň gazanylmagyny üpjün etmek
lige gönükdirilen düýpli ylmy barlaglaryň geçirilmegini talap edýär.
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Tebigy gazy gaýtadan işlenilende, Türkmenistanda gazylyp alynýan te
bigy gazyň düzüminde kükürt garyndysynyň köplügi zerarly nebitgaz kär
hanalarynda kükürdiň örän köp mukdary toplanýar. Şonuň üçin gazy gaýta
dan işleýän kärhananyň galyndysyny ulanyp täze tehnologiýada ulanylýan
himiki önümi döretmek Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösmeginde uly
ähmiýeti bardyr. Nebitgaz pudagynyň önümçiligindäki gaýtadan işleýiş we
arassalaýyş işleri netijesinde ýüze çykýan kükürdiň esasynda tehnologiki
ýaglaryň kükürtli goşuntgysyny almak üçin tejribehanalarda birnäçe ylmy
tejribeler geçirdik we nebitgaz kähanalaryň galyndysy bolan kükürt bilen
Gyýanly täze gazhimiýa önümçilik toplumynyň galyndysyndan himiki tä
sirleşmeleriň üsti bilen önüm alyp boljakdygyna göz ýetirildi. Alnan kükürt
li goşuntgynyň gurluşy Infragyzyl (IG) spektroskopiýa usulynyň kömegi
bilen kesgitlenildi. Şeýle kükürtli goşuntgy tehnologiki ýaglary taýýarla
mak üçin we metallaryň sowuk göwrümli ştampowka we oturtma işlerin
de ulanmakda has hem peýdaly boljakdygyny ylmy-barlag işiň netijeleri
aýdyň görkezýär. Häzirki wagta çenli dürli dolduryjyly ýaglaryň kükürtli
goşuntgy önümleriniň ýasalmagy we onuň giňişleýin önümçiliginiň amatly
tehnologiýasy biziň ýurdumyzda ornaşdyrylmandyr. Biziň ýerine ýetiren
tehnologiýalarymyz özüniň ýeňilligi, az material çykdajylygy we ykdysady
taýdan bähbitlidigi bilen tapawutlanýar we daşary ýurtdan getirilýan ylmybarlag işlerimiziň netijesinde kükürdiň esasynda kükürtli goşuntgy alyn
dy, onuň ähli wajyp parametrleri öwrenildi we onuň önümçilikde ulanylyş
mümkinçiliginiň ykdysady tarapdan amatlydygyna göz ýetirildi.
Tebigy gazyň düzümi köp halatlarda döreýän ýeriniň häsiýetlerine
bagly bolýar we esasy komponenti metandyr (CH4). Sulfidli ýerasty gat
laklarda ýerleşýän tebigy gazlaryň düzümine ýokarda agzalan maddadan
başgada onlarça kükürt birleşmeleri (digidrosulfid, organik sulfidler, disul
fidler, merkaptanlar) girýär. Şeýlede tebigy gazyň düzüminde metalorganik
birleşmeleri hem duş gelýärler (mysal üçin, CH3Hg,(CH3)2Hg). Köp muk
darda gidrokarbon saklaýan tebigy gazlarda sulfid birleşmesi ýokdur.
Sulfidli tebigy gazlar separasiýadan soň absorbsiýa we adsorbsiýa us
sulary bilen sulfobirleşmelerden, karbondioksidden we suw buglaryndan
arassalanýar we haryt gaz höküminde magistral gaz geçiriji turba ugra
dylýar we esasan, ýangyç höküminde ulanylýar. Türkmenbaşydaky nebiti
gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda polipropilen toplumynyň gurulmagy
ýurdumyzyň nebit we gaz, himiýa pudagynyň ösdürilmeginde ilkinji ädim
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boldy. Millisekunt katalitiki kreking (MSCC) desgasyndan gelip gowuşýan
suwuklandyrylan gaz propilen önümleri üçin çig mal bolup hyzmat edýär.
Häzirki wagtda granulirlenen propilen kenarýaka nebithimiýaçylary tarapyndan çykarylýan önümleriň sanawynda esasy orunlaryň birini eýeleýär.
Önümçilik sehi çig mal hökmünde Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan
işleýän zawodlar toplumynda ulanylýan TPP 382 BF kysymly polipropilen
ulanylýar. Önümçilik sehlerinde näçe köp propilen önümi çykarylsa, şol
mukdarda hem olaryň galyndasy galýar we şol galynda pirosmola diýlip at
landyrylýar. Pirosmola gaz suwuklandyrylanda emele gelýär we onuň esa
sy komponenti olefinlerdir.
Motorgurluşygynyň ulgamyndaky ösüş hökmany suratda ulanylýan
çalgy ýaglaryň we ýangyçlaryň hili bilen baglanyşyklydyr. Optimal ugle
wodorod düzümli we ýokary eksluatasion görkezijili ýaglary we ýangyç
lary almak üçin birinjiden ýokary hilli çig malyň saýlamasy we tehnologi
ýanyň özgerişdirilmesi talap edilýär. Emma bu meseläni goşuntgy ulanman
çözüp bolmaz ýokaryhili ýaglaryň we ýangyçlaryň alynmagynyň has ösen
we ykdysady taýdan amatly usulydyr.
Goşuntgylar höküminde dürli funksional toparly we elementli köpsan
ly organiki birleşmeler ulanylýar. Olaryň ulanylyş taýdan görnüşleri:
- ýaglaryň antiokislenme we korroziýa garşy goşuntgylary;
- ýaglaryň ýuwýan we dispergirleýän goşuntgylary;
- ýaglaryň könelmä we sürtülmä garşy goşuntgylary;
- ýaglaryň şepbeşik goşuntgylary;
- ýaglaryň depressor goşuntgylary.
Ýaglaryň çalgy häsiýetini gowulandyrýan goşuntgy höküminde ula
nylýan kükürtli organiki birleşmeleriniň işleýşiniň effektiwniligi bu birleş
meleriň gurluşy bilen kesgitlenilýär. Berkbagly kükürdi saklaýan maddalar
sürtülme şertlerinde metallar bilen kompleks birleşmelerini döredýärler; bu
kompleksler könelmä ýol bermeýärler we köplenç, korroziýa garşy häsiýeti
bilen hem bolýarlar. Gowşakbagly kükürtli birleşmeler ýokary temperatu
ralaryň şertlerinde sürtülýän ýokarlary bilen gatnaşykdaky zonalarda sür
tülme ýokarlary bilen himiki baglanyşýarlar we çalgy ýaglaryň könelmä
garşy häsiýetlerini üpjün edýärler.
Könelmä we sürtülmä garşy goşuntgylar höküminde giňden ulanylýan
maddalara ksantogenatlar, tritiokarbonatlar, sulfidlar we disulfidlar, tio- we
ditiokarbamatlar, kükürtli ýokarymolekulýar birleşmeler we ş.m. girýärler.
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Biziň öňde goýan meselämiz Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işle
ýän zawodlar toplumynda galyndy görnüşinde galýan pirosmolany gazy
gaýtadan işlenilende gazyň düzüminden aýrylýan kükürt galyndysy bilen
birleşmesini ýaglara goşuntgy höküminde alyp bolýandygyny öwrenmek.
Goýlan meseläni tejribede öwrenmek üçin, effektiw garyşdyryjydan,
termometrdan, gaýtarjy sowadyjydan durýan, termostatirlenen aýna reakto
ra 50 g pirosmolany guýýarys, soňra ony ýagly gyzdyryjy enjamyň kömegi
bilen gyzdyryp başlaýarys we az-azdan 1,5 g difenilamin katalizatoryny
goşýarys. Soňra garyndynyň temperaturasyny 110°C-a çenli ýokarlandyr
ýarys. Bir sagadyň içinde 37,5 g owradylan kükürdi termostatdaky garynda
goşýarys we temperaturany 130°C-e çenli ýokarlandyrýarys. Termostat
daky (üç bokurdakly kolbadaky) garyndyny 5 sagatlap 130°C gyzgynlyk
derejesinde saklap, intensiw garyjy enjamynda yzygider garmak arkaly
(700–750 aýl/min) kükürt bilen pirosmolanyň täsirleşdirmeli. Soňra alnan
garyndy 40°C temperatura çenli sowadylýar we filtrasiýanyň kömegi bi
len reaksiýa girmedik kükürtden arassalaýarys. Alnan goşuntgyň massasy
84,25-e g deň bolup, önümdäki kükürdüň göterimi 42,2%-e deň boldy.
Tejribede alnan goşuntgy tehnologiki ýaglary taýýarlamak üçin we
metallaryň sowuk göwrümli ştampowka we oturtma işlerinde ulanylýar.
Biziň hödürleýän goşuntgymyz düzüminde kükürt saklaýan goşuntgylaryň
sintezine degişlidir.
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň ga
lyndysy bolan pirosmolany ulanyp düzüminde esasy kükürdi saklaýan ýag
lar üçin alnan goşuntgy önümçiligiň galyndy önümlerini we tebigy gazyň
düzüminden aýrylýan kükürdi ulanýandygymyz sebäpli ykdysady taýdan
amatly goşuntgydyr. Alnan goşuntgy nebit-gaz pudagyna degişli zawodlar
da çykýan ýaglaryň tehnologiki hillerini ýokarlandyrýar.
Netijede:
1. Ýurdumyzyň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar
toplumynyň galyndysy bolan pirosmolany we tebigy gazyň düzüminden
aýrylýan kükürdiň düzüminde esasy kükürdi saklaýanýaglar üçin alynan
goşuntgy almagyň amatly usullary işlenip düzüldi;
2. Alnan önümleriň gurluşlary Infragyzyl (IG) spektroskopiýa usuly
nyň kömegi bilen kesgitlenildi.
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SANLY YKDYSADYÝETDE
NANOTEHNOLOGIÝANYŇ ÖSÜŞI
Bazar ykdysadyýetiniň esasy aýratynlyklary hökmünde, ykdysadyýe
tiň innowasion we diwersifikasiýa ýoly arkaly ösmegi ýurdumyzyň dur
muň-ykdysady ösüşini üpjün etmekde ykdysadyýetiň sanly ulgama geçiril
megi, döwrebap tehnologiýalaryň özleşdirilmegine gönükdirilmegi wajyp
wezipeleriň hatarynda durýar. Täze tehnologiýalar, sanly ulgam döwrümi
ziň möhüm ugurlaryna öwrüldi.
Sanly ykdysadyýetiň kemala gelmegi ylmy-tehniki ösüşiň gönüden-göni netijeleriniň biridir. Innowasion ykdysadyýet innowasiýalary, şeýle
hem, täze oýlap tapyşlary we tehnologiýalary jemgyýetiň dürli pudaklaryn
da peýdalanmaga esaslanýan ykdysadyýetdir.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysa
dy syýasatyň wezipeleri hakyndaky çykyşlarynda Türkmenistany çig mal
öndürýän döwletden döwrebaplaşdyrylan, ýokary tehnologik senagata
hem-de bäsdeşlige ukyply häzirkizaman infrastrukturasyna daýanýan in
nowasion döwlete öwürmegi baş wezipe edip goýdy. Häzirki zaman yl
mynyň we tehnikanyň ähli ugurlarynyň, şol sanda nanotehnologiýanyň,
nazarýet esaslaryny düzmek pudagyň ösüşine baglydyr. Nanomateriallar,
nanotehnologiýalar, kompozit strukturalar ýurduň ykdysadyýetiniň ösme
gine, adamlaryň aň-düşünjesine we dünýägaraýşynyň giňelmegine, bilim
we ylym ulgamynyň arasyndaky arabaglanyşygyň organiki birleşmegine
özüniň täsirini ýetirýär. Nanotehnologiýalaryň hakykylygyny, geljeginiň
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uludygyny göz öňüne tutup, XXI asyra «Nanotehnologiýalar we nanoma
teriallar» asyry diýip aýdýarlar. Bu bolsa ýarymgeçiriji abzallaryň ösüşi bi
len gönüden-göni baglydyr. Ýarymgeçiriji abzallaryň tehnologiýasy soňky
ýyllarda senagat taýdan ösen ýurtlarda (ABŞ,Ýaponiýa, Fransiýa, Russiýa)
ileri tutulýan esasy ugurlara öwrülip, olar bilen baglanyşykly ylym we bi
lim ulgamynyň maksatnamalarynyň tassyklanylmagy, adamyň döredijiligi
netijesinde dörän jemgyýetçilik durmuşy üçin ähmiýetliligine şaýatlyk ed
ýän subutnamadyr.
Hödürlenýän işde ultramelewşe şöhlelerini ýokary duýujylykly elekt
ron enjamy taýýarlamak maksady bilen olaryň effektiwligini has-da ýokar
landyrýan nanostrukturirlenen kämil n-GaPxAs1-x/n-GaP warizonaly foto
detektorlary taýýarlamak üçin täze tehnologiýa hödürlenýär.
Soňky ýyllarda ylymda we tehnikada ulanylýan ýarymgeçiriji material
laryň synpynyň artmagy, ýarymgeçirijilerde täze fiziki-himiki hadysalaryň
ýüze çykarylmagy, elektronikanyň strategik ugurlaryny öz içine alýan op
toelektronikanyň, nanoelektronikanyň çalt depginde ösmegine badalga ber
di. Gaty erginli warizonaly ýarymgeçirijilerde (meselem, Ga1-xAlxAs, Ga
As1-xPx) içki kwazielektrik meýdanynyň ýüze çykarylmagy, täze prinsipde
işleýän dürli görnüşli optoelektron abzallaryň döremegine getirdi Ýarymge
çirijileriň fizikasynyň we tehnikasynyň arasyndaky baglanyşyk berk bolup,
tehnologiýa yzygider ösüşde bolmasa, köplenç, täze fiziki netijeleri almak
mümkin däldir. Epitaksiýa boýunça işler bu baglanyşygy oňat görkezýär.
Ultramelewşe (UM) şöhlelenme biziň planetamyzyň ýaşaýyş proses
lerine täsir edýän, fiziki faktorlary kesgitleýjileriň biridir. UM şöhlelen
mäniň esasy çeşmesi Gün bolup durýar, emma önümçilikde, şeýle hem
ýaşaýyşda UM şöhlelenmäniň dürli spektral düzümli we kuwwatly dür
li-dürli emeli çeşmeleri ulanylýar. UM şöhleleri adamyň organizmindäki
birnäçe biologik täsirlere sebäp bolýar, ol bolsa UM şöhlelenmäniň fizi
kasy pudagyny we tehnologiýasyny öwrenmekliginiň wajyplygyny şert
lendirýär. Soňky ýyllarda işlenip taýýarlanylan ýagtylyk diodlary, sanly-alamatly indikatorlar, şkalalar we tablo-ekranlar binar birleşmeleriniň we
gaty erginleriň esasynda, raýat şeýle hem ýörite ulanylýan enjamlarda,
hususan-da atom we ýadro elektronikasynda, bort, şol sanda kosmiki en
jamlarynda we harby tehnikasynda has hem giňden ulanylýar. UM (ult
ramelewşe) diapazonynda duýgurly fotodetektorlar ylmyň we tehnikanyň
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dürli pudaklarynda: kosmosyň astrofiziki derňewinde, Ýeriň spektrozonal
derňewinde, spektrofotometriýada, kolorimetriýada, mediko-biologiki
derňewde giňden ulanýarlar. Ozon gatlagynyň bozulmagynyň netijesin
de Ýeriň üstündäki UM şöhlelenmäniň aralygynyň (280–315 nm) artma
gy UM şöhlelenmäniň paramertlerini barlamak üçin ölçeg serişdelerini
döretmegi sazlaýjy wajyp faktor bolup durýar. Warizonaly GaPxAs1-x
kristallar esasynda taýýarlanylýan metal-ýarymgeçiriji üst-päsgelçilik
li strukturalaryň we fotodetektorlaryň spektral fotoduýujylygyny üýtge
dip, şol bir wagtyň özünde täze görnüşli selektiw fotodetektorlar döret
meklik mümkinçiligi hem ýüze çykýar we olary ylmy-derňew işlerinde
peýdalanyp mediko – biologiki barlaglarda täze maglumatlar almaklyga
giň ýol açylýar. Warizonalyk gysga tolkunly bölüminde şöhle sormagyň
çuňlugyny artdyrýar. Üst päsgelçilikli strukturalarda ýarymgeçiriji bilen
metalyň arasynda amatly galyňlykda dielektrik gatlagynyň döredilmegi
gysga tolkunly fitiduýgurlygyň ýokary galmagynyň ýollarynyň biri bolup
durýar. GaPxAs1-x ýarymgeçiriji gaty erginleri spektriň görünýän ýaý
lasynda işleýän, ýagtylyk şöhlelendirýän optoelektron p-n strukturalary
taýýarlamak üçin iň amatly materiallaryň biridir. Häzirki wagtda olaryň
esasyndaky Şottki barýerleri ýokary radiasiýa durnuklylygy we pes goh
häsiýetnamalaryna eýe bolanlygy sebäpli, ultramelewşe fotoelektronika
nyň meselelerini çözmekde giňden peýdalanylýar.
GaAs1-xPx gaty erginleriň monokristalik gatlaklary, esasan, gaz faza
syndan epitaksiýa usuly bilen ösdürilýärdi. Gaty GaAs1-xPx erginler üçin
suwuklykly epitaksiýa usuly hem giň ýol almady, ýöne bu gaty ergini emele
getirýän birleşmeler suwuklyk epitaksiýa usuly bilen ösdürilende has oňat
häsiýetlere eýe bolýandygy görkezildi, Suwuk fazadan ösdürilen, epitaksial
gatlaklaryň şöhlelendirilmeýän merkezleriniň az konsentrasiýasy kristalyň
ýokary derejeligi bolup, ýarymgeçiriji optoelektronikasynda bu usuly üs
tünlikli ulanylmagyna getirdi. GaAs1-xPx gaty erginde iki sany uçujy ele
mentleriň bar bolmagy düzümi boýunça täzeden dikeldilýän şol materialyň
epitaksial gatlaklarynyň açyk ulgamda suwuklyk epitaksiýa usulynda ön
dürmegini kynlaşdyrýar. Suwuklyk epitaksiýa ýapyk ulgamda bu meseläni
üstünlikli çözmäge mümkinçilik döredýär. GaP bilen doýgunlaşan suwuk
lyk GaAs gerekli mukdaryny saklanda hil boýunça kämil epitaksial gatlak
laryň alynmagyna getirýär.
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Suwuk fazaly epitaksiýa üçin desga. GaPxA1-x/GaP epitaksial struktu
ralary taýýarlamak üçin ýönekeý gurluşy bolan hem-de ösüş prosesini do
landyrmaga mümkinçilik berýän açyk görnüşli suwuk fazaly epitaksial gu
ral ulanyldy. Öňler şeýle gural warizonaly Ga1-xAlxAs/GaAs, Ga1-xAlxP/
GaP strukturalar ösdürilende ulanyldy. Desga epitaksial ösdürmek we omi
ki kontaktlary almak üçin niýetlenen bir-birine paralel ýerleşdirilen iki sany
gorizontal peçlerden ybaratdy. Hemişelik temperatura pejiň orta bölüminde
çenli takyklyk bilen saklanýardy. Pejiň elektroiýmiti transformatoryň üsti
bilen stabilizirlenen naprýaženiýe arkaly amala aşyrylýardy.
Hromel bilen alýumelden ýasalan termojübüt reaktoryň içine kwars
turbajyklar arkaly girizilip ulgamdaky temperaturanyň dolandyrylmagy
ny üpjün edýär. GaPxAs1-x gaty erginleri GaP podložkasynda ösdürilmegi
metodikasy boýunça amala aşyryldy. Warizonaly GaPxAs1-x/GaP struk
turalaryň epitaksial gatlaklarynyň ösdürilmegi geteroepitaksial gatlaklar
da şikesliligiň (defekltleriň) esasy çeşmesi bolan podložkanyň we gatlagyň
gözenekleriniň hemişeliginiň degerli tapawutly ýagdaýynda ösdürildi. Si
kesliligiň azaldylmagy podložka bilen gatlagyň arasynda geçiş gatlaklaryň
döredilmegi hasabyna ýerine ýetirilýärdi. Geterowarizonaly GaPxAs1-x/GaP
gatlaklary döretmek üçin açyk ulgamda GaP podložkada Ga-As-rastworrasplawy mejbury sowadylma bilen hem-de dürli galyňlykda we üýtgeýän
düzümli GaPxAs1-x geçiş gatlaklary taýýar etmek üçin suwuk fazaly epitak
siýa usuly ulanyldy.
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GaР podložkasynda GaPxAs1-x epitaksial gatlaklar ösdürilende (111)
kristallografik i oriýentirlenen podložkalarda (100) oriýentasiýa bilen de
ňeşdirilende epitaksial gatlaklaryň üsti has tekiz bolýandygy bellendi, şeý
le hem B tarapy has optimal bolup, şalaryň arasynda trawit edilenden soň
takyk tolkun görnüşli üst boýunça tapawutlanýardy. Podložkanyň az-kem
eremegi suwuk fazaly epitaksiýanyň wajyp pursadydyr.
Metal eredijide trawit etmek bilen podložkanyň üstünden dürli hapa
lar,okisler, çyzyklar,deň dällikler, işläp taýýarlamagyň yzy görnüşde meha
niki bozulmalar oriýentasiýa tekizliginde aýdyň görünýär.
Ulanylan temperatura-wagt režimi 1-nji suratda görkezilýär. Görşümiz
ýaly, strukturanyň hilini gowulandyrmak üçin doýgun Ga-As-P suwuklykerginı ilki başda goşmaça GaP podložka bilen gabat getirip,onuň üstünde
min dowamynda hemişelik temperaturada saklanýar. Saklamakdan soň kö
mekçi podložka suwuklyk-erginiň aşagyndan aýrylýar. t3 wagt pursatynda
GaP esasy podložkany kömekçi podložkasy çalyşýar, temperaturany galdy
ryp, min saklaýarlar. Ulgamyň temperaturasy gysgawagtlap ýokary galdy
rylmagy ösdüriji GaP podložkanyň üstünde suwuklyk-ergini saklamakdan
soň onuň sowadylmagyndan we epitaksial gatlagyň ösmeginden öň ýokary
hilli GaPxAs1-x/GaP epitaksial gatlagyny almak üçin edilýär.
Ösdürilen GaPxAs1-x/GaP geterowarizon strukturalar üýtgeýän düzümli
bufer gatlagyna eýe bolýar: düzümiň çürt-kesik gradiýentli böleginden we
oňa ýanaşyk gradiýenti birsydyrgyn üýtgeýän iki sany gatlakdan ybaratdy.
Bu bolsa ýokarda agzalan usul boýunça suwuk fazaly epitaksiýada ösdüri
len geterostrukturalaryň konstruksiýasynyň öňden belli bolanlardan düýp
göter tapawudy. 2-njy syratdan görşümiz ýaly, dürli strukturalarda geçiş
gatlagyň galyňlygy dürlüdir.
Mikrorentgen seljerme arkaly GaP podložka bilen GaPxAs1-x aktiw wa
rizon gatlagyň arasynda GaPxAs1-x geçiş gatlagyň barlygy ýüze çykaryldy
(2-nji surat). Geçiş gatlakda Хр fosforyň mukdarynyň gatlagyň galyňly
gy boýunça paýlanyşynyň dürlüdigi: hemişeki, üýtgeýän, basgançak dü
zümli bolýandygy anyklandy. Geçiş gatlagynyň galyňlygyny kesgitlemek
üçin «Соmевах» rentgenostruktur mikroanalizatory ulanyldy, gatlagyň ga
lyňlygy boýunça fosforyň mukdarynyň paýlanyşy derňeldi. Suwuk fazaly
epitaksiýa usulynda GaP podložkada ösdürilen GaPxAs1-x epitaksial gatlak
laryň düzümi galyňlygy boýunça birsydyrgyn üýtgeýärdi, şeýle hem GaP
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iň uly mukdarynyň saklanyşy gatlag-podložka araçäginde bolup, onuň ba
rabar az mukdary bolsa – onuň üstündedigi mikrorentgen seljerme bilen
tassyklandy.
xs = 0.21, N > 106 sm–2
xs = 0.42, N < 6 · 105 sm–2
xs = 0.50, N < 105 sm–2

If0, gör birl.

1,0
3
2

0,5

1
0

hv, eW
1

2

3

4

5

3-nji surat
Au-n-GaPxAs1-x/GaP (Nd – Na = (5 ÷ 8) · 1016 sm–3, 300 K)
strukturalary geçiş gatlagyň d1 dürli bahalaryndaky fotoduýgurlygynyň spektri

GaPxAs1-x dürl I gatlaklarynda gadagan zonanyň ininiň gradiýenti eW/sm.
Şeýlelikde, fosforyň konsentrasiýasynyň strukturanyň galyňlygy boýumça
paýlanşynyň dürli görnüşine eýe bolan geterowarizon (3-nji surat) epitak
sial strukturalaryň alnyşynyň tehnologiýasy işläp düzüldi. [3]
(w0 = 0,12 ÷ 0,17 mkm – göwrüm zarýadly galtagyň galyňlygy).
Taýýar edilen fotokabul edijileri ýagtylandyryş dioodlar, datçikler, ha
bar beriji serişdeler hökmünde ekologiýada, medisinada, harby tehnikada,
sanly ulgamda giňden ulanmaga mümkinçilik döreýär.
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INNOWASION MAGLUMAT
MERKEZLERINIŇ SANLY YKDYSADYÝETI
ÖSDÜRMEKDÄKI ÄHMIÝETI
Adamzat ösüşiniň her bir taryhy eýýamy şol döwri tapawutlandyrýan
özboluşly häsiýete, belli-belli ölçeglere, ylmy taýdan öňden görüjiligiň
gözýetimine, innowasion ösüşleriň derejesine bagly bolýar. Alymlaryň kö
püsiniň bellemegine görä, XXI asyrda ösüşiň tizlikleýin tapgyryna gadam
basylýar. Türkmenistan milletiň Lideriniň parasatly ýolbaşçylygynda yk
dysadyýetde, syýasatda, ylymda, bilimde, umuman, durmuşyň ähli ugurla
rynda kämil özgertmeler ýoly bilen ösýär.
Ösüşiň häzirki tapgyrynda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda
amala aşyrylýan il-ýurt bähbitli özgertmeler ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň
depginli ösüşini mundan beýläk hem üpjün etmäge gönükdirilip, bu ugur
da senagat taýdan ösen ykdysadyýetiň binýadyny emele getirmek maksady
bilen milli innowasion amatlyklary ösdürmek, ylmy-tehniki başlangyçlary
goldamak ýaly ugurlara esaslanýar.
Aslynda ykdysadyýet ilkinji nobatda, adamlaryň zähmetini, akyl-paý
hasyny ulanmagyň netijesinde özleri üçin zerur bolan ýaşaýyş şertlerini,
eşretleri we serişdeleri döretmek, şonuň netijesinde kadaly, asuda durmu
şy üpjün etmek, ähli maddy we ruhy zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin
ulanylýan gymmatlyklaryň jemidir diýip aýdyp bolar. Ykdysadyýetiň ka
daly işlemegi döwletiň kuwwatynyň iň esasy we zerur şertileriniň biridir.
Eger dünýä tejribesine ser salanymyzda, ykdysadyýetiň kadaly hereketi
we birsyhly ösüşi üçin birnäçe möhüm şertleriň bolmagynyň zerurdygy
ny görmek bolýar. Bularyň arasynda milli ykdysadyýete maýa goýumlaryň
yzygiderli goýulmagy, kanunçylykda bazar ykdysadyýetiniň umumy yk
rar edilen ýörelgeleriniň hukuk taýdan berkidilmegi, jemgyýetçilik asuda
lygynyň, hukuk tertibiniň berkarar edilmegi, daşarky we içerki syýasatda
durnuklygynyň üpjün edilmegi, ösen telekeçiligiň bolmagy ýaly möhüm
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şertler bilen birlikde, ylmyň we tehnikanyň iň soňky gazananlaryna esas
lanýan öňdebaryjy tehnologiýalar bilen yzygiderli kämilleşdirilýän sena
gatyň hereket etmegi ýaly möhüm şertlere hem daýanýar. Jemgyýetiň
ykdysady ösüşine kesgitleýji täsirini ýetirýän ýurt hojalygynyň möhüm
pudagy bolan senagatyň döwrebaplylygy bolsa, innowasion tehnologi
ýalar ulgamy bilen aýrylmaz baglydyr. Ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyp
lylygyny ýokarlandyrmak üçin dünýä ýurtlarynyň ählisi senagat syýasa
tynda innowasion ulgamy ösdürmeklige esasy orun berýärler. Bu barada
hormatly Prezidentimiz: «Häzirki döwürde, öz taryhynyň täze tapgyrynda
Türkmenistanyň öňünde durmuş-ykdysady ösüşiň has uly wezipeleri dur
ýar. Munuň üçin biz innowasion çözgütleriň, maýa goýum serişdeleriniň
möçberini artdyrmagyň, halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň sazlaşykly
ösmeginiň we orta hem-de kiçi telekeçilige döwlet tarapyndan giňden gol
daw berilm eg iniň esas ynda ösüş iň esasy ugurl aryny kesgitl edik»; «Biz
indi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri diýlip atlandyrylýan ösüş we
innowasiýalar eýýamyna gadam basdyk. Öz geljegine ynamly garaýan eziz
halkyň agzybir we bagtly ýaşaýandygyny görmek bolsa, meniň pikirimçe,
örän uly bagt bolsa gerek» diýip örän jaýdar belläp geçýär.
Bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz 2020-nji ýylyň 31-nji ýanwa
rynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň
nobatdaky mejlisinde taryhy Karara gol çekdi. Ol hem bolsa Berkarar döw
letimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny
ösdürmegiň Konsepsiýasyny» durmuşa geçirmek, sanly bilim ulgamynyň
ösdürilmegi we bilimiň ähli basgançaklarynda elektron bilim maglumat
larynyň giňden ornaşdyrylmagy netijesinde, bilim bermegiň ýokary hilini
üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Bilim ministrliginde hojalyk
hasaplaşygynda işleýän Innowasiýa maglumat merkezi bellenen tertipde
döredildi.
«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylymyzda sanly ykdysady
ýeti ösdürmegiň çäklerinde sanly bilim ulgamynyň öňe gitmeginiň möhüm
şerti boljak, Türkmenistanyň Bilim ministrliginde Innowasiýa maglumat
merkezini döredip berendigi üçin bilim ulgamynyň işgärleri hormatly
Prezidentimize köp sagbolsun aýdýarlar, olaryň alkyşlary çäksizdir.
Bu merkeziň döredilmegi ýurdumyzda sanly bilim ulgamyny ösdür
megiň Konsepsiýasynda göz öňünde tutulandyr hem-de bilimiň ähli bas
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gançaklarynda sanly ulgamy, olaryň elektron maglumat binýadyny hem-de
bilim edaralarynyň arasynda bitewi ulgamy döretmäge gönükdirilendir di
ýip aýtmak isleýäris. Şonuň esasynda sanly bilim portaly işlenip düzüldi.
Şeýle hem bilim edaralarynda döwrebap maglumat-kommunikasiýa
tehnologiýalary ornaşdyrylýar. Döredilen Merkez tarapyndan geljekde yl
myň pudaklary, saglygy goraýyş, sport ulgamlary we beýleki ugurlar bo
ýunça ýurdumyzyň programma üpjünçiligi işlenip taýýarlanylar.
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy senagatlaşdyrmak we sanly ykdy
sadyýeti döretmek bilen baglylykda ylmy höweslendirmegiň zerurdygyny
bellemek bilen, döwlet Baştutanymyz akademiki toparlaryň, ýokary okuw
mekdepleriň ylmynyň we önümçiligiň özara gatnaşyklarynyň has ysnyşyk
ly bolmagyny üpjün etmegiň, olaryň innowasion kuwwatyny artdyrmagyň
zerurdygyny nygtaýar.
Ylmy-barlaglara ýaş hünärmenleri has işjeň çekmek, talyplaryň ylmy-tehniki işi üçin şertleri döretmek, has zehinli ýaşlary ýüze çykarmak we
höweslendirmek zerurdyr diýip, milli Liderimiz aýdýar.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary ins
titutyndan, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 6-njy fewralynda
çykaran «Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsle
şik geçirmek hakynda» 14109-njy Karary esasynda, şeýle hem hormatly
Prezidentimiziň 2015-nji ýylyň 13-nji noýabrynda çykaran 14488-nji Kara
ry bilen tassyklanan Türkmenistanda ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutul
ýan ugurlaryna laýyklykda, Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasy, Türk
menistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi
tarapyndan 2020-nji ýylda yglan edilen ýaş alymlaryň ylmy işleriniň bäsle
şigine ynsanperwer ylymlary we innowasion ykdysadyýet ugurlar boýunça
mugallymyzyň we talyplarymyzyň ylmy işleriniň 8-siniň hödürleýändigini
bellemek maksadalaýyk hasaplanýar.
Bilşimiz ýaly, 2014-nji ýylyň 16-njy awgustynda «Innowasiýa işi hakyn
da» Türkmenistanyň kanuny kabul edildi. Bu Kanun Türkmenistanda inno
wasiýa işiniň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär.
Şol kanunda bar bolan esasy düşünjelere üns bermek zerur hasaplanýar:
1) innowasiýa işi – nowasiýalaryň (täze düzgünleriň) döredilmeginiň
we olaryň esasynda amaly netijäniň – innowasiýalaryň (täze girizilen kada
laryň) alynmagyny üpjün edýän işe aýdylýar;
466

2) nowasiýa (täze düzgün) – aşakdaky alamatlara eýelik edýän, raýat-hukuk gatnaşyklarynyň obýekti bolup durýan intellektual işiň netijesi (täze
bilim, tehniki çözgüt, tejribe ýa-da synag nusgasy we başgalar):
– täzelikler, ýagny hiliniň, häsiýetleriniň täzeligi we bar bolan meň
zeşliklerden beýleki alamatlary boýunça tapawutlanýan görnüşleri ýüze
çykarmak;
– sarp edijilik peýdalylygy we howpsuzlygy nukdaýnazaryndan iş
ýüzünde ulanylyjylygy ardyrmak;
– bäsdeşlige ukyplylyk we ykdysady netijelilik bolup durýar.
3) innowasiýa (täze girizilen kada) – raýat dolanyşygyna girizilen in
nowasiýa önümine aýdylýar. Innowasiýalaryň dört görnüşini tapawutlan
dyrýarlar: önüm, proses, marketing we guramaçylyk;
4) innowasiýa önümi diýip – haýsydyr bir täze ýa-da has kämilleşdiri
len önümiň (harydyň ýa-da hyzmatyň) önüm innowasiýasyna, önümçiligiň
(tehnologiýanyň) ýa-da önüm getirmegiň täze usulynyň işlenip düzülme
gine, proses innowasiýasy diýlip aýdylmagyna, marketingiň täze usuly
nyň girizilmegine, marketing innowasiýasy diýilmegine, işewür tejribede
iş orunlarynyň guramaçylygynda ýa-da daşarky gatnaşyklarda täze – gu
ramaçylyk usulynyň, raýat dolanyşygyna girizilip, amaly taýdan durmuşa
geçirilmegine eýe bolan innowasiýa işiniň netijesine guramaçylyk innowa
siýasy diýlip aýdylýar.
Täze ýa-da kämilleşdirilen önüm haçan-da şeýle önüm bazarda peýda
bolanyndan soň raýat dolanyşygyna girizilen hasap edilýär. Täze önümçilik
prosesleri (tehnologiýalary), marketingiň usullary ýa-da guramaçylyk usulla
ry olaryň innowasiýa işiniň subýektiniň işinde hakykatda peýdalanyp başla
nandan soň raýat dolanyşygyna girizilen (ornaşdyrylan) hasaplanylýar;
5) innowasiýa kuwwaty innowasiýa işini amala aşyrmak üçin çekil
ýän intellektual, maddy, maliýe, guramaçylyk we beýleki serişdeleriň je
midir;
6) innowasiýa infrastrukturasy – innowasiýa işini amala aşyrmak üçin
öz ygtyýarlyklarynyň çäginde önümçilik-tehnologik, işgärler, konsalting,
maglumat, maliýe we beýleki hyzmatlary hödürleýän innowasiýa işiniň
subýektleriniň jemine aýdylýar;
7) innowasiýa maksatnamasy – innowasiýalary döretmek, özleşdirmek
we ýaýratmak boýunça wezipeleriň netijeli çözülmegini üpjün edýän, ma
467

liýeleşdirmegi amala aşyrmagyň möhletleri, serişdeleri, ýerine ýetirijiler,
möçberleri we çeşmeleri boýunça ylalaşylan innowasiýa taslamalarynyň
toplumyna aýdylýar;
8) innowasiýa taslamasy – möhletleri we ýerine ýetirijileri boýunça
baglanyşykly işleriň toplumyny, maliýeleşdirmegiň çeşmelerine, önümçili
gi guramagyň usullaryna, işlenip taýýarlanylýan, içerki we (ýa-da) daşarky
bazarlara berilýän bäsdeşlige ukyply innowasiýa önüminiň tehniki häsiýet
namalaryna we sarp edijilik häsiýetlerine bolan talaplary kesgitleýän tasla
ma aýdylýar;
9) innowasiýa prosesi – innowasiýa işini guramak we amala aşyrmak
bilen baglanyşykly yzygiderli hereketleriň (işleriň) jemine aýdylýar.
Innowasiýa prosesi umumy görnüşde innowasiýa önümini döretmegiň
aşakdaky tapgyrlaryny öz içine alýar:
– ylmy barlaglar we taslama işläp taýýarlamalar;
– önümçilige ornaşdyrmak (tehnologik taýdan özleşdirmek);
– önümçilik (ulanmak);
– durmuşa geçirilmegine, ulanylmagyna, hyzmat edilmegine ýardam
etmek;
– peýdalanylandan soň gaýtadan ulanmak.
10) milli innowasiýa ulgamy diýlip – ýurdumyzyň kanunçylygyna
laýyklykda innowasiýa işini býujet, salgyt, gümrük, ylmy-tehniki taýdan
düzgünleşdirmek şertlerini belleýän guramaçylyk-hukuk, durmuş-ykdysa
dy we institusional gatnaşyklaryň ulgamyna;
11) döwlet innowasiýa syýasaty diýlip – Türkmenistanyň durmuş-yk
dysady syýasatynyň düzüm bölegi, ol innowasiýa işini düzgünleşdirmäge
gönükdirilen, döwlet tarapyndan amala aşyrylýan hukuk, ykdysady we gu
ramaçylyk çäreleriniň toplumyna;
12) innowasiýa kärhanasy – wagtyň garalýan döwründe innowasiýa
önümini döretmek we öndürmek bilen baglanyşykly işi amala aşyrýan ho
jalygy ýörediji subýekt hökmünde;
13) innowasiýa telekeçiligi – innowasiýa önümini döretmek, öndür
mek we ýerlemek bilen baglanyşykly telekeçilik işine aýdylýar;
14) innowasiýalar bazary diýlip – innowasiýany döretmek üçin ze
rur we hödürlenilýän intellektual işiň netijelerine, ykdysadyýetiň degişli
pudaklarynda ulanmak üçin innowasiýa önümine, hödürlenilýän innowa
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siýa taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi üçin maýa goýumlaryna bolan
islegiň we teklipleriň döreýän çygryna aýdylýar. Innowasiýa bazarynyň
düzüm bölegi bolup ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynyň innowa
siýa taýdan ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryna jogap berýän daşary ýurt
döwletleriniň innowasiýa tehnologiýalary we beýleki innowasiýalar hyz
mat edýärler;
15) innowasiýa işiniň töwekgelçiligi – innowasiýa işiniň maksatlaryna,
şol sanda innowasiýa taslamanyň maksatlaryna ýetmezlik ähtimallygyna
aýdylýar;
16) tehnologiýalaryň transferi – täze düzgünleri almak (işläp taýýarla
mak) çygryndan olaryň iş ýüzünde ulanylmagyna berilmegine gönükdirilen
çäreleriň toplumyna aýdylýar.
Innowasiýalar bazarda ýerlenilýän täze ýa-da has kämilleşdirilen önü
mi almakda öz beýanyny tapýan işiň, öňdebaryjy tejribelerden peýdalanyl
ýan täze ýa-da has kämilleşdirilen usullaryň gutarnykly netijesidir. Oýlap
tapyjylygyň ösmegi, uly açyşlaryň edilmegi innowasiýalaryň ýüze çykma
gynyň kesgitli şerti bolup hyzmat edýär. Innowasion tehnologiýalar nouhaulary, hi-tech (haý tek) tehnologiýalaryny, täze ylmy açyşlary, oýlanyp
tapylan täze senagat nusgalaryny, haryt nyşanlarynyň dolanyşyga goýbe
rilmegini, önümçiligi guramagyň we dolandyrmagyň täze has-da ygtybarly
usullaryny, şeýle hem senagatyň ýokary hilli, netijeli işlemegini üpjün ed
ýän bilimleri özünde jemlemek bilen häzirki zamanyň kämil ösüşiniň wa
jyp şerti hasaplanýar. Bu ugurda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji
ýylyň 11-nji iýunynda çykaran 14291-nji Karary bilen tassyklanan Türk
menistanda innowasiýa işini ösdürmegiň 2015–2020-nji ýyllar üçin Mak
satnamasynyň kabul edilmeginiň uly ähmiýetli bolandygyny aýtmak gerek.
Umuman, hormatly Prezidentimiziň Karary bilen Türkmenistanyň Bi
lim ministrliginde hojalyk hasaplaşygynda işleýän Innowasiýa maglumat
merkeziniň döredilmegi döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan innowasion
syýasatynyň ýene-de bir möhüm işi bolmak bilen milli innowasion amat
lyklary ösdürmeklige giň ýol açýar diýip nygtamak bilen, hormatly
Prezidentimize bu Merkezi döredip berendigi üçin köp sagbolsun aýdýarys
hem-de onuň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, ýurdumy
zy sanly ykdysadyýet esasynda ösdürmek boýunça alyp barýan tagallaly
işleriniň elmydama rowaç almagyny arzuw edýäris!
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A. Penjiýew,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň
«Önümçiligi awtomatlaşdyrmak»
kafedrasynyň dosenti
TÄZELENEN ENERGETIKADA INNOWASION
TEHNOLOGIÝANYŇ EKSPERTIZASY
Meseläniň aktuallygy. Bütin dünýäde amatsyz sosial – ykdysady şert
lenme ýurduň pes innowasion potensial bilen baglanyşykly bolup, ol me
seleleriň akylly çözüşini gözleýär we ýüze çykan ýagdaýyň hemişelik ob
ýektiw bahalanmasyny talap edýär. Bu hili ýagdaýda netijeli çözgütleri
saýlamaklygyň çylşyrymlylygy birden ýokarlanýar.
Ekspert işi taslamanyň şowlulygy, hili, öz wagtynda ýerine ýetirilmegi
we ýörite gutarnykly derňewiň maksada laýyklylygyny kesgitlenmegi bilen
esasy wajyplyga eýe boldy.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow öz çykyş
larynda we gol çekilen Hökümet resminamalarynda hem Türkmenistanda
innowasion tehnologiýasynyň ulanylmasy düýpli derejä eýe bolýandygy
ny belläp geçdi. Bu resminamalar ekspertno – teoretikden administratiw
reformanyň tejribe fazasyna öwrülmegi şertlendirdi, ýagny döwlet häki
miýetiniň organlarynyň düzüm bölekleriniň üýtgemegi we taslamanyň
programma – maksat usullaryna geçmek we innowasion tehnologiýasyny
girizmeklik netijesine gönükdirilen maliýe goýumlary.
Innowasion tehnologiýalarynyň ekspertizasy. Ýurtda innowasion teh
nologiýasynyň we programmalaryň ekspert bahalandyrmasynyň maksada
laýyk ulgamy ýok we onuň diňe bir käbir bölekleri bar.
Türkmenistanyň innowasion syýasatynyň ösüş ýaýlasynda ekspertiza
gurallaryny ulanmak hökmanydyr, çünki ýurduň ykdysady ösüşiniň köp
ýyllarynyň dowamynda bazar gatnaşyklarynyň ulgamlaýyn esasynda täze
lenen energiýa çeşmesiniň esasynda täze tehnologiýalaryň girizilmedi.
Bu hili ýagdaýlar maglumatlaýyn potensialynyň az bolan we önümçi
likde ýokary tehnologiýalaryna eýe bolmadyk we özüniň tebigy baýlykla
rynyň esasynda ýaşaýan ýurtlarynda amala aşyrylýar. Häzirki wagtda ylmy
pudaklarynyň we tehnologiýalarynyň ösüşi ýokary hilli, bäsleşige ukyp
ly önümlerini döretmek we olary dünýä bazaryna tabşyrmak bilen bag
lanyş ykl yd yr. Kons eptual meý ilnam ada Türkm enist anyň Prezident i
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Gurbanguly Berdimuhamedowyň geosyýasatyny, onuň ylma goşan go
şandyny, bilimi we medeniýeti göz öňünde tutup, diňe traýektoriýany ta
pawutlandyrmak we öňe gitmek hadysalary makullanylýar.
Dünýä görkezijileriniň statistiki derňewi döwlet syýasatynyň netijeleri
modernizasiýanyň ýumuşlaryny goýmak bilen hiç hili utgaşmaýandygyny
görkezdi. Russiýada NIOKR-lara çykdaýjy ABŞ bilen deňeşdireniňde has
az, takmynan, 45 esse az, Ýaponiýa bilen deňeşdireniňde 22 esse, Germa
niýa bilen deňeşdireniňde 7,5 esse azdyr. Innowasion pikirleriniň we tasla
malarynyň diňe 8–10% amala aşyrylýar (ABŞ-da 62%, Ýaponiýada 95%),
izobriteniýa we netijeli modelleriň diňe 5% registrirlenip, söwda işleriniň
obýektleri hökmünde hyzmat edýär. Hemme izobriteniýalaryň 70%-den
köpüsi könelişen tehnikalaryň we tehnologiýalaryň düýpli kämilleşdirilme
gine we saklanmagyna gönükdirilendir. Ýokary tehnologiki önümçiliginiň
dünýä bazarynda Russiýanyň bölegi 0,3%-den ybaratdyr.
Dünýä maliýe – ykdysady çökgünliliginiň netijesi milli ykdysadyýe
tini döwlet tarapyndan dolandyrylmaklygyň stereotipleriniň üýtgemeginiň
hökmanylygyny şekillendirýär. Bu ýumşy çözmekligiň has hereket edýän
leriniň biri hökmünde innowasion ösüşiň syýasatynyň ekspertizasy çykyş
edip, ol innowasion ykdysady ösüşi ýokarlandyrmak boýunça ulanylýan
çäreleri bahalandyrmaga ukyplydyr. Ol ýagdaýy görkezmäge, oba hojalyk
pudaklarynda ýokary netijeli we resurslary az ulanýan tehnologiýalary hök
many gerekli institusional özgermeleri göz öňünde tutup uýgunlaşdyrmaga
mümkinçilik berýär.
Mysal üçin, innowasion prosesleriniň ýagdaýyny ölçemek üçin şol bir
wagtyň özünde üç sany derejäni gurşap alýan ekspert bahalandyrmasynyň in
tegral ölçeglerine üns bermeli bolýar: I – ýurtlar, II – welaýatlar, III – etraplar.
			

ИЭУС(I) = [(р (T – 1)/p (T) –1]*100. 		

(1)

Bu ýerde ИЭУС(I) – esasy döwürde içki önümiň resurs sygymy (re
surslaryň birlikde ulanylmagy WWP); Р(Т) = P(T)/ВВП(Т) – derňelýän
döwürde içki önümiň resurs sygymy.
				

Р = MP + ФР + TP. 		

(2)

Bu ýerde MP – material resurslarynyň ulanylýan göwrümi; ФР – ula
nylýan resurslaryň göwrümi; TP – zähmet resurslaryny ulanmaklyga çyk
dajynyň göwrümi.
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ИЭУВ (II) = [(pp (Т – 1)/pp (Т)) –1]*100%.		

(3)

Bu ýerde ИЭУВ (II) – welaýat möçberinde ykdysadyýetiň innowa
sionlygynyň derejesi; pp (Т – 1)/pp (Т)) –1 – esasy döwürde welaýat önü
miniň resurslyk sygymy.
		

УИЭП(III) = [(pn (Т – 1)/pn (Т)) –1]*100%.

(4)

Bu ýerde УИЭП(III) – kärhananyň ykdysadyýetiniň innowasion dere
jesi; рn (Т – 1) = РП (Т – 1)/ ДС(Т – 1) – esasy döwürde birlige goşulan
nyrhyň resurs sygymy; pn (Т) = РП(Т)/ ДС(Т) – derňelýän döwürde birlige
goşulan nyrhyň resurs sygymy.
Ýokarda görkezilen deňlemelere esaslanyp, esasy we derňelýän döwür
de resurs sygymynyň derejesiniň deňliginde ykdysadyýetiň innowasion
lygynyň nola deňligine göz ýetirip bolýar. Innowasionlygyň esasy dereje
bilen deňeşdireniňde derňelýän döwürde resurs sygymynyň ýokarlanmagy
otrisatel derejä eýe bolýar. Birinji ýagdaýda ikinji bilen deňeşdireniňde re
surs sygymynyň kiçelmesine laýyklykda innowasionlygyň derejesiniň bar
lygyny görkezýär. Ykdysady innowasionlygyň derejesiniň üýtgeme şkalasy
rentabelliligiň derejesiniň üýtgeme şkalasy bilen analogiýa boýunça göte
rimde alnan.
Türkmenistanda innowasion Gün tehnologiýalary ulanyp, derňewiň
netijesi innowasion tehnologiýalaryny ulanmakda ekologik-ykdysady gör
kezijileriniň tablisasynda görkezilen. Elbetde, ekspert bahalandyrmanyň
ters arabaglanyşygy ykdysadyýetiň dinamikasyny derňände uly wezipä eýe
bolýar, çünki esasa bolan gatnaşyk boýunça derňelýän döwürde ylmy teh
nologiýanyň bölegi ýokarlanmagy kesgitli ykdysady derejede innowasion
potensialyň ýokarlanmagyny häsiýetlendirýär.
Häzirki günde innowasion syýasatyň ýaýlasynda ekspertizanyň aktual
lygy şol ýa-da başga möçberde ykdysadyýetiň innowasionlygynyň baha
landyrylmagy bilen çäklendirilmeýär.
Islendik innowasion ösüş üçin makroykdysady bäsleşik üpjün ediler.
Emma laýyk utgaşmanyň, tempiň, ösüşiň we umumy bäsleşlige ukyplylygy
kesgitlemek has wajyp artykmaç ýumuş bolup, çuňňur ekspertizany talap
edýär.
Bu hili bahalandyrmalaryň çylşyrymlylygy innowasion işiniň ösüşine
jogap berýän döwlet düzüminiň türkmen alymlarynyň we hünärmenleri
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niň döredenlerini doly ýagdaýda ulanylmaýanlygy bilen baglanyşyklydyr.
Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň ylmy-tehniki we innowasion po
tensialyny bahalandyrmak boýunça, köplenç, daşary ýurt eksperimentleri
geçirilip, olar türkmen döwletine öz gözýetimi boýunça biziň ýurdumy
zyň dünýä ykdysadyýetinde tutýan ýerini göz öňünde tutup öz netijelerini,
hödürnamalaryny berýärler. Netijede, döwletiň ylmy-tehnologiýasyna we
bilim toplumyna bolan ýardamy, köplenç, adekwatly bolmaýar, şol sebäpli
hem ykdysadyýetiň innowasion ýoluň ösüşine geçmek ýumşuny çözmekli
ge mümkinçilik bermeýär.
Şonuň üçin, syýasy innowasion ösüşiň ekspertizasy boýunça maslahaty
gerek diýip hasaplaýarys. German hukugynyň ulgamyna türkmen kanuna
laýyklygyny göz öňünde tutup, Türkmenistanyň syýasaty we programmany
bahalandyrmak ýaýlasynda ekspert işiniň häzirki ýagdaýynyň Germaniýa
nyň 1989-njy ýyldaky ýerine ýetiriji organlarynyň ulgamynyň ýagdaýyna
meňzeşdigine üns bermeli diýip hasaplaýarys, ony GFR hasaplaýjy palata
sy aşakdaky görnüşde häsiýetlendirdi:
▪ döwlet programmalaryny netijeli gözegçilik etmegiň tertipleşdirmek
düzgüni ýok, ýa-da formirleme prosesde ýerleşýär;
▪ prosesleri taslamak fazasynda döwlet programmalarynyň netijeliligi
niň doly gözegçilik etmek mümkin däl;
▪ döwlet syýasatynyň programmalaryny ýa-da çärelerini amala aşyr
maklygyň netijelerini öwrenmekligiň göni we göni däl synanyşyklary ýok
diýen ýaly;
▪ döwlet syýasatynyň programmalaryny ýa-da çärelerini bahalandyr
mak boýunça mümkinçilikler ulanylmaýar diýen ýaly;
▪ döwlet programmalarynyň netijeliligini bahalandyrmalaryň usullary
geljekde ulanylmaýar;
▪ netijeli gözegçiligi geçirýän jogapkär işgärleriň maksatlary we bu hili
gözegçiligiň hökmanylygyna ýeterlikli düşünmeýärler.
Innowasionnlygyň ölçeglerine we esasy kesgitlemelerine unifisirlenen
çemeleşme ýoklugynyň negatiw sebäpleri gerekli netijeleri bermeýän inno
wasion proseslerini dolandyryş gurallaryny işläp taýýarlamaklyga getirip
biler. Üstesine-de innowasiýa ýardam bermek çäreleri korrumpirlenen to
parlarynyň gyzyklanmasynda ýeterlikli ýeňillikde ulanylyp bilner.
Mega ykdysady şertleri göz öňünde tutup, doly ekspertiza innowasion
ösüşiň syýasatyny bahalandyrmagyň sazlanylan maksatlaryna laýyklykda
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mikro – (önümçilige innowasion ulgamlaryny girizmek), mezo – (kärhana
sektorynyň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, ylmy sygym pudak
larynyň ösmegi) we makro – (ýerine ýetiriji organlarynyň hereketi, inno
wasion ösüşi stimulirlemek boýunça kanuna laýyk we kazyýet häkimiýeti)
kärhana sektoryny öz içine almalydyr. Munuň üçin maliýe, syýasy, hukuk,
dolandyryjy we tehniki ekspert derňewiniň kesişmelerini öz içine alýan
toplum hökmany gerekdir.
Mysal hökmünde innowasion tehnologiýalaryny ulanmakda ekologiki
-ykdysady görkezijileri 1-nji tablisada görkezilendir.

Innowasion tehnologiýalaryny ulanmakda
ekologik-ykdysady görkezijiler
Oturtmanyň
ady

Tehniki görkezijiler

1-nji tablisa

Ykdysady
görkezijiler

Ekologik
görkezijiler

Geliogurady
jylar

Gawun üçin –80 m3
göwrümde,
0,8–1,0 kg/m2 gury
önüm boýunça bir
gije-gündiziň dowa
mynda guradylan
gawunyň önümçiligi

Oba hojalyk önümini
işläp taýýarlamak üçin
gelioguradyjylary ulan
mak 20 ýylyň dowamynda
540 t tygşytlamaga müm
kinçilik berýär, bu ýerde
anyklanylan nyrh –7000$
ABŞ, harajatyny ödeýjilik
möhleti 2–4 ýyl; kişmiş
üçin 4200 m3; 0,3 kg/m2;
3000$, 3–4 ýyl

Oba hojalyk önümi
ni işläp taýýarlamak
üçin gelioguradyjy
laryny ulanmak 20
ýylyň dowamynda
540 mln tygşytla
maga, СО2
0,364 Mg çykaryl
masyny azaltmana
mümkinçilik berýär

Geliosuw –
gyzdyryjylar

Ortaça bir oba ýa
şaýjysy üçin ýylda
0,55 MWt talap edil
ýär, gün kollekto
rynyň kömegi bilen
60–65˚C temperatu
raly 85 litr suw talap
edilýär

Suwy gün energiýasy
bilen gyzdyrmaklygy bar
lagy 1 ýylyň içinde 1 m3
suw gyzdyryjy oturtmada
0,15 tygşytlamaga müm
kinçilik berýär, tomusky
yssy günlerinde Gün ra
diasiýasynyň dykyzlygyn
da 1100 Wt/m2.

Suwy gyzdyrmak
üçin gün energi
ýasyny ulanmak 1
ýylyň içinde 1 m2
oturtmada 0,15 tyg
şytlaýar we , СО2
0,364 Mg çykaryl
masyny azaldýar
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1-nji tablisanyň dowamy
Gelioopres
nitel

1 m3 deňziň ajy suwyny
Oturtmanyň 1 m2
ýyllyk öndürijiligi
süýjetmek üçin 2512 МJ
orta çuňlukda 0,16 m (0,60 Gkal) ybaratdyr
doldurlanda, duzuň
çäklendirilen kon
sentrasiýasynda
1,2 m3/m2 ýylyň do
wamynda 0,158 kg/l
düzýär

1 m3 deňziň ajy
suwyny süýjetmek
üçin 2512 МДj
(0,60 Gkal) ybarat
dyr ýa-da СО2-niň
çykarylmasyny
0,146 Mg azaldýar

Gelioustanow Çykýan gazyň göw
ka biogaz
rümi gury madda
nyň 340 l/kg-den
ybaratdyr

Biogazy almak üçin täze
tehnologiýalaryň girizil
megi biogazyň ýylylyk
döredijilik ukybyna eýe
bolmaga mümkinçilik
döredýär

Biogazy almak üçin
täze tehnologiýa
laryň girizilmegi
metanyň atmosfe
ra çykarylmagyny,
takmynan, 4,4 t СО2
azaldýar

Hlorell gury madda
nyň himiki derňewi
45% belokdan,
20 –30% uglewod
lardan, 7–10% ýag
dan düzülendigini
görkezýär

Gün energiýasyny ulan
mak arkaly ýangyny 30
müň t we çenli tygşyt
laýar. Geliooturtmada
adaty oturtma garanyňda
m3 kondision biomassada
elektrik energiýasynyň
çykdajysyny 70 kWt s
tygşytlaýar

Gün energiýasy
ny ulanmak arkaly
ýangyny 30 müň t
we СО2-niň çyka
rylmasyny 0,072 Tg
tygşytlaýar

Mikrosuwo
tulary ös
dürip ýetiş
dirmek üçin
geliooturtma
lar (hlorelle
ri, spirulina,
sendesmus).
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A. Köçäýewa,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň
«Kärhanalarda ykdysadyýet we dolandyryş»
kafedrasynyň uly mugallymy, ykdysady ylymlaryň kandidaty
A. Amanakow,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň
«Organiki däl maddalaryň himiki tehnologiýasy»
kafedrasynyň uly mugallymy
BÄSLEŞIGE UKYPLYLYGY ÝOKARLANDYRMAKDA –
– SANLY YKDYSADYÝETIŇ ÄHMIÝETI
Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

– Ýurdumyzda ylmy ösdürmek, bäsdeşlige ukyply ylmy işläp taýýarla
magy alyp barmak we ylmy-barlaglary geçirmek, Berkarar döwletimiziň
ylmy-tehniki kuwwatyny has-da berkitmek, ata Watanymyzy dünýäniň ösen
döwletleriniň birine öwürmek biziň baş maksadymyzdyr.
Häzirki wagtda innowasion tehnologiýalara daýanyp ösýän dünýä yk
dysady ulgamynda sanly özgertmelere sezewar edilmeýän pudaklaryň bar
ha azalýandygyny görmek bolýar. Sanly ykdysadyýeti ösdürmekde söwda,
maliýe, bank ulgamlaryna we döwlet dolandyryşyna ilkinji orun degişli bo
lup, olar çalt uýgunlaşýarlar we aýdyň netije berýärler.
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudak
laryna täze innowasion tehnologiýalary, şol sanda sanly tehnologiýalary
ornaşdyryp, elektron resminamalar dolanyşygyna hem-de elektron şahsy
ýetnamalar ulgamyna geçmek, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti, saz
laşykly işleýän elektron senagatyny döretmek, sanly aragatnaşyk babatynda
şäherleriň we obalaryň arasyndaky tapawudy aradan aýyrmak wezipelerini
öňe sürýär. Şu maksatlary amal eder ýaly 2018-nji ýylyň 30-njy noýab
rynda milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň mejlisinde «Türkmenistanda
2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny
tassyklamak hakynda» Karara gol çekdi. Ýurdumyzy sanly ulgam esasynda
ösdürmegiň maksadyny, wezipelerini we esasy ugurlaryny kesgitleýän bu
Konsepsiýada bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek üç tapgyra bölünendir.
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Sanly ykdysadyýeti ösdürmekde döwletiň orny, esasan, iki maksa
da gönükdirilýär:
Birinjisi – täze ýagdaýlara uýgunlaşan kanunçylyk binýadynyň kämil
leşdirilmeginden, şol sanda önümçilik serişdeleriniň hasabatlylygynyň yg
tybarlylygyny we senagat derejesinde internet ulgamyny ornaşdyrýan kom
paniýalaryň hukuk goraglylygyny üpjün etmekden ybarat.
Ikinjisi bolsa, önümçiligi sanly ýörelgesine eýerip, innowasion tehno
logiýalary ornaşdyrýan kärhanalar üçin amatly şertleriň döredilmegidir.
Sanly ykdysadyýet sanly tehnologiýalary ulanmagyň esasynda ykdy
sady, durmuş we medeni gatnaşyklaryň ulgamy bolmak bilen, ol sanly tele
kommunikasiýalaryň kömegi bilen amala aşyrylýan ykdysadyýetdir.
Häzirki wagtda ýurdumyzda innowasiýalar işjeň ornaşdyrylýar, sanly
teleýaýlymlar alnyp görkezilýär, süýümli-optiki aragatnaşyk ulgamlary ös
dürilýär we Internetiň giň elýeterliligi üpjün edilýär. Programma-tehniki,
maglumat serişdeleri we ulgamlary dürli döwlet edaralarynda – ylym-bi
lim, saglygy goraýyş, ulag-aragatnaşyk, bank ulgamlarynda, senagatyň aý
ry-aýry pudaklarynda işjeň peýdalanylýar. Milli ykdysadyýeti has netijeli
ösdürmek we onuň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin sanly
ykdysadyýetiň we innowasiýalary ulgamlaýyn dolandyrmak boýunça ze
rurlygy ýüze çykýar.
Bäsleşige ukyplylyk – kärhananyň kesgitli tölege ukyply talap üçin ba
zarda üstünlik bilen bäsleşmek ukyplylygynyň otnositel bahalandyrylmasy.
Haryt öndürijileriň esasy maksady – ýokary hil derejeli bäsleşige ukyp
ly harydy öndürmek boýunça ýokary girdejili kärhananyň döredilmegi we
şahsy bähbitliligiň dowamly ýokarlandyrylmagynyň esasynda ulanyjylara
dürli görnüşdäki hyzmatlary üpjün etmek, şol sanda maddy hyzmat, önüm
çilik hadysasynyň gönüden-göni gatnaşyjylary, şeýle hem paýdarlar.
Kärhananyň ýokary bäsleşige ukyplylygy oňa bazarda ýokary girdejini
almagy kepillendirilýär. Munuň bilen bilelikde kärhananyň maksady oňa
bazarda mümkin boldugyça uzak möhletiň dowamynda galmaga ýardam
berjek bäsleşige ukyplylyk derejesi bolup durýar. Netijede, islendik kärha
na üçin üýtgewli bazar şertlerinde saklanmak ukybynyň ösüşiniň strategik
we taktiki dolandyrylmagy meselesi ýüze çykýar.
Häzirki döwürde tutuş ykdysadyýeti we onuň düzüm böleklerini ne
tijeli dolandyrmak üçin nazary hem usuly garaýyşlary ylmy taýdan esas
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landyrmak zerur. Kabul edilýän çözgütlerde dolandyrylýan obýektiň
häsiýetli aýratynlyklary göz öňünde tutulýar. Mälim bolşy ýaly, ykdysa
dyýetiň her bir düzümi, şol sanda kärhanalardyr pudaklar belli bir dereje
de özbaşdaklyga eýe bolup, şol bir wagtda hem olar biri-biriniň ösüşine
ýardam bermäge ukyplydyrlar. Bu bolsa üznüksiz önümçiligiň hereket
etmegine, ykdysadyýetiň wezipeleriniň netijeli ýerine ýetirilmegine alyp
barýar. Bu aýratynlyk ykdysadyýetiň her bir düzüm bölegine mahsus bol
şy ýaly, ol gurluşyk toplumynda hem aýdyň görünýär. Gurluşyk ykdy
sadyýetiniň pudaklaryny kuwwatly önümçilik desgalar, durmuş-medeni
binalar, kommunikasiýalar bilen üpjün edýär hem-de täzelenişiň, ösüşiň
emele gelmegine güýçli itergi berýär.
Üstünlikli durmuşa geçirilýän strategik maksatnamalar ýerli çig mal
serişdeleriniň we gurluşygyň önümçilik kuwwatlyklaryny çalt depginler bi
len özleşdirmäge täze döredilýän düzüm gurluşlar mümkinçilik berýär.
Gurluşygyň guramaçylyk-hojalyk düzümlerinde düýpli özgertmeleri
amala aşyrmaga ukyply eýeçiligiň dürli görnüşlerinde pudaklaýyn we se
bitleýin gurluşlar, iri gurluşyk kompaniýalar döreýär. Tutuş pudak boýunça
strategiýa taýdan möhüm materiallaryň, konstruksiýalaryň öndürilişi artýar.
Mysal üçin, bazaltyň inçe süýmünden materiallar, faýans önümleri, gury
gurluşyk materiallary ýaly täze görnüşler peýda bolýar. Döwrebap tehno
logiýalar we enjamlar bilen üpjün edilen gurluşyk kärhanalary, daşary ýurt
firmalary bilen iri desgalary ýokary depginlerde gurmaga bilelikde gatnaş
ýarlar şeýle tejribe türkmen gurluşykçylarynyň halkara derejede bäsdeşlige
ukyplygyny ýokarlandyrmaga, importy çalyşýan hem eksporta niýetlenen
önümleri öndürmäge, işewürlik bilen döwrebap menejerleri taýýarlamaga
we degişli täzelikleri ornaşdyrmaga oňaýly täsir edýär. Şu jähtden hem hä
zirki döwürde eýeçiligiň dürli görnüşlerindäki kärhanalarda we guramalar
da, şol sanda gurluşykda menejmenti ulanmak boýunça esasy nazary we
usuly garaýyşlary işläp taýýarlamak türkmen ykdysadyýetiniň ileri tutul
ýan ugurlarynyň biridir. Onuň möhüm şerti milli ykdysadyýetiň gurluşyk
pudagynyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, täze çözgütleri döredijilik
bilen taýýarlamakdyr.
Gurluşyk kärhanalaryň işini netijeli ýöretmek maksady bilen kärhana
larda hyzmat işleri awtomatlaşdyrmak boýunça çäreler toplumy durmuşa
geçirilmeli, kärhananyň içerki we daşarky syýasatyny kämilleşdirmekli
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giň esasynda daşary ýurtly kompaniýalary öz tejribesi, pul serişdeleri we
iň soňky täze tehnologiýalary bilen bilelikde işleşmeklige mümkinçilikleri
döretmeli; kärhana öz hojalyk işinde diňe önümçilik maksatnamasyny ýeri
ne ýetirmek bilen çäklenmän, eýsem başga onuň maliýe ýagdaýyny ýokar
landyryp biljek işler bilen meşgul bolmaly şeýle hem meýilnamalary ýerine
ýetirmek üçin ýeterlikli derejede esasy serişdeler, ýokary derejede zähmet
öndürijiligini ösdürip biljek zähmetiň we önümçiligiň harajatlaryň bahasy
nyň emele gelmegine garanyňda bazar bahasynyň önümçilik görkezijileriň
netijeliligi başdaky kesgitlenen maglumatlardan birnäçe esse erbetleşendi
gine şaýatlyk edýär. Bu bolsa harydyň özüni ödeýjiliginiň gymmatynyň ýo
karlanmagy bazarda bahanyň peselmegine getirýär. Yzygiderlikde önümiň
bahasyna bagly ähli görkezijileriň (girdeji, balans girdeji, önümçiligiň dü
şewüntliligi we beýlekiler) beterleşmegine getirýär.
Kärhananyň ýokary bäsleşige ukyplylygyny nazara almak bilen çyk
dajylaryň bahasynyň emele gelmeginde we bazar şertleriniň bahalarynyň
hasaplanyp çykarlan netijeleriň oňaýly gurnalmagy we dolandyrylmagy
zerurdyr.
Esasy bäsleşigiň netijeli bolmagynda, oňa esasy täsir etjek görkezijileri
ulanmaklyk, aýdyňlyga alyp barar diýse bolar. Olardan şu aşakdakylardyr:
- önümçilik meýilnamasynyň özüni ödeýjiligi;
- töwekgelçilikde goýumlaryň netijeliliginiň ynamlylyk koeffisiýenti;
- pul çykdajylaryň töwekgelçiligini netijeliliginiň koeffisiýenti;
- maýa goýumlaryň ödeýjilik möhleti.
Gelejekde her bir önüm öndüriji gurluşyk kärhanalary ykdysady gör
kezijileriň hasaplamalarynyň düzümine biziň saýlan görkezijilerimize sal
gylansalar esaslansalar, kärhananyň işi düzülen meýilnamanyň dürs ýerine
ýetiriljegine ynam ýokary bolar diýip çak edýäris.
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A. Atdaýewa,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň
«Jemgyýeti öwreniş ylymlary» kafedrasynyň
uly mugallymy, ykdysady ylymlaryň kandidaty
SANLY GURŞAW – YKDYSADY
ÖSÜŞIŇ HEREKETLENDIRIJI GÜÝJI
Häzirki döwrüň ykdysady ösüşiniň depgini ilatyň döredijilik ukybyny
köpçülikleýin ösdürmek, her bir adamyň dürli ugurlardaky innowasiýalary
döretmek, şol sanda telekeçilik işewürlik toparlarynda innowasion çözgüt
leri çykarmaga bolan zehininiň ösmegi üçin zerur şertleri üpjün etmek bilen
baglydyr. Ilaty iş orunlary bilen üpjün etmek meselesinde hem akyl zähme
tine uly orun berilýär. Innowasion ösüş ýurduň, sebitiň, guramanyň ösüş
ugruny we depginlerini kesgitleýän ýokary hilli adam maýasyny toplama
gyň esasy çeşmesini emele getirýär. Öz gezeginde, toplanan adam maýasy
innowasion ösüşiň esasyny düzýär.
Ýurdumyzyň ykdysadyýetini düýpli döwrebaplaşdyrmak babatda al
nyp barylýan strategik maksatnamalar ýurdumyzda ylma daýanýan, dünýä
bazarynda bäsleşige ukyply önümleri çykarýan önümçilikleri ösdürmegi
göz öňünde tutýar. Şeýle şertlerde ylmyň, bilimiň hem-de önümçiligiň ut
gaşykly ulgamynyň döredilmegi maksadalaýyk we ýerlikli bolar. Ylmyň
we bilimiň ykdysady ösüşiň möhüm alamatlarynyň biri bolmagy sebäpli,
olar dünýä derejesindäki innowasion hadysalara ýardam berýän adam ma
ýasynyň özboluşly hereketlendiriji güýjüne öwrülýär.
Döwletimiziň häzirki tizlikli ösüşleri, milli ykdysadyýetde gazanylýan
oňyn netijeler, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokary derejeliligi Türk
menistanda sanly ykdysadyýete geçmekligiň mümkinçilikleriniň we şertle
riniň bardygyny, durmuşyň bu ulgamy zerurlyk hökmünde talap edýändi
gini aýdyň görkezýär. Maglumatlary alyşmak, elektron ulgamlary, olaryň
kanunçylyk binýady hem-de ýurduň elektron hyzmatdaşlyga taýýarlygy
sanly ykdysadyýet üçin örän derwaýysdyr. Bu babatda möhüm çäreleri
amala aşyrmakda öz ylmy we täzeçilik mümkinçiliklerini işjeň ösdürýän,
döwletiň ykdysadyýetiniň dürli ugurlaryny sanlaşdyrmak üçin dürli inno
wasion maksatnama we tehnologiki üpjünçiligi işläp taýýarlamaga ukyply
ýaş nesle uly orun degişlidir. Sanlaşdyrmak boýunça milli Liderimiziň baş
480

langyçlary bilimler jemgyýetiniň kemala gelmegini, maglumat giňişliginiň
geriminiň giňelmegi, häzirki zaman tehnologiýalary ulanmak arkaly öndü
rilen harytlaryň we hyzmatlaryň elýeterliliginiň, hiliniň ýokarlanmagy, yk
dysady we durmuş gurşawlary dolandyrmak ulgamynyň kämilleşdirilmegi
üçin şertleri döretmeklige gönükdirilendir.
XX asyryň 90-njy ýyllarynda internetiň peýda bolmagy bilen ykdysa
dyýet üçin hem täze döwür başlandy. Wagtyň geçmegi bilen maglumatlar
tehnologiýasynda gazanylan ösüş sanly ykdysadyýetiň ähmiýetini has hem
artdyrdy.
Hormatly Prezidentimiz öz çykyşynda: «Iň ýönekeý hasaplamalara gö
rä, 2045-nji ýyla çenli bütin dünýä boýunça 100 milliarddan gowrak en
jam internet ulgamyna birikdiriler. Muňa ykjam we göterilýän enjamlar,
abzallar, lukmançylyk hem-de senagat gurallary, howpsuzlyk enjamlary,
awtomobiller, eginbaşlar we beýleki tehnologiýalar hem degişlidir» diýip
belleýär.
Mälim bolşy ýaly, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň sanlaşdyrylma
gynyň binýady bolup kämil telearagatnaşyk infrastrukturasy we maglumat
tehnologiýalary, hususanam, maksatnama üpjünçiligi çykyş edýär. Häzirki
gün dünýäniň iri kompaniýalary maglumat tehnologiýalary we telearagat
naşyklar bilen berk baglanyşykly. Olaryň özboluşly häsiýetli aýratynlygy
– işgärleriniň ortaça ýaşy 28–30 ýaş. Bu kompaniýalaryň köpüsi ýokary
okuw mekdeplerinde öz ylmy ukyplaryny görkezen talyp ýaşlaryň arasyn
dan saýlap-seçip özlerine işgär alýarlar. Bu maglumat aragatnaşyk kompa
niýalaryň ýene-de bir aýratynlygy – olaryň işe başlamagy üçin ullakan bir
maýa goýumlaryň zerurlygy hem ýok, diňe bir gerek zat – ol hem işlejek
ýaşlaryň işjeňligi, kompýuter ylymlar ulgamynda çuňňur bilimleriniň bol
magy we özboluşly pikirlenip bilmek ukybyna eýe bolup, olaryň täzeçilige
gönükmekligi.
Adamzat taryhynyň dowamynda jemgyýet elmydama ösüşde bolýar.
Ol öz ösüşiniň dowamynda birnäçe tapgyrlary başdan geçirýär: agrar, ýag
ny oba hojalygyň we el zahmetiniň agdyklyk etmegi; industrial, ýagny se
nagatyň agdyklyk etmegi; industrialdan soňky döwür. Dünýäniň ähli ösen
ýurtlary eýýam üçünji tapgyra geçen. Bu tapgyr ykdysadyýetde hyzmat
ulgamynyň we maglumat tehnologiýalarynyň, şeýle hem kompýuterleriň
agdyklyk etmegi bilen hasiýetlenýär. Bu bolsa adamlaryň – ýurtlaryň ýa
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şaýjylarynyň – durmuşyny aňsatlaşdyrýar. Indi biz sarp etmeklik jemgy
ýetinde ýaşap başladyk. Emma jemgyýetiň ösüşi bir ýerde durmaýar, onuň
mundan beýläk ösmegi we hyzmatlar pudagynyň önümçiligiň üstünden
agalyk etmegi maglumat tehnologiýalarynyň jemgyýetiň ösüşinde esasy
orun eýelemegine getirýär. Bu bolsa adamyň haýsy-da bolsa bir hyzmaty
almaklygyny aňsatlaşdyrýar, şeýle hem hyzmat berijiniň we hyzmaty sarp
edijiniň arabaglanyşygyny tizleşdirýär, ykdysady hadysalary dolandyrmak
lygy sadalaşdyrýar we açyk edýär, döwletiň içindäki bolup geçýän ýagdaý
lara aňsatlyk bilen girişýär.
Internetiň döremegi, global toruň elýeterli bolmagy hakyky maglumat
(sanly) rewolýusiýany aňladýar. Bu bolsa biziň umumy durmuşymyzy,
hususan-da, ykdysadyýeti düýpgöter üýtgetýär.
«Sanly ykdysadyýet» diýen düşünjäni ýakyn geçmişde 1995-nji ýylda
Massaçusets (ABŞ) uniwersitetiniň alymy Nikolas Negroponte maglumat –
aragatnaşyk tehnologiýalaryň işjeň ösmegi bilen baglanyşykda täze ykdy
sadyýetiň köne ykdysadyýete garanyňda artykmaçlyklaryny kärdeşlerine
düşündirende ilkinji gezek ulanyşyga girizýär.
Sanly ykdysadyýet – san görnüşindäki maglumatlaryň esasy orun tut
maklygyna daýanýan hojalyk işi. Maglumatlaryň uly göwrümini işläp taý
ýarlamak we olaryň netijelerini seljermegi ulanmaklyk aňyrdan däp bolup
gelýän hojalygy alyp barmaklyk bilen deňeşdirilende önümçiligiň, tehno
logiýalaryň, enjamlaryň, harytlary we hyzmatlary saklamagyň, satmagyň,
getirip bermegiň dürli görnüşleriniň netijeliligini has ýokarlandyrmaga
mümkinçilik berýär. Şeýle hem önümçiligiň usullary düýpgöter özgerýär,
adamlaryň aň-bilime we iş endiklerine bildirýän talaplary artýar. Sanly yk
dysadyýetiň ornaşdyrylmagy we ösdürilmegi esasy önümçilik–ykdysady
işleriň ähli görnüşleriniň awtomatlaşdyrylmagyna, merkezleşdirilen tertip
de dolandyrylmagyny üpjün etmäge, önümçilik we sarp ediş bazarlarynyň
ösdürilmegine, ykdysady işiň umumy netijeliligini ýokarlandyrmaga, mag
lumatlary alyşmagyň hasabyna bilimleriň kämilleşmegine, ýokary tehno
logiýaly pudaklara döwrebap iş orunlarynyň döredilmegine giň mümkinçi
likleri açýar.
Köplenç, sanly ykdysadyýetiň esasy düzüm bölekleri diýip elektron
söwdany, internet–bankingi, elektron tölegleri, internet mahabaty, internet
oýunlary hasap edýärler.
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Halk hojalygynyň ähli ugurlaryny sanly ulgama geçirmek, önümçi
lige täze tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan maksat
namalaýyn işler ýurdumyzda giň gerime eýe bolýar. Munuň özi häzirki
döwrüň talaplaryna laýyklykda, pudaklaryň işini döwrebaplaşdyrmakda
aýratyn ähmiýete eýedir. Milli ykdysadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak
arkaly elektron senagatyny ösdürmek, işewürlige we maglumat aragatna
şyk tehnologiýalarynyň soňky gazananlaryna esaslanýan ösen ykdysady
ýeti kemala getirmek, inowasion, ýokary tehnologiýaly, bäsleşige ukyply
sanly ykdysadyýeti ösdürmek maksady bilen 2018-nji ýylyň noýabr aýynda
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
Konsepsiýasy» kabul edildi. Şondan bäri geçen gysga wagtyň içinde sanly
ykdysadyýetiň maksatnamasyny amala aşyrmagyň ulgamy giň gerime eýe
boldy. Onuň esasy maksady doly manyda sanly gurşawy kemala getirmek.
Ykdysadyýetiň sanlaşdyrylmagy döwletimize global bäsleşige ukyp
lylyk we milli howpsuzlyk meselesini çözmage mümkinçilik berýär. Sanly
ykdysadyýet dünýäde inowasiýalara, bäsleşige ukyply we ykdysady ösüşe
wajyp itergi hökmünde ornuny barha pugtalandyrýar. Sanly ykdysadyýet
wagtyň we harajatlaryň tygşytlanmagy bilen bir hatarda, girdejileriň täze
çeşmelerini ýüze çykarmaga şert döredýär. Sanly ykdysadyýet – bu maglu
mat – aragatnaşyk tehnologiýalarynyň peýdalanmagyna esaslanýan ykdy
sady gatnaşyklaryň ulgamydyr.
Sanly bilim ulgamynyň geriminiň giňelmegi, hünäre gönükmek ulga
mynyň kämilleşmegi, maglumat-aragatnaşyk ugurlarynda goşmaça bilim
leriň girizilmegi ykdysadyýetiň pudaklarynyň ýokary derejeli hünärmenler
bilen üpjünçiliginiň ösmegine ýardam berer.
Şeýlelikde, sanly ykdysadyýetiň ösmegi durnukly ykdysady ösüşe,
maýa goýum işjeňligine ýetmek üçin, ýurduň jemi içerki önüminiň düzü
minde maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ornunyň ýokarlanmagy
üçin, öňdebaryjy usullar, awtomatlaşdyrmak we esasy önümçilik – ykdy
sady hadysalaryň ähli görnüşlerini gözegçilikde saklamak arkaly döwlet
dolanyşygynyň netijeliligini galdyrmak üçin, şeýle hem täze iş orunlaryny
emele getirmek üçin uly mümkinçilikleri döredýär.
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J. Atdaýewa,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň
«Kärhanalarda ykdysadyýet we dolandyryş» kafedrasynyň
uly mugallymy, ykdysady ylymlaryň kandidaty
TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADYÝETINE
SANLY ULGAMY ORNAŞDYRMAKLYGYŇ
AÝRATYNLYKLARY
Garaşsyzlyk Türkmenistanyň dünýä ýurtlary, halkara guramalary bilen
gatnaşygynda erkin, özbaşdak we deňhukukly agza bolandygynyň alamaty
dyr. Konstitusiýanyň kämilleşdirilmegi bilen Türkmenistan hukuk döwleti
hökmünde halkara ýörelgelerine hem-de milli gymmatlyklarymyza esas
lanýan ýurt bolup çykyş edýär. Ösen demokratik, hukuk we dünýewi döw
letimiz Birleşen Milletler Guramasynyň doly hukukly agzasy bolmak bilen,
dünýä bileleşigini tolgundyrýan wajyp meseleleriň sazlaşykly çözgütleri
niň işlenip taýýarlanylmagyna işjeň gatnaşýar. Biziň ýurdumyz dünýäniň
beýleki döwletleri hem-de abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaş
lyga degişli meselelere täzeçe we jogapkärli çemeleşýändigini görkezip,
ählumumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň üpjün edil
meginiň bähbitlerine laýyk gelýän netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň pug
talandyrylmagyna saldamly goşant goşýar.
Hormatly Prezidentimiziň daşary syýasat başlangyçlaryny yzygiderli
durmuşa geçirip biziň ýurdumyz ählumumy dünýä hojalyk aragatnaşyk
laryna mundan beýläk-de netijeli goşulýar. Şeýle ýokary netijeler, esasa
nam, daşary ýurtly maýadarlaryň işlemegi üçin amatly durmuş, maliýe-yk
dysady, hukuk ýagdaýyny hem-de olaryň bähbitlerine laýyk gelýän maýa
goýum ýagdaýyny döretmäge gönükdirilen anyk ädimleriň netijesinde ga
zanyldy. Hormatly Prezidentimiziň bu babatda durmuşa geçirýän «Açyk
gapylar» syýasaty Türkmenistan bilen uzakmöhletleýin işewür gatnaşyk
lary ýola goýmagyň örän bähbitlidigini aýdyňlyk bilen görkezýär. Türk
menistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry – ol hem parahatçylygy we
howpsuzlygy pugtalandyrmak meselelerini üpjün etmäge işjeň gatnaşmak
bolup durýar.
Türkmenistan gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlaryň ählisi bilen işjeň
gatnaşyklary ösdürip, geljegi uly ugurlaryň biri bolan Merkezi Aziýa, Ýew
ropa ugry boýunça hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagy dowam edýär.
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Ählumumy bähbitleriň we abadançylygyň hatyrasyna dünýäniň ähli
ýurtlary bilen dostluk gatnaşyklaryny ýola goýmaklyk, iri abraýly halkara
guramalar, ýagny Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Bileleşigi, Ýew
ropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, GDA bilen ysnyşykly
hyzmatdaşlyk etmeklik hormatly Prezidentimiziň üstünlikli durmuşa geçir
ýän daşary syýasatynyň esasy ugurlary bolup durýar.
Türkmenistanyň okgunly ösýän ykdysadyýeti daşary ýurt maýadarla
ry üçin örän özüne çekiji bolup durýar. Munuň şeýledigini dünýäniň dür
li ýurtlarynyň abraýly kompaniýalarynyň özara bähbitli halkara ykdysady
taslamalara, ylmy maslahatlara, sergilere gatnaşýan, şeýle hem ýurdumyz
bilen köpden bäri hyzmatdaşlyk edip gelýän, geljegi uly türkmen bazaryn
da özleriniň eýeleýän ornuny berkitmäge çalyşýan kompaniýalaryň mysa
lynda görkezip bolýar.
Ýurdumyzyň innowasion mümkinçiliklerini açyp görkezmek, ony giň
den ýaýbaňlandyrmak örän ähmiýetli meseleleriň biri bolup durýar. Elbet
de, innowasion mümkinçilikleri döretmekde we ösdürmekde ýaş nesliň
wajyp orny bardyr. Häzirki ýaşlaryň innowasion ösüşlere tarap diňe ynam
ly, maksadaokgunly barmagy, döwletimiziň dürli gurşawlarynda ýaşlaryň
ruhy, maddy, fiziki taýdan kemala gelmegi Türkmenistanyň ösüşiniň röw
şen geljeginiň kepili bolup durýar. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bi
len ýaş nesli kämil derejede ösdürmek üçin uly mümkinçilikler döredilýär.
Hormatly Prezidentimiz şeýle diýýär: «Öz işine ökde, hünär derejesi ýo
kary, bilim binýady berk, zähmet endiklerine aňrybaş belet, ylmy-tehniki
progresiň iň täze gazananlaryndan habarly, iş başarjaň milli hünärmenler
jemgyýetimizi ykdysady, syýasy, ruhy-medeni taýdan ösdürjek, ata Wata
nymyzyň dünýä arenasyndaky at-abraýyny has-da belende göterjek egsil
mez güýç bolup durýar».
Ylym köpgatlakly we örän çylşyrymly bilimden gözbaşlydyr. Ol bir
ýerde durmaýar, hemişe hereketdedir. Ylmyň ösüş ugurlary bilen geljegiň
täze giňişliklerine aralaşýarys. Şeýlelikde, jemgyýetiň döredijilik aňynyň
bitewüleşdirilen ulgamyny döredýäris. Adamzadyň bahasyz baýlygy ylym
da we bilimde jemlenýär. Erkin pul serişdelerini adam maýasyna goýmak
ol umumy döwletiň geljeginiň baýlygydyr, şeýle hem ygtybarly, strategik
we özüni ödeýän çeşmedir. Umumy görnüşde bolsa maýa goýum taslama
sy – bu maýa goýujynyň islegine gabat gelýän serişdeleriň goýulmagynyň
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meýilnamasy. Öz manysy boýunça bu meýilnama telekeçilik işewürliginiň
döredilmegi we geljekki hereket etmegi üçin zerur bolan tehniki-tehnologi
ki, guramaçylyk, maliýe-hasaplaşyk, hukuk we maksada okgunly taýýarla
nan materiallaryň toplumyny özünde jemleýär. Häzirki zaman jemgyýeti
niň hakyky gymmatlygy adamlaryň biliminde, olaryň hünärine ak ýürekden
berlenliginde jemlenýär.
Milli ykdysadyýeti hil taýdan täze derejä çykarmaga aýratyn ýardam
edýän ýagdaýlaryň arasynda iň esaslyrynyň biri-de täze ylmy ugurlaryň,
ýokary tehnologiýaly pudaklaryň, düýpli we amaly ylymlaryň, innowasion
tehnologiýalaryň ösdürilmegi bolup durýar. Ýokary hilli bilim adamyň çek
ýän zähmetiniň netijeliligine, esasanam, ykdysadyýetiň kämilleşmegine
ýardam berýär.
Bilim ulgamynda geçirilýän özgertmeler, innowasion hereketler bi
limiň hil taýdan ýokarlanmagyna, okuw we dolandyryş proseslerine täze
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyna, maddy üp
jünçiliginiň kämilleşmegine, şeýle hem ýerlerde özbaşdak dolandyryşyň
maliýeleşdirilişiniň täze düzgünleriniň kämilleşmegine ýardam berýär.
Bilimiň innowasion häsiýetine eýe bolmagy onuň durmuş institutlar bi
len bäsleşmegine mümkinçilik berer.
Bilim almaklygyň netijeliliginiň hil taýdan kämilleşmegi, bilimiň yzy
gider we üznüksiz innowasion pikirler we tehnologiýalar bilen üpjün bol
magy, ýaş nesliň bilim ulgamynyň dürli gurşawlaryny ösdürmekde höwesli
we işjeň gatnaşmagy, ýurdumyzyň milli howpsuzlygyny üpjün etmekde,
raýatlaryň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmakda bilim ulgamy wajyp ala
mat hökmünde çykyş edýär.
Bilim ulgamynda innowasion syýasatyň geçirilmegi birinji nobatda
üstünlikli şahsyýetiň emele gelmegine niýetlenendir, şol sebäpli hormatly
Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda geçirilýän syýasatyň netijesin
de adama örän ýokary derejede garalýandygyna ýene-de bir gezek göz
ýetirýärsiň.
Innowasion hereketiň esasy maksatlary ol hem ýaş nesliň tebigy
ukyplaryny açmaklygyň esasynda olaryň gözýetiminiň, aň-düşünjesiniň
giňeldilmegi, ylmyň we tejribäniň iň täze gazananlaryny ulanmak bilen
özbaşdak pikir etmekligini gazanmakdyr. Netijede, durmuş instituty hök
münde bilim ulgamy döwletiň intellektual potensialyny döredýän, ýokary
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depginli ösüşlere ukyply, Watana wepaly bolan ýaşlary ýetişdirer. Ylmybarlag görkezijilere easlanyp berlen bilim geljeki ýaş hünärmenleriň hü
när derejesini kämilleşdirip, jemgyýetiň durmuş we medeni ülňüleriniň
aglaba bölegini ýaşlara siňdirer. Ýokary bilimiň hil taýdan özgerdilmegi
bu her bir ýaş hünärmeniň medeniýetinde sowatlylygyň we salykatlyly
gyň özara sazlaşygy, ýokary hünär derejesinde özbaşdak pikir etmekligiň
başarnygy, geljekde bolsa işlemekligi, okamaklygy we gaýtadan okamak
lygy bolup durýar.
Sanly bilim ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen 2017-nji ýylyň
15-nji sentýabrynda kabul edilen «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny
ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda, ýurdumyzyň bilim ulgamynyň
häzirki ösüş tapgyrynda öňde durýan möhüm wezipe dünýäniň öňdebary
jy gazananlarynyň esasynda milli sanly bilim ulgamynyň mundan beýläk
ösdürilmegi, okatmagyň innowasion çeşmeleri bilen utgaşyklylykda mag
lumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň bilimiň ähli basgançaklarynda
giňden ornaşdyrylmagy bolup durýar.
«Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny»
durmuşa geçirmek boýunça işler alnyp barylýar: hünärmenler, professormugallymlar, talyplar tarapyndan sanly bilim ulgamynyň programma üp
jünçiligi we onuň binýadynda sanly bilim portallary işlenip taýýarlanyldy.
Sanly bilim portaly elektron resminama, elektron poçta, uzak aralykdan
guralýan okuwlar, ylmy işler, okatmagyň elektron serişdeleri, bäsleşikler,
maslahatlar, okuw gollanmalary ýaly gurallary özünde jemleýär.
Netijede, soňky ýyllarda «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ös
dürmegiň Konsepsiýasy», «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly
ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» hem-de sanly ykdysadyýeti ös
dürmek boýunça Pudagara toparynyň düzümi we düzgünnamasy tassyk
lanyldy. Sanly ykdysadyýetiň hereket etmegi jemgyýetiň, hökümetiň, işe
würligiň birwagtda sanlylaşdyrylmagyny şertlendirýär. Şu jähetden, sanly
ykdysadyýetiň ösüşi oňa gatnaşyjylaryň özara hyzmatdaşlygynyň ähli de
rejelerinde sanly gatnaşyklary ýola goýmak işiniň çaltlandyrylmagy bilen
bagly bolup durýar.
«Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyz
matlar hakynda» Kanun 14.03.2020 ý. kabul edildi. Kanunda esasy düşün
jeler, elektron resminama bilen baglanyşykly talaplar hem-de onuň gurluşy,
rekwizitleri, nusgalarynyň hukuk derejesi, goragy, saklanmagy baradaky
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hukuk kadalar, şeýle hem elektron resminama dolanyşygy we onuň esasy
ýörelgeleri, pudaklary we sebitleri bilen bagly düşünjeler kesgitlendi.
Sanly özgertmeler deňi-taýy bolmadyk çaltlyk we giň gerim bilen ägirt
uly mümkinçilikleri döretdi. Sanly ulgamyň durmuşymyza ornaşdyrylma
gy netijesinde, çalt depginde üýtgeýän häzirki zaman dünýäsinde gymmat
ly wagtymyz tygşytlandy, zerur bolan maglumatlaryň alşylmagynyň tizligi,
zähmet öndürijiligi ýokarlandy. Şeýle hem sanly bilim ulgamynda gazany
lan netijeler esasynda bilimiň hili döwrebaplaşdyryldy.
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B. Annagurbanowa,
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary
institutynyň «Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy»
kafedrasynyň uly mugallymy, y.y.k.
LOGISTIKADA INNOWASION
TEHNOLOGIÝALARY ULANMAK
Düýpli özgertmeleriň ýoly bilen gadam urmak arkaly, Türkmenistan
milli ykdysadyýetiň dünýädäki hojalyk ulgamyna netijeli goşulmagyna
(integrasiýasyna) we dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň hataryna girme
gine gönükdirilen syýasaty ýöredýär. Munuň üçin ýurtda ýeterlik derejede
diwersifikasiýalaşdyrylan we döwrebaplaşdyrylan önümçilik potensialy
ny (kuwwaty), göwnejaý görnüşde üpjün edilen ulag ýollaryny we kom
munikasiýalaryny, oňat hilli bazar infrastrukturasyny döredýär we sanly
ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyndan ugur alýar. Türkmenistanyň
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, jemgyýeti ösdürmegiň häzirki
şertlerinde maglumat tehnologiýalarynyň üstünlikli ulanylmagynyň dur
nukly ykdysady ösüşe mahsus ýagdaý bolup durýandygyny hem-de uzak
möhletleýin geljegi göz öňünde tutmak arkaly, ýurduň rowaçlygyna badal
ga berýändigini belleýär.
Logistika, has takygy, dürs meýilleşdirmek, bellenilen wagtda we önü
miň hökman zerur bolan ýerinde şol önümiň gerekli möçberini has az we
umumy harajatlary çykarmak arkaly işläp taýýarlamak maksady bilen, mad
dy önümiň kärhana gelip gowuşýan akymyny we oňa degişli maglumatlaryň
akymyny dolandyrmak hem-de barlamak, telekeçilik işiniň girdejili bolma
gyny gazanmaga degerli ýardam berýän ýagdaý diýlip hasaplanýar. Häzirki
wagtda kärhanalaryň zerurlyklary artýar, logistikada ulanylýan ugurlaryň ge
rimi giňelýär, täze maglumat tehnologiýalary döredilýär, şoňa görä-de ýurdu
myzda ulgamlaýyn, toplumlaýyn täze çemeleşmeden peýdalanmak, logistika
degişli usullary döwrebaplaşdyrmak talap edilýär.
Şunuň ýaly anyk ýagdaýlarda IT tehnologiýalaryň ulanylmagy – kom
paniýalaryň gurluşynyň (strukturasynyň), kompaniýalaryň (ulgamlaryň),
ykdysadyýetiň pudaklarynyň çygyrlarynyň özgermegi, ygtyýarlyklaryň,
işewürlik (biznes) modelleriniň we işewürlige degişli strategiýalaryň esasy
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toplumy, ýagny Digital SCM/Logistics işewürlik (biznes) amallaryny ýur
dumyzyň sanly ykdysadyýetiniň bütewi infrastrukturasyna birleşdirmekde
strategiki ähmiýete eýe bolýar.
Täze sanly tehnologiýalar getirýän ulgamlaryň düzüminde ählumumy
kommunikasion we maglumat akymlary boýunça funksionallygyň (bagla
nyşygyň) ösüşini gurşap alýar. Sensorika, robototehnika we kontent bara
daky maglumat arkaly, işewürlige, şol sanda logistika degişli amallary san
laşdyrmaga ukyplylyk şu ugurdaky möhüm innowasiýa bolup durýar.
Sanlaşdyrmak çözgütleri esaslandyrylan görnüşde kabul etmek üçin
maglumatlaryň ygtybarly we aýdyň bolmagy, akymlary ibermekde işe
würlik (biznes) amallaryny çalt berjaý etmäge mümkinçilik döredýär.
Munuň özi ýüze çykyp biljek töwekgelçilikleriň öňüni almak we müşde
riler üçin ähmiýetsiz amallary aradan aýyrmak arkaly, harajatlaryň azal
dylmagyna getirer. Sanly logistikanyň esasy funksionalyny düzýän sanly
tehnologiýalaryň kontinumyna Big Data (Uly göwrümli maglumatlary
işläp taýýarlamak we seljermek), IoT (Internet boýunça zatlary hödürle
mek), Blockchain tehnologiýasy (tranzaksiýalaryň paýlanan reýestrleri),
Maglumatlary ýaýradýan serwisler, -SCM, 3D Printing we beýlekiler
goşulýar.
Getirýän ulgamyň düzümi müşderileriň talaplaryny anyk ýagdaýda
berjaý etmäge mümkinçilik döredýär, şoňa görä-de müşderini ugur edinmek
ýöne bir söz bolman, hakykatdaky ýagdaýa öwrülýär. Getirmek boýunça
sazlaşykly ulgam (Agile Supply Chain), az harajatlary çykarmak arkaly we
göwnejaý hilli getirmek boýunça ulgamlar we müşderiler üçin özbaşdak
hyzmatlary berjaý etmek getirip berilmegini dolandyrmagyň geljegi diý
lip hasaplanýar. Häzirki wagtda Bayer (Chemicals) we BMW (Automotive)
ýaly öňdebaryjy kompaniýalar özleriniň getirip berýän ulgamlarynyň seg
mentasiýasyna degişli strategiýany işjeň ýagdaýda ulanýarlar. Segmentasi
ýa üçin tehnologik innowasiýalar bilen arabaglanyşyk bar: segmentasiýa
ny ugur edinmek arkaly meýilleşdirmek işini göwnejaý berjaý etmek üçin,
modelirlemegiň tehnologiýasyndan peýdalanmak we ssenarileri döretmek
gerek, bular getirýän düzümiň segmente sazlaşykly gönükdirilendigini kes
gitlemäge mümkinçilik berýär.
Getirýän düzümiň durnukly we ulgamlaýyn gurluşyna (strukturasyna)
meýilleşdirmek, oňaýlaşdyrmak arkaly ýardam berilýär, bu gurluş meýil
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leşdirýänlere getirýän düzümiň netijeli, energiýanyň peýdalanylmagyny
azaldýar, durnukly gurluşyny kesgitlemäge mümkinçilik döredýär.
Getirýän ulgamlary sanlaşdyrmagyň ahyrky maksady esasy işewürlik
amallarynyň parametrleri, bu amallar berjaý edilen mahalyndaky töwekgel
çilikler zerarly kynçylyklaryň döräp biljek ýerleri, şeýle hem durmuş-yk
dysady wezipeleri ýerine ýetirmek üçin, getirýän düzümiň parametrlerini
oňaýlaşdyrmak baradaky möhüm we ygtybarly maglumatlary bermekden
ybaratdyr. Getirmek boýunça sanlaşdyrylan düzümli kompaniýalar harytlar
ulagly daşalanda we öndürilende ýüze çykyp biljek töwekgelçiliklere des
sine seslenmek arkaly, çykarylýan harajatlary azaltmak üçin, gorlary (re
surslary), aktiwleri, adamlary, ätiýaçlyk gorlary has göwnejaý ulanyp biler
we bulary zerur bolan ýerine islendik pursatda çalt geçirip biler. Getirmek
boýunça sanlaşdyrylan düzümden dolulygyna peýdalanmak arkaly, her bir
ugurda resurslary, wagty, pullary tygşytlamakda we ekologiýa agram salyn
magyny azaltmakda üstünlik gazanyp bolar.
Ýagdaýyň has göwnejaý bolmagy üçin, getirmek boýunça sanlaşdyry
lan düzümdäki amallar (prosesler) degişli tehnika bilen üpjün edilmelidir,
şol amallar arkaly ätiýaçlyk gorlaryň (zapaslaryň) hut şol wagtky möçbe
rine, kontragentler bilen ylalaşykly hereket edilmegine, harytlaryň ýerleş
ýän ýerine we enjamlarda döreýän bökdençliklere gözegçilik edýär, şeýle
hem bu maglumaty amallary (operasiýalary) meýilleşdirmek we ýokary
derejede öndürijilikli ýerine ýetirmek üçin ulanýar. Gözegçilik etmek üçin
GPS ýaly tehnologiýalar, radioýygylykly identifikasiýa (RFID), ştrih-kod
lar, smart-bellikler, ýerleşýän ýerine degişli maglumatlar we simsiz sensor
ulgamlar getirmek boýunça sanlaşdyrylan düzümde möhüm orny eýele
ýär. Galyberse-de, maglumatlary ýaýradýan tehnologiýalar we Bloсkchain
web-gulluklar bilen integrirlenen görnüşde bolup, ibermegiň düzümine gö
zegçiligi we aýdyňlygy üpjün etmek üçin maglumatlary we amallary belli
bir nusga getirip biler.
Daşary ýurtlarda görkezilen tejribeden görnüşi ýaly, Blockchain tehno
logiýasynyň ulanylmagy Digital SCM/Logistics boýunça has amatly ugur
laryň biri bolup durýar. Bloсkchain munuň özi köp funksiýaly we köp de
rejeli maglumat tehnologiýasy bolup, umumy ýagdaýda, dürli aktiwleri we
tranzaksiýalary hasaba almak üçin niýetlenendir. Bu tehnologiýa ykdysady
işleriň ähli ugurlaryny gurşap alýar we onuň ulanýan ugurlary köpdür. Bu
ugurlaryň hatarynda maliýe serişdelerini we ykdysadyýeti; maddy we mad
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dy däl aktiwlere degişli amallary; döwlet edaralaryndaky we kompaniýa
lardaky hasaba alnyşy; logistikany we getirip bermek boýunça dolandyryşy
(GBBD) we başga-da birgiden ugurlary görkezmek bolar.
Bloсkchain munuň özi häzirki wagtda bize mälim bolan we Inter
net ýa-da ähli ýerlerde ykdysadyýetiň kompýuterleşdirilmegi (sanlaşdy
rylmagy) bilen deňeşdirilýän örän uly innowasiýadyr. Tehnologik taýdan
(hasaplaýyş derejesinde) Bloсkchain, ýagny «bloklaryň» düzümi kompýu
ter ulgamyndaky ähli tranzaksiýalaryň merkezleşdirilmedik reýestri bolup
durýar. Getirip bermek boýunça dolandyryşa degişli nukdaýnazara görä,
Bloсkchain edaralaryň arasyndaky işiň utgaşdyrylmagyny amala aşyrmak
da örän çylşyrymly meseleleriň birini çözýär, ýagny: maglumatyň ondanoňa howpsuz (aýdyň) geçirilmegini we getirýän düzümdäki kontragentleriň
ynamly bolmagyny üpjün edýär.
Getirýän düzümdäki (tranzaksiýa boýunça) kontragentleriň maddy we
maliýe akymlary dolandyrylan mahalynda harytlary we maglumatlary (bu
ýurmalary) almak we geçirmek, ýagny ulagly daşamak, ammarda ýerleş
dirmek we ýükleri işläp taýýarlamak, gümrükhanada ýerleşdirmek, bank
amallary, tölegler, elektron täjirçilik, şertnamalaýyn gatnaşyklar, elektron
poçta, lizing, onlaýn-auksionlar we beýlekiler bilen baglylykda özara ylala
şykly hereketi ondan-oňa geçirilýän maglumatlaryň takyklygyny we ygty
barlylygyny, şeýle hem harytlaryň we hyzmatlaryň hil boýunça standartlara
we şertnamalaryň şertlerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin köp derejeli
(salgyt, maliýe, gümrük we ş.m. boýunça) barlagyň bolmagyny talap edýär.
Bloсkchain tehnologiýasy bu meseläni iki sany örän aňsat usul boýunça
çözýär. Birinjiden, munuň özi reýestr, ýagny getirýän düzümdäki we dü
zümiň ähli agzalary tarapyndan şol bir wagtda we bilelikde ulanylýan ähli
tranzaksiýalaryň merkezleşdirilmedik sanawy arkaly çözülýär. Ikinjiden,
bu mesele şol sanawy üýtgewsiz bolmagy arkaly çözülýär we kepillendiril
ýär, çünki bloklaryň kitaby diňe yzlygyna tarap täzeden dikeldilip (ulany
lyp) bilner, ýagny kitapdaky her bir tranzaksiýa özünden öňkä salgylanýar,
şoňa görä-de düzüm bozulan, oňa aralaşylan halatynda, «blok-düzüm»
blokirlenýär (ýapylýar).
Başgaça aýdanyňda, Bloсkchain munuň özi tranzaksiýalaryň sanlaş
dyrylan, merkezleşdirilmedik (özbaşdak), köpçülik üçin niýetlenen kita
bydyr. Bu ýagdaý blokirlemegiň beýleki parametrlerden tapawutlanýan
dygyny we her bir tranzaksiýanyň barlanýandygyny aňladýar. Bloсkchain
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häsiýetiniň tranzaksiýalar boýunça «konsensusyň» (ylalaşygyň) gaza
nylmagy hökmünde häli-şindi ulanylmagy dellallaryň zerurlygyny ara
dan aýyrýar we bir rangly tranzaksiýalary gönüden-göni amala aşyrmaga
mümkinçilik döredýär. Bu ýagdaýa içgin umyt baglanýar, çünki ol getir
ýän düzümde gymmatlygyň ýitgisini azaldýar we bäsdeşlik üçin deň şertli
giňişligi döredýär.
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Bloсkchain tehnologiýasynyň getirip bermek boýunça dolandyryş
(GBBD) üçin esasy jähetleriniň üçüsi bar.
Birinjiden, barlanan tranzaksiýalary hasaba almak boýunça umumy
ýazgylar dürli kompaniýalar üçin ygtybarlygyň üýtgemeýän we ýeke-täk
görnüşi (SVOT) bolup durýar. SVOT ýaly, buhgalterlik kitaplary birgiden
ýagdaýlar üçin meselem, ýokary bahaly harytlaryň gelip çykyşyny görkez
mek, maliýe auditiniň žurnalyny ýöretmek we getirip bermek boýunça do
landyryşa (GBBD) degişli oňaýly çözgütleri hödürlemek üpjün edilýär.
Ikinjiden, Bloсkchain boýunça intellektual şertnamalar tranzaksiýalar
gatnaşyjylaryň arasynda geçirilende, şertleriň we çäklendirmeleriň ýerine
ýetirilmegini üpjün edýär. Bu ýagdaýyň ylalaşygyň bolmagyny hem-de ge
tirip bermegiň düzümi boýunça bilelikde dolandyrylmagyny we edaralaryň
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sazlaşykly hereketiniň utgaşdyrylmagyny üpjün etmek örän möhüm ähmi
ýete eýedir.
Üçünjiden, Bloсkchain tehnologik çözgütleri aýratyn kompaniýadan
getirmek boýunça tutuş ulgama gönükdirýär, bu ulgam kontragentleriň
özara ylalaşykly hereket edýän ulgamy bolup hyzmat edýär. Takyklygy
talap edýän bu pursat getirmek boýunça düzüme has güýçli täsir edýär,
çünki pudak getirýän düzümleriň hakykatdan-da ulgamlardygyna düşü
nip ugraýar.
Şeýlelikde, innowasion goşundylar adaty takyk çözgütleriň buýurma
lary dolandyrmak, getirýän düzümlerini meýilleşdirmek, ulagly daşalma
gyny meýilleşdirmek, ulagly daşamak, ammary dolandyrmak we maliýe
taýdan düzgünleşdirmek ýaly funksional modellerden has kämildir.
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Ş. Akynyýazowa,
Türkmenistanyň Inžener-tehniki
we ulag kommunikasiýalary institutynyň
«Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy»
kafedrasynyň mugallymy
SANLY YKDYSADYÝETDE
«BLOСKCHAIN» ULGAMYNYŇ ORNY
Häzirki wagtda maglumat ykdysadyýeti kem-kemden sanly görnüşe
geçýär we jemgyýetiň öňünde öňdebaryjy tehnologiýalaryň ösmegi bilen
täze çagyryşlary döredýär: Internet harytlary, emeli intellekt, maglumat
merkezlerinde we blokchain-lerde saklanýan köp mukdarda maglumatlar
peýda boldy. Bu täze tehnologiki nesliň ykdysadyýeti bolup, köp mukdarda
maglumatlary ulanyp, dürli görnüşli maglumat ulgamlaryny emele getirýär.
Onuň düýp manysy bu massiwi gaýtadan işlemekden we ondan peýdaly
maglumatlary çykarmakdan ybaratdyr. Şu nukdaýnazardan ýokary tehno
logiýaly sanly ykdysadyýeti emele getirmek we ýurduň durnukly ösüşi üçin
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow senagatlaşmaga,
bazar gatnaşyklarynyň ösmegine, ilatyň abadançylygynyň we durmuş dere
jesiniň ýokarlanmagyna itergi berýän zerur ädim hökmünde innowasiýany
ileri tutulýan ugurlaryň biri hökmünde kesgitledi.
Häzirki döwürde adam ömri täze tehnologiýalar, maglumatlar, pul we
köpsanly resminamalar bilen baglanyşykly. Ol ýa-da beýleki meselele
ri çözmekde üstünlige ýetmek üçin, onlarça dürli amallary öz içine alýan
köpsanly tehnologiýalary ulanmak zerurlygyny döredýär. «Blockchainiň»
wezipesi möhüm material (tölegli araçy hyzmatlary) we wagt çykdajylary
(resminamalar taýýarlanylanda kagyz we beýleki gyzyl lenta) bilen bagla
nyşykly meseleleri aradan aýyrýar.
Gurluşy boýunça «Blockchain» belli bir maglumatlary öz içine al
ýan bloklaryň zynjyrydyr. Şol bir wagtda zynjyryň ähli bloklary bir-bi
rine baglydyr. Blok ýazgylar topary bilen doldurylan bolup, täze dörän
bloklar elmydama zynjyryň yzyna goşulýar we ulgamyň ozal döredilen
gurluş bölümlerinde bar bolan maglumatlary köpeldýär we oňa täzesini
goşýar.
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«Blockchain» zynjyr binasy üç esasy ýörelgä esaslanýar: – paýlamak,
açyklyk we goramak. Ulgam ulanyjylary kompýuter toruny emele getirýär
ler. Bu ýagdaýda bloklaryň hersiniň bir nusgasy kompýuterleriň hersinde
saklanýar. Bu ýörelge ulgamy eldegrilmesiz diýen ýaly edýär we ony öçür
mek mümkin däl.
Ulgamdaky ähli maglumatlar goralýar. «Blockchain» zynjyry ygtybar
ly şifrlenen, bu bolsa ygtybarly we açyk maglumat üçin ýol açýar. Tassykla
mak üçin ýörite açar ulanylýar. Bu ulanyjynyň ulgam tarapyndan kesgitlen
jekdigine ýa-da ýokdugyna baglydyr. Bu «Blockchain» tehnologiýasynyň
esasy aýratynlygydyr.
Öň «Blockchain», esasan, kriptowalýuta bilen baglanyşykly bolan bol
sa, indi maýadarlar we telekeçiler akylly şertnamalaryň ösüşine ýakyndan
syn edýärler. Bu sanly şertnamalaryň, ýerine ýetirilişini adamlar däl-de, al
goritmler tarapyndan dolandyrylýandygyny görkezýär.
Iş ýüzünde bu aç-açanlygy (her bir obýekt bilen edilen hereketleriň ta
ryhy görünýär) we howpsuzlygy (ähli ýazgylar şifrlenen) görkezýär.
Bahasyny ep-esli azaldýar:
– maliýe amallary;
– resminamalary hasaba almak we tassyklamak;
– ulanyjyny kesgitlemek;
– intellektual eýeçiligi goramak;
– maglumatlary saklamak;
– dürli bellikleri ýöretmek;
– kärhanany dolandyrmak;
– üpjünçilik zynjyry;
– şertnamalary baglaşmak we ýerine ýetirmek.
Hünärmenleriň pikiriçe, «Blockchain» 2020-nji ýyldan soň köpçülik
leýin önümçilige girer. Logistikada, resminama dolanyşygynda we beýle
ki işewürlik amallarynda ykdysady tygşytlylygyň hasabyna, önümleriň we
hyzmatlaryň köpüsi ahyrky ulanyjylar üçin arzan bolar. Dürli araçylar ara
dan aýrylar.
«Blockchain» tehnolog iý as yn y durm uşa geçirm egiň esasy oňyn
taraplary:
– ykdysady netijelilik;
496

– aýdyňlyk;
– howpsuzlyk;
– korrupsiýadan goramak;
– üpjün edijileri, hyzmatdaşlary we hatda bäsdeşleri birleşdirip, sena
gat bileleşiklerini döretmek ukyby.
«Blockchain» tehnologiýasynyň işlemeginiň zerurlyklary:
– IT infrastrukturasyna uly maýa goýumlary;
– ulgamy goldamak öz hünärmen düzüminiň döremegini talap edýär.
Üç sany logistika akymynyň mysalyny ulanyp, «Blockchain» ulgamy
ny we halkara ýük transportynda artykmaçlyklaryny gözden geçireliň.
Material akymyna hyzmat edilende, Blockchain ulgamy şu aşakdaky
lary azaldýar:
– zynjyrdaky araçylaryň sanyny azaltmak bilen sargytlaryň ýerine ýe
tirilmeli möhletini gysgaldýar;
– gowşuryş wagtyny gysgaldýar;
– daşaýjy üçin hakyky girdejiniň möçberini iki esse artdyrýar.
«Blockchain» ulgamy maglumat akymlaryny optimallaşdyryp, şu aşak
daky şertleri döredýär:
1) ýeke-täk maglumat giňişliginiň döremegi;
2) transportdaky ähli resminamalaryň köpçülige açyk bolmagy;
3) resminamalary gaýtadan işlemegiň wagtyny azaltmak;
4) salgyt gullugy tarapyndan gözden geçiriliş wagtyny gysgaltmak;
5) bir gezeklik ýük ätiýaçlandyryşy;
6) gümrük edaralaryna baş edaradan resminamalar bermek;
7) baglanyşykly maglumat akymyny azaltmak.
«Blockchain» tehnologiýasy arkaly maliýe akymyny goldamaklyk şu
aşakdaky häsiýetler bilen özara täsir ulgamyny emele getirýär:
1. Araçylaryň doly gatnaşmazlygy;
2. Araçy banklaryň bolmazlygy;
3. Bir gezek komissiýa tölemekligi;
4. Harytlary daşamak bilen baglanyşykly çykdajylaryň azalmagy;
5. Amallary gaýtadan işlemegiň wagtynyň gysgalmagy;
6. Töwekgelçilikleriň azalmagy.
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7. Maliýe akymynyň hereketleriniň her tapgyrda optimizirlenmegi,
ýyllyk 3,5% tygşytlanmagyna mümkinçilik berýär.
Şeýlelikde, «Blockchain» ulgamynyň sanly ykdysadyýete ornaşdyryl
magy, maglumatlaryň ykdysady netijeliliginiň artmagyny, aýdyňlygyny,
howpsuzlygyny, şeýle-de araçylaryň doly aradan aýrylmagy netijesinde
hyzmatlaryň, amallaryň ygtybarlylygyny, açyklygyny we elýeterliligini
üpjün edýän ýeke-täk maglumat giňişligini döredýär.
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Ý. Myradow,
Türkmenistanyň Inžener- tehniki we ulag kommunikasiýalary
institutynyň «Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy»
kafedrasynyň öwreniji-mugallymy
SANLY YKDYSADYÝET ŞERTLERINDE
IŞ ÜPJÜNÇILIK ULGAMYNDAKY ÖZGERTMELER
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň
ýolbaşçylygynda ýurdumyz ynsanperwerlik ýörelgelerine esaslanýan gur
mak we döretmek ýolundan ynamly öňe barýar, halkymyzyň ýaşaýyş dur
muş derejesi yzygiderli ýokarlanýar. Ýurt Baştutanymyzyň ylmy taýdan
esaslandyrylan öňdengörüjilikli syýasatynyň we başlangyçlarynyň netije
sinde milli ykdysadyýetimizde, jemgyýetçilik durmuşymyzda uly üstünlik
ler gazanylýar.
Hormatly Prezidentimiziň Baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşy
rylýan oňyn özgertmeleriň, kabul edilýän maksatnamalaryň ählisi halky
myzyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Ilaty durmuş
taýdan goramagyň çärelerinde ýurdumyzy mundan beýläk-de netijeli ös
dürmegiň maksatlaýyn ugurlary kesgitlendi. Ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň
derejesini ýokarlandyrmagyň, zähmeti guramagy kämilleşdirmegiň, ilatyň
durmuş üpjünçiligini durnukly ösdürmegiň we onuň ygtybarly maliýe esa
syny emele getirmegiň maksatlary üçin binýatlyk şertler döredilýär.
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
niň esasy wezipeleri şol maksatlara gönükdirilendir. Ministrligiň garama
gynda zähmet resurslaryny netijeli dolandyrmagyň we ilatyň iş bilen üpjün
çiliginiň meselelerini öwrenmek hem-de olary düzgünleşdirmek, zähmet
kanunçylygynyň we işgärleriň zähmet hukuklarynyň durmuşa geçirilişini
üpjün etmek maksady bilen etraplarda, etrap hukukly şäherlerde zähmet
we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralary döredildi. Bu edaralar üçin ýörite
pudaklaýyn statistika hasabaty girizildi we şol maglumatlaryň elektron bin
ýady emele getirildi.
Ilatymyzyň iş bilen üpjünçiliginiň derejesini ýokarlandyrmak hem-de ýurdumyzyň öndüriji güýçlerini ösdürmek boýunça çäreleriň hataryn
da Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 1-nji maýynda çykaran
14226-njy Karary bilen « Türkmenistanda iş üpjünçilik ulgamyny kämil
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leşdirmegiň hem-de täze iş orunlaryny döretmegiň 2015–2020-nji ýyllar
üçin Maksatnamasynyň», şeýle hem bu Maksatnamany amala aşyrmak bo
ýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň tassyklanylmagy uly
ähmiýete eýe boldy. Maksatnamada ýurdumyzda durmuşa geçirilýän işjeň
maýa goýum syýasaty bilen baglylykda täze iş orunlarynyň döredilmeginiň
meýilleşdirilmegi hem-de iş bilen üpjünçilik çygrynda ýerine ýetirilmeli
esasy ileri tutulýan çäreler göz öňünde tutulýar.
Türkmenistanda sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy ähli pudaklaryň
hünärmenlerinden ýokary ussatlygy we ylym-bilim kuwwatynyň yzygiderli
ösdürilmegini, ýagny oňat taýýarlykly hem-de döredijilikli pikir etmegi we
ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryndan erkin baş çykarmagy başarýan ýoka
ry hünärli hünärmenleriň täze neslini terbiýeläp ýetişdirmegi talap edýär.
Ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy we ösdürilmegi
ýurtda uzakmöhletleýin ykdysady ösüşi we ýokary öndürijiligi gazanma
ga ýardam berýän netijeli ulgamlaryň ornaşdyrylmagyna, esasy önümçi
lik-ykdysady işleriniň ähli görnüşleriniň awtomatlaşdyrylmagyna we mer
kezleşdirilen tertipde dolandyrylmagyna, şahsyýetleşdirilen önümçilik we
sarp ediş bazarlarynyň ösdürilmegine, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň hili
niň ýokarlanmagyna we ýokary tehnologiýaly pudaklarda täze döwrebap
iş orunlarynyň döredilmegine, halkyň durmuş şertleriniň özgerdilmeginde
tehnologiýalar bilen bagly töwekgelçilikleriň peselmegini üpjün etmek bi
len, Internet ulgamynyň mümkinçilikleriniň giňeldilmegine uly mümkinçi
likleri açýar.
Häzirki wagtda ýurdumyzda hereket edýän başlangyç, orta hünär we
ýokary okuw mekdepleri zähmet bazaryny hünärmenler bilen üpjün etmä
ge mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Ýurdumyzda hereket edýän başlangyç,
orta hünär hem-de ýokary okuw mekdeplerini täze okuw-usuly we ylmy
edebiýatlar bilen üpjün etmek boýunça yzygiderli işleriň durmuşa geçiril
megi netijesinde bilim ojaklarynda berilýän bilimiň hiliniň ýokary bolmagy
hem-de geçirilýän okuwlardaky temalaryň mazmunynyň kämilleşdirilmegi
babatynda mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzyň milli bilim we ylym
merkezleri bilen hyzmatdaşlygy barha ösdürilýär.
Sanly ykdysadyýetiň ösüşini we bäsleşige ukyplylygyny ýokarlan
dyrmagyň esasy şertleriniň biri hem, ýokary hünär derejeli hünärmenleri
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taýýarlamak bolup durýar. Bu ugruň ösdürilmeginiň maksady sanly ykdy
sadyýetiň talaplaryna laýyk gelýän hünärmenleri ýetişdirmäge gönükdiri
len bilim ulgamyny kämilleşdirmekden, hünäre gönükdirmek ulgamyny
döwrebaplaşdyrmakdan, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary babatyn
da goşmaça bilimleri girizmekden we bu ugurda täze ukyplary ýüze çykar
makdan ybarat.
Sanly ykdysadyýet üçin işgärleri taýýarlamakda ileri tutulýan ugurlar
şulardan ybarat:
– Döwlet gullukçylarynyň we hususy bölegiň wekilleriniň sanly so
watlylygyny ýokarlandyrmak boýunça gaýtadan taýýarlamak maksatnama
syny amala aşyrmak.
– Sanly tehnologiýany peýdalanmak arkaly daş aralykdan maslahatla
ry hem-de ylymlary bermek boýunça goşmaça elektron hyzmatlary ýerine
ýetirmegiň hasabyna sanly düzümi ösdürmek.
– Sanly ykdysadyýetiň talaplaryny nazara almak bilen, dürli pudakla
ryň işgärleri üçin hünärini ýokarlandyrmak ulgamyny ýola goýmak.
– Ýaşy 50-den geçen raýatlar, saglyk ýagdaýy sebäpli mümkinçilikleri
çäklendirilen raýatlar we işsiz raýatlar üçin sanly ykdysadyýetiň täze ta
laplaryna laýyklykda gaýtadan taýýarlyk maksatnamasyny amala aşyrmak;
– Sanly ykdysadyýet üçin hukukçylary taýýarlamak boýunça maksat
namalary işläp düzmek we amala aşyrmak.
Sanly ykdysadyýete geçmek milli işewürlige dünýä derejesinde ba
zaryň bir bölegini gazanmaga mümkinçilik berer. Sanly ykdysadyýete
geçilmeginiň maksady zähmet öndürijiliginiň, kompaniýalaryň bäsleşige
ukyplylygynyň kämilleşdirilmegine, önümçilige bolan çykdajylaryň azal
dylmagyna, girdejileriň artmagyna we halkyň hal-ýagdaýynyň has-da ýo
karlanmagyna, täze bazarlarda goşmaça iş orunlarynyň döredilmegine we
käbir bar bolan hünärlerde iş bilen üpjünçiligi ýokarlandyrmaga ýardam
bermekden ybaratdyr.
Sanly ykdysadyýet zähmet bazaryna düýpli täsirini ýetirýär. Syýahat
çylyk, telekommunikasiýa, çaphana, bank ulgamy, bölek satuw söwda, ýol
ulaglary, adaty lukmançylyk, hyzmat ulgamlarynyň we beýlekiler ýaly tu
tuş pudaklaryň durky üýtgeýär. Bu üýtgeşmeler iş orunlarynda käbir täze
görnüşiň döremegi sebäpli emele gelip, zähmetde iş bilen üpjünçilige öz
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täsirini ýetirdi. Uzak aradan işlemek usuly şular ýaly görnüşe degişlidir.
Zähmet bazarynda emele gelen üýtgeşmelere uýgunlaşmaga taýýar bolan
adamlar üçin netijeli işlemäge itergi berýän isleg işde üstünlik gazanmak
däl-de, tiz netije almak bolup durýar. Olar uzak möhlete meýilleşdirmäni
halamaýarlar. Bu adamlary zähmetiň guralyşyna bolan çemeleşmäniň çeýe
tertipnamaly we iş ýerine bagly bolmadyk adaty däl görnüşi özüne çek
ýär. Häzirki döwürde bilimli hünärmenleriň özi üçin işläp, ýeterlik girdeji
alýanlary hem köpdür. Iş berijiler hem öz nobatynda, işgärler bilen uzak
aradan işleşmäge, uzak aradan işlemek mümkinçiligine we olaryň gura
maçylygyna dogry çemeleşmäni öwrenmäge mejbur bolýarlar. Maglumat
torlary kompaniýalar üçin maglumatlara bolan elýeterligi tiz üpjün etmäge
mümkinçilik berýär. Bu bolsa guramalara diňe bir edara ýerlerini tygşytla
maga däl-de, eýsem, işgärleriň sanyny azaltmaga hem mümkinçilik berýär.
Zähmet bazarynda iş beriji bilen iş gözleýänleriň arasyndaky dessin
gatnaşyklaryň ýola goýulmagyny gazanmak maksady bilen, Türkmenista
nyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginde «Türkmenis
tanyň ilatynyň iş bilen üpjünçiligi» atly täze sahypa döredildi. Bu sahypa
iş berijiler, şeýle hem iş gözleýänler üçin niýetlenendir. Şunda täze sahy
panyň üsti bilen guramaçylyk-hukuk we eýeçiligiň görnüşine garamazdan
kärhanalar, edaralar we guramalar, şeýle hem aýry-aýry fiziki şahslar – hu
susy telekeçiler özlerinde bar bolan boş iş orunlary, olar üçin zerur bolan
hünärmenler, işçiler barada maglumatlary ýerleşdirmäge, gyzyklanýan iş
gözleýänleriň dykgatyna ýetirmäge hem-de olaryň arasyndan özlerine la
ýyk gelýänlerini saýlap-seçip almaga mümkinçilik alýarlar. Şunda ýurdu
myzyň dürli pudak edaralary, kärhanalary we guramalary bilen bir hatarda,
aýry-aýry fiziki şahslaryň – hususy telekeçileriň boş iş orunlary baradaky
maglumatlaryny ýerleşdirmek üçin giň mümkinçilikleriň döredilmegi zäh
met bazarynda talap edilýän hünärler boýunça dogry maglumatlaryň üp
jün edilmegine ýardam berýär. Iş gözleýän raýatlar bolsa, degişli hünärine
laýyklykda bar bolan boş iş orunlary baradaky maglumatlar bilen hakyky
wagt tertibinde tanyşmak mümkinçiligine eýe bolýarlar.
Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetini we ylym, bilim ulgamlaryny ösüşiň
täze derejelerine çykarýan, bu ugurlarda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdü
rilmegine ýardam edýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bol
sun, il-ýurt bähbitli işleri hemişe rowaç alsyn!
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D. Begjanow,
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary
institutynyň «Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy»
kafedrasynyň öwreniji-mugallymy
ÖNÜMÇILIKDE SANLY ULGAMYŇ
EÝELEÝÄN ORNY
Ýurduň ösüş maksatnamalarynda ýurduň milli gyzyklanmalaryny dur
muşa geçirmek üçin sanly ykdysadyýeti emele getirmekde strategiýada ra
ýatlary kontrofakt önümlerden goramaklyga gönükdirilen mehanizmleri
ulanmaklyk, bäsdeşligi goramak boýunça kanunçylygy ösdürmek, ýerli we
kompaniýalar üçin salgyt şertlerini deňleşdirmek, internet söwdasynyň tö
leg we logistiki infragurluşyny döretmek, trans çäkli tölegleriň aýdyňlygy,
Internet torunda sarp edijileriň hukuklaryny goramaklygy üpjün etmek bo
ýunça mehanizmler göz öňünde tutulan.
Milli we dünýä ykdysadyýetiniň ösüşinde elektron söwdasynyň orny
ýurtda elektron söwdasyny ösdürmeklige baha bermek we olary derňemek,
we hasaplamak üçin degişli statistiki görkezijileri we olary hasaplamagyň
usullaryny işläp düzmek meselesini goýmaklygy şertlendirýär.
Türkmenistanda senagat ösüşiniň innowasion modeli sanly tehnolo
giki platformalaryň emele gelmegi, bilim ykdysadyýetiniň ulanylyşynyň
giňelmegi, önümçilik kärhanalarynyň netijeliligini ýokarlandyrmakda we
önümleriň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmakda möhüm faktorlar bo
lan önümçilik we dolandyryş ulgamlarynyň sanly üýtgemegi bilen häsiýet
lendirilýär. Täze ýokary tehnologiýalaryň, sanly önümçiligiň döremegi we
ösüşi, önümçiligi guramagyň ylmy çemeleşmelerini, usullaryny kämilleş
dirmezden mümkin däl.
Ýokary tehnologiýa bilen, ösen ylmy bilimleriň we dizaýn ösüşleri
niň önümçilik çeşmelerini maksatly bazardaky bäsdeşlik önümine öwür
mek prosesiniň usullaryna we gurallaryna şekillendirilmegini göz öňün
de tutýarys. Ýokary tehnologiýaly önümler maksatly bazarda ösen, ýa-da
düýpgöter täze, tehniki taýdan çylşyrymly, bäsleşige ukyply önümler ýa-da
hyzmatlar, önümçiligi gözleg we gözleg işleriniň netijelerine, innowasion
sanly tehnologiýalara, çeşmelerden netijeli peýdalanmak, kärhananyň ýo
kary hünärli işgärleriniň başarnyklaryna esaslanýar.
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Sanly ykdysadyýet, iň möhüm önümçilik faktory, dolandyryşyň ada
ty görnüşleri bilen deňeşdirilende önümçiligiň, tehnologiýanyň, enjam
laryň, saklanyşyň, satuwyň, eltmegiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp
biljek kararlary goldamak we awtomatlaşdyrmak üçin köpsanly sanly
maglumatlary operatiw gaýtadan işlemek we seljermekdir (harytlar we
hyzmatlar).
Önümçiligiň sanly üýtgemegi, kärhana önümleriniň bäsleşige ukyply
lygyny ýokarlandyrmak arkaly bazar göwrüminiň ep-esli ösmegini üpjün
etmek üçin sanly platformalary ulanmaga esaslanýan işewürlik modellerin
de öwrülişikli üýtgeşmeleri aňladýar.
Önümçiligiň sanly üýtgemegi, häzirki zaman innowasiýa tehnologiýa
larynyň we önümleriniň ornaşdyrylmagyny, täze işewürlik modellerini san
ly ykdysadyýetiň şertlerine uýgunlaşdyrmagy we ösdürmegi öz içine alýar
we bu sebäpli önümçilik prosesini goşmak bilen işewürlik proseslerinde hil
taýdan gowulaşmagy öz içine alýar.
Sanly platforma, işewürlik proseslerini optimizirlemek, umumy amal
çykdajylaryny azaltmak, harytlaryň üpjünçilik zynjyrlarynyň netijeliligini
ýokarlandyrmak we hyzmatlary bermek maksady bilen maglumat alyşmak
üçin köptaraplaýyn ulanyjylaryň özara täsirini üpjün etmek üçin döredilen
toplumlaýyn maglumat ulgamydyr.
Sanly ykdysadyýetde önümçiligi guramak, ýokary hünärli işçileriň
zähmet prosesinde zerur başarnyklary bolan innowasiýa gurallary we zäh
met obýektleri bilen sanlaşdyrma esasynda önümçilik maksatlaryna ýet
mek üçin iň täsirli birleşmegini üpjün etmek üçin usullaryň we çäreleriň
toplumydyr.
Häzirki ykdysady ýagdaý, kiber-fiziki ulgamlar bilen enjamlaşdyrylan
sanly «akylly» kärhanalaryň döredilen dördünji senagat rewolýusiýasynyň
başlangyjy bilen häsiýetlendirilýär. Şeýle kärhanalar içerki we dünýä ba
zarlarynda bäsleşige ukyply önümleriň şahsylaşdyrylan «ýöriteleşdirilen»
önümçiligini amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Dördünji senagat rewol
ýusiýasynyň tehnologiki ugurlarynyň arasynda şu aşakdakylary tapawut
landyryp bileris: dik we gorizontal integrasiýa, senagat robotlary, pilotsyz
ulaglar, CNC maşynlaryny, gaýtadan işleýän merkezleri, 3D printerleri
ulanýan goşmaça tehnologiýalary, zatlaryň senagat interneti, emeli intel
lekt, bulut hasaplamagy we maglumatlary saklamak, uly maglumatlary
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derňemek, simulýasiýa, matematiki modelirlemek we çaklamak, giňeldilen
hakykat, kiberhowpsuzlyk.
Senagat kärhanalarynyň sanly üýtgemegi, maksatlaryň we çeşme
çäklendirmeleriniň köp derejeli matrisasyna, sanly awtomatlaşdyryş plat
formasyna we Sanly Twin önümlerini we önümçiligini ösdürmek, wirtual
stendleri we köpburçluklary ösdürmek üçin döredilen önüm dizaýnynda
düýpgöter täze ýokary tehnologiýaly çemeleşmeler bilen häsiýetlendiril
ýär. meýdan synaglaryny ep-esli azaltmak we azaltmak üçin wirtual sy
naglar bäsdeşlik önümlerini satmagyň wagty.
Öndürijiler önümleri netijeli öndürmeklige, ony mundan beýläk ulan
maklyga, şeýle hem önümçilik proseslerine we önümleri eltmek yzygider
liliklerine degişli bolan maglumatlaryň ägirt uly mukdaryny ýygnaýarlar.
Häzirki günlerde, zatlaryň Interneti eýýamynda öndürijileriň maglumatla
ryny dolandyrmak meseleleri köpelýär, sebäbi önümler elmydama olaryň
öndürijiligi, işleýşi we hili bilen baglanyşykly maglumatlary döredýärler.
Mesele şol maglumatlary diňe bir belläp almakdan däl-de, olary dolandyr
makdan, önümler we prosesler barada maglumaty emele getirmek üçin sel
jermekden hem ybaratdyr.
Sanly ekosistema umumy müşderileri bolan dürli pudaklardan ýa-da
bazar segmentlerinden birnäçe sanly platformalary birleşdirýär we sanly
enjamlary, sanly önümleri, sanly hyzmatlary we amaly meýilnamalary in
nowasiýany ösdürmek we ýaýratmak üçin şertler döredýär. Sanly (mag
lumat) tehnologiýalaryň kömegi bilen goşulan baha döredilen rasional
tertipli ekosistema, paýlanan özara täsir we özara peýdalanmak we ewol
ýusiýa öz-özüňi ösdürmek şertlerinde bilim alyşmak bilen sosial-tehniki
ulgamyň her bir bölegi üçin oňyn täsirini ýokarlandyrmaga mümkinçilik
berýär. Ykdysadyýetiň ulag, logistika we önümçilik pudaklarynyň sanly
platformalarynyň ekosistemalarynyň möhüm potensiala eýe bolmagyna
garaşýarys.
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S. Atarow,
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary
institutynyň «Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy»
kafedrasynyň öwreniji-mugallymy
TÄZE BÝUJET WE IŞ MEÝILNAMALAŞDYRMAK
(CONNECTED PLANNING)

Býujet we biznes meýilnamalaşdyrmakda tapawutlanyp boljak täzelik
ler metodologiýa däl-de, tehniki taraplara degişlidir.
Yzygiderli, dowam edýän meýilnama. Awtomatlaşdyrma öňe bar
ýarka, meýilnamalaşdyrmak we býujet düzmek ýyllyk ýa-da çärýekden
hemişeliklige geçýär. Elbetde, logika şeýledir: eger awtomatlaşdyrylan
ulgam hakyky wagtda hasabat maglumatlaryny bermäge mümkinçilik
berýän bolsa, täze maglumatlar alnanda, näme üçin çaklamalary derrew
düzedip bolmaýar?
Kärhananyň has giňişleýin işleýşi. Býujet we iş meýilnamalaşdyryş
ulgamynda awtomatlaşdyryş, adatça, bu amallara gönüden-göni gözegçilik
edýän birnäçe maliýe dolandyryjylaryna degişlidir. Esasy maksat kompani
ýa üçin umumy maliýe meýilnamasyny düzmekdir. Beýleki funksiýalar di
ňe maglumat çeşmeleri bolupdy. Bu, esasan, awtomatlaşdyryş prosesi bilen
baglanyşyklydy: eger prosesi awtomatlaşdyrmak Excel bilen çäklendirilen
bolsa, gural bu prosese gatnaşyjylaryň sanyna tebigy çäklendirmeler giriz
di. Adaty CPM (Cost Per Mille) ulgamlaryny ornaşdyrmak arkaly awtoma
tlaşdyrmak ýüze çykan bolsa, ýerine ýetiriş işiniň dowamlylygy (we baha
sy) hem funksional gurşawyň giňelmegi üçin tebigy çäklendiriji bolupdy.
Býujet we iş meýilnamalaşdyryş işine goşulmagy talap edýän täze ugurlar:
satuw we marketing, önümçilik, logistika, IT, HR.
Sarp ediş bazarynda «iPhone» dolandyryşyň aňsatlygy we amaly
meýilnamalaryň elýeterliligi ugrunda täze ýörelge goýdy we meýilnama
laşdyryş ulgamynyň täze görnüşi, korporasiýa bazarynda bu ugry dowam
etdirdi we ulanyja özi üçin iň amatly meýilnamalary döretmäge mümkin
çilik berdi.
Toplumlaýyn meýilnamalaşdyrmak
«Connected planning» düşünjesiniň takyk kesgitlemesi ýok. Anap
lanyň lideri muny «Maglumatlar, adamlar we meýilnamalar arasynda di
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namiki, dowamly gatnaşyklar döretmek» diýip kesgitleýär. Has giňişleýin
marketing materiallarynda birneme bar: Anaplan «Baglanyşyk meýilnama
laşdyryş» adalgasynda şol bir wagtyň özünde häzirki zaman CPM ulgamy
nyň gurulmaly birnäçe düşünjeli taraplary:
Ýeke-täk maglumat çeşmesi. Döwrebap ulgamlar bir iş meýdanynda
köpsanly modeli döretmegi teklip edýär. Bu çemeleşmäniň esasy artykmaç
lyklaryndan biri, dürli funksiýalara öz modellerini gurmaga we ýeke-täk
meýilnamalaşdyrmak işini amala aşyrmaga mümkinçilik berýän dürli mo
delleriň arasynda kataloglary birleşdirmek we maglumat alyş-çalşynyň aň
satlygydyr.
Mundan başga-da UFRS 16. astynda kärendesi baradaky hasap hem
belli goýmalary, birnäçesi dürli modelleri müşderi işgärleri gatnaşmagy bi
len birnäçe potratçylar tarapyndan amala aşyrylýar .
Modelleriň ýönekeýligi. Meýilnamalaşdyrylýan ýekeje iş meýdanyna
täze funksiýalary çekmek üçin zerur zat. Birnäçe okuwdan we durmuşa ge
çiriş taslamasyna gatnaşandan soň, kompaniýanyň işgärleri daşarky potrat
çylar üçin meýilnamany has birleşdirip, modeli özbaşdak ösdürip bilerler.
Köp ugurlylyk. Döwrebap CPM ulgamlarynyň diňe bir aýratynlygy
bolmak bilen, köp usullaryň toplumlaýyn meýilnamalaşdyrylmagy talap
edilýän möhüm aýratynlyklardan biridir. Täze usullary döretmegiň ýöne
keýligi, täze ssenariýalary seljermek we täze iş şertlerine çalt jogap bermek
üçin görlüp-eşidilmedik mümkinçilikler döredýär (bu biziň döwrümizde
aýratyn möhümdir).
Giňeldiş. Döwrebap tehnologiýa we hasaplaýyş güýji, EPM (meýilleş
dirmek, durmuşa geçirmegi guramak, gözegçilik we derňew) ulgamlaryna
köp mukdarda maglumatlary gaýtadan işlemäge mümkinçilik bermeli.
Çalt hasaplamak. Adaty ýagdaýda, model gaty uly we çylşyrymly
bolmasa, Excel faýlynda modeli aşakdan ýokaryk ýa-da tersine hasapla
mak ep-esli wagt almaýar, şeýle hem adaty ulanyja kynçylyk döretmeýär.
Uzakdan girmek. Ulanyjy derrew ulgama girip, indiki sekuntdan mo
del bilen işläp başlanda, buludyň artykmaçlyklaryndan biridir. muňa Anap
lan bulutlaýyn platformasy mysal bolup biler.
Netije: Býujet we maliýe meýilnamalaşdyrylyşy ýaly konserwa
tiw proses, köpden bäri garaşylýan gurallary alyp, ösüşini çaltlaşdyrdy.
Köplenç, durmuşa geçirmegiň ýönekeýleşdirilmegi, ulanyjylaryň has
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giň toparyna, şol sanda tehniki taýdan sowatlylara (esasanam, geologlar
tarapyndan ulgamyň ulanylyşynyň täsirli mysalyny gördük) mümkinçi
lik döretdi. Meýilnamalaşdyrmak, hakykatdanam, bir platformada bolup
geçýän nukdaýnazardan has birleşdirildi. Şeýle-de bolsa, funksiýalaryň
arasynda maglumat alyş-çalşygynyň köpelendigine garamazdan, häzirki
«toplumlaýyn meýilnamalaşdyryş» diňe bir platforma däl-de, eýsem gu
ramanyň hemme ýerinde ulanylýan ýeke-täk meýilnamalaşdyryş çeme
leşmesini talap edýändigini göz öňünde tutmalydyr. Bu ýeke-täk çeme
leşme, bitewi sürüjiler ulgamyny, dolandyryş we tassyklamalaryň bitewi
ulgamyny we tutuş prosesiň birmeňzeş konfigurasiýasyny öz içine alma
lydyr. Şeýle ýokary derejede resmileşdirilen proses, CPM ulgamlaryna
garanyňda ERP üçin has häsiýetlidir. Şeýle hem CPM-iň ösüşi statistiki
derňew we çaklama gurallary (SPSS we R we Python dillerine meňzeş
paketler), optimizasiýa (ulgamlara birneme optimizasiýa dwigateli gur
lupdyr, ýöne, mysal üçin, Anaplan ýaly meýilnamalaşdyryş sferasyna or
naşdyrmak) bolup biler.
Analitikleriň köpüsi meýilnamalaşdyrmakda emeli intellekt ulanmaga
garaşýarlar.
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Ý. Mollaýew,
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary
institutynyň «Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy»
kafedrasynyň mugallymy
SANLY YKDYSADYÝET BILIMINIŇ
DÜŞüNDIRILIŞINIŇ ESASLARY
Maglumat tehnologiýalary bu maglumatlary gözlemek, ýygnamak,
ýatda saklamak we olaryň üstünde işlemek usullaryny öz içine alýar. Sanly
platforma sarp ediji bilen öndürijiniň arasynda göni aragatnaşyk ýola goý
mak arkaly dürli hyzmatlary ýerine ýetirmegiň tehnologiýalary, usullary
we programma üpjünçiligidir.
Sanly Transformasiýa we Sanly Platforma. Sanly transformasiýa –
sanly platformalary ulanmagyň esasynda biznes – modelleriň rewolusion
üytgemesi bolup, bazarlaryň göwrümlerini we kompaniýalaryň bäsdeşlige
ukyplylygyny radikal artdyrýar. Sanly platforma tehnologiýalaryň topary
bolup, ýöriteleşdirilen sanly aragatnaşyk ulgamyny döretmegiň esasy hök
münde hyzmat edýär. Tehnologik infrastrukturany we uly möçberli maglu
mat gorlaryny giňden ulanmak jemgyýetiň giňişleýin sanly transformasiýa
geçmegine getirdi.
«Sanly ykdysadyýet» adalgasy ilkinji gezek 1995-nji ýylda Massaçu
sets uniwersitetiniň alymy Nikolas Negroponte tarapyndan ulanyldy we ol
maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň ýokary depginli ösmegi ne
tijesinde ykdysadyýetiň täze görnüşiniň emele gelendigi bilen baglanyşyk
lydyr.
Sanly ykdysadyýet – maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň
esasan, ykdysady, durmuş we medeni gatnaşyklarynyň ulgamydyr. Inter
net we mobil aragatnaşyk sanly ykdysadyýetiň esasy tehnologiýalary bolup
hyzmat edyär.
Netijede, bu tehnologiýanyň ösüşi ykdysadyýetiň ähli ugurlaryna täsir
edýär. Olara saglygy goraýyş, bilim, maliýe hyzmatlary, ulag we beýleki
pudaklar degişlidir.
Sanly ykdysadyýet – dünýä şertlerindäki gibrid ykdysadyýet. Sanly
ykdysadyýet – ykdysadyýetiň täze görnüşi bolup, hemme gatnaşyjylaryň
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umumy we şahsy maglumatlaryny ulanmagyň esasynda, olaryň ähli isleg
lerini kanagatlandyrmak bilen häsiyetlendirilýär.
Sanly ykdysadyýetiň esasy alamatlary. Sanly ykdysadyýet Sanly
Platformalara esaslanýar:
1. Şahslaryň isleglerine görä hyzmatlar;
2. Sarp ediji öndürijiniň arasyndaky göni gatnaşyk.
Sanly ykdysadyýetiň arhitekturasy: elektron pul, kraudfanding, onlaýn
hyzmatlar, zatlaryň interneti, internet bank hyzmatlary, internet arkaly söw
da, elektron tölegler.
Sanly ykdysadyýet sanly platformalar we hyzmatlar, täze biznes-mo
deller, adaty ugurlaryň öwrülişigi, sanly görnüşi, sanly görnüşe geçmek
diýen bölümlere bölünýär.
Sanly tehnologiýalar programma we enjamlar üpjünçiligini taslamak,
IT – maslahatlar, telekommunikasion hyzmatlar diýen bölümlere bölünýär.
Sanly ykdysadyýetiň artykmaçlyklary:
– Müşderi üçin hyzmatlaryň hiliniň ýokarlanmagy we harytlary onlaýn
görnüşde tiz wagtda arzan satyn almagy;
– Önümçiligiň netijeliliginiň ýokarlanmagy;
– Kompaniýalaryň bäsdeşlik mümkinçiliginiň ýokarlanmagy;
– Täze iş orunlarynyň döremegi we ş.m.;
– Maliýeleşmäniň artmagy;
– Durmuşyň hiliniň ýokarlanmagy;
– Täze bazarlaryň emele gelmegi;
– Maglumatlaryň howpsuzlyk derejesiniň artmagy.
Sanly ykdysadyýetiň ösüşini dolandyrmak. Sanly ykdysadyýetiň
ösüşi aşakdaky görkezilen ugurlaryň ösüş derejesi bilen berk baglanyşyk
lydyr:
– Döwlet tarapyndan dolandyrylmagy;
– Sanly saglygy goraýyş;
– Maglumatlaryň infrastrukturasyny döretmek;
– Işgärleriň – hünärmenleriň bilimini artdyrmak;
– Maglumat howpsuzlygy;
– Ylmy seljermeler we täze innowasion önümleri döretmek.
Sanly ykdysadyýetde ulanylýan tehnologiýalar:
– Elektron pul;
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– Kriptowalýutalar;
– Bitçoin tehnologiýasy;
– Blockchain tehnologiýasy;
– Akylly tehnologiýalar;
– Smart house;
– Smart CITY;
– Zatlaryň interneti;
– Robot tehnikasy;
– Dronlar.
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M. Esenow,
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary
institutynyň «Demir ýol ulagynda hereketi
dolandyrmak» kafedrasynyň mugallymy
SANLY DOLANDYRYŞDAKY ÖSÜŞLER
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň
öňdengörüjilikli, parasatly syýasatynyň durmuşa doly ornaşdyrylmagy
bilen Türkmenistan Watanymyzyň ähli ugurlary boýunça ýokary netijeler
gazanyldy. Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, dünýä jemgyýetiniň
ösüşi bilen aýakdaş gitmek üçin ýurdumyzda sanly ulgamy ulag pudagy
na we telekommunikasiýa ulgamyna ornaşdyrmak, şol sanda maglumat
tehnologiýalarynyň ýokary derejesini üpjün etmek, internet ulgamyny,
elektron resminama dolanyşygyny ösdürmek maksady bilen uly işler al
nyp barylýar. Döwlet baştutanymyzyň edýän taýsyz tagallalary netije
sinde halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklaryny awtomatlaşdyrmak we
kompýuterleşdirmek arkaly önümçiligi guramagyň hem-de dolandyrma
gyň innowasion maglumat-kommunikasiýa binýadyny döretmekde üs
tünlikli işler alnyp barylýar.
Häzirki wagtda dünýäde, ylaýta-da, maglumat tehnologiýalarynda
simsiz görnüşde birikme usulyna bolan isleg gün-günden artýar. Simsiz
aragatnaşyk torunyň ulanyjylary beýleki aragatnaşyk görnüşleri bolan simli
telefon aragatnaşygy hem-de simli kompýuter torlarynyň ulanyjylary bilen
deňeşdirilende özara maglumat alyş-çalyşygyny has netijeli usulda amala
aşyrmak mümkinçilikleri bar.
Bu işiň esasy maksady demir ýol kärhanalarynda WI-FI tehnologi
ýasyny ulanmak arkaly simsiz lokal tory gurnamak bolup durýar. Şeýle
taslama iş ýüzüne geçirilende elektron resminama dolanyşygynyň kärha
nalara giňden ornaşdyrylýan häzirki döwrümizde işgärleriň elektron poç
ta bilen baglanyşykly öňünde goýan meselesini amala aşyrmakda, lokal
tor üçin ulanylýan kabel geçirijilerini tygşytlamakda uly mümkinçilik
ler döreder.
Radiotehnikanyň ýokary depginde ösýän döwründe «simsiz» adalgasy,
adyndan hem belli bolşy ýaly, maglumatlary kabel geçirijilerini ulanmasyz
dan geçirmeklik üçin peýdalanylýar. Häzirki wagtda giňden ýaýran simsiz
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aragatnaşyk usullary hökmünde hemra aragatnaşygyny, öýjükli aragatna
şygy, peýjing aragatnaşygyny, simsiz abonent girizijiligi görkezmek bolar.
Simsiz lokal torlaryň örän çalt depginde ösmegi birnäçe pudaklar üçin
amatly bolup, aeroportlarda, okuw jaýlarynda, myhmanhanalarda, kärhana
larda hususy argatnaşyk toruny döretmäge uly mümkinçilik döretdi. WI-FI
tehnologiýasynyň döredilmegi bolsa, korporatiw torlary bütin dünýä torla
ryna birikdirmäge ukyply boldy. 90-njy ýyllaryň ahyrynda ulanyjylara hö
dürlenen WAP hyzmaty arkaly ulanyjylara esasy maglumat hyzmatlar, ýag
ny howa maglumatlary, habarlar, telewideniýede görkeziljek gepleşikleriň
tertibi ýaly hyzmatlar hödürlenýärdi. Simsiz tehnologiýalaryň ösmeginiň
wajyplygy, olary abonentleriň öýünde ulanyp bilmek mümkinçiligi bolup
durýar.
Şäher telefon torunda ulanylýan enjamlaryň sanynyň artmagy, bu en
jamlary birikdirmek üçin köp mukdarda kabel geçirijileriň gerek bolýanly
gy we olara hyzmat etmek üçin ýörite işgärleriň gerekligi wajyp meseleleriň
biri bolup durýar. Bu bolsa telefon torlarynda hem simsiz tehnologiýalara
geçmekligiň amatly boljakdygyny görkezýär. Mundan başga hem häzirki
döwürde ulanyjylar tarapyndan gün-günden artýan talaplaryň biri hem ila
tyň öz ýaşaýyş jaýlarynyň rahatlygyny üpjün etmek bolýar.
Ýagny birnäçe gurluşlary (kompýuter, telewizor, sanly fotokamera, go
rag ulgamy, aşhana enjamlary) bir bitewi ulgam arkaly dolandyrmak aý
ratynlyklary hem häzirki zaman simsiz aragatnaşyk tehnologiýalar arkaly
amala aşyrylýar.
WI-FI – bu ulanyjy kompýutererini we ykjam telefonlaryny lokal tora
we internet ulgamyna kabel geçirijilerini peýdalanmasyzdan, simsiz usulda
birikdirip bilýän häzirki zaman simsiz aragatnaşyk tehnologiýasydyr. Şu
tehnologiýanyň demir ýol kärhanalarynda ulanylyşa girizilmegi bilen in
ternet hyzmatyny ulanyjylar üçin diňe bir kärhananyň çäginde däl, eýsem
onuň daşynda we bütin dünýäde mobil telefonlarynda hem-de kompýuter
lerden islendik wagt internetdan peýdalanmaga mümkinçilik döredýär. Hä
zirki wagtda simsiz aragatnaşyk torlary ulanyjylara kabel geçirijiler arkaly
birikmegi mümkin bolmadyk ýa-da amatsyz bolan ýerlerinde aragatnaşyk
hyzmatlaryny hödürlemekde iň ygtybarly serişde bolup hyzmat edýär. Ýene
bir artykmaçly tarapy islendik kabel geçirijili torlar bilen bilelikde hereket
edip bilýänligidir. Bu görnüşdäki torlary gurnamak üçin ulanýan enjamla
33. Sargyt № 2692
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rynyň hataryna giriş nokadyny, adapterleri, simsiz kommutatorlary goşmak
bolar. Bu enjamlar öz ýerine ýetirýän işlerine we ulanylýan ýerlerine bag
lylykda bölümlere giňişleýin maglumat berilýär.
Simsiz argatnaşyk tehnologiýalaryny öndürüjileriň sanynyň artmagy
netijesinde kabel geçirijiler arkaly tora birikdirilýän kompýuter enjamlary
nyň sany azalyp barýar. Kabel geçirijileriň kömegi arkaly gurnalýan torlar
bilen deňeşdirilende simsiz argatnaşyk torlary, ahyrky nokatlaryň arasyn
daky gözegçilikde saklanmasy kyn bolan giňişlik boýunça tapawutlanýar.
Örän aralyklara gurnalýan simsiz torlary bolsa doly gözegçilikde saklamak
asla mümkin däl diýen ýaly. WI-FI tehnologiýaly simsiz torlarda her iki gi
riş nokadynyň arasynda birikmäni çäklendiriji dolandyryş gurluşlaryndan
peýdalanylýar.
Simsiz enjamlardaky WEP kodlaşdyrmaly giriş açarlaryny anyklamaga
çalyşýanlardan goramak maksady bilen işleýän programma üpjünçilikleriniň
sany gaty köp däldir. Olaryň iň esasy we giňden peýdalanylýan görnüşleri
niň biri Inter Security Systems kompaniýasy tarapyndan işe girizilen Wireless
Scanner programma üpjünçiligidir. Bu ulgamda simsiz torda hasaba alnan
müşderileriň we giriş nokatlarynyň sanawy ýöredilýär. Şonuň esasynda hem
tora birugsat birikmäge ymtylyjylary anyklamak aňsat bolýar.
Nätanyş enjamyň anyklamagyndan soňra simsiz torda geçirilýän mag
lumatlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin üznüksiz goragyň ýola go
ýulmagy esasy mesele bolup durýar. Bu meseläni anyklaýjy ulgam çözüp
bilýär. Simsiz aragatnaşyk torlarda birugsat birikmäge isleýänleri anykla
mak örän zähmetli iş bolup, anyklaýjy bu işi esasy iki usul boýunça belli
bir wagt interwalynda hem-de dolandyryjy tarapyndan berilýän komanda
arkaly ýerine ýetirýär. Anyklaýjy programma üpjünçilikleriniň esaslarynyň
biri Digital Matrix kompaniýasy tarapyndan işlenilip düzülen AIRSNARE
ulgamdyr. Ol iberilýän we kabul edilýän ähli paketleriň MAC salgysyna
gözegçilik edýär. Eger-de hasaba alynmadyk salgy anyklanylsa, bu barada
operatora habar berýär we şol hasaba alynmadyk müşderiniň IP salgysy
ny anyklaýar. Bu ulgamyň toplumyna birugsat birikmek işleýän şahsyýete,
bikanun hereket edýändigini duýduryjy habar iberip bilýän Air Horn inter
feýs moduly girýär.
Simsyz aragatnaşyk torlarynda howpsuzlygy üpjün ediji serişdeleri ön
düriji kompaniýalaryň lideri «Air defense» bolup, gorag ulgamy hem kom
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paniýanyň adyny göterýär. Bu ulgam simsiz torda howpsuzlyk üçin şeýle
mümkinçilikleri berýär:
- WI-FI tehnologiýaly tora birikdirilen ähli simsiz enjamlary awtoma
tiki anyklamak;
- Simsiz enjamlaryň ýerleşýän ýerine baglylykda toruň kartasyny
düzmek;
- Tor enjamlaryndaky üýtgeşmeleriň hasabyny ýöretmek (öçürilen,
hatardan çykan enjamlar);
- Simsiz torda geçirilýän grafigi gözegçilikde saklamak we trafikde
ýüze çykýan ýalňyşlyklary anyklamak;
- Dürli howp salýan hüjümleri we birikme synanyşyklaryny anykla
mak;
- Simsiz tordaky ähli giriş nokatlarynyň howpsuzlyk ýagdaýynyň
hasabyny ýöretmek.
Men şu ylmy işimde hem «Air Defense» gorag ulgamynyň WPA2-PSK
kodlaşmasynyň ulanylmagyny amatly hasap edýärin. Şeýle yagdaýda
WI-FI tehnologiýaly simsiz torda iberilýän we kabul edilýän maglumatla
ryň howpsuzlygy doly üpjün ediler.
DWS-4226 seriýaly kommutator enjamy 802.11 standarty, birnäçe goş
maça funksiýalary goldap bilýän simli we simsiz Gigabit Ethernet kommu
tatory alýar. Kommutator klasterine 256-a çenli giriş nokadyny dolandyryp
biljek ukybyna baglylykda DWS-4026 kommutatory simsiz aragatnaşyk
toruny gurnamakda iň netijeli çözgüt diýip aýtmak bolar. Simsiz lokal
tory dolandyryş merkeziniň ornaşdyrylmagy bilen DWS-4026 kommuta
tory torda administrator hökmünde dolandyryşy, howpsuzlygy bozulma
durnuklylygy ýola goýup bilýär.
LAN torlarynda bar bolan kontrolleriň aglabasynda traffikany gaýta
dan işleme merkezi bolup, traffikde geçirilýän maglumatlaryň garaşylma
dyk ýagdaýlarda saklanmasyna ýol açyp bilýär. DWS-4026 kommutatorla
ry ulanyjylara goşmaça funksiýalary hem hödürläp bilýar. Bu görnüşdäki
kommutatorlar administratora howpsuz dolandyryş üçin müşderi traffika
syny tunerleme usuly esasynda uly mümkinçilik döredýär.
Şeýle hem DWS-4026 kommutatory hasaba alynmadyk müşderileri we
giriş nokatlaryny anyklamak üçin niýetlenen täze funksiýalaryň biri bolan
Wireless Intrusion Detection System (WIDS) tora girmäge ymtylýan simsiz
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müşderileri goldaýar. WIDS funksiýasy arkaly simsiz torda dürli howp sal
ýan wiruslary ýüze çykarmak we simsiz toruň howpsuzlygyny üpjün etmek
üçin radio ýygylykly kanallaryň barlagy amala aşyrylyp bilner. Howpsuz
lygyň beýleki funksiýalary WPA/WPA2 Interprise, 802.11, adaptiw portal
we MAK-salgy esasynda identifikasiýa bolup durýar. Simsiz aragatnaşyk
toruna müşderileriň bir torda ýerleşmeýändiklerine garamazdan, DWS-4026
kommutatory tarapyndan dolandyrylýan giriş nokatlarynyň arasynda üz
nüksiz rouming hyzmatyndan giňden peýdalanyp bilerler. Bulardan baş
ga-da DWS-4026 enjamy birliginde paketlary tertiplemeklige kömek edýän
trafika döretme funksiýasyny hem goldaýar. Enjamyň öz-özüni dikeltme
funksiýasynyň bolmagy bolsa simsiz torda aragatnaşygyň saklanma ähti
mallygyny peseldýär. Muňa mysal hökmünde haýsydyr bir giriş nokady iş
lemedik ýagdaýynda bu giriş nokadyna ýakynda ýerleşen giriş nokadynyň
iberijisiniň kuwwaty kommutatory tarapyndan awtomatiki güýçlendirilip,
hatardan çykan giriş nokadynyň gurşaýan zonasyna hem hyzmat edip biljek
görnüşe getirilýändigini aýtmak bolar.
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E. Gurbanowa,
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar
we informatika institutynyň
«Ykdysadyýet we amaly informatika»
kafedrasynyň dosenti, y.y.k.
SANLY LOGISTIKANYŇ STRATEGIÝASYNYŇ
ÖSÜŞINIŇ AÝRATYNLYKLARY
Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen, «Türkmenistanda
2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy»
tassyklanyldy. Ol ykdysadyýetimiziň ösüş depginini tizleşdirmäge we sanly
tehnologiýany ulanmagyň hasabyna ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da
ýokarlandyrmaga, şeýle-de ykdysadyýetiň täze ösüşlere eýe bolmagy üçin
şertleri döretmäge gönükdirilendir. Türkmenistany ykdysady we durmuş taý
dan üstünlikli ösdürmegiň möhüm şerti hökmünde ýurdumyzda edara-kär
hanalaryň, döwlet gulluklarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny düýpli täze
lemek we giňeltmek boýunça dürli taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär.
Ýurdumyzda gurlan we gurulyp ulanylmaga berilýän önümçilik, me
deni-durmuş desgalaryň sany barha köpelýär. Şeýle hem ulag ulgamy ýur
dumyzyň halk hojalyk toplumynyň dürli pudaklarynda aýgytlaýjy orny
eýeläp, döwletimiziň durnukly ösüşine öz goşandyny goşýar. Köpugurly
ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ýolla
ryň we köprüleriň gurulmagy ýurduň ulag-logistika mümkinçiliklerini art
dyrmak jähetinden wajypdyr.
Ulag logistikasy dürli ulag görnüşlerini ulanmak bilen, halkara ýük
daşalyşy amala aşyrylanda olaryň amatly, çalt we howpsuz daşalmagyny
üpjün edýär. Bu bolsa dünýa bazarlarynyň ösýän döwründe ulag-aragatna
şyk infrastrukturalaryň ösmegine, halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşmegine
amatly şertleri döredýär. Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek, ilatyň ýa
şaýşynyň hilini ýokarlandyrmak, ykdysady ösüşi gazanmak üçin ulag ul
gamyny ösdürmegiň, bu ugurda halkara tagallalarynyň birleşdirilmeginiň
ähmiýeti uludyr.
Strategik jähet logistika menejmentiniň wajyp ähmiýetli bölegi bolup
durýar, şol jähet kärhananyň logistika ulgamyna degişli maksatlary, global
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we umumy wezipeleri bellemek hem-de kärhananyň daşky gurşaw bilen
özara gatnaşyklaryny amala aşyrmak bilen bagly iş bolup durýar. Munuň
özi kärhana özüniň içerki mümkinçiliklerine laýyk gelýän maksatlaryna
ýetmegine hem-de daşky gurşawyň täsirinden baş alyp çykmagyna ýardam
berýär.
Logistika degişli umumy harajatlary iň az möçbere ýetirmek; logisti
ki hyzmatyň hilini gowulandyrmak; logistiki infrastruktura gönükdirilýän
maýa goýumlaryny iň az möçbere ýetirmek; logistiki autsorsing logistika
nyň esasy strategiki we taktiki maksatlary diýlip hasaplanýar.
Logistikadaky maksatlar işde islenýän ahyrky netijeleri ýa-da logistika
boýunça hünärmen tarapyndan dolandyryşa degişli çözgütleriň kabul edil
meginiň netijesi hökmünde kärhananyň logistika ulgamynyň geljekki ýag
daýyny aňladýar. Logistika ulgamynyň hereket etmeginiň barşynda öňde
durýan maksada ýetmegiň usullaryny ýüze çykarmak, kesgitlemek we sel
jermek logistika ulgamynyň ýagdaýyna degişli dürli usullary äşgär etmek
arkaly amala aşyrylýar.
Adatça, logistika degişli işi kämilleşdirmegiň ugrunyň saýlanyp alyn
magy häzirki wagtda meýilleşdirilýän şol işi geljege gönükdirýän maksat
laýyn görkezme bilen baglanyşdyrylýar.
Logistika degişli maksat – logistikanyň amallarynyň ýa-da tutuş hoja
lyk ulgamynyň işlemeginiň täsiri, ösüşi boýunça islenýän netijedir.
Logistikanyň strategiýasy – munuň özi getirýän (iberýän) ulgamdaky
ykdysady akymy uzak möhletleýin geljege gönükdirip, ylmy taýdan esas
landyrmak arkaly meýilleşdirmekdir .
Strategiýany meýilleşdirmek güýçleri gönükdirmegiň strategiýasyny
işläp düzmekden, ylmy taýdan esaslandyrylan dürs we ýeke-täk çözgüdi
ýüze çykarmakdan başlanýar. Şunuň ýaly maksada ýetmek üçin, zerur sta
tistiki we amaly maglumatlary toplamak we işläp taýýarlamak talap edilýär.
Sanlaşdyrylan logistika mahsus şertlerde ulgamy ösdürmegiň strategi
ýasynyň işlenip düzülmegine çemeleşmeler meýilleşdirilýän ugry jikme-jik
anyklamagyň we esaslandyrmagyň derejesi boýunça tapawutlanýar. For
saýt-tehnologiýalar logistikanyň geljekki amallaryny barlamaga (öwren
mäge) we olary dolandyrmaga, özgerişlikleriň barşyndaky esasy ýagdaý
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lara we bu özgerişlikleriň ösüşiniň aralaşyp biljek ugurlaryna düşünmäge
ýardam berýän usullaryň hatarynda görkezilýär.
«Forsaýt» sözi iňlisçe foresight sözünden gelip çykýar. Terjime edilen
de, ol «geljege garaýyş» diýmegi aňladýar.
«Forsaýt» diýen düşünje «geljegi göz öňünde tutup, häzirki pursatda
kabul edilýän çözgütleriň hilini gowulandyrmaga we bilelikdäki hereket
leriň tizleşdirilmegine gönükdirilen garaýşy bilelikde düzmegiň amaly»
hökmünde düşündirilýär.
Forsaýta degişli ideýalar strategik taýdan seljermek we çaklamalary
düzmek boýunça konwergentli (baglanyşdyrýan) tehnologiýalaryň ulanyl
magyna esaslanýar.
Forsaýtyň gurallary (usullary) sanlaşdyrylan logistika degişli mesele
leriň giň toplumy boýunça ulanylyp bilner.
Şunda forsaýtyň nädip geçirilýändigini, şol amaly nädip dolandyrma
lydygyny, haýsy usulyýetleriň ulanylýandygyny we bu amalyň (ýagdaýyň)
nädip ahyrky netijäniň üstünlikli bolmagyna täsir edýändigini göz öňünde
tutmak gerek.
Forsaýtyň tehnologiýasy logistikada sanly özgertmeleriň amala aşyryl
magyna täsir etmäge hem-de bu özgerişlikleriň uzak möhletleýin mümkin
çiliklerini we netijelerini göz öňünde tutmaga mümkinçilik döredýär.
Şeýlelikde, logistikadaky forsaýt – munuň özi getirýän (iberýän) ulga
myň strategik ösüşiniň ugurlaryny baglanyşdyrmagyň guralydyr.
Logistika ulgamlarynda forsaýty iş ýüzünde ulanmagyň barşynda şular
göz öňünde tutulýar:
– ösüşiň konsepsiýalaryny işläp düzmek we göwnejaý tejribeleri lo
gistikanyň amalynda ornaşdyrmak üçin, sanlaşdyrylan platformany (ýa-da
integrasion (goşulyşmagyň) meýdançasyny) döretmek;
– logistika ulgamyna gatnaşyjylaryň ösüşiň esasy derejeleri (nokatlary,
çäkleri) bilen baglylykda özara ylalaşykly kommunikasion hereketini guramak;
– ulgamyň bäsdeşlikdäki ýagdaýyny gowulandyrmak we onuň inno
wasion mümkinçiliklerini artdyrmak üçin logistiki forsaýtyň wajyplygy
baradaky çözgüdi kabul edýän taraplaryň maglumatlardan habardarlygyny
artdyrmak;
– logistika ulgamynyň goşmaça (kömekçi) ulgamlarynyň we element
leriniň derejesinde funksiýalaryň arasyndaky we guramalaryň arasyndaky
forsaýt-taslamalaryň ulanylmagyny öňe sürmek we iş ýüzünde ulanmak.
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Ösüşiň strategiýasyna degişli her bir ssenariý üçin, onuň amala aşyryl
magyna ýardam berýän hereketleriň toplumyny teklip etmek gerek. For
saýt baradaky ideýa iri korporasiýalaryň arasynda-da meşhurlyga eýe bol
dy. Forsaýt-tehnologiýalary senagatda işjeň ýagdaýda ulanmak baradaky
meýiller ýüze çykýar. Iri kompaniýalar öz forsaýt-taslamalarynyň işlenip
düzülmegine diňe bir daşyndan çagyrylan ekspertleri däl-de, öz bäsdeşleri
ni-de gatnaşdyrýarlar. Baryp, 1970-nji ýyllarda Shell kompaniýasy nebitiň
nyrhlarynyň ýokarlanmagy ähtimal diýlip hasaplananda, firmanyň özüni
alyp barşynyň ssenarilerine garaýardy. 2000-nji ýyllaryň başynda Volkswa
gen topary forsaýt toparyny barlaglaryň funksional toparyna goşup, oňa
konserniň innowasion barlagçylary bilen gönüden-göni aragatnaşygy ýola
goýmaga ygtyýar berdi.
Forsaýtdan peýdalanmagyň netijeliligi döwletiň we hususy işewürligiň
özara ylalaşykly hereketine hem-de forsaýt-taslamanyň innowasiýa degişli
amala goşulmagynyň derejesine bagly bolýar.
Forsaýtyň usullaryny ornaşdyrmagyň tapgyrlaryny tapawutlandyrmak
arkaly, şulary görkezmek bolar:
– Obýekti düzmek. Biziň ýagdaýymyzda obýektiň gurluşy ýörite dü
zülýär;
– Başlangyç şertleri düzmek. Bu ýerde geljekde gazanylmaly maksat
laýyn görkezijiler göz öňünde tutulýar. Hile we mukdara degişli özgerişlik
leri göz öňünde tutmak örän möhümdir;
– Skanirlemek – şunda «ulgamyň kartasynyň» düzülmegini, barlama
gyň we ekspertleriň soraşmagynyň usullarynyň saýlanyp alynmagyny göz
öňünde tutýar;
– Geljek baradaky alternatiwalara garaýyş – munuň özi çaklanyp bilin
jek meýilleri (tendensiýalary), näbelli ugurlary tapawutlandyrmakdan we
geljek boýunça başa baryp biljek ssenarileri düzmekden ybaratdyr;
– Forsaýt-taslamany meýilleşdirmek we berjaý etmek. «Ýol kartasy
ny» işläp düzmek, gatnaşyjylaryň ählisini geljegiň ara alnyp maslahatlaşyl
magyna goşmak we ş.m.
Forsaýt-taslamalaryň kömegi arkaly alynýan netijeler boýunça ýörite
«ýol kartalary» düzülýär. «Ýol kartasynyň» aňladýan manysy durnukly
(üýtgedilmeýän) barlag nokatlaryny – geografik, administratiw we beýle
ki nokatlary birleşdirýän ýollaryň dürli görnüşleriniň atlasy bilen bagla
nyşdyrylýar.
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«Ýol kartasynyň» meýilnamasy maksada görä, haýsydyr bir ýagdaýa
ýetmek ugrundaky çäreleriň jemi hökmünde kesgitlenilýär, meselem, çäre
leriň sanawyny, strategik özgertmelere degişli anyk sanlary we bu çärele
riň amala aşyrylmagyna jogap berýän adamlary görkezmek arkaly, logistik
degişli işi sanlaşdyryp, tapgyrlaýyn özgertmek baradaky gözükdiriji muňa
mysal bolup biler.
Ýol kartasy hereketleriň tapgyrlaýyn meýilnamasyny görkezýän hem-de sanly tehnologiýalary, sanlaşdyrmagyň önümlerini, täze bazarlary we
şular bilen bagly netijeleri äşgär edýän resminama diýlip hasaplanýar. Ýol
kartalarynyň düzülmegi sanlaşdyrmak boýunça täzelikleri ornaşdyrmagyň
geljekki uzak möhletleýin mümkinçiliklerine baha berilmegine, geljekki
maksatlaryň takyklanmagyna we şol maksatlara ýetmegiň usullarynyň işle
nip düzülmegine ýardam berýär.
Şunuň ýaly taslamalaryň maksady geljekde durmuş-ykdysady häsiýetli
maksimal bähbitleri getirmäge ukyply bolup biljek täze tehnologiýalara we
barlaglara degişli strategik ugruny kesgitlemekden ybaratdyr.
Forsaýtyň esasy ýörelgeleri:
– geljekki ýagdaýy döredip bolar we munuň özi şu ugurdaky tagalla
lara baglydyr;
– geljek wariatiwdir (geljege degişli dürli usullary düzüp bolýar);
– çaklamalary düzüp bolýan ugurlar bar, ýöne şol ugurlardaky hereket
leri öňünden çözüp bolmaýar;
– geljegi çak edip ýa-da öňünden näme boljagyny aýdyp bolmaýar,
geljege diňe taýyn bolmaly.
Forsaýtyň usullary taslamalara gatnaşýan ekspertleriň bilimleriniň iş
jeň we maksada laýyk gelýän ýagdaýynda ulanylmagyna gönükdirilendir.
Adatça, şunda dürli usullar: ekspertleriň panelleri; Delfi usuly; SWOT-sel
jerme (güýçli we gowşak taraplaryny seljermek); «ýol kartalary»; rele
wantlyga (ýüze çykarylan resminamalaryň ulanyjynyň maglumat boýun
ça hajatlaryna laýyk getirilmeginiň derejesine) degişli usullar; özara täsiri
seljermek we beýlekiler utgaşdyrylyp ulanylýar. Meselem, Ýaponiýanyň
ylmy-tehniki ösüşi boýunça her bäş ýylda uzak möhletleýin maglumatlaryň
(çaklamalaryň) düzülmegine dürli ugurlara degişli ekspertleriň 2 müňden
gowragy gatnaşýar. Koreýanyň şunuň ýaly görnüşdäki taslamalaryna eks
pertleriň 10 müňden gowragy gatnaşýar.
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Forsaýt geljege akyl ýetirmegiň usuly hökmünde, islenilýän usullaryň
başa barmagynyň, esasan, şu gün amala aşyrylýan hereketlere bagly bol
ýandygyny we innowasion ösüşiň oňaýly ugruny üpjün edýän çäreleri
işläp düzmegiň zerurdygyny görkezýändigini ugur edinýär. Şunuň ýaly
ýagdaýda «geljege garamaga» synanyşyklary yzygiderli guramak bolar.
Biziň pikirimizçe, getirmek (ibermek) boýunça döwrebap ulgamla
ryň strategik görnüşde meýilleşdirilmegi başga bir çemeleşmeden – ösüşiň
ugrunyň geljekden häzirki wagta gönükdirilmegini modelirlemekden peý
dalanmaga mümkinçilik döredýär. Getirmek (ibermek) boýunça ulgamy
ösdürmegiň strategiýasyny şunuň ýaly adaty bolmadyk usul arkaly işläp
düzmek üçin, strategiýany işläp düzüji başga wagty hyýalyna getirip, gel
jegi anyk görnüşde göz öňüne getirmelidir, geljegiň gözbaşlaryny häzirki
döwürdäki ýagdaýlaryň arasyndan tapawutlandyryp äşgär etmelidir we şo
laryň ösdürilmegini ugur edinmelidir.
Dünýäde sanlaşdyrmak arkaly özgertmeler boýunça toplanan tejribe
ulgamlaýyn häsiýete eýe bolýar. Özgertmeler, esasan, täze tehnologiýalara
esaslanmak arkaly täze usullaryň ulanylmagy bilen baglydyr.
Dürli ýurtlarda ösüşiň sanlaşdyrylan strategiýasyny işläp düzmegiň
mehanizmleriniň we başlangyçlaryň dürli görnüşleri ulanylýar.
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A. Rahmanow,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
«Kompýuter tehnologiýasy» kafedrasynyň
uly mugallymy, tehniki ylymlaryň kandidaty
ELEKTRON HYZMATDAŞLYGYŇ SANLY
YKDYSADYÝETDÄKI ORNY
Hormatly Prezidentimiz sanly ykdysadyýetiň artykmaçlygyny şeýle
belleýär: «Islendik ýurduň ykdysadyýetiniň çalt depginler bilen ös
meginde telekommunikasiýa ulgamynyň uly paýy bardyr. Aragat
naşyk ulgamy alys ýollary ýakynlaşdyrýar, halklary dostlaşdyrýar,
doganlaşdyrýar. Ylmyň, tehnikanyň örän ösen häzirki döwründe uly
ösüşleri, durmuşy, ýaşaýşy bu ulgamsyz göz öňüne getirmek mümkin
däl. Bir söz bilen aýdylanda, telekommunikasiýasyz arabaglanyşyk
bolmaýar».
Elektron telekeçiligiň taryhy 1960-njy ýyllaryň ahyrynda başlandy,
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) Amerikanyň
Birleşen Ştatlarynda tory döretmekleri bilen baglanyşyklydyr. Beýle gör
nüşli toruň amatlydygyny görüp, uniwersitetiň we kollejleriň alymlary
informasiýa alyş--çalşygyny amala aşyrýan şuňa meňzeş torlary komp
ýuterleriň arasynda gurup başlapdyrlar. Kem-kemden täze lokal torlar dö
räp, olar özara birleşip başlapdyr. Netijede, geçen XX asyryň 80-nji ýyl
larynda Internet ady bilen dünýä tory döredi.
Internetiň ösmegi bilen kärhanalaryň arasynda elektron baglanyşyklar
döredildi, bu bolsa täze elektron baglanyşygy döretmegiň esasyny goýdy.
Netijede, tordaky maglumatlar has amatly we düşnükli boldy. Internet bir
wagtda ykdysadyýetiň elektron görnüşiniň döremeginiň sebäbi we netije
si boldy. Bularyň hemmesi ykdysadyýetiň düýpli üýtgedilip guralmagyna,
telekeçiligi guramagyň modelini täzelemeklige getirdi: önüm öndürijiniň
hökmürowanlygy, ilki sarp edijä esasy orun bagly bolmaly, soňra araça;
köp önüm öndürmekden-sargyt edilen önümi öndürmeklige geçmeli; işjeň,
material çig mallaryň bahasyna däl-de, eýsem maglumatyň hümmetine, bi
lime we intellektual gymmata bagly bolmaly.
90-njy ýyllaryň başlarynda internetde şeýle adalgalar ulanylyp başla
nyldy: elektron biznes (электронный бизнес, e-business), elektron kom
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mersiýa (электронная коммерция, e-commerce), elektron marketing
(электронный маркетинг, e-marketing). Maglumat tehnologiýa telekeçilik
(biznes) üçin uly orunda durup başlady. Dogrudan hem, täze asyryň başlan
magy bilen elektron eýýamy başlandy we ony maglumat tehnologiýasyz
göz öňüne getirmek mümkin däldir. Ol telekeçiligi guramaga döredijilikli
gatnaşyp başlady. ABŞ-da elektron telekeçilik aýratyn pudaga öwrülip, in
ternetde kärhanalaryň aksiýalar dolanyşygy 850 % artdy, kompýuter çiple
riniň, prosessorlaryň çökgünliklere garamazdan, öndürilişi we önümçiligiň
dürli pudaklaryna ornaşdyrylyşy artdy.
Häzirki döwrüň ykdysadyýetinde, dolandyryş ulgamynda, dünýäniň
ähli ýurtlarynda telekeçilik döwründe wajyp üýtgeşikler bolup geçýär, täze
işi guramagyň ýollary, dürli usullary oýlanyp tapylýar. Telekeçiligiň täze
garaýşy dünýäniň dürli wakalaryna seretmezden üýtgewsiz galýar. Firma
lar has amatly marketing strategiýany tapmaklyga ymtylýarlar. Olar täze
strategiýada ykdysadyýete üýtgeşmeler girizmegiň sebäplerini hasaba al
ýarlar.
Ykdysadyýete üýtgeşmeler girizmek diýlende, bazara täsir edýän, üç
sany hereketlendiriji güýji beýan etmekden başlamaly. Bu güýçler hemişe
bazara öz täsirini ýetirýärler. Olara şular degişlidir:
– Ykdysadyýetiň globallaşmagy netijesinde telekeçilik milli çäkden
daşa çykyp, dürli amallary ýerine ýetirýär, önümçilik kuwwaty, işgärleriň
topary, strategiýasy täzeçe kabul edilýär. Möhümligini saklaýan bazaryň
mysaly hökmünde bank hyzmatlarynyň bazaryny görkezmek bolar, pulla
ryň konwertasiýasy ýa-da harytlaryň bazarydyr.
– Toruň we tor ulgamynyň kämilleşmegi firmalaryň, haryt öndürijile
riň, sarp edijileriň arasyndaky aragatnaşygyň täze ýokary derejä çykmagy
na, işgärleriň arasyndaky gatnaşygyň kämilleşdirilmeginiň çäklendirilme
dik ykdysady meýdanynyň emele gelmegine getirýär.
– Maglumatlar tehnologiýasynyň ornunyň üýtgemegi önümçilik işi
ni awtomatlaşdyrmakdan ykdysadyýeti we telekeçiligi tutuşlygyna ösdür
meklige öwrüldi. Işi dolandyrmaklyga sarp edijileriň goşulmagy kärha
nanyň biznes-modeliniň çalşylmagyna getirýär. Indi kärhana umumylygy
saklamak, islegleri kanagatlandyrmak barada alada edip başlaýar.
– Milli bilimiň we mümkinçiligiň täsiriniň artmagy, şonda täze pikir
leriň, ideýalaryň, innowasiýalaryň we kuwwatly dolandyryş ösüşiniň eme
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le gelmegi durnukly gaznanyň we ýokary bahanyň girewidir. Intellektual
kapital üstünligiň esasy häsiýetlendirijisi bolup çykyş edýär. Kärhananyň
üstünligini gymmat bahaly metallar ýa-da çig mallar kesgitlemän, eýsem
ony bilim, tejribe we adam aňyndan dörän beýleki gymmatlyklar kesgitle
ýär. Üýtgeşmeleriň bolup geçiş tizliginiň artmagyna, dünýä bazarlarynda
bäsdeşligiň emele gelmegi we beýlekiler degişlidir. Kompaniýalar we gu
ramalar bazaryň talabyna laýyk işi guramaklyga çalyşýarlar, häzirki zaman
telekeçilik-modeline we dolandyryş ulgamlaryna esaslanýarlar.
Elektron telekeçiligiň kartyny doly göz öňüne getirmek üçin, onuň
kanunlaryny bilmeli, adaty ulanylyp gelnen marketing ulgamyndan täze
elektron täjirçilik ulgamyna geçmegiň tapawutly taraplaryna üns bermeli.
Täze elektron ykdysadyýetiniň emele gelmegi telekommunikasiýa we
maglumatlary gaýtadan işlemek zerurlyklarynyň netijesinde ýüze çykdy.
Indi hususy tarap, şeýle hem kompaniýa bolsun, ýer ýüzünde elektron ka
nallar bilen baglanyşykly bolýar we bu baglanyşyk telekeçiligi ýöretmegiň
düzgünlerini üýtgetmäge, iş telekeçiliginiň esasy häsiýetlerini üýtgetmäge
alyp barýar. Olar:
1. Harytlary fiziki garyşdyrmakdan olar baradaky maglumatlary gaýta
dan işlemek we çalyşmak örän güýçli we effektiw serişdä öwrüldi. Kompa
niýanyň gymmaty onuň material işjeňligi bilen däl-de, material däl işjeňligi
bilen, adamlar ýaly, ideýaly, birleşmäniň tehnologik we strategik hem-de
kompaniýanyň ulanýan baş maglumat çeşmeleri bilen ölçelýär.
2. Aralyk meselesi ýitýär. Islendik adam nirede ýerleşýändigine gara
mazdan, telekeçilige çalt goşulyp bilmek mümkinçiligi döreýär. Indi bütin
dünýä potensial müşderi bolup bilýär.Telekeçiligiň öňünde uly mümkinçi
likler açylýar.
3. Işjeňlik esasy görkezijileriň birine öwrülýär we ol telekeçiligi ýöret
megi düýpli üýtgedýär. Telekeçiligi ýöretmekde kimde-kim bazardaky üýt
geşmeleri çalt duýmagy we oňa laýyk işini guramagy başarsa, artykmaçlyk,
şowlulyk şonuň bilendir.
4. Intellektual maýa täze ykdysadyýetiň ösüşiniň baş faktoryna öwrülip
barýar. Telekeçiligi ýöretmegiň modeli we tehnologiýasy anyk çözgütleri
uly girdejileri getirýär.
5. Toruň ulanylmagy ösüşi çaltlandyrýar. Tor boýunça maglumatlar
çalt ýaýradylýar we baglanyşyk örän ýönekeý guralýar.
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6. Bazar bahasy artýar. Ol bazaryň ülüş paýy bilen deň derejede üýtge
ýär. Toruň artykmaçlygy önümleriň standart görnüşlerini döretmek müm
kinçilikleri bilen baglydyr. Tor mümkinçiligi näçe köp ulanylsa, şonça-da
zerurlyga öwrülýär.
7. Adaty arada durmalary maglumat (informasion) arada durmasy aýyr
ýar. Maglumatlaryň köpdürli we köp bolmagy olardan peýdalysyny seçip
alar ýaly, şeýle arada durmalar gerek bolýar.
8. Toruň ulanylmagy ykdysadyýetiň subýektleri üçin täze mümkinçi
likleri döretdi. Harytlara bolan bahalary deňeşdirmekligi we iň oňaýlysyny
saýlamaklygy kärhanadan daşary çykmazdan çözüp bolýar.
9. Harydyň gymmatynyň esasy bölegi ol baradaky maglumatlary tap
maklyga gidýär. Harydy öndürijiler müşderiniň islegine laýyk haryt öndür
meklerine we bahalamaklaryna laýyklykda ähmiýete eýedir.
10. Haryt almak islegi bilen harydy edinmekligiň arasy ýakynlaşýar.
Internet ýeke-täk maglumatlar giňişligini döretmegiň guralydyr, emma
bu gural telekeçiligi ösdürmegi spiralyň täze aýlawyna çykardy. Bir tarap
dan, Internet önüm öndürijileri olary ulanyjylar bilen meseläni çözmeklik
üçin uly auditoriýa bilen üpjün etdi. Müşderilere bolsa, elektron interfeýs
leriň kömegi bilen buýurmalar bermek ulgamyny döretmek mümkinçiligini
berdi. Biz bu ýerde elektron telekeçiligi we elektron söwda düşünjelerine
düşünmekligi kesgitleýäris.
Elektron söwdanyň, täjirçiligiň ewolýusiýasynda ösüşiň 4 fazasy tapa
wutlanýar. Olar:
Birinji faza – kommunikasiýa. Bu faza şeýle serwerleriň emele gel
megi bilen häsiýetlendirilýär: FTP – File Transfer Protocol (Faýllary ge
çirmegiň beýany) faýllary geçirmegi we kabul etmegi amala aşyrýar. Bu
serwer kommersiýa programmalary, goşmaçalary we tölegsiz hyzmatlary
ýaýratmagyň esasy usullarynyň biri bolup galýar. Gopher – içme-iç ýer
leşen görnüşleri saklaýar. Bütindünýä kerebi. Täzelikler. Birinji fazada
faýllaryň alyş-çalşygy akademik gurşawda ýerine ýetirilýär.
Ikinji faza – «birtaraplaýyn marketing». Ikinji faza «Mosaic» ulga
myň döremegi bilen baglanyşdyrylýar. «Mosaic» – Bütindünýä kerebiniň
ilki keşbi bolup, ol müşderileri bazis berlenleri we bazar maglumatlary bi
len üpjün edýär.
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Üçünji faza WWW-World Wide Web Bütindünýä kompýuter torunyň
emele gelmegi bilen häsiýetlendirilýär. WWW tehnologiýa Ýewropanyň
elementar bölejikleriň fizikasy tejribehanalarynda işlenilip taýýarlanylýar.
Bu ulgamyň esasy gipertekst düşünjesidir. Gipertekst düşünjesi bu özara
bir-birine salgylanýan bölek tekstleriň köplügidir. Bu bölek tekstlere res
minamalar, makalalar ýa-da sahypalar diýilýär. Bir resminamadaky söz nä
hilidir beýleki resminama hem bagly bolýar. Bütindünýä kompýuter tory
bilen işlemeklik ýörite beýanlaryň üsti bilen amala aşyrylýar, oňa HTTP
– Hyper Text Transfer Protocol (göwrümli tekstleri geçirmegiň beýany) di
ýilýär. WWW-niň döremegi netijesinde müşderileriň özara gatnaşygy we
bazis kommunikasiýasyny guramak, ýönekeý tranzaksiýa mümkinçiligi
boldy. Islendik maksat üçin pul serişdeleriniň geçirilmegi boýunça bank
amallary «Tranzaksiýa» adyna eýe boldy. «Tranzaksiýa» latyn sözi bolup,
terjime edilende «ylalaşyk, geleşik» diýmegi aňladýar. Tranzaksiýa – bu
bank kartyny saklaýjy tarapyndan inisirlenýän, ulgama gatnaşyjylaryň işläp
düzýän we kartyň eýesine hyzmat etmek üçin gatnaşyjydan gatnaşyja geçi
rilýän habarlaryň yzygiderliligidir.
Häzir biz ösüşiň dördünji fazasynda bolup, ol Internet tehnologiýa
esaslanan telekeçiligiň täze ugry bolan telekeçilik-döwürleri transformirle
mek bilen häsiýetlendirilýär. Täze Internet tehnologiýa ornaşdyrylan elekt
ron täjirçilik telekeçilik döwürleri işjeňleşdirýär we ony doly awtomatlaş
dyrýar, ýagny käbir harytlary gözlemegi, tapmagy, ugratmagy we tölegleri
geçirmegi amal edýär.
Elektron pul. Elektron pullar hakyky pullary tutuşlygyna modelirle
ýär. Şunda emission gurama-emitent – olaryň dürli ulgamlarda dürli hilli
atlandyrylýan elektron kybapdaşlaryny (analoglaryny) goýberýär. Soňra
olar ulanyjylar tarapyndan satyn alynýar, olar bu elektron pullaryň kömegi
bilen satyn alan zatlarynyň bahasyny töleýärler, soňra bolsa satyjy emitent
– bankda olary üzülişýär. Emissiýa edilende her bir pul birligi elektron go
luň kömegi bilen tassyklanýar, bu elektron goluň hakykydygy ýa-da däldigi
goýberiji düzüm tarapyndan tölenip, üzülmezinden öň barlanylýar.
Elektron pullar (sinonimleri – sanlaýyn pullar, sanlaýyn nagtlar,
elektron nagtlar) bu görkeziji müddetsiz (möhletsiz, hemişelik) pul borç
namalarydyr, ýagny goralan sanlaýyn şahadatnama görnüşinde emitirlenen
pul borçnamalardyr. Olar kompýuter torlary arkaly hasaplaşyklar üçin ula
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nylyp bilner hem-de ony emitente hödürlenen mahalynda adaty pul seriş
deleri bilen üpjün ediler.
Elektron pullar ulgamynyň ähli goldawynyň maglumatlary geçiriji
protokollaryň üstüne düşýänligi üçin, apparat üpjünçiligine hiç hili goş
maça çykdajylar talap edilmeýär. Ulgam açyk torlar boýunça, mysal üçin,
Internet boýunça, maglumatlary geçirmek bilen adaty kompýuterlerde işle
ýär. Ulanyjynyň (satyjynyň ýa-da satyn alyjynyň) nukdaýnazaryndan elekt
ron pullar ulgamy bu sanlaýyn gapjyklaryň (elektron gapjyklaryň) torudyr,
olaryň her biri goralan müşderi programmasy bolup çykyş edýär. Bu bolsa
elektron pullary bir gapjykdan beýleki gapjyga geçirmäge we almaga, ony
ulanyjyda ýa-da internet-bankda saklamaga, olary ulgamdan adaty bank
hasaplaryna çykarmaga ýa-da beýleki töleg ulgamlaryna geçirmäge kömek
edýär we ş.m.
Elektron pullaryň hakyky pullardan tapawudy şundan ybarat: ýagny,
elektron pullar hakykatda şu pullary goýberen tarapyň elektron pul borçna
malary bolup durýarlar, ýöne ýuridiki nukdaýnazardan, olar hakyky pullar
bolup bilmez. Ulanylýan «pul» adalgasy bolsa, elektron pullaryň has du
ýarlykly derejede hakyky nagt pullaryň häsiýetlerini miras edinýändikle
rini, ýagny olaryň mirasdüşerdiklerini görkezýär. Bularyň içinde bolsa iň
esasysy – anonimlik, ýagny, olary kimiň, haçan we nirä ulanandygy olarda
görkezilmeýär. Elektron pullar ulanylanda autentifikasiýa zerurlygyny ara
dan aýyrýandygyny hem belläp geçmek gerek, sebäbi ulgam pullary dola
nyşyga goýbermäge esaslanandyr.
Häzirki wagtda halkara hasaplaşyklarynda dürli kämil elektron hasap
laşyk we töleg ulgamlary-tehnologiýalary ulanylýar, esasan hem, bank hyz
matlary – telekommunikasion gurşawlar esasynda amala aşyrylýar. Mysal
üçin, biziň ýurdumyzda bank hyzmatlary talap edilýän we çalt ösýän işleriň
bir görnüşidir.
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Ý. Baýramdurdyýew,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
«Oba hojalygynyň guralyşy we dolandyrylyşy»
kafedrasynyň mugallymy
SANLY YKDYSADYÝETIŇ
DURMUŞ-YKDYSADY JÄHTDEN ÄHMIÝETI
Hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli, bütindünýä ähmiýetli alyp
barýan adalatly syýasaty netijesinde Diýarymyz günsaýyn ösýär, özgerýär.
Parasatly milli Liderimiziň baştutanlygynda milli ykdysadyýeti diwersi
fikasiýa ýoly bilen ösdürmek, bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geçmek,
sanly ulgamy ornaşdyrmak hem-de elektron senagatyny ösdürmek bilen
ýurdumyzy senagat taýdan öňdebaryjy döwlete öwürmek, ýokary tehnolo
giýaly önümçilikleri we täze iş orunlaryny döretmek boýunça giň gerimli
işler durmuşa geçirilýär.
Milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlaryna sanly ykdysadyýeti ornaşdyr
mak, ylmy işläp taýýarlamalaryň önümçilikde işjeň ulanylmagyny üpjün et
mek boýunça maksatnamalaýyn işleriň alnyp barylmagy pudaklaryň işiniň
döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirilmegi üçin uly ähmiýetlidir.
Innowasion, ýokary tehnologiýaly, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysady
ýetiň we elektron senagatyň ösdürilmeginiň hasabyna gazanylýan ýokary
depginli ykdysady netijeler ýurdumyzda kabul edilen maksatnamalaryň üs
tünlikli durmuşa geçirilýändigini tassyklaýar.
Dünýä tejribesinden hem belli bolşy ýaly, iş bilen üpjünçilik, önümçi
lik – sarp ediş üçburçlugynda uly täsirini ýetirýän sanly ykdysadyýet indi
ähli döwletlerde diýen ýaly hemme önümçilik pudaklaryny öz içine alýar.
Ylaýta-da aragatnaşyk we senagat pudagy bu ulgamyň esasy hereketlendi
riji güýjüdir.
Alymlaryň we bilermenleriň aýtmagyna görä «sanly ykdysadyýet döw
rümiziň dördünji ykdysady öwrülişigidir», eýsem sanly ykdysadyýet ulga
mynyň milli ykdysadyýetimize ornaşdyrylmagynyň nähili ähmiýeti bolar?
Şu nukdaýnazardan uly öňegidişlikleri gazandyrjak sanly ykdysady
ýetiň Milli ykdysadyýetimize ornaşdyrylmagynyň durmuş-ykdysady jähet
den ähmiýetini aşakdaky böleklerde beýan etmek has ýerliklidir:
1. Ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrar. Sanly ykdysa
dyýet ulgamy gysgaça aýdylanda, bagtyýar raýatlarymyzyň ýaşaýyş-dur
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muş derejesini hil we mukdar taýdan ösdürer. Işleýän ilatyň pudaklar bo
ýunça bölünişini, olaryň zähmete we öndürijilige bolan gatnaşygyny, ilatyň
ýöriteleşdirilen iş boýunça üpjünçiligini amala aşyrar. Jemi içerki önümiň
öndürilişiniň artmagy jan başyna düşýän Milli girdejini artdyrar. Bu bolsa
röwşen geljegimiziň binýady bolar.
2. Iş we iş ýeri bilen üpjünçilik hil taýdan öser. Täze we döwrebap
önümçilik-hyzmat desgalarynyň döredilmegi bir tarapdan ilatymyzyň iş bi
len üpjünçiligine oňaýly şert döredýän bolsa, beýleki tarapdan täze, döwre
bap hünärleriň hem-de hünärmenleriň döremegine itergi berer. Bu kemala
gelen bilim – hünär – tejribe ulgamyndaky döwrebap düşünjeli ýaş hünär
menler önümçilik serişdeleridir tebigy baýlyklarymyzy has netijeli ulanyp
önümçilikdäki ýitgi möçberleriniň azalmagyny amala aşyrarlar.
3. Serişdeler tygşytlanar we ýitgisiz ulanylar. Çäkli hem-de gyzyldan
gymmatly bolan tebigy baýlyklarymyzy, önümçilik serişdelerini aýawly
saklamak, rejeli hem-de netijeli sarp etmek kämil tehnikalardyr döwrebap
tehnologiýalara bagly bolup durýar. Şu sebäpden önümçilik serişdeleriniň
tehnikadaky we tehnologiýadaky ösüşleriň hasabyna ýitgisiz hem-de has
netijeli (intensiw) ulanylmagy harytlyk önümleriň ýa-da hyzmatlaryň ön
düriliş mukdaryna, hiline hem-de özüne düşýän gymmatyna göni derejede
täsir eder. Munuň netijesinde arzan bahalardan öndürip bilmek mümkinçi
ligimiz ýurdumyzy eksporter döwlete öwürmekmümkinçiligi dörär.
4. Wagt netijeli we öndürijilikli sarp ediler. Häzirki döwürde ylmy-tehnologiki ilerlemäniň hasabyna döwrebap kämil tehnikalardyr innowa
sion tehnologiýalardaky irginsiz ösüşler gyzyldan gymmatly wagtymyzy
tygşytlamaga we ondan netijeli peýdalanmaga, öňler öndürilmegi üçin bir
näçe sagat zerur bolan önümi indi birnäçe minutyň dowamynda öndürmäge
giň mümkinçilikli şertler döredýär. Bu şertler hyrydarlyk-hödürleme hä
siýetindäki taraplary hem gurşap almak bilen isleg-teklip gatnaşyklaryny
talabalaýyk kanagatlandyrmak üçin, wagt has gymmatly gordur.
5. Önümçilikde milli marka we tejribe gazanylar. Sanly ulgam işiniň
kämilleşmegi milli synag-önümçilik merkezleriniň hem-de ösen maglumat
lar binýadynyň döremegine getirer. Ýurdumyzda öndürilen harytlardyr hyz
matlaryň dünýä, halkara we döwlet derejesindäki ülňülerine (standartlaryna)
laýyklyk derejesini almaga ýokary hil derejesini ykrar edýän haryt nyşanla
rynyň milli ykdysadyýetimizde gazanylmagy ýokary ösüşimiziň kepili bo
lup hyzmat eder. Dünýä tejribesiniň milli ykdysadyýetimize ornaşdyrylma
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gy ýurdumyzda öndürilýän önümleriň we hyzmatlaryň halkara bäsleşiklere
ukyplylygynyň ýokarlanmagyna «Made in Turkmenistan» ýagny «Türkme
nistanda öndürilen» at bilen harytlyk önümlerimize dünýäniň birnäçe döwlet
leriniň hyrydarlyk bildirmeginiň we biziň bilen söwda-hyzmatdaşlyk saklamak
meýlini döredýär. Munuň netijesinde naýbaşy, milli markalarymyz (brendi
miz) dörär, dünýä döwletleri tarapyndan ykrar ediler we milli maýa goýum
larymyzyň (kapitalyň) möçberiniň has hem artmagyna getirer.
6. Döwlete dahylsyz bölekde ykdysady ösüş gazanylar. Ýokary
makroykdysady syýasatyň netijesinde döwletde hususy eýeçiligiň ösme
gi telekeçiligiň esasy ýörelgeleri bolan töwekgelçilik, çakganlyk, täzeçilik
ýaly häsiýetlerini giňden ulanmaga mümkinçilik döreder. Bu bolsa öz ge
zeginde pudaklardaky ykdysady netijeliligi ýokarlandyrmakda bäsleşikli
şertleri ýüze çykarar. Raýatlarymyzyň telekeçilikli başlangyçlary esasynda
öz maksatlaryny amala aşyrmak üçin hususy süýşürintgilerini maýa goýum
hökmünde ykdysadyýete goýmagy diňe bir döwlet eýeçiligindäki däl, eý
sem döwlet eýeçiligine dahylsyz bölekde-de maýa goýum möçberleriniň
has hem artdyrmaga itergi berer.
7. Milli eksportymyzyň mümkinçilikleri artar. Daşary ýurtlardan geti
rilýän önümleriň ornuny tutýan harytlaryň hem-de hyzmatlaryň täze görnüş
leriniň (assortimentlerini) ýurdumyzyň içinde öndürilmegi ýola goýlar. Bu
bolsa bellibir derejede importdan gelýän önümdir hyzmatlaryň mukdaryny
ep-esli derejede azaldyp, milli önümlerimize dünýä döwletleriniň hyrydar
lyk bildirmegi gazanylar. Dünýä döwletleriniň ýurdumyzyň öndürijileri bilen
hyzmatdaşlyk saklamak meýliniň döremegi eksport maksatly maýa goýum
larynyň (esasy kapitalyň) mukdarynyň has hem artmagyna getirer.
8. Bazar we bäsdeşlik şertleri kämilleşer. Bazarlarda haryt teklipleri
niň täze görnüşleri kemala gelip haryt dolanyşygynyň möçberleri yzygider
li artar hem-de hyrydarlyk-hödürleme esaslaryndaky erkin bazar nusgasy
gazanylar. Ak bazarlarymyzda bäsleşikli şertleriň döredilmegi netijesinde
dünýä belli ösen ýurtlaryň enjamlard yr (tehnikalary) tilsimatlary (tehnolo
giýalary) hem-de halkara tejribeleri ösýän hem-de özgerýän ykdysadyýeti
mize ornaşdyrylyp, ýokary hildäki we ekologiýa howpsuzlygy kadalaryna
laýyk gelýän önümlerdir hyzmatlaryň öndürilmegine itergi berer.
9. Sanly maglumatlar binýady kemala geler. Sanly ulgam boýun
ça gazanylan kämil we takyk statistik maglumatlar binýady, milli ykdysa
dy ösüşimiziň özeninde durýan saglyk, bilim, azyk we durmuş üpjünçiligi,
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býujet-salgyt, maýa goýum we sebitleri ösdürmek baradaky syýasy-ykdy
sady maksatnamalary we strategiýalary, ägirt uly işleri we has iri taslama
lary üstünlikli amala aşyrmaga öran möhüm şert döreder.
10. Ösüş Maksatnamalaryň ýerine ýetirilişiniň gözegçiligi gazany
lar. Ösüşimiziň özenindäki saglyk, bilim, azyk durmuş üpjünçiligi, býujetsalgyt, maýa goýum we sebitleri ösdürmek baradaky syýasy we durmuş-yk
dysady ugurlar boýunça kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine
gözegçilik etmek mümkinçiligi gazanylar.
11. Geljegi meýilnamalaşdyrmak we çaklamak hil taýdan öser. Yk
dysady taýdan bähbitli strategiýalar, ägirt uly işleri we iri taslamalary işläp
taýýarlamaga hem-de üstünlikli amala aşyrmaga şertdöreder.
12. Sanly maliýe maglumatyny dolandyrmagyň döwlet ulgamy dö
rär. Sanly intellektual tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy býujet serişdele
rine takyk gözegçiligi, netijeli dolandyryşy, awtomatlaşdyrmagyň hasaby
na maliýe-ykdysady ulgamyň işiniň tizligini, maglumatlaryň netijeliligini,
dürslügini, takyklygyny we ýokary hilini üpjün eder.
13. Sanly bank ulgamynyň döwrebap görnüşleri dörär. Bank hyz
matlarynyň ýokary hilde täze döwrebap görnüşlerini «Internetbanking»,
«Mobile-banking hödürlemäge, nagt däl hasaplaşyklar ulgamyny ösdür
mäge, hyzmatlaryň harajatlaryny we wagtyny tygşytlamaga maýa goýum
serişdeleriniň üpjünçiligini, işewürlik hyzmatdaşlyklaryny işjeňleşdirmäge
ýardam berer).
14. Sanly innowasion senagatyň döwrebap ulgamy kemala geler.
Innowasion tehnologiýalaryň senagat ulgamyna ornaşdyrylmagy uglewo
dorod serişdeleri, magdanlary gözlemegi, gazyp almagy we gaýtadan iş
lemegi, zähmet öndürijiligini we önümçiligiň howpsuzlygyny, dolandyryş
netijeliligini, hasabatlylygyň takyklygyny kämilleşdirer we senagat ulga
myndaky ýitgileriň azalmagyna itergi berer.
15. Sanly logistikanyň bitewüleşen ulgamy kemala geler. Aragatna
şyk we senagat pudagy sanly ykdysady ulgamy herekete getiriji güýçdür.
Ulag-kommunikasiýa ulgamynyň sanlylaşdyrylmagy hyzmatlaryň ulag
görnüşleriniň hereketiniň hakyky wagt birliginde awtomatlaşdyrylan tertip
de dolandyrylmagyna, ulgamdaky dörän näsazlyklary tiz ýüze çykarmaga
we netijeli çözgütleri kabul etmäge, işiň görnüşlerini we üstaşyr daşalýan
ýükleriň möçberlerini artdyrmaga uly şert döreder.
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16. Sanly söwda hyzmatlary giňden ornaşdyrylar. Sanly hyzmatlar
ulgamy kämil maglumat geçiriş, elektron söwda we elektron resminama
dolanyşygynyň we önümçiliginiň ýokarlandyrylmagyna, sanly intellektual
tehnologiýalaryň, innowasion çözgütleriň ornaşdyrylmagyna, söwda kär
hanalarynda iş ugruny awtomatlaşdyrmaga, önümleriň we hyzmatlaryň el
ýeterliligini ýokarlandyrmaga, ýurduň jemi içerki önümindäki paýyny art
dyrmaga ýardam berer.
17. Sanly gurluşyk we ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygy kemala ge
ler. Bazar gatnaşyklarynyň tapgyrlaýyn ornaşdyrylýan döwr ünde bu pu
dagyň sanly ulgamdaky özgerdişi gozgalmaýan emläge degişli binalary
we desgalary taslamagyň, gurmagyň we ulanmagyň netijeliligini ýokar
landyrmaga, ilatly ýerleri meýilnamalaşdyrmagyň, ýaşaýyş jaý gaznasy
nyň we bu ulgamda ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň ýokary hilini üpjün
etmäge gönükdiriler.
18. Sanly elektroenergetika pudagynyň täze mümkinçilikleri dö
rär. Bu pudakda, esasan hem, ilatly ýerleriň energiýa üpjünçiligi, ygtybar
lylygy we netijeliligi gazanylar, energiýa serişdeleriniň maglumatlary uzak
aralyklarda ýerleşýän enjamlarda elektron görnüşde toplanyp seljeriler, ýit
gileri we harajatlary azaltmak, energiýanyň alternatiw çeşmelerini peýda
lanmak boýunça mümkinçilikler giňeldiler.
19. Sanly oba hojalygynyň täzeçe ulgamy kemala geler. Sanly intel
lektual tehnologiýalaryň we öňdebaryjy tejribeleriň oba hojalygynda giň
den ornaşdyrylmagy zähmet öndürijiligini, öndürilýän oba hojalyk önümle
riniň hilini ýokarlandyrmaga, ýitgileri we harajatlary peseltmäge, pudagyň
bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga we durnukly ösüşini üpjün etmäge,
ekerançylykda döredijilikli çemeleşmeler meýdan işlerini has netijeli me
ýilleşdirmäge, akylly (smart) tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy mallaryň
baş sanyna gözegçiligi amala aşyrmaga we sürüleri netijeli dolandyrmaga,
ýyladyşhanalaryň özbaşdak dolandyrylmagyny, sanly gurşawda harajatla
ryň hasabatyny deňeşdirmäge we seljermesini alyp barmaga şert döreder.
20. Sanly bilim hem-de ylym döwrebap ösdüriler. Sanly bilim hü
näre gönükdirmek, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny, goşmaça bi
limleri girizmek arkaly kämilleşdiriler, bu bolsa ýokary taýýarlykly hünär
menleriň üpjünçiligini hem-de olaryň hünäre we bäsdeşlige ukyplylygyny
ýokarlandyrar. Sanly ylmyň ösdürilmegi bolsa innowasion tehnologiýala
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ryň, döwrebap usullaryň we öňdebaryjy tejribeleriň döremegini şertlendirer
we ýurduň ykdysadyýetiniň ösmegine goşant goşjak iri taslamalary, döwre
bap senagat önümçilikleri ylmy esaslarda kesgitlemäge ýardam berer.
21. Sanly saglygy goraýşyň täzeçe ulgamy kemala geler. Bu ulga
myň ösdürilmegi lukmançylyk hyzmatlarynyň öz wagtynda geçirilmegi
ni, şahsyýetleşdirilmegini we howpsuzlygyny ugur edinmek bilen, saglygy
goraýyş edaralarynyň, lukmanlaryň we näsaglaryň peýdalanmaklaryny göz
öňünde tutýan ýokary hilli sanly lukmançylyk hyzmatlarynyň we önümle
riniň elýeterliligini üpjün etmegi göz öňünde tutýar. Bitewi lukmançylyk
maglumat-seljeriş ulgamynyň ornaşdyrylmagy elektron bellige alyş, im
muno – öňüni alyş, elektron lukmançylyk karty, anyklaýyş, gündizki be
jergi alýan näsaglaryň hereketiniň hasabaty, enelik, ýeňillikli goýberilýän
derman serişdeleriniň hasabaty, şeýle hem Internet ulgamynyň üsti bilen
raýatlaryň gije-gündiziň dowamynda lukmanyň gözegçiligine ýazylmagy
ýaly hyzmatlary döwrebap ýola goýmaga şert döreder.
22. Sanly medeniýet we syýahatçylyk ulgamy döwrebap ösdüri
ler. Medeniýet we syýahatçylyk ulgamlarynda sanly intellektual tehno
logiýalaryň ornaşdyrylmagy medeniýet we syýahatçylyk edaralarynyň,
kitaphanalaryň, muzeýleriň, teatrlaryň, beýleki medeni ojaklaryň ýörite
maksatly işini döwrebap guramak bilen, ýurdumyzda jemgyýetiň elek
tron maglumat tehnologiýalardan habarly medeniýetini kemala getirme
gi, sanly gurşawda halkara hyzmatdaşlygyny netijeli ösdürmegi, ýurdu
myzyň elektron kitaphana ulgamynyň elektron kitap goruny artdyrmagy,
hormatly Prezidentimiziň halkymyza peşgeş beren kitaplarynyň elektron
görnüşlerini dünýä ýaýmak boýunça çäreler amala aşyrmagy, ýurdumy
za gelmäge isleg bildirýän daşary ýurtly syýahatçylaryň ýüz tutmalaryny
elektron ulgamy arkaly amala aşyrmak işini has-da kämilleşdirmegi mak
sat edinýär.
Gysgaça aýdylanda sanly ykdysady ulgamyň Milli ykdysadyýetimi
ze ornaşdyrylmagy innowasion ösüş we öňdebaryjy tehnologiýa arkaly
önümçilik harajatlaryny, sarp edilýän wagty ep-esli azaltmagyň hasabyna
serişdeleriň tygşytly we daşky gurşawa zyýansyz ulanmaga, ylmyň köp ta
lap edilýän pudaklarynda iş bilen üpjünçiligi hil taýdan ýokarlandyrmaga,
elektron resminamalar dolanyşygyna we şahsyýetiň elektron identifikasiýa
syny kemala getirmäge oňyn täsirini ýetirer.
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G. Ýazmedowa,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
«Oba hojalygynyň guralyşy we dolandyrylyşy»
kafedrasynyň mugallymy
TAKYK EKERANÇYLYGYŇ
YKDYSADY NETIJELILIGI
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli kün
jeklerinde döwrebap durmuş-ykdysady düzümini ösdürmek boýunça top
lumlaýyn işler çalt depginlerinde alnyp barylýar. Olara dürli ugurlarda
ýangyç-energetika toplumynda, ulag pudagynda, dokma we himiýa, gur
luşyk senagatynda, oba hojalyk toplumynda we beýleki ugurlarda üstün
likli amala aşyrylýar. Ýurdumyzy senagat taýdan ösen döwlete öwürmek we
zipesi daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ýerini tutýan önümleri öz
ýurdumyzda öndürmek gaýtadan işleýän iri önümçilikleriň döredilmegini
hem-de ýurdumyzda öndürilýän önümleriň daşary ýurt bazarlaryna ibe
rilmegini, bu ulgama ýurdumyzyň telekeçileriniň önümçilik kuwwatynyň
giňden çekilmegini göz öňünde tutýar.
Ýurdumyzda bazar gatnaşyklarynyň giňden ýaýbaňlanmagy we hoja
lygy alyp barmakda eýeçiligiň dürli görnüşleriniň ýüze çykmagy kärhana
larda netijeli işlemegi, önümçiligiň medeniýetini ýokary götermegi, önüm
leriň hilini gowulandyryp, olaryň bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmagy
talap edýär.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwletimiziň ykdysa
dy ösüşi intensiw usulda has-da kämilleşdirildi. Hormatly Prezidentimiz
bu ugurda ägirt uly işleri alyp barýar we ýokary mümkinçilikler döretdi.
Muňa mysal edip, 2018-nji ýylda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça amala aşyrylýan giň möçberli
özgertmelere täze itergi berildi. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň bi
rinji mejlisi ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmekde möhüm tapgyr bol
dy. Döwlet Baştutanymyz umumymilli maslahatyndaky maksatnamalaýyn
çykyşynda ýurdumyzyň oba senagat toplumyny hil taýdan täze sepgitle
re çykarmaga gönükdirilen wajyp wezipeleri kesgitledi. Türkmenistanda
2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň
kabul edilmeginiň döwletimiz üçin möhüm ähmiýetiniň bardygyny belle
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mek gerek. Bu Konsepsiýa 2018-nji ýylyň 30-njy noýabryndaky Türkme
nistanyň Prezidentiniň Karary tarapyndan tassyklanyldy.
Bilşimiz ýaly, häzirki zaman dünýäsinde, esasan, oba hojalygyndaky
ösüşler, özgerişler, öňegidişler ýokary derejede çalt depginde ýokarlandy.
Tehnologik ösüş bu pudakda zähmet öndürijiligini ep-esli ýokarlandyrdy:
Şeýle-de bolsa, öňegidişlik durmaýar we pudagyň netijeliligini ýokarlan
dyrmagyň täze usullary tapylýar. Döwrümiziň iň möhüm tehnologiýalary
nyň biri takyk ekerançylykdyr.
Eýsem, takyk ekerançylyk näme? Takyk ekerançylyk bu:
• takyk ekerançylyk ulgamynyň işleýiş ýörelgesi;
• paralellik ulgamy;
• beýleki meşhur takyk ekerançylyk tehnologiýalary;
• takyk ekerançylygyň artykmaçlyklary.
Häzirki zaman oba hojalygy islendik iş bilen birmeňzeş ýörelgelerde
işleýär – önümçiligiň bahasyny arzanlatmak we çykdajylaryň birligi üçin
öndürijiligi ýokarlandyrmak baradaky hemişelik isleg.
XX asyryň dowamynda nusgawy gurallar bu maksatlara ýetmäge uly
mümkinçilik berdi: Olaryň esasylary bolup:
• ykdysady oba hojalyk maşynlary;
• önümleriň hasyllylygy;
• täsirli dökün;
• rasional geotehnologiki usullar çykyş edýär.
Häzirki wagtda bu gurallar heniz hem aktual, ýöne olaryň potensialy
(mümkinçiligi) häzirki tehnologiýa derejesi bilen mümkin bolan çäklere
ýetdi. Şol bir wagtyň özünde öň elýeterli bolmadyk täze gurallar peýda
boldy. Hususan-da, emeli hemra we kompýuter tehnologiýalary köpçülige
elýeterli boldy.
Takyk ekerançylyk emeli hemra we kompýuter tehnologiýalary
nyň toplumyna esaslanýan ekin öndürijiligini dolandyrmak ulgamy
dyr. Oba hojalygynyň öňki taryhynda bolşy ýaly, ekin ekmek, dökünleri
bermekde ulanylýan usullary, häzirki wagtda daýhanlar ekin meýdanynyň
her bir meýdany üçin tohumlaryň, dökünleriň we beýleki çeşmeleriň muk
daryny takyk hasaplap, kämil derejede dolandyryp bilerler.
Emeli hemra we barlaghana maglumatlary esasynda her bir meý
danyň aýratynlyklary bilen birlikde kompýuterde awtomatlaşdyrylan
programma esasynda ekerançylygyň takyk kartasy düzülenden soň,
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daýhan öz aralarynda çeşmeleri (serişdeleri) has paýhasly paýlamaga
mümkinçilik alýar. Şeýlelik bilen, (serişdeleriň, çig mallary, dökün, to
hum, suw we ş.m.) çeşmeleriň aşaköp sarp edilmeginiň öňüni almak we
ekin meýdanlarynda ýa-da suwaryşda ulanylmadyk meýdanlaryň öndü
rijiligini ýokarlandyrmak mümkinçiligi artar we ykdysady netijeliligi,
ýeriň hasyllylygy artar.
Takyk ekerançylyk ulgamy, kesgitli usullar we tehniki serişdeler toplu
my däl-de, eýsem, emeli hemra ýerleşdiriş tehnologiýalaryny (GPS), geog
rafiki maglumat ulgamlaryny (GIS), meýdanlaryň takyk kartalaşdyrylma
gyny we ş.m. ulanmaga esaslanýan umumy düşünjäni öz içine alýar.
Takyk ekerançylyk ulgamynyň ýörelgesi:
Takyk ekerançylyk aýratyn tehnologiýalaryň toplumy bolup, durmuşa
geçirmegiň zerurlygy oba hojalyk kärhanalarynyň eýeleriniň we ýolbaşçy
larynyň mümkinçiliklerine görä kesgitlenilýär. Ýagny ähli tehnologiýalary
birbada ulanyp bilmek ýa-da diňe käbirlerini ulanmak mümkinçiliginiň tä
siri bu kärhana üçin has möhüm bolar.
Takyk ekerançylyk ulgamynyň esasy aýratynlygy takyk meýdan kar
talaryny ulanmakdyr. Elbetde, her bir meýdan üçin ýerdäki serhetlerini
kesgitleýän ýer kadastr kartalary bar. Şeýle-de bolsa, bu kartalar oba ho
jalygy kärhanasynyň önümçilik işiniň bir bölegi hökmünde peýdaly, ne
tijeli bolýar.
Mundan başga-da, topragyň himiki düzümi, çyglylygy (ýerasty suwla
ryň çuňlugyny goşmak bilen), alnan gün radiasiýasynyň mukdary, gorizon
ta ýapgyt burçy, güýçli ýeller, möhüm tebigy we beýleki zatlaryň (tokaýlar,
howuzlar, senagat) bolmagy barada takyk maglumatlar zerurdyr. Näçe köp
faktor göz öňünde tutulsa we karta näçe jikme-jik bolsa, takyk ekerançy
lygyň emeli hemra we kompýuter tehnologiýalaryny has dogry ulanylsa
önümçiligiň ýagdaýyny şonça-da ýeterlik we çalt düzedip bilersiňiz.
Kartalaşdyrmak dürli usullar bilen amala aşyrylýar. Bu, has giňişleýin
barlaghana seljermesi bilen toprak nusgalaryny alýar. Emeli hemralardan
maglumat we her sahypanyň umumy ylmy derňewini alýar. Elbetde, karta
lar kagyz ýüzünde däl-de, eýsem beýleki enjamlar bilen birleşdirýän ýörite
kompýuter programmalaryny ulanyp elektron görnüşinde bolýar.
537

Elektron kartalaryň esasynda meýdanyň her bölegine ulanylmaly dö
künleriň, tohumlaryň, suwlaryň sany barada takyk görkezmeler döredilýär.
Bu görkezmeler meýdana girýän kompýuterleşdirilen oba hojalyk maşy
nyna ýüklenýär. Mundan başga-da, enjam bu görkezmeleriň dogry ýerine
ýetirilişine gözegçilik edýän adamyň minimal gatnaşygy bilen meýdany
gaýtadan işleýär. Emeli hemra nawigasiýasy bilen dolandyrylýan we meý
danyň her bölegine ulanylýan dökünleriň we tohumlaryň mukdaryny saz
laýar. Şol bir wagtyň özünde bejerilen ýerleriň arasyndaky boşluklar we
gapma-garşylyklar aýrylýar.
Iň amatly we şol bir wagtyň özünde iň meşhur takyk ekerançylyk teh
nologiýalarynyň biri parallel hereketlendiriş ulgamydyr. Beýlekilerden has
az ýerine ýetiriş çykdajylaryny talap edýär we täsiri ýokary bolýar.
Parallel sürüjilik ulgamynyň artykmaçlygy, takyk ekerançylygyň beý
leki elementleri ýaly ýokary çykdajylary talap etmeýär (mysal üçin, jikme-jik meýdan kartalaryny düzmek zerurlygy ýok). Mundan başga-da, tehno
logiki taýdan has ýönekeý we amatly. Şol bir wagtyň özünde ulgam gaty
çalt töleýär – sözüň doly manysynda bir ýa-da iki möwsümde.
Ozal bellenip geçilişi ýaly, oba hojalygynda takyk ekerançylyk umu
my düşünje, önümçiligiň ýagdaýyny dolandyrmaga çemeleşme we birnäçe
anyk tehnologiýalaryň sanawy däl. Umuman alanyňda, kompýuter we eme
li hemra ulgamlaryna esaslanýan we çig malyň ulanylyşyny rasionallaşdyr
mak we optimallaşdyrmak üçin döredilen ähli tehnologiýalar we ulgamlar
takyk ekerançylyk bilen baglanyşykly bolup biler.
Parallel sürmek we eýýäm gürleşen meýdanlarymyzy kartalaşdyrmak
ulgamyndan başga-da, bu ugurda has meşhur tehnologiýalary bellemelidiris:
1. Emeli hemra ýerleşdiriş tehnologiýalaryny GPS gözegçilik ulgam
lary. Emeli hemra nawigasiýasy diňe bir traktory takyk dolandyrmak ýa-da
meýdanda birleşmek üçin däl, umuman ýerdäki ýerleşişini yzarlamak üçin
hem ulanylyp bilner. Oba hojalyk tehnikalaryna we ähli resmi ulaglara GPS
maýaklaryny oturtmak bilen, däne awtoulagynyň ýa-da kombaýn sürüjisi
niň, meýdandan geçen ýoluna, sarp edýän ýangyjyna we wagtyna gözegçi
lik etmäge uly mümkinçilik berýär.
2. Jübi enjamlary. Oba hojalygynda smartfonlar, planşetler, noutbuk
lar we beýleki ş. m. enjamlar hem ulanylýar. Olara gurnalan ýöriteleş
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dirilen programma üpjünçiligini we programmalary ulanyp, meýdan ge
zelençleri wagtynda meýdanlaryň ýagdaýyny has çalt yzarlap we analiz
edip bilersiňiz.
3. Robot. Kompýuter tehnologiýasy ösdügiçe, adam operatory tara
pyndan yzygiderli gözegçiligi talap etmeýän awtomatlaşdyrylan we robot
maşynlara has köp tehnologik meseleler ynanylyp bilner. Mysal üçin, daşa
ry döwletlerde hünärmenler, däne dökülmeginiň öňüni alyp, kombaýn ýyg
naýjyny özbaşdak yzarlaýan özbaşdak trolleý döretdi. Şeýle hem ownuk
ekin meýdanlarynda we ýyladyşhana hojalygynda ulanmak üçin suw, dö
künleri gözegçilik etmek üçin robot ulgamlary bar.
4. Suwaryş ulgamlary. Suwaryş üçin suw ýetmezçiligi meselesi barha
köpelýär. Häzirki zaman tehnologiýalary topragyň çyglylygynyň gije-gün
diziň dowamynda gözegçilik etmegi netijesinde üns berilmeli meseleler
ýerleri awtomatik usulda suwarmagyna mümkinçilik berýär. Bu ýagdaýda
suw zerur boldugyça girizilýär. Bu tutuş meýdany öz wagtynda suwarmak
dan has täsirli we netijeli bolýar.
5. Akylly tehnologiýa. «Akylly öý» tehnologiýasy binanyň ähli inže
nerçilik ulgamlaryny bir merkezden dolandyrmaga, elektrik, suw, ýylylyk
energiýasy we ş.m. has tygşytly sarp etmäge mümkinçilik berýär. Ähli ob
ýektler (enjamlar, binalar) umumy maglumat toruna birikdirilende bir mer
kezden uzakdan we bölekleýin dolandyrylyp bilner.
6. Sensor ulgamy. Simsiz datçikleri meýdanlara ýerleşdirip, ekin
ýagdaýyna, topragyň çyglylygyna we beýleki möhüm parametrlere uzak
wagtda gözegçilik edip bilmek esasynda ýokary netijelilik gazanyp bolar.
Bu diňe bir meýdanlara fiziki taýdan syýahat etmäge, islendik üýtgeşme
lere çalt jogap bermäge mümkinçilik berýär.
Bu we beýleki tehnologiýalary aýratyn we bilelikde ulanyp bilmek oba
hojalygynyň has-da kämilleşmegine we ýokary netijeler gazanmaklaryna
ýardam berer. Bularyň hemmesi kärhananyň maliýe mümkinçiliklerine we
onuň üçin iň ýiti meselelere baglydyr.
Takyk ekerançylygyň artykmaçlyklary:
1) ýangyç, tohum, dökün, suw we ş.m. çykdajylaryny optimallaşdyr
mak (iň az möçbere eltmek);
2) ulanylýan meýdanlaryň öndürijiligini ýokarlandyrmak;
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3) önümleriň hilini ýokarlandyrmak;
4) ulanylýan ýerleriň hilini ýokarlandyrmak;
5) daşky gurşawa ýaramaz täsirini azaltmak.
Takyk ekerançylygy ulanmakda, elbetde, geljegiň özi we bu tehnolo
giýalary ozal özleşdirjek kärhanalar ýokary ykdysady netijeleri gazanarlar,
önümleri üçin bazarlarda bäsleşige ukyply önümler öndüriler we möhüm
artykmaçlyklara eýe bolarlar.
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M. Nuryýewa,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
«Jemgyýeti öwreniş» kafedrasynyň mugallymy
G. Kulbaýewa,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
«Oba hojalygynyň guralyşy we dolandyrylyşy»
kafedrasynyň mugallymy
TÜRKMENISTANDA SANLY YKDYSADYÝET
MILLI ÖSÜŞLERIŇ GIREWIDIR
Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek barada hormatly
Prezidentimiziň beren tabşyryklary bu ugurdaky bilimlerimiziň yzygi
der artdyrylmagyny, jemgyýetimizde bolup geçýän ykdysady hadysalar
barada gözýetimimiziň has-da giňeldilmegini talap edýär. Sebäbi ýur
dumyzda amala aşyrylýan her bir özgertmeleriň halkymyzyň bähbidi
ne, ata Watanymyzyň gülläp ösmegine gönükdirilendigini nazara alsak,
onda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň mazmunyna, onuň ýurdumyzyň
ykdysady kuwwatyny artdyrmakdaky ornuna, şeýle-de dünýä ykdy
sadyýetiniň häzirki zaman ösüşiniň netijeli ýollarynyň biri hökmünde
häsiýetlendirilýän ykdysadyýetiň bu görnüşine geçmegiň zerurlygyna
dogry düşünilmeginiň özi öňde duran wezipeleriň üstünlikli amala aşy
rylmagyna itergi berýär.
Ýakyn döwürde milli ykdysadyýetimize ornaşdyrylmagy meýilnama
laşdyrylýan bu ugur barada daşary ýurtlarda toplanan tejribäni öwrenmek,
onuň bähbitli taraplaryna göz ýetirmek möhüm bolup durýar.
Munuň üçin, ilkinji nobatda, «Sanly ykdysadyýet näme?» diýen sora
ga jogap bermek zerurdyr. Bu adalga ilkinji gezek 1995-nji ýylda ABŞ-nyň
Massaçusets uniwersitetiniň alymy Nikolas Negroponte tarapyndan tek
lip edilýär. Ol bu adalgany ozalky ykdysadyýet bilen deňeşdirilende mag
lumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryň okgunly ösmegi netijesinde kemala
gelýän täze ykdysadyýetiň artykmaçlyklaryny häsiýetlendirmek üçin ula
nypdyr.
Sanly ykdysadyýete başgaça elektron ykdysadyýet hem diýlip, onuň
esasy aýratynlygy sanly tehnologiýalara daýanýan ykdysady işi aňladýar.
Bu adalgada «ykdysadyýet» sözi esasy kesgitleýji söz bolup durýan hem
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bolsa, ykdysady işden başga-da, bu özgertmäniň netijesinde jemgyýetçi
lik gatnaşyklarynda, adamlaryň özlerini alyp baryşlarynda, dünýägaraýyş
larynda bellibir özgerişlikleriň bolup geçýändigi aýratyn bellärliklidir. Bu
ýagdaý sanly ykdysadyýetiň ösmegi bilen täze durmuş hakykatynyň ýüze
çykýandygyny görkezýär. «Sanly» sözi bolsa ylmy-tehniki ösüşiň netije
sinde tehnologiýalaryň täze görnüşleriniň, hususan-da, internetiň ýüze çyk
magy we gündelik durmuşymyzdan başlap, önümçilikde hem-de hyzmatlar
ulgamynda olaryň giňden ýaýramagy bilen baglanyşyklydyr.
Ykdysady nazaryýet ylmynyň nukdaýnazaryndan teswirlenende, adat
bolşy ýaly, ozal zähmet, kapital we çig mal önümçilik faktoryna degişli
bolan bolsa, indi innowasion ykdysadyýet şertlerinde onuň düzümine teh
nologiýalar, bilim we innowasiýalar goşulýar. Näme üçin häzirki döwürde
maglumatlaryň, onda-da sanly görnüşdäki maglumatlaryň ähmiýeti artýar?
Sebäbi häzirki döwürde maglumatlar täze aktiw hökmünde häsiýetlendiril
ýär we islendik aktiwiň gymmatlygynyň bolşy ýaly, onuň hem gymmatlygy
bardyr. Ýagny maglumatlary täze maksatlary we täze ideýalary amala aşyr
mak üçin ulanyp bolýar.
Şeýlelikde, sanly ykdysadyýet bu hojalyk işi bolup, onda önümçili
giň esasy faktory sanly görnüşdäki maglumatlardyr. Uly göwrümli mag
lumatlaryň gaýtadan işlenilmegi we seljermäniň netijeleriniň giňden ula
nylmagy hojalygy ýöretmegiň adaty görnüşlerinden tapawutlylykda dürli
önümçilikleriň, tehnologiýalaryň, enjamlaryň, şeýle-de harytlaryň we
hyzmatlaryň getirilişiniň, saklanylyşynyň we ýerlenilişiniň netijeliligini
ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Şeýle oňaýlyklar sanlaşdyrylan
ykdysadyýeti köp döwletler üçin özüne çekiji edýär. Şu maksat bilen gys
ga möhletli okuwlaryň meýilnamasy taýýarlanyldy. Okuwlar sanly ykdy
sadyýet boýunça bilimi ýokarlandyrmaga gönükdirilendir hem-de sanly
tehnologiýalaryň aýratynlyklary we mümkinçilikleri, pudaklaryň ösüşine
we durmuş ulgamyna täsiri barada umumy düşünjelerini artdyrmaga ýar
dam etmelidir.
Okuw meýilnamasyna «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda san
ly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny» amala aşyrmagyň ugurlary
we tapgyrlary, sanly ykdysadyýete geçmegiň hukuk üpjünçiligi, maglumataragatnaşyk tehnologiýalar ulgamy, maglumat howpsuzlygy we beýleki te
malar girizildi.
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«Sanly ykdysadyýet» adalgasy soňky döwürde syýasatçylar, ykdysat
çylar we bilermenler tarapyndan giňden ara alnyp maslahatlaşylýan meselä
öwrüldi. Munuň esasy sebäbini köp ýurtlaryň ylmy-tehniki ösüşiň gaza
nanlaryny, hususan-da, sanly maglumatlary ykdysadyýete ornaşdyrmagyň
netijesinde uly öňegidişlikleri gazanmagy başarandyklary bilen düşündirip
bolar.
Soňky ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmäge dünýä döwletleriniň
ünsleriniň has-da artmagyny onuň ýurduň ykdysady kuwwatyny berkit
mekde we ilatyň ýaşaýyş derejesiniň ýokary hilini üpjün etmekde döredýän
artykmaçlyklary bilen düşündirip bolar. Olar şulardan ybaratdyr:
– birinjiden, sanly ykdysadyýete durnukly ösüşiň iteriji güýji hök
münde garalyp, ol ýurduň bäsleşige ukyplylygyny pugtalandyrmaga ýar
dam berýär. Çünki adam intellektiniň önümi bolan täze tehnikalara we
tehnologiýalara islegleriň barha artmagy önümçiligiň bu ugruny düşe
wüntli edýär. Netijede, halkara zähmet bölünişiginde ýurduň tutýan orny
has-da berkeýär;
– ikinjiden, fiziki, sanly we biologik häsiýetli tehnologiýalaryň garyş
masyny aňladýan dünýädäki dördünji senagat öwrülişigi ýurduň syýasy,
durmuş we ykdysady ulgamlaryna özüniň güýçli täsirini ýetirýär. Onuň ne
tijesinde dörän täze mümkinçilikler diňe bir ýurduň ykdysady kuwwatynyň
artmagyna däl, eýsem, ilatyň ýaşaýyş hil derejesini kesgitleýän netijeleriň
gazanylmagyna hem itergi berýär;
– üçünjiden, munuň özi ýurduň tehnologik garaşsyzlygyny üpjün ed
ýär. Sanly ykdysadyýetiň özenini elektron senagatynyň düzýändigi hem
melere mälimdir. Häzirki döwürde elektron önümleriniň eksporty bäsleşige
ukyplylygyň esasy görkezijisi bolup, ol ýurduň dünýä bazaryna goşulyşy
nyň çuňlugyny görkezýär. Halkara bilermenleriň berýän bahalaryna görä,
dünýä ykdysadyýetinde hut şu senagat pudagy bäsleşigiň iň ýokary dereje
si bilen tapawutlanýar. Şunuň bilen baglylykda, ylmy köp talap edýän we
tehnologik taýdan çylşyrymly pudaklaryň biri hasaplanylýan milli elektron
senagatyny ösdürmek ýurdumyzda häzirki döwürde alyp barýan ylmy-teh
niki syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup, sanly ykdysadyýetiň
ösdürilmegi hut şu pudagyň netijelerine baglydyr.
– dördünjiden, sanly ykdysadyýet korrupsiýa garşy göreşmegiň netijeli
guralydyr. Hususan-da, häzirki döwürde dünýäniň köp ösen ýurtlarynda or
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naşdyrylan we ornaşdyrylýan hem-de öz oňyn netijelerini berýän «elektron
hökümet» ulgamy ilata köp görnüşli döwlet hyzmatlarynyň berilmegini göz
öňünde tutýar. Bu ulgamyň işe girizilmegi netijesinde korrupsiýanyň öňüni
alýan «açyklygyň» berjaý edilýändigi aýratyn bellärliklidir. Hut şu aýratyn
lyklar dünýä jemgyýetçiliginde bu ulgamyň döwlet bilen halkyň arasynda
ky demokratik ýörelgelere esaslanýan gatnaşyklar hökmünde häsiýetlendi
rilmegine esas döretdi.
Biziň häzirki ýaşaýan maglumat jemgyýetimizde önümçilige garanyň
da hyzmatlar ulgamy agdyklyk edýär. Şu sebäpli-de maglumat tehnologi
ýalary esasy orun eýelemek bilen, ol adamlara hyzmat edilişiň mehaniz
mini ýönekeýleşdirmäge mümkinçilik berýär. Internetiň ýüze çykmagy we
bu global tora elýeterliligiň bahasynyň peselmegi dünýäde hakyky mag
lumat öwrülişiginiň bolup geçendigini, onuň netijesinde durmuşymyzyň,
şol sanda ykdysadyýetimiziň özgerýändigini görkezýär. Häzirki döwürde
durmuşymyza yzygiderli ornaşýan, hemmämiz üçin elýeterli bolan elek
tron tölegler, internet-söwda, internet-mahabatlandyrma sanlaşdyrylan yk
dysadyýetiň oňyn netijeleriniň diňe käbiridir. Şunda maglumat tehnologi
ýalarynyň, internetiň mümkinçiliklerini giňden ulanmagyň netijesinde sarp
edijileriň gymmatly wagtlarynyň we serişdeleriniň tygşytlanmagyna, hyz
matlaryň tiz wagtda ýerine ýetirilmegine, kagyz göterijide ulanylýan mag
lumatlaryň sanynyň azalmagyna-da sanlaşdyrylan tehnologiýalaryň döred
ýän amatlyklary hökmünde baha bermek bolar.
Bu gün biz durmuşymyzy el telefonsyz, planşetsiz, iş orunlarymyzy
bolsa kompýutersiz göz öňüne getirmek kyn. Häzirki döwürde ulanýan en
jamlarymyzyň sarp edijiler üçin döredýän oňaýlyklaryny sanap gutarardan
köpdür. Hakykatdan-da, durmuşymyzyň ähli taraplaryna giňden ornaşdy
rylýan tehnologiýalaryň ösmegi bilen durmuş hakykatymyz hem özgerýär.
Emeli intellekt diňe bir ykdysadyýetiň ösmegine däl, eýsem, gündelik dur
muşymyza hem öz düýpli täsirini ýetirýär. Wagt geçdigiçe bu meýliň ösüş
häsiýetine eýe boljakdygy gümansyzdyr. Indi adam aňyna, onuň erk-islegi
ne bagly bolmadyk, umumy ösüş häsiýetine eýe bolan bu obýektiw sebäp
ýurtlaryň oňa uýgunlaşmagyny, bu ugurda öz milli strategiýalaryny işläp
taýýarlamaklaryny günüň möhüm wezipesine öwürýär.
Sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça uzakmöhleti nazarlaýan döw
let syýasatyny alyp barmak zerurdyr. Daşary ýurt tejribesinden görnüşi ýa
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ly, sanly tehnologiýalara daýanýan ykdysadyýete geçmek belli bir wagty,
serişdeleri we inženerçilik işini doly ele alan hünärmenleri talap edýär. Bu
ugruň ösmegi üçin «döwlet – jemgyýet – ylym – işewürlik» gatnaşykla
rynda düýpli özgerişlikleriň amala aşyrylmagy hem zerur şertleriň biridir.
Şunda döwlet tarapyndan degişli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp
taýýarlamak, häzirki zaman dolandyryş ulgamyny ösdürmek, ylmyň ösme
gine döwlet goldawyny bermek ýaly meseleler öz möhümligi bilen tapa
wutlanýar. Täze tehnologiýalary döretmekde, olary ornaşdyrmakda ylym
pudagynyň esasy orun eýeleýändiginden ugur alsak, onda alymlarymyzyň,
inženerlerimiziň we beýleki hünärmenlerimiziň öňünde jogapkärli, döwlet
bähbitli wezipeleriň durandygyna göz ýetirmek bolýar. Ýurdumyzyň ylmy
elita gatlagynyň üçden iki böleginiň ýokary okuw mekdeplerinde jemlen
megi bolsa, bu işe ýokary bilim edaralarynyň professor-mugallymlarynyň
çekilmegini hem şertlendirýär.
Şunda Türkmenistanyň bu ugurda öňdebaryjy ýurtlaryň hataryna gir
megini üpjün etjek ýollaryň, ony amala aşyrmagyň mehanizminiň dogry
kesgitlenmegi şeýle maksatnamanyň netijeli durmuşa geçiriljekdiginiň, ne
tijede sanly gurşawyň kemala getiriljekdiginiň kepilidir. Sanly ykdysady
ýeti ösdürmek boýunça bu maksatnamada ýurdumyzyň dolandyryş ulgamy
üçin ýokary hünärmenlik derejesi bolan häzirki zaman hünärmenlerini taý
ýarlamak zerurlygy ýüze çykýar.
Umuman, sanly ykdysadyýeti ösdürmekde daşary ýurtlaryň birnäçe
sinde toplanan tejribäniň öwrenilmegi, bir tarapdan, ylym we bilim ulgam
larynyň düýpli özgerdilmegini, elektron senagatynyň depginli ösdürilmegi
ni, ylmy talap edýän önümçilikleriň döredilmegine işewürlerimiziň giňden
çekilmegini talap edýär. Beýleki tarapdan, halkara bilermenleriň nygtamak
laryna görä, ykdysadyýetiň mundan beýläk-de sanlaşdyrylmagynyň artyk
maçlyklary bilen bir hatarda, ol birnäçe töwekgelçilikleri hem döredýär.
Çünki sanly tehnologiýalara bolan aşa baglylygyň artmagy, şeýle-de mag
lumatlary gorap saklamak meselesi bilen baglylykda kiberhowpuň artmagy
bellibir derejede töwekgelçilikleriň ýüze çykmagyna getirýär. Şol sebäp
li sanly ykdysadyýeti ösdürmek isleýän döwletler bu meselelere ünslerini
güýçlendirmeli bolýarlar.
Mundan başga-da ykdysadyýetiň sanlaşdyrylmagy ilatyň abadan ýa
şaýşyny üpjün etmek üçin wajyp bolan möhüm meseläniň çözülmegine,
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ýagny ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň gowulanmagyna hem ýardam berýär.
Ýagny sanly hyzmatlara ykdysadyýetiň we üpjünçiliginiň gowulanmagyna
hem ýardam berýär. Ýagny sanly hyzmatlara ykdysadyýetiň we jemgyýetiň
islegleriniň barha artmagy telekeçiligiň ösmegi üçin täze mümkinçilikleri
açýar. Bu ýagdaý ýurtda täze iş orunlarynyň döredilmegini şertlendirýär. Iş
üpjünçilik ulgamynyň kämilleşdirilmegi bolsa, ilatyň maddy-hal ýagdaýy
nyň gowulanmagynda we durmuş abadançylygynyň ýokarlanmagynda öz
aýdyň beýanyny tapýar.
Ýokarda durlup geçilen aýratynlyklar häzirki döwürde ýurdumyzda
hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan «Sanly Türk
menistan» döwlet Maksatnamasynyň ykdysady kuwwatymyzy ýokarlan
dyrmakda, ilatyň ýaşaýyş derejesini has-da gowulandyrmakda ähmiýetiniň
ýokary boljakdygyny alamatlandyrýar.

546

M. Majekowa,
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň
«Sport tehnologiýalary we menejmenti»
kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi
SALGYT SYÝASATYNY
KÄMILLEŞDIRMEGIŇ ÝÖRELGELERI
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe beýik geljek üçin dur
nukly ösüşiň belent maksatlaryny nazarlaýan ýurdumyzda býujet-salgyt
syýasaty meselelerine bolan talaplar barha täze mazmuna eýe bolmak
bilen, bu syýasatyň halkara kadalaryna we ýörelgelerine laýyk getiril
megi yzygiderli kämilleşdirilýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly
ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimizde üstünlikli amala aşyrylýan düýpli
özgertmeleriň özeninde adam hakdaky ýadawsyz alada goýlandyr. Taryhy
nukdaýnazardan uzak bolmadyk döwrüň içinde Türkmenistan ýokary dep
ginler bilen öňe barýan, obadyr şäherleriniň durky günsaýyn özgerýän hem
döwrebaplaşýan, durnukly ösüşiň binýatlaýyn şertlerine we kadalaryna iş
ýüzünde doly laýyk gelýän döwlete öwrüldi.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň amala aşyrýan ykdysady reformalarynyň
netijesinde milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary özüniň deňagramly ösüşine
eýe bolýar. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Döwlet adam
üçindir!» diýen ynsanperwertaglymatyndan ugur alyp, milli ykdysadyýetimizi
diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, onuň köpugurlylygyny gazanmak, impor
tyň ornuny tutýan önümleriň, şeýle hem eksporta niýetlenen önümleriň öndüri
lişini artdyrmak, elektron senagaty döretmek boýunça Döwlet maksatnamalary
we «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
Konsepsiýasy» kabul edilip, olaryň çäklerinde innowasion häsiýetli önümçilik
leri giň gerim bilen döretmek ugrunda düýpli işleriň ýokary depginlerde alnyp
barylmagy, Türkmenistanda maliýe-ykdysady, pul-karz we býujet-salgyt syýa
satynyň kämilleşmegine yzygiderli hem-de oňyn täsir edýär.
Raýatlaryň abadan we parahatçylykly durmuşda ýaşamagy, olaryň ön
dürijilikli zähmet çekmegi ilkinji nobatda ýurdumyzyň sazlaşykly ösmegi
niň kepilidigi we halkara guramalarynyň bize bolan garaýyşlarynyň ýoka
rylygy bilen şertlendirilýär.
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2020-nji ýyly «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan
edilmegi halkymyzda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watany
myza söýgimizi we buýsanjymyzy has-da artdyrdyryp, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda, Türkmenis
tan bu günki günde ilatynyň girdejileri boýunça orta derejeden ýokary bo
lan ýurtlaryň derejesine ýetmegi we Türkmenistan göni daşary ýurt maýa
goýumlaryny çekmek görkezijisi boýunça dünýäniň ýurtlarynyň ilkinji on
lugynyň hataryna girmegi ýaly sepgitlere ýetilip eziz Watanymyz ösüşiň
täze belentliklerine tarap bedew bady bilen öňe barýar.
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda dur
muş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» ýurdumyzyň durmuş-yk
dysady ösüşinden ugur alyp, kesgitlenen wezipeleri çözmäge gönükdirilendir.
Bu Maksatnamanyň esasy maksady, bazar ykdysadyýetiniň özgertmelerini
durmuşa ornaşdyrmagy dowam etdirmekden ybaratdyr. Maksatnamanyň we
zipeleriniň biri bolsa Durnukly ösüş maksatlarynyň yzygiderli amala aşyryl
magyny üpjün etmek bolup durýar. Şu Maksatnamanyň amala aşyrylmagy
netijesinde, ata Watanymyz senagat taýdan ösen ýurda öwrüler. Mähriban
halkymyzyň hal-ýagdaýy has-da gowulanar. Bu bolsa biziň Arkadag Prezi
dentimiziň Baş maksadydyr.
Durnukly ösüş Konsepsiýasynyň köptaraplydygyny we giňdigini, hä
zirki wagta çenli onuň ýeke-täk, umumy kabul edilen kesgitlemesiniň ýok
dugyny belläp geçmek gerek. Bilermenleriň köpüsi bu düşünjäniň ösmegi
ni (ewolýusiýasyny) we kämilleşmeginiň dowam edýändigini belleýärler.
Muňa garamazdan, bu konsepsiýanyň baş ugry, öňi bilen, häzirki nesliň
sarp edişiniň derejesiniň we häsiýetiniň geljekki nesilleriň hajatlaryny üp
jün etmek nukdaýnazaryndan amatly we howpsuz bolmagy bilen bagly bol
magynda galýar. Bu şerti diňe ösüşiň ykdysady, ekologiýa we durmuş ugur
lary sazlaşykly utgaşdyrylan ýagdaýynda üpjün edip bolýar.
Durnukly ösüşiň ykdysady ugruna laýyklykda, «indiwidiň alýan gir
dejisiniň özi onuň bir hepdäniň dowamynda sarp edip bilýän we hepdäniň
ahyrynda hal-ýagdaýynyň hepdäniň başyndaky ýaly derejede boljakdygy
na bil baglap bilýän zadydyr». Başgaça aýdanyňda, harytlyk önümlere we
hyzmatlara bildirilýän isleg, ilkinji nobatda, ertirki güne ynam bolmak bi
len ol häzirki ykdysady ösüşleriň görkezijisi bolup çykyş edýär. Häzirki
döwürde Türkmenistan milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda jemgyýetimizde
orun alan ýörelgeleýin gymmatlyklara ygrarlylygyny saklap galmak bilen
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öz halkyna ýaşaýşyň dünýäniň ýokary ülňülerine doly laýyk gelýän hilini
üpjün edýär.
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow
«Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň döwlet kadalaşdyrylyşy» atly
iri göwrümli ylmy işinde: «Bazar gatnaşyklary, aýratyn hem, ykdysadyýetiň
bazar esaslaryna geçýän şertlerine salgytlar ykdysady düzgünleşdirişiň meha
nizmleriniň esaslarynyň biri, döwletiň ykdysadyýeti kadalaşdyrmakda ulanýan
möhüm maliýe-karz guraly bolup öňe çykýar» diýip nygtaýar. Milli Liderimiz
tarapyndan beýan edilen düýpli ylmy nazaryýete esaslanmak bilen, ýurdumyz
da ykdysady özgertmeler şu ugurlar boýunça giň gerimde alnyp barylýar:
– Türkmenistanyň geosyýasy we geoykdysady ýagdaýyny düýpli ber
kidýän we dünýä ykdysady ulgamyna oňyn goşulyşmagyny üpjün edýän
transmilli taslamalary amala aşyrmak;
– ýurduň sebitleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpli özgert
mek boýunça iri möçberli maksatnamalaýyn işleri durmuşa geçirmek;
– milli ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak, dünýä bazarlarynda
bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmegiň maddy-tehniki binýadyny maliýesalgyt, pul-karz, nyrh we daşary ykdysady syýasatda bazar gatnaşyklaryna
geçmäge oňyn şert döredýän düýpli özgertmeleri amala aşyrmak.
Bu möhüm ähmiýetli, il-ýurt bähbitli işleriň netijesinde Türkmenista
nyň durmuş-ykdysady ösüşinde düýpli özgerişlikler we öňegidişlikler ga
zanylýar. Örän oýlanyşykly işlenip taýýarlanylan hem-de netijeli durmuşa
geçirilýän maliýe-salgyt syýasaty bazar gatnaşyklary şertlerinde önjeýli iş
lemek üçin oňyn şertleri döredýär, meýilleşdirilen düýpli özgertmeleri hasda netijeli durmuşa geçirmäge kuwwatly itergi berýär.
Maliýe-salgyt ulgamy ylmy esasda hemmetaraplaýyn yzygiderli öw
renilýär.
Ykdysady nukdaýnazardan alanyňda, «salgyt» – döwlet işini maliýe
taýdan üpjün etmek maksady bilen, möçberleri döwlet tarapyndan öňün
den bellenen ölçegdäki we takyk kesgitlenen möhletlerde edara görnüşli we
şahsy taraplardan alynýan, Türkmenistanyň Döwlet býujetine gelip gowuş
ýan hökmany, hususy muzdsuz tölegdir.
Ýygym salgyt bilen deňeşdirilende has dar düşünje bolup-salgydyň bir
görnüşidir we onda salgydyň käbir alamatlary bolman hem bilýär. Türkme
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nistanyň salgyt kanunda salgyt salyşyň ählumumy deňliginiň, salgyt huku
gynda salgyt däl girdejilere degişli töleg hökmünde paçlar ýygymlaryň bir
görnüşi diýlip ykrar edilýär.
Paçlar ýuridik we fiziki şahslardan ýörite ygtyýarly edilen edaralar ta
rapyndan haýsydyr bir hereketleriň edilmegi we ýuridik ähmiýetli resmina
malaryň berilmegi üçin alynýan pul ýygymy. Döwlet pajy gümrük-serhet
we döwletiň içersindäki paçlara bölünýär:
Gümrük pajy munuň özi gümrük edaralary tarapyndan töleýjiden ha
rytlaryň (önümleriň) döwlet gümrük serhedinden geçirilendigi üçin alyn
ýan pul ýygymydyr.
Döwletiň içersindäki paç-fiziki we ýuridik şahslardan ýuridik ähmiýet
li hereketleriň edilmegi üçin alynýan pul ýygymy.
Salgytlaryň, ýygymlaryň, paçlaryň ykdysady-hukuk mazmuny olaryň
maliýe-ykdysady we hukuk gatnaşyklaryny öz içine alýanlygynda ýüze
çykýar.
Salgytlar milli girdejini gaýtadan paýlamgyň formasydyr. Olar eýeçi
ligiň dürli formalarynyň bolmagy bilen baglanyşyklydyr. Salgydyň tölen
megi mydama serişdeleriň bir böleginiň aýry-aýry töleýjileriň eýeçiligin
den bütin döwletiň eýeçiligine geçmegini aňladýar. Şeýle geçiş ýuridiki
we fiziki şahslar tarapyndan döwlet býujetine salgyt tölegleri geçirilen
mahalynda, şonuň ýaly-da ýerli ýygymlar jemlenen mahalynda emele
gelýär.
Türkmenistanyň gümrük çägine getirilýän aksize degişli harytlar, ga
zylyp çykarylýan peýdaly magdanlaryň satylmagy, önümçilik maksatly
esasy we dolanyşyk serişdeleri, girdeji, peýda we beýlekiler bar bolan ma
halynda alynmaklyga getirilmegi işewüriň we salgyt syýasatynyň bähbitle
rine gönükdirlendir.
Salgydyň ykdysady tebigatyny has düşnükli häsiýetlendirmekçi bol
sak, önümi ýerlemekden peýdalanmak üçin salgyda ýüzleneliň. Salgydyň
möçberi bellenilende, ol hökmany suratda başga bir ykdysady görkeziji,
önümi ýerlemekden peýdalanmagyndan alynýan düşewüntlilik bilen bag
lanyşdyrylýar.
Eger k we n ösmegi (peselmegi) häsýetlendirýän görkezijiler bolsa,
onda salgydyň möçberi aşakdaky funksiýa bilen kesgitlenýär:
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z = ktn,
bu ýerde z – salgydyň möçberi (göterimde); t – düşewüntlilik (göterimde).
k = n = 1 bolanda bu funksiýa z = t görnüşde bolar. Bu ýagdaýda düşewünt
lilik bolman salgydyň möçberi birsydyrgyn bolar. Önümçilikde k we n bir
den uly bolanda düşewüntlilik köpelýär, salgydyň möçberi artýar. k ≥ 1 we
n ≥ 1 bolanda kärhananyň önümçiliginde heniz ulanylmadyk (ätiýaçlyk)
mümkinçilikleri görkezijiler ulanyp başlanýar. Önümçiligiň düşewüntligi
niň artmagy bilen salgydyň artýan baglanyşygyny görkezýän z = kt n funk
siýany grafiki şekillendireliň:

45˚
t

Başgaça aýdanyňda, düşewüntlilik näçe uly bolsa, salgydyň möçberi
şonça-da artar.
Türkmenistanyň çäklerinde edara görnüşli we şahsy taraplar-hususy
telekeçiler, öndürlen önümden peýdalanmak üçin salgydy töleýjiler bolup
durýar.
Hukuk taýdan borçlulyk salgyda hökmany tölegiň ähli artykmaçlyk
laryny berýär. Türkmenistanyň çäklerinde salgyt töleýji tarapyndan amala
aşyrylmaly hökmany amallar:
– salgyt töleýji tarapyndan öndürilen önümiň ýerlenilmegi;
– salgyt töleýji tarapyndan öndürilen önümi özüniň sarp etmegi üçin
peýdalanylmagy, şol sanda gaýtadan işlenilmegi;
– öndürilen önüm ogurlananda ýa-da zaýalananda ýetirilen zyýanyň
günäkär taraplar tarapyndan öweziniň dolunmagy, şeýle ätiýaçlandyrma
öwezini dolmalaryň alynmagy.
Diýmek, bazar ykdysadyýetine geçiş şertlerinde salgyt syýasaty döw
letiň ykdysadyýete täsir edişiniň möhüm guraly hökmünde öňe çykýar. Sal
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gyt syýasatynyň ykdysadyýetiň ösüşine täsir edişiniň ugurlaryna seljerme
geçirilende aşakdakylara aýratyn üns berilmelidir:
– býujetara gatnaşyklar mehanizminde geçirilýän salgyt syýasaty;
– salgyt syýasatynyň çeýeligi we onuň ykdysadyýetiň ösüşine täsiri;
– telekeçileriň we täzeçillige eýerýän taraplaryň intellektual eýeçilik
obýektleri mümkin boldugyça doly we hemmetaraplaýyn goldanyp Türk
menistanyň bujetine pul serişdeleriniň has köp gelmegini üpjün edilişi.
Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň dürli ugurlarynyň ösmegini, şol san
da hem döwletiň býujetiniň paçlar esasynda doldurylmagyna haryt nyşan
lary bellige almak özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Haryt nyşanlary bellige
almak «Haryt nyşanlary, hyzmat ediş nyşanlary we harytlaryň gelip çykýan
ýerleriniň atlary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 5-nji maddasynda
getirilen düzgünleriniň çäklerinde esaslanmalydyr, çünki bu kadanyň ýeri
ne ýetirilmezligi diňe bir hukuk bozulmasy bolmak bilen çäklenmän, eý
sem Türkmenistanyň býujetine paç tölemegiň gelip gowuşmasynyň ep-esli
azalmagyna hem alyp baryp biler.
Diýmek, bellige almaga hödürlenen belginiň alamatlary öň bar bolan
ýa-da bellige alnan beýleki nyşanlaryň alamatlary bilen bulaşdyrylmagyna
eltýän menzeşlikler seljermäniň netijesinde aradan doly aýrylmalydyr.
Salgyt ulgamynyň kämilleşdirilmegi şu ugurlara gönükdirilýär:
– gytaklaýyn salgytlar boýunça göterim möçberlerini dünýäniň ösen
döwletleriniň salgyt-gümrük möçberleriniň derejesinde işläp taýýarlamak;
– hereket edýän salgytlaryň, ylmy taýdan esaslandyrylan göterim möç
berlerini işläp taýýarlamak;
– söwda dolanyşygyny düzgünleşdirmek maksady bilen, Türkmenista
na getirilýän we onuň çäklerinden çykarylýan harytlar üçin bellenen paçla
ry üýtgetmek;
– ýerli haryt öndürijilerini höweslendirmek, olaryň bähbitlerini gora
mak we öndürilýän harytlaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak;
– ýokary tehnologiýalar bilen ýöriteleşdirilen pudaklary salgyt baba
tynda höweslendirmek.
– ikitaraplaýyn salgyt salynmagyny aradan aýyrmak, salgytlary ýygna
makda bilelikde hereket etmek we kömek bermek boýunça halkara şertna
malaryny döwrebaplaşdyrmak işlerini dowam etdirmek.
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Türkmenistanyň salgyt kanunçylygy ykdysadyýete salgyt ýüküniň
ýokary bolmadyk derejesini üpjün edýär. Salgyt syýasatynyň höweslen
diriji häsiýeti hem şonda ýüze çykýar. Hususy kärhanalaryň işlerine pes
derejede salgydyň salynmagy, şeýle hem oba hojalyk önümçiligine ýe
ňillikli salgydyň salynmagy döwlete degişli däl pudagyň kärhanalarynyň
maliýe görkezijilerini has gowulandyrmaga mümkinçilik berýär. Netijede,
kärhanalar serişdeleriniň köp bölegini tehniki taýdan täzelenişe, önümçi
ligi döwrebaplaşdyrmaga, täze iş orunlaryny döretmäge gönükdirmeklige
mümkinçiligi ýaýbaňlanýar.
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A.Karýagdyýew,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň
«Energetika pudagynyň ykdysadyýeti»
kafedrasynyň uly mugallymy
SANLY TEHNOLOGIÝALARY ELEKTRIK
ENERGIÝASYNY ÖNDÜRMEKDE
ULANMAGYŇ MÜMKINÇILIKLERI
Dünýä ykdysadyýetiniň ösüşiniň geljekki meýilleri ähli ykdysady iş
leriniň globallaşmagy bilen baglylykda özgerýär, täze işewürlik modelle
ri peýda bolýar. Sanly tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy – häzirki
döwrüň häsiýetli aýratynlyklarynyň biri bolmak bilen, ol mikroelektronika,
maglumat we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary ulgamlarynda gaza
nylýan ösüşlere esaslanýar. Ýurdumyzda bu ugurda uly işler alnyp baryl
ýar. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda «Türkmenistan
da 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy»
üstünlikli durmuşa geçirilýär.
Elektrik energetikasy pudagy ykdysadyýetiň möhüm pudaklarynyň biri
bolmak bilen, bu pudakda sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň uly mümkin
çilikleri bar. Şu nukdaýnazardan, elektrik energetikasy pudagynda, şol sanda,
elektrik energiýasyny öndürmekde sanly tehnologiýalaryň döredýän şertlerini,
ykdysady netijeliligini öwrenmek derwaýys meseleleriň biri bolup durýar.
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenilişi ýaly,
elektroenergetika pudagynda sanly intellektual tehnologiýalaryň ornaşdy
rylmagynyň esasy maksady ilatly ýerleriň energo üpjünçilik ulgamlarynyň
ygtybarlylygyny we netijeliligini ýokarlandyrmakdan ybaratdyr.
Bu ulgamlarda sanly intellektual tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň
esasy wezipeleri şulary öz içine alýar:
– elektroenergetika pudagyndaky ýitgileri we beýleki harajatlary
seljermek;
– energiýa serişdeleriniň peýdalanylyşy baradaky maglumatlary uzak
aralykda ýerleşýän enjamlardan elektron görnüşde ýygnamagyň, jemleme
giň we özara alyşmagyň mümkinçiliklerini gowulandyrmak;
– edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň hem-de raýatlaryň energi
ýanyň alternatiw çeşmelerinden peýdalanmaklary üçin şertleri döretmek;
554

– gaýtadan dikeldilýän we tükeniksiz çeşmelerden sanly ulgamlary
peýdalanmak arkaly energiýany öndürmekde ýöriteleşen kompaniýalary
çekmäge şert döretmek;
– özümizde öndürilen elektrik energiýasyny ölçeýji enjamlaryň ornaş
dyrylýan möçberlerini artdyrmak üçin şertleri döretmek;
– ykjam aragatnaşyk enjamlaryna tok bermek üçin (şol sanda, gün
energiýasyna esaslanýan) niýetlenen jemgyýetçilik torlarynyň nokatlaryny
ösdürmek;
– köçelerde energiýa tygşytlaýjy we daş aralykdan dolandyrylýan
yşyklandyryş sütünleriniň ornaşdyrylmagyny ýaýbaňlandyrmak;
– elektroenergetika pudagynda sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylma
gyna hususy maýa goýum serişdelerini çekmek;
– elektron resminamalar dolanyşygyny ösdürmek arkaly energiýa üp
jünçilik ulgamlaryna baglanmakda sarp edilýän wagtyň tygşytlanylmagyny
gazanmak.
Görşümiz ýaly, ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän bu maksat
namalaryň ýerine ýetirilmegi elektrik energetikasy pudagynda uly öňe gi
dişlikleriň gazanylmagyna ýardam berer.
Häzirki zaman energetikasy – bu uly we örän çylşyrymly tehnologik top
lum bolmak bilen, onda ujypsyz näsazlyk uly ýitgilere getirip bilýär.
Şu sebäpli energetika kärhanalarynyň ýolbaşçylary enjamlara hyzmat
etmegiň uzak aralykdan dolandyrylýan usullaryny ornaşdyrmaga uly äh
miýet berýärler. Senagatda zatlaryň interneti (IoT – Internet of Things) ul
gamyndaky täze mümkinçilikleri üns merkezinde saklaýarlar. Şeýle teh
nologik mümkinçilikleriň esasynda energetika enjamlarynyň ýagdaýyny
çaklamagyň sanly ulgamlary işlenip taýýarlanyp, häzirki döwürde olar bü
tin dünýäde uly gyzyklanma döredýär.
Bu zatlaryň interneti we matematiki algoritmler arkaly işewürligiň öz
germegine aýdyň mysaldyr. Ýöne olary durmuşa geçirmek diňe anyk amaly
maksatnamalary we serwisleri peýdalanmagy talap edýär. Elbetde, uzak ara
lykdan gözegçilik etmek täzelik bolup durmaýar. Häzirki wagtda turbinalaryň
ulanylyşynyň iş düzgünlerine gözegçilik etmäge we adaty iş görkezijilerin
den gyşarmalary ýüze çykarmaga mümkinçilik berýän birnäçe sanly ulgam
lar hereket edýär. Ýöne olaryň arasynda enjamyň görkezijilerine gözegçilik
etmek bilen bir hatarda, maşynlaryň we enjamlaryň geljekki ýagdaýlaryny
çaklamaga mümkinçilik berýän görnüşleri öňe saýlanýarlar. Çünki, energeti
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ka enjamlaryndan maglumatlary ýygnamak, geçirmek prosesleri bu ýeterlik
derejede işlenen yzygiderlikdir. Emma indiki tapgyr – gözegçilik maglumat
laryny seljermek çylşyrymly amal bolup durýar. Aýratyn hem, çaklama ana
litikasynyň usullary esasynda energetika enjamlarynyň tehniki ýagdaýlaryny
seljermek bu pudagyň häzirki zaman ösüşiniň ugurlarynyň biridir.
Şeýle sanly ulgamlara «РОТЕК» kompaniýasynyň «Прана» çaklama
ulgamy anyk mysal bolup durýar. Bu ulgamyň özeninde MSET (multivaria
te state estimation technique) synagdan geçen matematiki statistikasynyň
enjamy – Hotellingiň T2 kriteriýasy durýar. Işlenip taýýarlanan ulgamda
emeli aňyň we maşynlaryň öwrenmeginiň elementleri bar. Şu sebäpli ul
gam öwrenýär, şol sanda özbaşdak öwrenýär, anyk desga üçin uýgunlaş
ýar we desgalaryň dürli görnüşlerinde – gaz turbinalaryndan başlap sorujy
enjamlara çenli desgalarda işlemäge ukyply bolýar. Synagdan geçirilende
«Прана» maksatnamasy bir sany näsazlygyň ýa-da başgaça aýdanymyzda,
enjamyň 200 sagat mejbury durmagynyň öňüni almaga ýardam berdi.
Bu öz gezeginde, Türkmenistanda berlen sanly çaklama ulgamy ula
nylan ýagdaýynda ykdysady netijelilige baha bermäge mümkinçilik berýär.
Doly kuwwatlygynda işledilen ýagdaýynda turbinalaryň
esasynda öndürilýän elektrik energiýasynyň görkezijileri
T/B Turbinanyň oturdylan
kuwwatlygy, MWt

1
2
3
4
5

100
200
300
400
500

1-nji tablisa.

200 sagatda
Öndürilen elektrik energiýa
öndürilýän elektrik sy ilata ýerlenen ýagdaýynda
energiýasy, MWt · sag gazanylýan girdeji*, manat

20000
40000
60000
80000
100000

500000
1000000
1500000
2000000
2500000

*Bellik: Berlen hasaplamada ýönekeýlik üçin elektrik energiýasyny ulag
üstaşyr geçirmekdäki we paýlamakdaky ýitgiler hasaba alynmaýar.

Sanly çaklama ulgamy berlen enjamyň mejbury işsiz durmagynyň öňü
ni almaga mümkinçilik berýär. Elbetde, ilatdan başga, beýleki ulanyjylara
ýerlenen halatynda ýa-da näsazlygyň netijesinde abatlaýyş işleri bilen bag
lanyşykly turbinanyň işsiz durmagynyň döwri has uzak wagty talap eden
ýagdaýynda bu sanly çaklama ulgamyny gurnamagyň ykdysady netijelili
giň görkezijisi göz-görtele artýar.
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Synag geçirilen döwründe «Прана» çaklama ulgamy 50-den gowrak
duýduryş görkezmelerini çap edipdir. Bu ulgamyň takyklygy 100%. Bu
sanly ulgam adatdan daşary ýagdaýlaryň, takmynan, 95%-ni çaklamagy
başarýar. Ol islendik datçigiň görkezijisiniň üýtgemesine sekundyň dowa
mynda täsir edýär we bu gyşarmanyň sebäbini bir minutyň dowamynda
anyklaýar. Ony 4 sany desgada ulanmagyň iş tejribesiniň görkezişi ýaly,
bu çaklama ulgamy näsazlyklaryň ösüşini zeper ýetmeleriň ýüze çykma
gyndan 2–3 aý öňünden yzarlamaga başlaýar. Şunlukda, ähli maglumatlar
degişli amaly maksatnamalar bilen üpjün edilen ykjam aragatnaşyk enjam
laryna yzygiderli habar berilýär.
Näsazlyklaryň aýanlygy çaklamagyň ulgamyny ornaşdyrmagyň wajyp
netijesidir. Şol bir wagtyň özünde ol döreýän mümkinçilikleriň bir bölegi
bolup durýar. Beýleki bir tarapdan, bu özgertmeleriň durmuşa geçirilmegi
serwis, meýilnamalaşdyrylan hyzmat ediş we näsazlyklara garşy göreşme
giň beýleki çäreler ulgamynda uly mümkinçilikleri açýar. Bu wagtyň geç
megi bilen, energetikada meýilnamalaşdyrylan abatlaýyş işlerinden diňe
ýagdaýa görä abatlaýyş işlerine geçmeklige şert döreder. Şeýle sanly ul
gamlar tutuş energetika ulgamy üçin bir ýylda ep-esli möçberde serişdeleri
tygşytlamaga mümkinçilik berer. Şunlukda, bu tygşytlylyk diňe bir näsaz
lyklar sebäpli enjamlaryň mejbury işsiz durmagynyň azalmagy esasynda
däl-de, eýsem ýangyjyň tygşytlanmagy, iş düzgünleriniň kadalaşmagy we
ş.m. netijesinde hem gazanylýar.
Başgaça aýdanymyzda, sanly tehnologiýalaryň täsirinde senagat des
galary «näbelli guty» bolmagyny bes edýärler. Olaryň iş häsiýetnamalary,
ygtybarlylygy we netijeliligi bolsa ölçenilýän, ýagny, dolandyrylýan görke
zijilere öwrülýär.
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A. Jumaýew,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň
Ylmy işler boýunça prorektory
B. Hançaýew,
Türkmenistanyň Döwlet energetika
institutynyň hünärmeni
SANLY BILIM GURŞAWY WE OKATMAGYŇ
INNOWASION USULLARY
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň
ýolbaşçylygynda geçirilýän bilim özgertmeleriniň esasynda ýurdumyzyň
bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş neslimizi milli we umumadamzat
gymmatlyklary esasynda terbiýelemek, bäsleşige ukyply bilim ulgamyny
kemala getirmek döwletimiziň durmuşa geçirýän bilim syýasatynyň esasy
maksadydyr.
Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen tassyklanan «Türkmenistan
da sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny» durmuşa geçirmek
boýunça alnyp barylýan işleriň esasynda energetika pudagy üçin ýokary
bilimli hünärmenleri taýýarlamakda innowasion tehnologiýalaryň, ýagny
okatmagyň innowasion usulynyň girizilmeginiň ähmiýeti örän uludyr. Se
bäbi hünär taýýarlygynyň her bir tapgyrynda, ylmy-barlag işlerinde we bi
lim ulgamynyň ähli okuw-usulyýet işlerinde innowasion tehnologiýalar iki
funksiýany bir wagtda ýerine ýetirýär, ýagny guralyň hem-de bilim obýek
tiniň funksiýalaryny berjaý edýär.
Hormatly Prezidentimiz 2020-nji ýylyň 8-nji aprelinde geçiren iş mas
lahatynda häzirki zamanyň ösen mümkinçiliklerinden netijeli peýdalan
mak, dünýäniň ösen tejribesini bilim ulgamyna ornaşdyrmak meselelerine
zerur ähmiýet bermek barada tabşyryk berdi. Milli Liderimiz häzirki dö
würde maglumat tehnologiýalarynyň ýokary depginler bilen ösýändigini,
dünýäniň ylmynyň gazananlarynyň we okatmagyň öňdebaryjy usullarynyň
yzygiderli täzelenip durýandygyny nazara alyp, halkymyzyň milli däp-dus
surlary we dünýä tejribesi esasynda bilim ulgamynyň ähli basgançaklaryn
da okatmagyň innowasion usullaryny hem-de öňdebaryjy mugallymçylyk
tejribesini ornaşdyrylmalydygyny belläp geçdi.
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Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda halkara taslamanyň
çäklerinde daşary ýurt öňdebaryjy uniwersitetleri bilen bilelikde ýokary
okuw mekdeplerine okatmagyň innowasion usulyny girizmek we peýdalan
mak boýunça gollanma işlenip taýýarlandy. Bu gollanma giriş, düşünjeler
we E-Learning-niň esasy häsiýetnamalary, E-Learning-niň ösüşiniň milli
strategiýlarynyň beýany, okatmagyň elektron usulynyň görnüşleri, okatma
gyň elektron usulynyň didaktikasy we pedagogiki senariýalar, multimediýa
tehnologiýalary, okatmagyň elektron usulynyň strategiýalary, ýokary okuw
mekdeplerinde okatmagyň elektron usulynyň gurnalyşy, E-Learning-niň
hilini dolandyrmak we okatmagyň elektron usulyny höweslendirmek bö
lümlerden ybaratdyr.
Şeýle hem, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Türkme
nistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy, şeýle hem şu
Konsepsiýany durmuşa geçirmegiň meýilnamasy boýunça aşakdaky işler
ýerine ýetirildi:
– E-Learning okuw merkeziniň Düzgünnamasy işlenilip taýýarlan
dy we jemgyýetçilik başlangyjy esasynda merkeziň ýolbaşçysy bellenildi.
E-Learning okuw merkeziniň programma üpjünçiligi hökmünde MOOD-
-LE platformasy alyndy. MOODLE programma üpjünçiliginiň esasynda
E-Learning okuw merkeziniň portaly döredildi hem-de institutyň çäklerin
de internet tory gurnaldy.
– E-Learning okuw merkeziniň portaly işlenlip taýýarlandy we ula
nyşa girizildi. Mugallym Moodle programma üpjünçiligini ulanyp, elekt
ron sapaklary döredip bilýär we elektron sapagyň mazmunyny baýlaşdyr
mak maksady bilen umumy okuwyň wideo ýazgysyndan başga-da umumy
okuwlaryň tekstlerini, goşmaça faýllary, prezentasiýalary (tanyşdyryşlary),
sowalnamalary we beýlekileri girizip bilýär.
Moodle programma üpjünçiligini ulanmak üçin web-brauzeriň bol
maklygy ýeterlikdir. Bu bolsa öz gezeginde mugallym we talyp üçin amatly
bolan, okatmak gurşawyny döretmäge mümkinçilik berýär. Şeýle mugal
lym talyplaryň ýerine ýetiren ýumuşlary boýunça olara baha goýup we de
gişli teswirlemäni berip bilýär. Netijede, Moodle bir wagtda elektron okuw
sapaklarynyň materiallaryny döretmegiň merkezi bolup hyzmat edýär
hem-de okuw prosesinde mugallym bilen talybyň arasynda interaktiw öza
ra arabaglanyşygy üpjün edýär.
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– Ähli kafedralaryň tejribeli mugallymlarynyň umumy okuwlarynyň
wideo ýazgylary taýýarlanyldy we serwere ýerleşdirildi.
Häzirki döwürde Türkmenistan maglumat tehnologiýalaryna we sanly
ykdysadyýete geçmek meselesine aýratyn üns berilýändigini nazara alyp,
bu ugurdan hünärmenleri taýýarlamagy tabşyrdy. Şeýle hem, bilim eda
ralarynyň hemmesiniň sanly ulgama geçirilmegini dowam etmek, mugal
lymçylyk ugurlary bilim edaralarynda giň dünýä garaýyşly, ýokary hünär
derejeli mugallymlary taýýarlamak, hünär biliminiň ähli ugurlarynyň bag
lanyşygyny üpjün etmek maksady bilen, orta hünär bilim ulgamynyň bin
ýadynda ugurdaş hünärler boýunça ýokary okuw mekdepleri üçin hünär
bilim maksatnamasyny işläp taýýarlamagyň zerurdygyny aýtdy.
Berkarar ýurdumyzyň senagat taýdan ösen döwletleriň hataryna işjeň
geçýän döwri energetika pudagy üçin taýýarlanýan ähli derejedäki işgär
leriň ýokary başarnygyny talap edýär. Şol sebäpli hormatly Prezidentimiziň
ylym-bilim ulgamyny kämilleşdirmek syýasaty geljekki hünärmenleriň
umumy we hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly me
seleleri ähli pudaklaryň, şol sanda energetika pudagynyň öňünde duran iň
wajyp wezipe hökmünde kesgitleýär.
Häzirki wagtda milli ykdysadyýetiň, aýratyn pudagyň, kärhananyň
derejesinde ykdysady ulgamlaryň durnukly ösüş meselelerini ylmy taý
dan öwrenmek wajyp meseleleriň biri hasap edilýär. Maglumat üpjünçi
likli energetika toplumynyň modernizasiýa prosesiniň amala aşyrylmagy,
energiýany tygşytlamak, energiýa netijeliligi ýokarlandyrmak boýunça teh
nologik we guramaçylyk çäreleriniň ulanylmagy ulgamlaýyn monitoringi
niň hem-de çaklama işleriniň geçirilmeginiň zerurlygyny ýüze çykarýar.
Häzirki wagtda dünýäde bu ugurda strategiýany işläp düzmegiň usullary
ykdysady tehnologik netijeliligi bolan önümi öndürmäge, energetikanyň
ösüşine täsir edýän ýagdaýlary ýa-da sebäpleri we olar bilen baglanyşyk
ly töwekgelçilikleri, çäklendirmeleri kesgitlemäge gönükdirilen tehnologik
çözüwleri tapmaga mümkinçilik berýär. Energetikanyň ösüşiniň, şol sanda
energiýany tygşytlamagyň hem-de energiýa netijeliligini ýokarlandyrma
gyň strategiýasyny işläp düzmegiň amatly usuly energiýany tygşytlamagyň
usulyýet esaslaryny işläp düzmekdir.
Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen tassyklanan Energiýany tyg
şytlamagyň 2018–2024-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny durmuşa
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geçirilende Türkmenistanda energiýany tygşytlamagyň we energiýa neti
jeliligini ýokarlandyrmagyň usulyýet esaslaryny işläp düzmegiň zerurly
gynyň sebäplerini açyp görkezmek gerekdir. Şol sanda Türkmenistanyň
Döwlet energetika institutynda taýýarlanýan ähli hünärleriň okuw meýilna
malaryna «Energiýany tygşytlamagyň esaslary» okuw dersi girizildi. Türk
menistanyň Döwlet energetika institutynda «Energiýany tygşytlamagyň
esaslary» okuw dersiniň okuw maksatnamasy we şu okuw maksatnama la
ýyklykda okuw kitaby taýýarlanyldy hem-de Ylym neşirýatynda çap edildi.
Hormatly Prezidentimiz okgunly ösýän tehnologiýalary hasaba almak
bilen, bilim edaralarynda täze hünärleriň yzygiderli girizilmeginiň wajyp
dygyny aýtdy. «Birleşen Milletler Guramasynyň Hökümetimiz tarapyndan
kabul edilen Durnukly Ösüş Maksatnamasynyň görkezijilerine laýyklykda,
bilimiň ýokary hiliniň üpjün edilmegini gazanmaly» diýip, milli Liderimiz
aýdy. Şu maksat bilen, döwlet Baştutanymyz BMG-niň çagalar gaznasy bi
len hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmegiň, ýokary okuw mekdepleri üçin
ylmyň, tehnikanyň iň täze gazananlaryna esaslanyp, hazirki zaman inno
wasion ösüşiň halkara talaplaryna laýyk gelýän täze bilim standartlaryny
taýýarlamagyň we ornaşdyrmagyň wajypdygyny belledi.
Energetika toplumynyň ösüşiniň we energoresurslaryň sarp edilişi
niň netijeliligini ýokarlandyrmagyň uzakmöhletleýin çaklamalary işlenip
taýýarlanylanda birnäçe kynçylyklar ýüze çykýar. Sebäbi energetika pu
dagy ykdysadyýetiň ähli pudaklary bilen ýakyn baglanyşykda bolup, köp
edara-kärhanalaryň isleglerini we pikirlerini hasaba almak gerek bolýar,
ýagny alymlaryň ylmy çözüwleri, enjamlary öndürijileriň we olary ula
nyjylaryň pikirleri göz öňünde tutulyp, energiýa netijeliliginiň esaslan
dyrylan strategiýasy işlenilip taýýarlanylýar. Işlenilip taýýarlanan ener
giýany tygşytlamagyň usulyýet esaslary energiýany sarp edijileriň esasy
segmentlerinde energiýa netijeliligi ýokarlandyrmak boýunça guramaçy
lyk çärelerini geçirmäge, milli dolandyryş çözüwlerini kabul etmäge we
geljegi bar bolan energiýany tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmaga
mümkinçilik döredýär.
Hormatly Prezidentimiz ylym bilen ýokary okuw mekdebiniň bagla
nyşygyny has-da güýçlendirmegi, talyplaryň, aspirantlaryň, ýaş alymlaryň
we professor-mugallymlaryň toplumlaýyn ylmy barlaglary geçirmegi üçin
ýokary okuw mekdepleriniň ýanynda tehnologiýa we innowasiýa merkez
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lerini döretmegi, ylmy we ylmy-pedagogiki mekdepleri ösdürmek mesele
sini öwrenmegi talap etdi.
Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen Türkmenistanyň Ylymlar aka
demiýasynyň Gün energiýasy institutynyň Türkmenistanyň Döwlet energe
tika institutynyň garamagyna berilmegi sebäpli degişli guramaçylyk işleri
geçirildi. Şol sanda institutda «Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri»
ylmy-önümçilik merkezi döredildi we onuň düzümindäki ylmy-barlag tej
ribehanalaryň ýerleşjek jaýlary taýýarlanyldy. «Sunpower» kompaniýasy
nyň önümi bolan, kuwwatlylygy 1962 Wt bolan fotoelektrik gün stansiýasy
dikeldilip, sazlama işleri geçirilip, işe girizildi hem-de ylmy-barlag işleri
geçirilip başlandy.
Ýurdumyzda bilim ulgamyny ösdürmäge çäksiz uly üns berýän eziz
Arkadagymyza sag bolsun aýdýarys. Hormatly Prezidentimiziň jany sag,
ömri uzak bolsun. Il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli tutýan döwletli işleri
hemişe rowaç alsyn!
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O. Çaryýew,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň
«Sanly elektronika we elektrotehnika»
kafedrasynyň uly mugallymy
SANLY YKDYSADYÝETIŇ
ÄHMIÝETI
Sanly ykdysadyýet düşünjesine dürli kesgitlemeler berilýär we olaryň
köpüsi bu düşünjäniň bellibir aýratyn taraplaryny görkezýär. Bu ugurda hä
zirki wagtda has ýaýran we köpçülikleýin kabul edilen kesgitlemede «Sanly
ykdysadyýet internet ulgamynyň kömegi bilen harytlaryň we hyzmatlaryň
elektron söwdasyny amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Şeýle-de ol üç
düzüjisini özünde jemleýär, ýagny olara infrastruktura (gurluşlar, program
ma üpjünçiligi, telekommunikasiýa we beýl.), elektron biznes (guramalar
da sanlaýyn prosesler) we elektron telekeçilik (harytlaryň onlaýn tertipde
satuwy) degişlidir» diýilýär.
Bu kesgitleme, şeýle-de beýleki düşündirişleriň köpüsi sanly ykdysa
dyýetiň ornaşdyrylmagy bilen ýüze çykýan üýtgemeleriň düýp manysyny
açyp görkezmeýär.
Russiýa Federasiýasynyň maglumat jemgyýetiniň ösüş depginleri ba
radaky resmi taýdan berlen kesgitlemesinde şeýle diýilýär: «Sanly ykdysa
dyýet, munuň özi önümçiligiň esasy görkezijileri sanlaýyn görnüşde berlen
maglumatlar bolup, olary uly göwrümde, şol sanda ýüze çykan pursadynda
işläp taýýarlamak we peýdalanmak arkaly, halk hojalygyny dolandyrma
gyň adaty görnüşleri bilen deňeşdirilende dürli ugurlarda harytlary we hyz
matlary saklamakda, satmakda, eltip bermekde we sarp etmekde önümçi
ligiň, tehnologiýanyň, enjamlaryň netijeliligini, önümiň hilini we zähmet
öndürijiligini has ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän ugurdyr».
Şeýle nukdaýnazardan seredilende dünýä arenasynda ýüze çykan sanly
ykdysadyýet, sanlaýyn maglumat-kommunikasion tehnologiýalara esasla
nan ykdysady, durmuş we medeni gatnaşyklaryň ulgamydyr. Biziň günler
mizde sanly ykdysadyýetiň ykdysady ulgamynyň dürli ugurlaryna degişli
aýratyn çözgütleri we harytlary teklip etmek yzygider ýerine ýetirilýär we
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dünýä bazaryna gatnaşyjylaryň köpüsinde onlaýn-ykdysadyýetiň element
lerini we harytlaryny döretmekde gündelik tejribeleri bardyr. Şonuň üçin
dünýäde iň gymmat haryt nyşanlaryň meşhurlyk derejelerine laýyklykdaky
çap edilen The BrandZ Global Top 100 atly hataryň birinji ýerinde gymma
ty 245,6 mlrd ABŞ dollary bolan haryt nyşany bilen Google kompaniýasy
ýerleşýär. Onuň yzyndan bolsa Kremniý jülgesiniň ýene dört wekili, ýagny
Apple, Microsoft, Amazon we Facebook durýar.
Şonuň ýaly hem häzirki günlerde maglumatlar toplumy esasy hereket
lendiriji güýji bolan biznes işi dürli pudaklaryň köpsanly kärhanalary üçin
gündelik tejribeleri bolup durýar. Maglumatlary dolandyrmak bolsa kem-kemden meşhurlyk gazanýan biznes işini sanlaýyn transformasiýa etme
giň esasynda gurulýar. Hünärmenleriň çaklamalaryna görä 2020-nji ýylda
maglumatlary işläp taýýarlaýan merkezleriň her ýyldaky işläp taýýarlaýan
maglumatlarynyň göwrümi 15,3 Zb (zetabaýt), biznes işini peýdalanýanla
ryň sany bolsa 325 mln-dan geçer, Internete birikdirilen gurluşlaryň sany
bolsa 20 mlrd-a ýeter.
Maglumat tehnologiýalarynyň giňden ornaşdyrylmagy netijesinde
biziň günlerinmizde bank tehnologiýasyndaky ösüşiň üçünji basgança
gy bolup geçýär we ýakyn ýyllarda onuň bank ulgamy baradaky düşün
jäni düýpgöter üýtgetmegine garaşylýar. Öz döwründe telegrafyň peýda
bolmagy banklara bölümleriniň toruny döretmäge mümkinçilik berdi.
Kompýuterleri we kompýuter torlaryny ulanmak bolsa karz üçin kartla
rynyň, bankomatlaryň we ofis merkezleriniň işlemegi üçin şertler döret
di. Ýanyňa göterilýän maglumat tehnologiýasynyň (smartfonlaryň) ýüze
çykmagy bank bölümlerini we karz üçin kartlary hem aradan aýrar diýip
hasap edilýär. Eýýam häzirki günlerde dünýä ýüzi boýunça müşderile
riň 26%-i, Hytaýda bolsa 50%-den küpüsi bank hyzmatlaryny öwrenmek
we satyn almak üçin telefonlary ulanýarlar. Bulardan başga-da, ýaşlaryna
garamazdan alyjylar banklar bilen işlemekde web-saýtlar bilen deňeşdi
rilende ýan telefonlardaky goşmaçalary has köp ulanýarlar. Soňky iki ýy
lyň dowamynda diňe ýan telefonlaryň üstünden geçirilýän operasiýalar
bolsa 15%-den 42%-e çenli artdy.
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Şu ýerden görşümiz ýaly, sanly ykdysadyýetiň ýüze çykmagynyň neti
jesinde halk hojalygynyň beýleki pudaklarynda hem sanlaýyn dolandyrmak
giňişleýin ornaşdyrylýar. 2017-nji ýylyň ahyrynda ABŞ-nyň ulag infrast
rukturasyny dolandyryjy gurama 2023-nji ýylda öndürilip başlanjak aw
toulaglaryň ählisi V2V (vehicle-to-vehicle, «awtoulag-awtoulag») standar
ty boýunça maglumat alyşyjy ulgam bilen enjamlaşdyryljakdygyny habar
berdi. Bu ulgamyň kömegi bilen herekete gatnaşýan ähli awtoulaglaryň öz
aralarynda hereketleriniň ugry we tizlikleri barda maglumatlary alyşmakla
ry we şonuň esasynda ýol hereket hadysalarynyň azaldylmagy göz öňünde
tutulýar.
Ogaýo ştatynyň uniwersitetiniň oýlap tapyjylary ştatyň paýtagty Ko
lumbus şäheriniň golaýynda 56 km uzynlykly «akylly» gara ýoly döret
mek üçin hökümet tabşyrygyny aldy. Bu ýerde ýol obýektleriniň infrast
rukturasy (ýol belgileri, ýol çyralary, dürli datçikler) bilen hereket edýän
awtoulagyň arasynda maglumat alşygyny üpjün edýän V2I (vehicle-toinfrastructure, «awtoulag-infrastruktura») standarty döretmek göz öňünde
tutulýar. Ýoluň gyrasy bilen optiki-süýümli aragatnaşyk geçirijisi çekilip,
ol her 600 m-den ýerleşdirilýän iberiji-kabul ediji gurluşlary baglanyşdyr
magy göz öňünde tutulýar. Awtoulag ýoldan iberilen maglumatlary almak
arkaly ýoldaky ýüze çykýan päsgelçilikler, olardan aýlawly geçmegiň
mümkinçilikleri barada sürüjä habar berýär.
Umuman, häzirki günlerde şeýle mysallaryň köp sanyny getirmek
mümkindir. Ykdysadyýete maddy we ruhy gymmatlyklary dörediji hök
münde seredilende sanlaýyn maglumat alyşmagyň netijesinde hyzmatlaryň
we programma önümleriniň täze görnüşlerini teklip etmek arkaly ol goşma
ça itergi alýar. Bolup geçýän prosesler barada doly maglumatlary almak, bu
prosesleriň özüni dolandyrmak we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin örän
peýdaly bolup durýar. Bulardan başga-da sanlaýyn maglumat alşygyny ös
dürmek köpçülikleýin habar beriş ulgamlaryny kämilleşdirmäge, kärhana
laryň we guramalaryň öz aralarynda resmi maglumatlaryň aýlanyşygyny
hem tizlendirmäge uly ýardam berýär.
Hut ylmy-tehniki ösüşiň ýüze çykmagy, ýagny uly tizlikde ýaýraýan
uly göwrümli maglumatlaryň her bir adama elýeter bolmagy bilen, dünýä
ýüzüniň has aýdyň görünýän görnüşde bolmagyna getirdi.
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Täze sanlaýyn transformasiýanyň netijeleriniň biri hem önümçilikdä
ki adamlaryň näme iş ýerine ýetirýändikleriniň aýdyň görünmegidir. Se
bäbi häzirki wagtda önümçilik kompaniýalaryň aktiwleriniň 25%-i fiziki
aktiwden, 50%-i işgärlerden we 25%-i beýleki material däl aktiwlerden
ybarat bolýar.
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A.Agaýew,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň
«Maglumat tehnologiýalary» kafedrasynyň mugallymy
ELEKTRIK ENERGETIKASY PUDAGYNYŇ
KÄRHANALARYNDA «RESMINAMALARYŇ
ELEKTRON DOLANYŞYGY ULGAMY»
PROGRAMMASYNY ULANMAGYŇ MÜMKINÇILIKLERI
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň
parasatly we öňdengörüjilikli baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýe
tiniň ähli pudaklarynda ylmyň we tehnikanyň soňky gazananlary, öňde
baryjy halkara tejribeleri hem-de döwrebap tehnologiýalar giňden ornaş
dyrylyp, ýokary ykdysady netijeler gazanylýar. Bu bolsa önümçiligiň täze
usullaryny, adamlaryň bilimine we iş endiklerine bildirilýän täze talaplary
emele getirýär hem-de sanly ykdysadyýeti ösdürmäge şert döredýär. Sanly
ykdysadyýetiň işjeň ösdürilmegi, sanly tehnologiýalaryň ykdysady işe ýo
kary derejede aralaşmagy hem-de bäsdeşlik artykmaçlygyny üpjün etmek
bilen, dünýäniň bazar giňişliginde ýurduň eýeleýän ornuny pugtalandyrma
ga ýardam berýär.
Milli Liderimiziň tassyklan «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy
2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnama
syny» hem-de «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti
ösdürmegiň Konsepsiýasyny» üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen
ýurdumyzda uly işler alnyp barylýar. Kärhanalarda resminama dolanyşygy
ulgamynda hem sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň uly geljegi bar. Häzir
ki wagtda elektron resminama dolanyşygynyň önümçilik, dolandyryş, arhiw
işi, guramaçylyk, gizlin we konfid ensial iş önümçiligi, tehniki we tehnologik
resminama dolanyşygy ýaly görnüşleri tapawutlandyrylýar.
Elektron resminama dolanyşygyny peýdalanmagyň birnäçe artykmaç
lyklary bar:
1. Wagt tygşytlylygy – elektron resminama dolanyşygy resminama
nyň has çalt döredilmegini, işlenilmegini, gözlenilmegini üpjün edýär.
2. Syrlylyk derejesiniň ýokarlanmagy – wajyp resminamanyň ýitiril
megi ýa-da ol resminamanyň bäsdeşiň eline düşmegi köp möçberde maddy
zyýan ýetirip biler, elektron resminama dolanyşygy bolsa bu netijeleri ara
dan aýyrýar. Elektron resminama dolanyşygynda guramanyň islendik işgäri
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wezipe ýagdaýyna görä, oňa berlen derejesine baglylykda, resminamalaryň
diňe bellibir görnüşlerini görmäge, üstünde işlemäge, döretmäge, ibermäge
ygtyýarly edilýär. Islendik elektron resminama işi kompýuter ulgamyna
girizilýär, şonuň üçin islendik işgärleriň sanawyny görmek bolar.
3. Iş önümçiliginiň aýanlygy – elektron resminama dolanyşygynyň
ulgamy hakyky wagtda (real time) resminamalaryň döredilmegine, işlenil
megine, ulanylmagyna gözegçilik etmeklige mümkinçilik berýär.
4. Ýerine ýetirijilik wezipesiniň ýokarlanmagy – kagyz resminama
dolanyşygynda işgärleriň ýerine ýetirijilik işi pesdir, ýolbaşçylardan berlen
görkezmeleri takyk we wagtynda ýerine ýetirmek uzak wagty talap edýär.
Elektron resminama dolanyşygynda ýolbaşçy ähli iş önümçiligine onlaýn
ýagdaýynda gözegçilik edip bilýär, bu bolsa işgärleriň ýerine ýetirijiliginiň
ýokarlanmagyna mümkinçilik berýär.
5. Serişdeleriň tygşytlanylmagy – kagyz resminama dolanyşygynda
örän uly möçberde pul serişdeleri, onuň syýasy, poçta tölegleriniň hyzmaty
we ş.m. sarp edilýär. Elektron resminama dolanyşygy resminama bilen işde
sarp edilýän serişdeleriniň azalmagyna getirýär, sebäbi resminamalar sanly
görnüşde bolýar.
Häzirki wagtda Türkmenistan döwletimizde elektron resminama do
lanyşygynyň ulgamynda programma üpjünçilikleriniň birnäçe görnüşleri
hereket edýär. Şol bir wagtyň özünde bu ugurda milli toplumy döretmek
nukdaýnazaryndan milli öndürijilerimiz, milli hususy kärhanalarymyz,
milli ylmy-oýlap tapyjylarymyz tarapyndan hem şeýle programmala
ryň, şeýle amaly maksatnamalaryň döredilmegi zerur bolup durýar. Şeýle
programmalaryň döredilmegi umumy ýagdaýda ýurdumyzyň ähli ugurla
rynda oňyn netijesini berip, ýokarda agzap geçen peýdaly taraplarymyzy
üpjün edýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň beýleki pudaklary bilen bir
hatarda, elektrik energetikasy pudagynda hem sanly tehnologiýalar işjeň
ornaşdyrylýar. Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda hem şeýle
amaly maksatnama, ýagny elektron resminama dolanyşygy programmasy
işlenip taýýarlanyldy. Bu programmany ýurdumyzyň pudaklarynyň ähli
ugurlarynda, şol sanda, energetika kärhanalarynda hem ulanmagyň uly
mümkinçilikleri bar. Sebäbi, bu programma web programmasy (web sa
hypasy) bolmak bilen ýurdumyzyň kompýuterleşdirilen ulgamlarynda we
tor arabaglanyşygynda işleýär.
Programmanyň mümkinçilikleri aşakdakylardan ybaratdyr:
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1) öňden bar bolan hem-de täze taýýarlanylýan resminamalaryň gözeg
çiligini üpjün etmek;
2) gerek bolan resminamanyň çalt tapylmagyny ýeňilleşdirmek;
3) möhleti tamamlanan resminamalary ýüze çykarmak;
4) resminamalaryň ygtybarly goraglylygyny üpjün etmek;
Programma administrator tarapyndan dolandyrylyp, edara-kärhananyň
bölümleri we ýolbaşçy düzümlerine laýyklykda işgärleriň maglumatlary
maglumatlar bazasyna ýerleşdirilýär. Programma aşakdyky penjire görnü
şinde açylýar.

1-nji surat. Programmanyň ulgama giriş sahypasy

Ýokarda belläp geçişimiz ýaly programma administrator tarapyndan
dolandyrylyp her bir ulanyja ulanyjy ady we gizlin sözi berilýär. Ulgama
girmeklik bolsa ulanyjy ady we gizlin sözi esasynda amala aşyrylýar. Bu
bolsa programmanyň ygtybarly goragyny üpjün edýär. Çünki, beýleki ula
nyjylar tarapyndan programma girmek mümkinçiligi bolmaýar. Diňe ulgama
girmäge rugsat berlen ulanyjylar, bu programma girip bilýärler.

2-nji surat. Programmanyň administrator tarapynyň baş sahypasy
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3-nji surat. Programmanyň ulanyjy tarapynyň baş sahypasy

Programma ulanyjy hukuklary boýunça administrator we ulanyjy ta
raplar bolup durýar. Ýagny bu ýerde administrator ähli hukuklara eýe bo
lup, ol ähli ulanyjylara we bölümlere gözegçilik edýär. Täze ulanyjy ýa-da
bölüm hasaba almak, islendik ulanyjynyň ýa-da bölümiň maglumatlaryny
üýtgetmek, ulgamdan aýyrmak ýaly amallary ýerine ýetirmek mümkinçili
gi bar. Beýleki ulanyjylara bolsa, ýokary suratdan hem görnüşi ýaly çäklen
dirilen amallary ýerine ýetirmek mümkiçiligi döredilen (3-nji surat). Olar
özüne degişli maglumatlary, resminamalary görüp bilýärler.

4-nji surat. Programmanyň administrator
tarapynyň giden resminamalar bölümi

Bu sahypamyzda ulanyja ugradylan hatlaryň sanawy bolýar. Ol ýerde
hatyň kime ugradylandygy, temasy we mazmuny, ugradylan wagty we bile
ugradylan faýllaryň sanawy görkezilýär.
570

5-nji surat. Programmanyň administrator
tarapynyň bölümler bölümi

Bu sahypada görkezilen bölümler edaranyň bölümleri manysynda gel
ýär. Meselem, işgärler bölümi, maliýe we hasaphana bölümi we ş.m.

6-njy surat. Programmanyň administrator tarapynyň
täze resminama ugradyş sahypasy

Bu sahypamyzda ugradyljak hatyň doly beýany hem-de hatyň elektron
resminamany saýlap, degişli ulanyja ugradyp bileris. Ýagny, birinji ulgam
daky ulanyjyny saýlamaly. Soňra ulanyja ýüzleniljek beýanyň mazmumy,
şeýle hem ugradyljak faýly saýlap, ugrat düwmesine basmaly. Ýazan haty
myz bilen bilelikde saýlan faýlymyz ulanyja ugradylar.
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Umuman, energetika kärhanalarynda elektron resminama dolanyşygy
programmasynyň ornaşdyrylmagy, peýdalanylmagy işgärleriň zähmet çek
meginde has hem oňyn şertleriň döredilmegine, işleriň tiz wagtda amala
aşyrylmagyna ýardam berer.
Netije:
1. Ýurdumyzda elektron resminama dolanyşygy boýunça hukuk binýa
dynyň berkidilýändigi beýan edildi.
2. Elektron resminama dolanyşygy boýunça programma üpjünçiliginiň
ähmiýeti düşündirildi.
3. Elektron resminama dolanyşygy programmasynyň energetika kär
hanalarynda ulanmagyň mümkinçilikleri beýan edildi.
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J. Abdyýew,
Türkmenistanyň Döwlet
energetika institutynyň
«Maglumat tehnologiýalary»
kafedrasynyň mugallymy
SANLY ARAGATNAŞYK
TEHNOLOGIÝALARYNDA YGTYBARLY
MAGLUMAT GORAGY
Häzirki zaman maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryň örän köpü
si sanly ykdysadyýetiň infrastrukturaly gurallarynyň jemini düzýär. Ykdy
sady işiň (harytlaryň we hyzmatlaryň öndürme, paýlama, alyş-çalyş, ulanyş
we gaýtadan peýdalanyş prosesleri) sanlaşdyrylmagy kiçi we uly kompani
ýalara, döwlete we hatda aýratyn adamlara hem öz önümini ýetirýär.
Maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalar programma üpjünçiligini
düzmegiň ol ýa-da başga arhitekturasyny işjeň ulanmagyň pudagynda
ornaşdyrylan dürli datçikleriň ýagdaýyndan teoriýa çenli, köp mukdar
daky gurallary we önümleri öz içine alýar. Sanly ykdysadyýet hakyn
da gürrüň edilende käbir kesgitleýji tehnologiýalara: bulutlar, bölünen
hasaplama, uly maglumatlara we internet ýüklerine üns bermeli. Teh
nologiýalaryň wajyplylygy boýunça ikinji topara blokçeýn, sanly meň
zeşlikler, doldurylan hakykat, additiw önümçilik, robotlar we kognitiw
tehnologiýalar degişli. Şol sanda aýratyn üns bersek, köp kompaniýala
ryň we terjibeleriň ünsüni çekýän merkezleşdirilen saklanýan ýerler we
maglumatlary gaýtadan işleýän merkezler, internetiň giň zolakly elýe
terliligi we beýlekiler ýaly, sanly tehnologiýalar ykdysadyýetiň ösüşine
ujypsyz täsir edýär.
Maglumat tehnologiýalary, başda belläp geçişimiz ýaly, gerekli inf
rastrukturaly esasy we gurallar jemini emele getirýärler. Hut şularyň
ösmegi esasynda hem sanly ykdysadyýete mümkinçilik döredi. Müm
kin bu şertleriň astynda hem adamlaryň düşünjesinde «sanly» bölegi
beýlekilerden has üstün çykýar. Şeýle-de bolsa häzirki zaman tehno
logiýalaryň ähli güýjüne garamazdan, esasy üýtgemeleri IT pudagyn
da gözlemek gerek däl. Ýogsa-da ony programma önümleri bilen hem
baglanyşdyryp bolar.
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Makroykdysadyýet,
mikroyksadyýet,
telekeçilik modelleri,
marketing we ş.m.

Maglumat
tehnologiýalary

Ykdysadyýet

Uly göwrümli maglumatlar, blokçeýn, bulut
tehnologiýalary, kognitiw
hasaplamalar we ş.m.

Dolandyryş/
menejment

Aktiwleri, funksiýalary,
prosesleri, adamlary, resurslary dolandyrmak, taslama
çemeleşmesi we ş.m.

1-nji surat. Sanly ykdysadyýetiň öwrenýän ugurlary

Soňky ýyllar aragatnaşygyň (berlen termine giňişleýin garalyň) täze
sanly gurallarynyň birnäçesi döredi, olar hem täze garaýyşlarda özara gat
naşygy ýola goýmaga mümkinçilik döredýär. Özara gatnaşyk ähli dereje
lerde: adamlaryň arasynda, kompaniýalaryň arasynda, döwletiň we bizne
siň arasynda, aýry-aýry raýatlar bilen döwletiň arasynda we ş.m. üýtgeýär.
Aragatnaşygyň guraly – bu sosial torlar, messenjerler, korporatiw sanly
platformalar, elektron hökümetiň hyzmatlary, arkalaşykly işler üçin gur
şawlar, gymmat kagyzlar (kriptowalýutalar), paýhasly şertnamalar we baş
ga-da birnäçe zatlar bolup durýar. Aragatnaşygyň gurallaryna giň manyda
internet bilen baglanyşykly zatlary hem degişli edip bolar.
Döwletimizde ähli ugurlar boýunça sanly tehnologiýalaryň häzirki
zaman gazananlaryny, ösen dünýä tejribesini ulanmak arkaly ösüşiň täze
sepgitleri nazarlanýar. Eýeçiligiň görnüşine garamazdan döwletimiziň ähli
künjeginde dürli ugurlar boýunça sanly ulgamlaryň ornaşdyrylmagyna ba
dalga berildi. Bu gün «sanly bilim ulgamy», «sanly saglyk ulgamy», «sanly
oba-hojalyk ulgamy» we «elektron resminama dolanyşygy ulgamy» ýaly
onlarça täze adalgalar ulanylyşa girýär.
Şol ugurlaryň içinde «elektron resminama dolanyşygy ulgamy» tehno
logiýalarynyň gurnalmagy we ulanylmagynda, maglumat howpsuzlygynyň
ygtybarly goragy boýunça ýörite taýýarlanan programma önümine seredeliň.
Ýokarda aýdylanlara esaslanyp, maglumat aýlanyşygynyň howpsuzly
gyny berjaý etmek maksady bilen Delphi programmirleme edilinde «Yg
tybarly Maglumat Goragy» programmasyny işläp düzdi. Bu programma
türkmen dilinde düzülen ilkinji programma önümleriniň biri bolmak bilen,
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önümçilikde, ýagny edara-kärhanalaryň maglumat aragatnaşygynda ulan
maklyk teklip edilýär.
Programmanyň işleýiş aýratynlygy.
Programma haçan-da işe göýberilen wagty aşakdaky penjire (2-nji su
rat) peýda bolýar. Çep tarapda sahypa iki bölekden ybarat ýagdaýynda ýer
leşdirilendir. Ýagny olaryň ýokarky bölegi, tekstiň açyk görnüşini saklaýar.
Eger tekst şifrlenen bolsa, onda şifrlenen tekst meýdançasyny eýeleýär. Sag
tarapda şifrlenjek, şol sanda şifrden açylmaly tekstleriň sazlamalary boýun
ça işleri ýerine ýetirýän gurallar paneli ýerleşdirilendir. Ýagny bu ýerde 64
bitlik, Unicode we ş.m. sazlamalaryň esasynda şifrlemegiň görnüşini saý
lamak bolýar. Programma «Faýl» we «Barada» diýen menýulardan durýar.
Faýl menýusy işlemek üçin ýöriteleşdirilendir. Bu menýuda:
- Açmak (şifrlenjek ýa-da öňden şifrlenen maglumaty açmak).
- Maglumaty ýatda saklamak (açyk tekst görnüşindäki maglumaty ýat
da saklamak).
- Şifrlenen maglumaty ýatda saklamak (şifrlenen teksti .ymg giňeltme
sinde, formatynda ýatda saklaýar).

2-nji surat. Açyk tekstiň kodirlenen görnüşi

Geliň indi bolsa bu ýerde açyk teksti 64-bitlik şifrlemek üçin bir mysa
la seredeliň. Aşakdaky penjireden (2-nji surat) hem belli bolşy ýaly, taýýar
tekstimiziň nusgasyny sahypanyň ýokarky bölegine goýarys ýa-da maglu
matymyzy klawiaturany ulanmak arkaly ýazarys soňra ony sazlamalardan,
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«açyk tekst» bölüminden 64 biti saýlap alarys we ýerine ýetir diýen düwme
sine basylan dessine tekstiň şifrlenen ýagdaýyny sahypanyň aşaky bölegin
den görmek bolýar. Faýl menýusyndan «şifrlenen» maglumaty ýatda sakla
mak düwmesini saýlap, yzygiderlik bilen ony ygtybarly maglumat goragynyň
şifrlenen tekstini islendik bir at bilen faýly ýatda saklamaly.
Ýokardaky mysaly tersine, ýagny şifrlenen maglumaty açyk tekst
görnüşli maglumata, onuň asyl nusgasyna öwürmegiň mysalyna hem
seredeliň!
Ýatda saklanan .ymg giňeltmeli faýly açmak üçin faýl menýusyndan
«Açmak» saýlap alarys. Açylan penjiräniň «Tip faýl» meýdançasynda gör
kezilen Tekst faýl, Kripto faýl we Hemme faýl diýen ýazgylaryň içinden
Hemme faýl ýazgysyny saýlamaly. Bu ýerden gerekli şifrlenen faýly saýlap
alarys. Saýlanan faýl programmada şifrlenen görnüşinde açylar. Bu ýerde
berk bellemeli zatlaryň biri hem şifrlenen tekst kodirleme usulynyň haýsy
görnüşine esaslanandygyny bilmek zerurdyr. Ýagny, biziň bu mysalymyzda
tekst «64 bit boýunça şifrlenendir. Şeýlelikde şifrlenen teksti açmak üçin»
kodirlenen tekst bölüminden 64 bit saýlamaly we ýerine ýetir düwmesine
basmaly. Yzygiderlik takyk ýerine ýetirilen ýagdaýynda suratdan görnüşi ýaly,
şifrlenen tekstimiz başdaky açyk tekst görnüşiniň asyl nusgasyna eýe bolar.

3-nji surat. Kodirlenen tekstiň açyk görnüşi

Eger-de ýokardaky gaýtalanan tertip, yzygiderligi boýunça ýerine ýeti
rilmese, onda şifrlenen tekst açyk görnüşli tekste geçip bilmez.
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E. Arçaýew,
Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady
orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy
MILLI INNOWASIÝA SYÝASATY
Dünýa tejribesiniň görkezişi ýaly, islendik durmuş-ykdysady ulgamy
nyň ösüş ýollary dürli ugurly bolup biler. Emma olaryň içinde innowasiýa
ösüş ýoly aýratyn orny eýeleýär.
Bu ýol ykdysady ösüşiniň esasy ýörelgelerini özünde jemläp, halk hoja
lygynyň ähli pudaklarynyň önümçilik we sarp ediş derejelerine we göwrüm
lerine gitdigiçe batly täsir edýär. Innowasiýa ösüş ýoly Türkmenistanyň hem
durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan esasy ugry hökmünde ykrar edildi.
Innowasiýa ýoly we innowasiýa işi bütin dünýäde ykdysady özgertmeleri
niň esasy şerti hökmünde seredilýär. Munuň şeýle bolmagynyň sebäbi bolsa,
häzirki döwrüň talabyna we islegine görä, ilkinji hatarlara, täze, ýokary teh
nologiýalara, intellektual eýeçiliginiň görnüşlerine, maliýe, ätiýaçlyk, kon
salting we marketing pudaklarynda bolsa, ýokary tehnologiýaly hyzmatlara
daýanýan önümçilikler we hyzmat ediş pudaklar düşdi.
Dünýä tejribesinden görnüşi ýaly, häzirki döwürde, innowasion ösüş
ýoluna deň geljek ösüş ýoly ýokdur.
Täze önümleri, ýokary tehnologiýalary we hyzmatlary döretmek, olary
bazar şertlerinde synap görmek we ýerleşdirmek, ykdysady ösüşiniň aýgyt
laýjy ugurlary bolup, şol bir wagtda hem hojalyk subýektleriniň bäsleşige
ukyplylygynyň esasy çeşmesi bolup durýar.
Döwletiň innowasion ösüş syýasatynyň binýady hökmünde, onuň yk
dysady we syýasy şertlerine laýyk gelýän milli innowasiýa ulgamynyň
konsepsiýasy bolup biler.
Innowasiýa syýasatynyň binýady aşakdaky mohüm ýörelgelere daýanýar:
• döwlet tarapyndan innowasiýalaryň ykdysady ösüşiniň aýgytlaýjy
serişdelerine öwrülmegini üpjün edýän ykdysady – hukuk şertlerini dö
retmek;
• innowasiýa işjenliginiň we telekeçiligiň ösmeginiň bazar mehanizm
lerini ulanmak;
• eýeçiligiň görnüşlerine we degişliligine baglanyşyksyz, hojalygyň
ähli subýektleri üçin deň şertleri we höweslendirmeleri üpjün etmek;
37. Sargyt № 2692
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• milli ylmy-tehniki potensialyny netijeli ulanmak, ösdürmek we ony
ykdysady maksatlara laýyk özgertmek;
Milli innowasiýa ulgamy diýip döwlete degişli we döwlete dahylsyz
böleklerde, özbaşdak we özara hyzmatdaşlykda, bir döwletiň çäginde, täze
tehnologiýalaryň ösmegine we ýaýramagyna degişli şertler döredýän eda
ralaryň (institutlaryň) toplumyna aýdylýar.
Milli innowasýa ulgamy düşünjesi özünde, ylymy, tehnikany, ykdy
sadyýeti, telekeçiligi we dolandyryşy bir topluma birikdirýän, innowasion
prosesiň häzirki döwürdäki manysyny jemleýär.
Innowasiýa prosesi bu ylmy öwrenmelerini we bilimlerini innowasiýa
lara öwürýän prosesidir.
Innowasiýalara goýulýan maýa goýumlar bilen bagly innowasiýa işi
innowasiýanyň maýa goýum işi diýip atlandyrylýar.
Innowasiýa işi birtopar ylmy, tehnologik, guramaçylyk, maliýe we
täjirçilik çäreleri bilen bagly bolup, bu çäreler toplumy bolsa, netijede,
innowasiýalaryň döremegine eltýär.
Innowasiýa işiniň birnäçe görnüşleri bardyr. Olara aşakdakylar degişlidir:
• täze önümçiligi ýola goýmak üçin ýa-da täze tehnologiýany döretmek
üçin degişli önümçilik enjamlaryny we gurallaryny edinmek bilen bagly
taýýarlyk we guramaçylyk işleri;
• önümleriň we tehnologiýalaryň modifikasiýalaryny kesgitlemek, täze
tehnologiýalary we enjamlary ulanmaklyk bilen baglylykda işgärleri taý
ýarlamak;
• bazara täze önümi çykarmak bilen bagly bolan, marketing barlagla
ryny geçirmek, şol sanda bazarlary öwrenmek, mahabat işlerini gurnamak.
Innowasiýa prosesine täsir edýän infrastruktura elementleri şulardyr:
• döwletiň makroykdysady syýasaty we döwlet tarapyndan düzgünleş
dirilýän beýleki ugurlar tarapyndan goýulýan şertleri;
• önüm bazarlarynyň aýratynlyklary;
• zähmet bazarynyň aýratynlyklary;
• innowasiýalary maliýeleşdiriş we innowasiýa işiniň subýektlerini
goldaýyş ulgamlary;
• innowasiýa bazarlary.
Innowasion işleriniň infrastrukturasy birnäçe segmentlerden ybarat
dyr. Birinjisi, döwlete degişli we degişli däl ylmy-barlag institutlar, ýokary
okuw mekdepleri we olara degişli ylmy-gözleg merkezleri.
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Ikinjisi, iri kompaniýalaryň düzüminde, täze innowasiýalary döretmek
we ornaşdyrmak maksady bilen, wagtlaýyn döredilýän ylmy barlag inno
wasion kärhanalar.
Üçünjisi, kiçi innowasion kärhanalar.
Innowasion infrastrukturasynyň bazar gatnaşyklaryna gönükdirilen
ligi onuň özüne degişli ähli funksiýalary berjaý etmekligine we bazar yk
dysadyýetinde elmydama bolup geçýän dürli üýtgetmelere çalt uygunlaş
magyna kömek edýär.
Infrastrukturanyň döredilmeginiň we kämilleşmeginiň ahyrky mak
sady diňe ylmy-tehniki we innowasion işlerini alyp barýan hojalyk sub
ýektlerini döretmek bilen bagly bolman, eýsem, olaryň bilelikdäki alyp
barýan işleriniň jemgyýetiň bähbidine laýyk bolmagyny üpjün etmekde
dir, şol sanda, önümçiligiň pese düşmekliginiň öňüni almak, onuň dü
zümini we çykarýan önümleriniň görnüşlerini (nomenklaturasyny) üýt
getmek, çykarylýan önümleriniň içerki we daşarky bazarlarda bäsdeşige
ukyplylygyny ýokarlandyrmak, täze iş ýerlerini döretmek we ylmy-tehni
ki potensialy pese düşürmän saklamakdyr.
Häzirki zaman dünýä ykdysadyýetinde bazar giňişliginde bäsdeşlik ar
tykmaçlygyny gazanmak we ykdysady ösüşiň hil taýdan ýokary görkezijile
rini üpjün etmek meseleleri bilen baglylykda adam maýasyna örän möhüm
orun berilýär. Häzirki ykdysady ösüş şertlerinde adam maýasy innowasiýa
lary ösüşleri üpjün etmegiň esasy şerti hökmünde kabul edilýär. Innowasi
ýalaryň özi bolsa, önümçiligiň maddy binýadyny pugtalandyrmakda esasy
zerurluk diý Türkmenistandalip ykrar edilýär.
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K. Gurbanow,
Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady
orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy
SANLY ÖZGERTMELER
HALKYŇ HYZMATYNDA
Häzirki döwürde dünýä giňişliginde bolup geçýän sanly ösüşler Türk
menistanyň bu ählumumy hadysa goşulyşmagyna zerurlyk döretdi we mö
hüm döwlet syýasaty hökmünde sanlylaşdyrmak işini milli ösüşiň meýil
namasyna girizilmegini şertlendirdi. Berkakar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwründe hormatly Prezidentimiz tarapyndan amala aşyrylýan durmuş-yk
dysady özgertmeleriň esasy maksady ilatyň ýaşaýyş derejesini ýokarlan
dyrmakdan ybarat bolup, adam bähbitlerine gönükdirilen bu özgertmele
riň netijeliligini artdyrmakda sanly ykdysadyýet birnäçe artykmaçlyklary
özünde jemleýär. Ýurdumyzda 2018-nji ýylyň noýabr aýynda kabul edilen
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
Konsepsiýasy» hut şu wezipelerden ugur alýar. Sanly ykdysadyýeti ösdür
mek boýunça daşary ýurtlarda toplanan tejribäniň, hususan-da, onuň ýapon
nusgasynyň öwrenilmegi ýurdumyzda ykdysadyýetiň bu görnüşini ösdür
mek boýunça öňde duran wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna ýar
dam berer.
Bu gün ykdysadyýetiň sanly görnüşini özleriniň milli ulgamlaryna or
naşdyrýan ýurtlar onuň döredýän artykmaçlyklaryny ykdysady we durmuş
taýdan ösüşiniň hatyrasyna ulanmagy başardylar. Bu ýagdaý häzirki dö
würde sanly gurşawyň ýurduň täze hile geçmeginiň netijeli ýollarynyň biri
bolup durýandygyny görkezýär. Şunda ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagy
bilen baglanyşykly meselelere her döwletiň özüçe çemeleşýändigi aýratyn
nygtalmaga mynasypdyr. Häzirki döwürde sanly özgertmeleri durmuşa ge
çirmekde dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň biri hasaplanýan Ýaponiýada
toplanan oňyn tejribe köplerde uly gyzyklanma döredýär.
Häzirki döwürde ylymyň, tehnikanyň we tehnologiýalaryň ösen ýur
dy bolan Ýaponiýada amala aşyrylýan sanly özgertmeleriň beýleki dünýä
ýurtlarynyň sanly strategiýalaryndan tapawutly aýratynlygy, ilkinji nobat
da, olaryň ýurduň durmuş-ykdysady ulgamynyň kämilleşdirilmegine gö
nükdirilendigi bilen baglanyşyklydyr. «Günüň dogýan ýurdunda» durmuş
meselelerini çözmekde sanly tehnologiýalaryň ulanylmagyna uly ähmiýet
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berilmegini birnäçe sebäpler bilen düşündirip bolar. Ýagny dünýä göz
ýetirmekde, onuň gurluşyny düşündirmekde ýapon milletiniň öz filosofiýa
synyň bardygy munuň birinji we esasy sebäbi hökmünde bellenilýär. Ýapo
niýada köpçülik tarapyndan ykrar edilýän, beýik akyldarlaryň biri hasaplan
ýan Konfusiniň pentleri we öwüt-nesihatlary ynsan ömrüniň asylly, şol bir
wagtda manyly we düşünjeli ýaşalmagynyň esas goýujy gymmatlyklaryny
emele getirýär. Şeýle-de olar durmuşyň dürli çygyrlarynda adamyň özüni
alyp barşyny kesgitleýär. Bu ýagdaý ykdysadyýet bilen medeniýetiň aýryl
maz arabaglanyşygyny görkezmek bilen, hormatly Prezidentimiziň «Türk
menistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň döwlet kadalaşdyrylyşy» atly okuw
kitabynda belleýşi ýaly, «Häzirki zaman ykdysady pikir ýokary göterilişiň
ykdysady ösüşiň şol medeniýetiň gymmatlyklary bilen sazlaşykly bolan
halatynda başlanýandygyny tassyklaýar» diýen sözleriniň öňdengürijilikli
esaslandyrylandyggyna hem-de dogrudygyna aňryýany bilen şaýatlyk ed
ýär. Ösüşiň häzirki zaman ýapon nusgasy, ykdysadyýet bilen medeniýet
sazlaşykly ösdürilende köpleri haýran edýän ykdysady netijeleriň gazanyl
ýandygyny görkezýär.
Ykdysady taýdan özlerini alyp barşynda hem bu gymmatlyklaryň
kesgitleýji orun eýelemegi bu ýurduň ykdysady ösüşinde uly öňegidiş
ligiň gazanylmagyny şertlendiren sebäpleriň biridir. ХХ asyryň ikinji
ýarymynda Ýaponiýanyň ykdysadyýetinde gazanylan üstünlikler bütin
dünýäni haýran etmek bilen, bu hadysanyň «ýapon gudraty» diýlip atlan
dyrylmagyna esas döretdi.
Ykdysady syýasatda durmuş ulgamyna aýratyn ünsüň berilmeginiň
ýene-de bir sebäpleriniň biri ýurtda kemala gelen demografik ýagdaý bi
len şertlendirilendir.
Häzirki döwürde Ýaponiýada durmuşa geçirilýän sanly strategiýa özü
niň gurşap alýan möhüm wezipeleriniň gerimi we möçberi bilen tapawut
lanýar. Onuň esasy maksady her kim üçin amatly şertleriň döredilmegini
göz öňünde tutýandygy bilen baglanyşyklydyr. Şunda jemgyýetiň her bir
agzasynyň biri-biriniň durmuşyna işjeň gatnaşmagy üçin isleginiň bar
dygyndan ugur alynýar we sanly serişdeleri ulanmak arkaly olar üçin giň
mümkinçilikler döredilýär. Hut şu aýratynlyklar Ýaponiýada amala aşy
rylýan sanly strategiýanyň «Jemgyýet 5.0» diýlip atlandyrylmagyna müm
kinçilik berdi. Çünki ýurtda kemala gelen hakyky şertlerden ugur alýan
hem-de adamlaryň abadan durmuşyny mundan beýläk-de kämilleşdirmäge
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gönükdirilen bu özgertmeler adam ölçegli ykdysadyýetiň artykmaçlykla
ryny tutuş dünýä äşgär edýär. Netijede, milli aňyýetde mäkäm orun tutan
gymmatlyklara daýanmagyň esasynda ykdysady we durmuş ulgamlarynyň
ösdürilmegi bilimler jemgyýetiniň ösen ýurdunda «ýapon gudratynyň» hä
zirki döwürde hem dowam etmegine itergi berýär.
Hakykatdan-da, «Jemgyýet 5.0» strategiýasynyň möhüm tarapy
hemmeler üçin deň mümkinçilikleri döretmekden, her bir adamyň müm
kinçiliklerini durmuşa geçirmek üçin şertleri üpjün etmekden ybaratdyr.
Hususan-da, bu maksatlary amala aşyrmagyň möhüm çözgüdi bolup
robototehnika çykyş edýär. Mysal üçin, uly ýaşly adamyň fiziki güýjüniň
çäklidigini göz öňünde tutup, kynçylyk döreýän çygyrlarda robotlaryň müm
kinçiliklerini ulanmaklyga uly ähmiýet berilýär. Şunda robotlar agyr goşlary
götermek, süýşürmek üçin ulanylýar. Mundan başga-da, ylymyň gazananla
ryny ýaşuly nesliň saglyk ýagdaýyny gowulandyrmaga gönükdirmek, şol bir
wagtda olaryň zähmet işjeňliginiň bellibir derejede ýokarlandyrylmagyny ga
zanmak alnyp barylýan durmuş syýasatynyň möhüm ugruny emele getirýär.
Mysal üçin, gözüň görşüni we gulagyň eşidişini gowulandyrýan enjamlaryň
zähmete ukyply ýaşdan ýokary ýaşlylar üçin elýeterli bolmagy lukmançylyk
ulgamynda ulanylýan sanly enjamlaryň diňe bir durmuş taýdan däl, eýsem,
ykdysady taýdan hem bähbitli bolup durýandygyny görkezýär.
Bu strategiýanyň döwlet derejesindäki maksady tehnologik ösüşe
ugur görkezmekden we iri kompaniýalary durmuşa gönükdirilen tehno
logiýalary döretmäge höweslendirmekden ybaratdyr. Bu konsepsiýanyň
çäklerinde hususy kärhanalar we telekeçiler adamlaryň durmuşlarynyň
özgermegine öz goşantlaryny goşýarlar. Sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
ýapon nusgasynda ol ýa-da beýleki tehnologiýalary jemgyýeti ösdürme
giň hatyrasyna ulanmaklyga ýykgyn edilýär. Köp döwletlerde sürüjisiz
dolandyrylýan tertipde ulag sürmeklik synag döwrüni başdan geçirýän
ugurlaryň biridir. Ilatyň ýaşuly düzüminiň abadan durmuşyny üpjün et
megi özüne maksat edinýän Ýaponiýa döwleti ylymyň bu ugurda gazanan
oňyn netijelerini ýerli durmuş şertlerine uýgunlaşdyrmagy başardylar.
Hemmämiziň bilşimiz ýaly, «Günüň dogýan» ýurdunyň esasy geogra
fik aýratynlygy onuň uly ýer böleginde däl-de, eýsem, köp adalarda ýerleş
ýändiginden ybaratdyr. Şol ýerlerde ýaşaýan ilatyň durmuş abadançylygy
ny üpjün etmek wezipesinden ugur alyp, olaryň arasynda ulag ugurlaryny,
ulagyň görnüşlerini ösdürmek meselesini möhüm meseleleriň birine öwür
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ýär. Şeýle ýerlerde gartaşan adamlaryň sanynyň köp bolmagy bolsa, bu me
seleleriň has-da çylşyrymlaşmagyna getirýär. Ýöne oýlap tapmaga ökdelän
ýapon milleti bu meseleleri çözmekde hem özboluşly ýoly saýlamagy ba
şardylar. Häzirki döwürde Ýaponiýada sürüjisiz dolandyrylýan awtobus
lar synagdan geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, sürüjisiz dolandyrylýan
awtobuslary jemgyýetçilik ulagyň göz öňünde tutulmadyk ýa-da ykdysady
taýdan maksadalaýyk bolmadyk sebitlerde ulanmak zerur hasaplanýar. Bu
ýagdaý häzirki döwürde ýapon jemgyýetinde sanly tehnologiýalary ulan
mak babatynda uly öwrülişigiň bolup geçýändigini görkezýär: tehnologi
ýalary diňe girdeji almak üçin ulanmak nukdaýnazaryndan onuň jemgyýet
üçin peýdaly bolmagyny gazanmak bilen bagly garaýşa ýykgyn edilýär.
Häzirki döwürde demografik meseleleriň bardygyna garamazdan, Ýa
poniýanyň öňünde işsizlik meselesiniň ýokdugy aýratyn nygtalmaga my
nasypdyr. Bu ýurtda amala aşyrylýan sanly strategiýa önümçilikde meş
gullanýan işgärleriň azaldylmagyna gönükdirilen däldir. Tersine, ol senagat
kompaniýalarynyň işewürligi giňeltmek, önümiň hil görkezijilerini ýokar
landyrmak, energonetijeliligi gowulandyrmak bilen bagly öňde duran we
zipeleriniň şol bir adam sany bilen amala aşyrylmagyny aňladýar.
Bu strategiýanyň ikinji tarapy «serişdeleriň interneti» adyna eýe bolan
täze tehnologiýalaryň giňden ýaýramagy we oňa islegleriň barha artmagy
bilen baglanyşyklydyr. Bu ugur adam zehininiň, bilimleriniň we kär başar
nyklarynyň ykdysadyýetde täze ýaýrawlaryň döremegine getirýär, netijede,
ol iş üpjünçiligiň gowulanmagy üçin hem täze mümkinçilikleri döredýär.
Şunda ýaşuly nesle öz mümkinçiliklerini amala aşyrmak üçin başga, ýagny
adaty iş orunlaryna meňzemeýän iş orunlaryny döretmäge, işe ýerleşdir
mekde özboluşly çemeleşmeleri ulanmaklyga çalşylýar.
Bu günki gün Ýaponiýanyň sanly ykdysadyýeti ösdürmekde gazanan
oňyn netijeleriniň bütin dünýä ýurtlary üçin öwrenerliklidigi äşgärdir.
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A. Hangeldiýew,
Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady
orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy
ÖSÜŞ MAKSATNAMASYNYŇ ÖZENI
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda milli ykdy
sadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, bazar gatnaşyklaryna tap
gyrlaýyn geçmek, sanly ulgamy ornaşdyrmak hem-de elektron senagatyny
ösdürmek bilen ýurdumyzy senagat taýdan öňdebaryjy döwlete öwürmek,
ýokary tehnologiýaly önümçilikleri we täze iş orunlaryny döretmek boýun
ça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Gazanylýan ýokary depginli ykdy
sady netijeler ýurdumyzda kabul edilen maksatnamalaryň üstünlikli dur
muşa geçirilýändigini tassyklaýar.
2019-njy ýylyň 1-nji fewralynda Türkmenistanyň Ministrler Kabine
tiniň 2018-nji ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde
Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Kararlary esasynda «Türkmenista
nyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» kabul edildi.
Prezident Maksatnamasynyň baş maksady öňdebaryjy dünýä tejribele
riniň we milli baýlyklarymyzyň rejeli we aýawly peýdalanylmagyny üpjün
etmegiň esasynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüşini dünýäniň durnukly
ösýän ýurtlarynyň derejesine ýetirilmegini gazanmaga gönükdirilen, milli
ykdysadyýetiň pudaklaýyn we eýeçilik görnüşleri babatynda diwersifikasi
ýalaşdyrylmagyny üpjün edýän, sanly ykdysadyýete uýgunlaşdyrylan ba
zar özgertmeleriniň durmuşa ornaşdyrylmagyny dowam etdirmekden, şeý
le hem halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da ýokarlandyrmakdan
ybarat.
Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy
we ösdürilmegi Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 30-njy no
ýabryndaky № 984 belgili Karary esasynda kabul edilen «Türlmenistanda
2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna»
laýyklykda amala aşyrylýar.
Hormatly Prezidentimiziň öňde goýan wezipelerine laýyklykda, Kon
sepsiýany amala aşyrmagyň her tapgyrynda anyk çäreler meýilleşdirilen.
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Ilkinji nobatda, ýerine ýetirilmeli çäreleriň hataryna Türkmensitanda sanly
ykdysadyýeti ösdürmek boýunça ygtyýarly edaranyň kesgitlenilmegi, san
ly ykdysadyýeti ösdürmek bilen bagly wezipeleri amala aşyrmak boýunça
pudagara toparyň döredilmegi, şeýle hem ýurdumyzda sanly ykdysadyýe
tiň ösdürmegiň Döwlet maksatnamasynyň we ony amala aşyrmagyň çärele
riniň meýilnamasynyň işlenip taýýarlanylmagy degişli bolup durýar.
Konsepsiýany amala aşyrmagyň çäklerinde milli ykdysadyýetimziň
ähli pudaklarynda edaralaryň, kärhanalaryň, guramalaryň maddy-enjam
laýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmakdan we kanunçylyk binýadyny kä
milleşdirmekden başlap ýokary hünär derejeli hünärmenleri taýýarlamak
hem-de tejribeli milli we halkara bilermenlerini işe çekmek boýunça işleriň
geçirilmegi göz öňünde tutulýar.
Sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmakda maglumatlaryň toplanylmagyny,
özara alşylmagyny, saklanylmagyny we gaýtadan işlenilmegini üpjün edýän
aragatnaşyk we internet ulgamlarynyň, maglumatlary işleýiş merkezleriniň
ösdürilmegine, şeýle hem maglumatlar bilen işlemegiň sanly platformala
rynyň döredilmegine uly üns berler. Sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy
ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda hem öňegidişlikleriň gazanyl
magyna oňyn täsirini ýetirýär.
Sanly ykdysadyýet şertlerinde işleriň döwrebap guralmagy üçin statis
tika ulgamynyň edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandy
rylmagyna üns berlip, statistik maglumatlary ýygnamagyň, geçirmegiň we
işlemegiň häzirki zaman kämil usullaryny özleşdirmek işlerine artykmaç
lyk berler.
Bank ulgamy milli ykdysadyýeti maýa goýum serişdeleri bilen üpjün
etmekde uly ähmiýete eýe bolup, bu ulgamyň sanlylaşdyrylmagy işewürlik
mümkinçilklerini artdyrmaga, bank hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrma
ga, nagt däl hasaplaşyklar ulgamyny ösdürmäge, hyzmatlaryň täze döw
rebap görnüşlerini («Internet-banking», «Mobil-banking») hödürlemäge,
harajatlary we wagty tygşytlamaga ýardam berýär.
Senagat pudaklarynda sanly innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyryl
magy uglewodorod serişdelerini hem-de magdanlary gözlemegi, gazyp al
magy, gaýtadan işlemegi dolandyrmagyň netijeliligini we hasabatlylygyň
takyklygyny ýokarlandyrmaga, ýitgileri azaltmaga, zähmet öndürijiligini,
önümçiligiň howpsuzlygyny artdyrmaga ýardam berýär.
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Ulag-kommunikasiýa ulgamynyň sanlylaşdyrylmagy bilen hyzmat
laryň hili gowulanar, olaryň görnüşleri köpeler, üstaşyr daşalýan ýükleriň
möçberleri artdyrylar. Sanly dolandyryş ulgamlarynyň ornaşdyrylmagy
ulaglaryň ähli görnüşleriniň hereketiniň hakyky wagt birliginde awtomat
laşdyrylan tertipde dolandyrylmagynda giň mümkinçilikleri açar. Şeýle
hem ulgamyň işinde näsazlyklar dörän ýagdaýynda, olary dessine ýüze çy
karmaga we netijeli çözgütleri kabul etmäge şert döredýär.
Sanly ykdysadyýete geçmekde aragatnaşyk ulgamyny ösdürmegiň
çäklerinde kämil maglumat geçiriş ulgamyny gurnamak göz öňünde tutul
ýar. Bu ulgam ýurdumyzda elektron söwda hyzmatlarynyň ýaýbaňlandy
rylmagyna, elekron resminama dolanşygynyň ösdürilmegine, maglumat
geçirijiliginiň we önümçiligiň ýokarlandyrylmagyna ýardam berýär.
Sanly ykdysadyýetde elekroenergetika pudagynda amala aşyryljak
özgertmeler, esasan, ilatly ýerleriň energiýa üpjünçilik ulgamlarynyň yg
tybarlylygyny we netijeliligini ýokarlandyrmaga, energiýa serişdeleriniň
peýdalanylyşy baradaky maglumatlaryň uzak aralykda ýerleşýän enjamlar
dan elektron görnüşde toplanylmagyny, seljerilmegini, özara alşylmagyny
gowulandyrmaga, ýitgileri, harajatlary azaltmaga, şeýle hem energiýanyň
alternatiw çeşmelerinden peýdalanmagyň mümkinçiliklerini giňeltmäge
gönükdirilendir.
Sanly intellektual tehnologiýalaryň we öňdebaryjy tejribeleriň oba ho
jalygynda giňden ornaşdyrylmagy zähmet öndürijiligini, öndürilýän oba
hojalyk önümleriniň hilini ýokarlandyrmaga, ýitgileri, harajatlary peselt
mäge, pudagyň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga we durnukly ösüşini
üpjün etmäge ýardam berer.
Söwda we hyzmatlar ulgamynda sanly intellektual tehnologiýalaryň,
innowasion çözgütleriň ornaşdyrylmagy söwda kärhanalarynyň esasy iş
ugruny awtomatlaşdyrmagy gazanmaga, söwda dolanyşygyny, önümleriň
we hyzmatlaryň elýeterligini ýokarlandyrmaga, bu ulgamyň ýurduň jemi
içerki önümindäki paýyny artdyrmaga gönükdirilýär.
Sanly bilimi ösdürmek, hünäre gönükdirmek ulgamyny kämilleşdir
mek, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary babatynda goşmaça bilimleri
girizmek ugrunda durmuşa geçirilýän çäreler ýokary taýýarlykly hünär
menler bilen üpjünçiligi gowulandyrmaga ýardam berer hem-de sanly yk
dysadyýetiň ösüşini we bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlandyrylmagyny
üpjün edýär.
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Sanly gurşawda ylmyň ösdürilmegi sanly ykdysadyýete ylmy esasda
geçmegi üpjün edýär. Ylmyň ösdürilmegi innowasion tehnologiýalaryň,
döwrebap usullaryň we öňdebaryjy tejribeleriň döremegini şertlendirýär
hem-de ýurduň ykdysadyýetiniň ösmegine goşant goşýan iri taslamalaryň,
döwrebap senagat önümçilikleriň ylmy esaslarny kesgitlemäge ýardam
berýär.
Medeniýet we syýahatçylyk ulgamlarynda sanly intellektual tehnologi
ýalaryň ornaşdyrylmagy medeniýet we syýahatçylyk edaralarynyň, kitap
hanalarynyň, muzeýleriň, teatrlaryň, beýleki medeni ojaklaryň maksatlaýyn
işini döwrebap guramak bilen, ýurdumyzda jemgyýetiň elektron maglumat
tehnologiýalardan habarly medeniýetini kemala getirmegi, sanly gurşawda
halkara hyzmatdaşlygyň netijeli ösdürilmegi, ýurdumyzda elektron kitap
hana ulgamynyň elektron kitap goruny artdyrmagy, ýurdumyza gelmäge
isleg bildirýän daşary ýurtly syýahatçylaryň ýüz tutmalaryny elektron ul
gamy arkaly amala aşyrmak işini has-da kämlleşdirmegi maksat edinýär.
Şeýle hem sanly intellektual tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň hasa
byna Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň
halkymyza peşgeş beren kitaplarynyň elektron görnüşlerini dünýä ýaýmak
boýunça çäreler amala aşyrylýar.
Türkmenistanda sanly ykdysadyýete degişli bolan, Türkmenistanda
sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi ýurdumyzda uzak möhletleýin ykdysady
ösüşi we ýokary öndürijiligi gazanmaga ýurdumyzyň jemi içerki önüminiň
düzüminde malumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň paýyny artdyrmaga,
döwlet dolandyryşynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga, easy önümçilik-yk
dysady işleriň ähli görnüşlerini awtomatlaşdyrmaga we merkezleşdirilen
tertipde dolandyrmaga, ýokary tehnologiýaly pudaklarda täze döwrebap iş
orunlaryny döretmäge sanly aragatnaşyk babatynda şäher, oba ilatynyň ýa
şaýyş-durmuş abadançylygny has-da ýokarlandyrmaga uly mümkinçilikler
döreýär.
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N. Hanjanow,
Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady
orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy
DÜNÝÄ TEJRIBESINIŇ IŇ ÖŇDEBARYJY
USULLARYNY ÖWRENMEKDE
BANK ULGAMYNYŇ ORNY
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň
ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan köp ugurly reformanyň düzüm bölegi
bolup ýurdumyzyň bank ulgamy çykyş edýär. Döwrebap bank ulgamynyň
kemala gelmegi ýurduň ykdysady ösüşine we ilatyň ýaşaýyş-durmuş şert
lerine ähli amatlyklary döredýär. Şeýlelikde, ýurdumyzyň bank ulgamynyň
işi yzygiderli kämilleşdirilýär, onuň esaslyk binýady berkidilýär, kanunçy
lyk resminamalary halkara talaplaryna laýyk getirilýär.
«Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011–2030-njy ýyllar
üçin Döwlet Maksatnamasynyň» kabul edilmegi bilen ýurdumyzyň bank
ulgamynyň işini döwrebaplaşdyrmak we halkara bank tejribesiniň iň öňde
baryjy usulyýetini, innowasion tehnologiýany ornaşdyrmak işleri baş wezi
peleriň biri hökmünde öňe sürülýär.
Maksatnamada bank ulgamyny tapgyrlaýyn ösdürmeklik boýunça
esasy öňde goýlan meseleleriň biri hem bank ulgamynyň kanunçylyk bin
ýadynyň kämilleşdirilmegidir. 2011-nji ýylyň 25-nji martynda kabul edi
len «Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda» Türkmenistanyň Kanuny
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işiniň, döwlet häkimiýet we dolandy
ryş edaralary, ýerli häkimiýet edaralary, karz edaralary bilen oňyn özara
gatnaşyklarynyň hukuk, guramaçylyk we ykdysady esaslaryny kesgitleýär
hem-de Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmäge we pugtalandyrmaga
gönükdirilendir. Ol kanunda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň maksatla
ry, esasy borçlary we wezipeleri, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ma
ýasy, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň guramaçylyk gurluşy, Türkme
nistanyň pul birligi we pul belgileri, pul-karz syýasatyny geçirmek, daşary
ykdysady gatnaşyklar, pul amallary, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň
döwlet bilen özara gatnaşyklary, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň karz
edaralary we beýleki müşderiler bilen özara gatnaşyklary, bank kadalaşdyr
masy we bank gözegçilik barlagy barada giňişleýin kadalar kesgitlenendir.
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2011-nji ýylyň 25-nji martynda kabul edilen «Karz edaralary we
bank işi hakynda» Türkmenistanyň Kanuny Türkmenistanda bank işiniň
hukuk, guramaçylyk we ykdysady esaslaryny kesgitleýär hem-de Türk
menistanyň bank ulgamynyň netijeli işlemegine gönükdirilendir. Bu ka
nunda karz edaralarynyň döredilmegi, üýtgedilip guralmagy, işini bes
etmegi we ýatyrylmagy, karz edaralarynyň maýasy, karz edaralaryny do
landyrmak, karz edaralarynyň işini düzgünleşdirmek, karz edaralarynyň
we olaryň müşderileriniň özara gatnaşyklary, Türkmenistanda süýşürintgi
işi, karz edaralarynda hasaba alyş we hasabatlylyk barada kadalar giňden
bellenilendir.
Bize mälim bolşy ýaly, banklary düşewüntli dolandyrmakda, olaryň
durnukly, kadaly işini ýola goýmakda, banklaryň dünýä banklary bilen
işjeň gatnaşyklary amala aşyrmakda aýratyn orun banklar tarapyndan iş
lenilip düzülýän syýasata degişlidir. Diňe bank syýasatynyň ylmy taýdan
esaslandyrylmagy, anyk taktikasynyň we strategiýasynyň bolmagy, uzak
geljege nazarlanmagy, anyk maksatlaryň göz öňünde tutulmagy onuň esasy
talaplary bolup çykyş edýär.
Bank syýasatynda ýurduň içinde we dünýä ykdysadyýetinde bolup
geçýän düýpli özgertmeleriň göz öňünde tutulmagy hökmandyr (puluň
hümmetsizlenmegi, dünýä maliýe bazarynyň ýagdaýy, maliýe-ykdysady
çökgünlik we ş.m.).
Bank syýasaty işlenilip düzülende hususy bähbitleri bilen deň hatarda
müşderilere ähli amatlyklar döredilmelidir (goýumlaryň aýawly saklanyl
magy, ýeňillikli karzlaryň berilmegi, bank hyzmatlarynyň hiliniň ýokarlan
dyrylmagy).
Banklaryň durnuklylygyna onuň ösüş häsiýetde bolmagyna, içki we
daşky bolup biläýjek ýaramaz ýagdaýlardan goranmaga ukyplylygyna dü
şünilýär. Banklaryň durnuklylygy onuň ýokary derejeli ösüşi bilen häsi
ýetlendirilýär. Banklaryň durnuklylygynyň görnüşlerini olaryň alamatlary
we häsiýetleri boýunça iki toparlara bölmek bolýar: (ykdysady we syýasy
durnuklylygy) oňa umumy baha bermekden ugur alyp (hakyky we ahyrky
durnuklylyk) wagtyna baglylykda (uzak möhletleýin we gysga möhletle
ýin durnuklylyk); deňeçerligiň häsiýeti boýunça (deňeçer we deňeçerligi
durnuksyz); gurluşy boýunça (maliýe, guramaçylyk, hünärmenler, amal
lar, täjirçilik durnuklylygy); geçirilýän syýasata baglylykda (hemişe ýa-da
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umumy konsepsiýanyň çäginde üýtgäp durýan); banklaryň gyradeň ösüşi
nukdaý nazardan (çalt ösýän, kadaly ösýän we endigan ösmeýän durnukly
lyk); jemgyýetçilik amatlylygy nukdaýnazaryndan (jemgyýet üçin peýdaly
we hususy durnuklylyk).
Banklaryň ykdysady durnuklylygy köp babatda onuň işiniň maliýe ne
tijeliligi bilen kesgitlenilýär, onuň tölege ukyplylygy we girdejililigi göz
öňünde tutup kabul edýän bank töwekgelçiliginiň derejesine baglydyr.
Tölege ukyplylyk banklaryň öz borçlaryna kesgitlenen möhletde we
doly jemde jogap bermegine düşünilýär (goýumçylara goýumlary tölemek
boýunça, paýdarlara – diwidentleri tölemekligi, döwlete – salgytlary töle
mekligi, işçilere – aýlyk haklary tölemeklik).
Banklaryň likwidliligine we tölege ukyplylygyna köp ýagdaýlar täsir
edýärler, olary makro we mikroykdysady görnüşlere bölmek bolýar.
Banklaryň likwidliligini we tölege ukyplylygyny kesgitleýän mak
roykdysady faktorlara mysal üçin, geosyýasy we ýurtda makroykdysady
ýagdaý, bank işiniň kanunlarynyň, kadalarynyň we hukuk resminamalary
nyň jemi, bank ulgamynyň, onuň düzüm bölekleriniň durnuklylygy, gym
matly kagyzlaryň bazary, pul bazarynyň ýagdaýy degişlidir.
Täjirçilik banklarynyň likwidliligine we tölege ukyplylygyna mikroyk
dysady faktorlar täsir edýär. Olaryň esasylaryna banklaryň serişde binýady,
goýumyň hili, dolandyrmaklygyň derejesi, bank işiniň wezipeleýin gurluşy
degişlidir. Şu ýerde bir ýagdaýy bellemeklik ýerliklidir, ýokarda getirilen
faktorlar özara baglanyşykda, toplumlaýyn täsir edýärler.
Bank öz syýasatyny töwekgelçilik bilen bank girdejililiginiň arasyn
da amatly gatnaşyga gönükdirilmeli. Banklaryň girdejili işlemegi öz geze
ginde müşderileriň bank hyzmatlaryna bolan isleglerini öz wagtynda do
ly derejede, ýokary hilli kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär. Eger-de
banklar müşderileriň kanuny isleglerini kanagatlandyryp bilmeseler, onda
olar amatly şertnamalary ýitirýärler, olaryň bäsleşige ukyplylygy peselýär,
ahyrky netijede bolsa bazar gatnaşyklary şertinde banklaryň batmagyna
getirýär.
Türkmenistanyň täjirçilik banklarynyň tölege ukyplylygyny üpjün et
mekde Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan kesgitlenilýän ykdysa
dy kadalaryň berjaý edilmegi hökmandyr.
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Banklaryň maliýe netijeliligini häsiýetlendirýän görkezijileriň biri bo
lup peýda çykyş edýär. Şonuň üçin hem bu görkezijiniň hemme taraplaýyn
seljerilmegi we degişli netije çykarylmagy esasy talaplaryň biridir. Bu ýer
de mukdar görkezijilerine däl-de, hil görkezijilerine artykmaçlyk berme
li. Banklaryň gazanýan peýdalary esasan bank hyzmatlarynyň geriminiň
giňelmeginiň, bank amallarynyň hiliniň ýokarlanmagynyň, banklaryň öz
müşderilerine täze amallaryň we amallarynyň görnüşlerini hödürlemegiň
hasabyna üpjün edilmeli. Şeýlelikde, banklar hemişe gözlegde bolmaly we
dolandyrmaklygyň iň kämil, amatly görnüşini saýlap almaly.
Banklaryň durnuklylygyny üpjün etmekde aýratyn orun häzirki zaman
menejmentiniň we marketinginiň tärlerini ulanmaklyga degişlidir.
Bank menejmenti diýilip bank işiniň dürli ugurlar boýunça: goýumla
ry, karzlary, hasaplaşyk-kassa amallaryny, likwidliligi, bankyň girdejisini,
hünärmenleri we onuň işiniň töwekgelçiligini dolandyrylmagyna düşünil
ýär. Her bir bank üçin onuň öňde goýýan maksady aýdyň bolmaly.
Banklaryň strategiki ugry bilen bir hatarda, bank işiniň üstünligi kes
gitlenende menejmentiň hiline we derejesine, onuň marketing işjeňligine
aýratyn üns bermeli. Günbatar ýurtlarynyň tejribesine ser salanyňda olaryň
işlerindäki hil taýdan ýokary ösüşleri menejmentiň we marketingiň talaba
laýyk ýola goýulmagynyň hasabyna gazanylýar. Şol sebäpli biziň täjirçi
lik banklarymyza dünýäniň ösen ýurtlarynyň bu meselede öňdebaryjy tej
ribelerini öwrenip öz iş tejribelerinde ulanmaklygy maslahat berilýär. Bank
hyzmatlarynyň bazaryny öwrenmeklik we iň amatlylaryny saýlap almaklyk
we müşderilere hödürlemeklik banklaryň maliýe netijeliligini ýokarlandyr
maga ähli amatlyklary döreder.
Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň bazar gatnaşyklaryna has ynamly
geçmegi we eýeçiligiň dürli görnüşleriniň peýda bolmagy bilen, telekeçilik
işjeňliginiň ýokarlanmagy bank ulgamynyň işini düýbünden täze derejä çy
karýar. Banklar öz işlerini maliýe bazarynyň ösmegine, telekeçilere zerur
bolan ähli amatlyklary döretmäge, ilatyň halal baýamaklaryna gönükdir
melidirler.
Ýurdumyzyň bank ulgamy tarapyndan amala aşyrylýan köp ugurly sy
ýasatyň esasylarynyň biri bolup ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçilme
gi bank hyzmatlaryny täze derejä çykarmaga mümkinçilik berýär. Şunluk
da täze müşderiler çekilýär we olara hyzmat etmek üçin harajatlar peselýär.
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Şeýle hyzmatlaryň biri hökmünde distansion (menzilara) bank hyzmaty
çykyş edýär. Menzilara bank hyzmaty – bu müşderilere banka gelmezden
bank amallaryny amala aşyrmak mümkinçiligi bermekdir.
Distansion bank hyzmatynyň ýerine ýetiriş usullarynyň nukdaýnaza
ryndan şu görnüşlerini belläp bolýar:
- internet bank – internet ulgamynyň üsti bilen bank kart tölegleriniň
esasynda menzilara hyzmatlaryny ýerine ýetirmek;
- mobil-bank – internet ulgamynda bank tarapyndan taýýarlanylan ýö
rite ykjam goşundysynyň üsti bilen menzilara bank hyzmatynyň ýerine ýe
tirmek;
Häzirki wagtda menzilara bank hyzmatlary dünýäde giňden ýaýran
hem-de isleg bildirilýän görnüşi bu «internet bank» hyzmatydyr.
Dünýä tejribesiniň iň öňdebaryjy usullaryny we innowasion tehnologi
ýalaryny bank önümçiligine giňden ornaşdyrmak bank syýasatynyň esasy
ugurlarynyň biri bolmalydyr. Bu tejribäniň iş ýüzünde amala aşyrylmagy
nyň zerurlygy Türkmenistanyň banklarynyň dünýä maliýe ulgamyna in
tegrasiýasynyň zerurlygyndan we daşary ýurt banklarynyň Türkmenistanda
işlemäge isleg bildirýändiginden ybaratdyr.
Ykdysadyýetiň hususy bölegini ösdürmek boýunça maýa goýum tas
lamalaryny durmuşa geçirmekde hem oňyn netijeler gazanylýar. Ýew
ropanyň ösüş we täzeleniş banky kiçi we orta telekeçiligi ösdürmeklige
ýardam berýär.
Ýurdumyzyň bank syýasatyny yzygiderli kämilleşdirmek we ony
halkara derejesine ýetirmek köp babatda banklarda işleýän hünärmenle
riň hünär başarnygyna baglydyr. Bu ugurdan hormatly Prezidentimiziň
görkezmelerinden ugur alnyp köp işler geçirilýär. Olaryň hatarynda bank
da işleýän hünärmenleriniň bilim derejelerini ýokarlandyrmak maksady
bilen ýurduň içinde we daşary ýurtlarda gysga möhletli okuwlaryň gural
magy, ykdysadçylary taýýarlaýan ýokary okuw mekdepleriniň okuw me
ýilnamalaryna we maksatnamalaryna düýpli özgertmeleriň girizilmegi,
täze okuw dersleriniň we täze hünärleriň açylmagyny görkezmek bolar.
Bularyň hemmesi ýurdumyzyň ykdysady ulgamynda işlejek hünärmenle
riň bilim derejeleriniň halkara talaplaryna laýyk gelmegine we ýurdumy
zyň ykdysadyýetini mundan beýläk hem gülledip ösdürmäge öz mynasyp
goşandyny goşar.
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Hormatly Prezidentimiziň milli ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçir
mek babatdaky anyk, çuňňur oýlanyşykly we ylmy taýdan esaslandyrylan
strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi diňe bir ýurdumyzyň esasy ykdysady
görkezijileriniň ösüş depginlerini ep-esli ýokarlandyrmaga ýardam etmek
bilen çäklenmän, eýsem milli ykdysadyýeti hil taýdan täze derejelere çy
karmaga mümkinçilik berer.
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M. Hojamedowa,
Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady
orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy
SENAGATDAKY TEHNOLOGIK ÖWRÜLIŞIK
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ykdysa
dyýet barada:
«Sanly ykdysadyýeti döretmezden, döwletimiziň ösüşini göz öňüne
getirmek asla mümkin däldir. Şoňa görä-de, bütin dünýäde sanly ykdy
sadyýet innowasiýalary öňe sürmegiň, bäsleşige ukyplylygy we ykdysa
dy ösüşiň ýokary depginlerini üpjün etmegiň möhüm şertine öwrüldi. Bu
ugur ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda täze wezipeleri öňde goýýar. Şeýle
hem durmuş-ykdysady meseleleri çözmäge bütinleý täzeçe çemeleşmegiň
zerurdygyny görkezýär. Şoňa görä-de, birinjiden, biz ýurdumyzyň ykdy
sadyýetine sanly ulgamy ornaşdyrmaga döwletimiziň durnukly ösüşiniň
möhüm esasy hökmünde garamalydyrys. Döwlet dolandyryş ulgamyny,
ykdysadyýetimizi, tutuş jemgyýetimizi ösdürmek üçin binýatlyk esas hök
münde baha bermelidiris. Ikinjiden bolsa, dünýäde fiziki, sanly we biologik
häsiýetli tehnologiýalaryň utgaşmagyny aňladýan «dördünji senagat rewol
ýusiýasy» eýýäm ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we durmuş ulgamlaryna
öz täsirini ýetirip başlaýar. Şoňa laýyklykda, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň
pudaklaryny ösdürmegiň täze maksatnamasyny işläp taýýarlamaga ileri tu
tulýan wezipe hökmünde garamalydyrys» diýýär. Bu gymmatly sözlerden
ugur alyp dördünji senagat rewolýusiýasy barada gürrüňe başlamazdan öň
geliň öňki senagat rewolýusiýalary barada durup geçeliň.
Tehnologiýalar bu özgertmäni amala aşyrmaga mümkinçilik berýän
usuldyr.
Senagatyň düýpli öwrülişiginiň görnüşleri:
- standartlaşdyrmak;
- mehanizasiýalaşdyrmak;
- konweýer;
- akylly önümçilik.
Standartlaşdyryş bu önümçilikde menzeş, biri-biriniň deregini tutyan
komponentleriň ulanylmagydyr.
Mehanizasiýalaşdyrmak bu el zähmetiniň ýerine maşynlaryň we me
hanizmleriň ulanylmagydyr.
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Önümçilikde standartlaşdyrmagy, ýagny standart özara çalşylýan bö
lekleri peýdalanmagy, ilkinji bolup süýümiň bölünip aýrylmagyny oýlap
tapan E.Uitni ulanypdyr diyip hasap edilýär. Standart bölekleriň peýdala
nylmagy önümçilik harajatlaryny ep-esli azaldypdyr.
Standartlaşdyrmak Konsepsiýasy hünär derejesini talap etmeýän ýa-da
az talap edýän zähmeti peýdalanmak üçin täze ýollary açmak bilen, ýöri
teleşmegiň has hem çuňlaşmagyna getirdi. Biziň jemgyýetimiziň aýrylmaz
bölegine öwrülen köpçülikleýin önümçilik Konsepsiýasy hem şoňa esas
lanýar. Şu günki günde haýsydyr bir derejede standartlaşdyrylmadyk önü
mi tapmak kyndyr. Standartlaşdyrmak we mehanizasiýalaşdyrmak, ýag
ny adamlaryň ýerine maşynlary peýdalanmak biziň döwrümizde diňe bir
önümçilik ulgamynda däl, eýsem hyzmat ediş ulgamynda hem duş gelýär.
XX asyryň başynda awtoulag senagatynyň ýaňy emele gelýän maha
lynda standartlaşdyrmak we mehanizasiýalaşdyrmak hemme ýerde ýaýrap
dyr. Ilkibaşda işçi täze bölekleriň goşulyşyna görä bir iş ýerinden beýleki iş
ýerine geçmek bilen, ýasalýan maşyn bilen bilelikde ähli tehnologik prose
siň üstünden geçmeli bolýardy. 1913-nji yylyň awgust aýynda Genri Ford
ýygnalýan awtoulagy konweýer lentasy boýunça geçirmek, işgärleri bolsa
anyk ýerlerine berkitmek pikirini teklip etdi. Işçiler indi ondan-oňa geçmek
üçin wagt ýitirmeýärdiler, Forduň Model T kysymly awtoulagynyň ýygna
lyan wagty bolsa göz-görtele azaldy. Konweýer usuly ulanylmazyndan öň
awtoulag lomaý söwdagärlere ortaça 2100 amerikan dollaryndan satylan
bolsa, onda 1918-nji ýylda Model T kysymly awtoulag bölek satuw söwda
synda 290 amerikan dollaryna durýardy.
Häzirki wagtda konweýerler iş ýüzünde ähli ýerde, hatda çylşyrym
ly önümleri çykarmak üçin hem ulanylýar. Olaryň artykmaçlyklaryndan
mümkin boldugyça peýdalanmak üçin adamlar tarapyndan ýerine ýetirilýän
wezipeler has inçe ugurlar boýunça ýöriteleşdirilýär, kähalatda konweýeriň
işçisi her gün şol bir komponentde ýa-da bölekde birnäçe nurbatlary towla
mak bilen meşgullanýar. Standartlaşdyrmak, mehanizasiýalaşdyrmak, kon
weýerler we awtomatizasiýalaşdyrmak diňe bir wezipeleriň häsiýetine däl,
eýsem tutuş dolandyryşa hem örän güýçli täsir etdi. Şu çäreleriň we soňky
täzelikleriň netijesinde tehnologiýalar we wezipeler guramaçylyk taýdan
netijeliligiň esasy faktorlaryna öwrüldi.
Awtomatizasiýalaşdyrmakdan soňra 2011-nji ýylda köpçülikleýin
önümçiligi kiberfiziki ulgam arkaly öndürmegiň bäsdeşlige ukyplylygy
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ýokarlandyrjakdygyny çaklamak bilen nemes alymlary, telekeçileri, syýa
satçylary öz ideýalaryny öňe sürdiler. «Dördünji senagat rewolýusiýasy»
önümçilik prossesine düýpgöter özgerişleri girizer. Bu rewolýusiýa biziň
göz öňümizde boup geçýär, ol esasan ýaşaýyşyň hiline täsir edýär. Onuň
esasy elementleriniň biri bolup maglumatlaryň internet tory arkaly geçiril
megidir. Bu rewolýusiýa eýýam birnäçe ugurlarda peýdalanyp başlandy.
Olara önümçilikde awtonom robotlar, oba hojalykda dronlar we sensorlar,
telekeçilikde sanly-ekizler mysal bolup biler. Ykdysadyýetde çylşyrym
ly çözgütleri netijeli kabul etmekde uly möçberde maglumat bilen iş alyp
barýan bank ulgamynyň, ýuridik ulgamynyň, ätiýaçlandyryşyň, buhgalter
hasabynyň, dolandyryşyň, audityň, saglygyň, bilimiň we logistikanyň ös
megine, resurslaryň rasional-oýlanyşykly peýdalanylmagyna getirer. Yk
dysadyýetiň çaklanmagy açyk aýdyň, ösüşi bolsa ulgamlaýyn we çalt bolar.
Dünýä näçe sanly ulgamlaşsa, şonça-da onuň ykdysadyýeti açyk aýdyň bo
lar we ony gözegçilik edip dolandyrmak amatly bolar. Sanly ulgama geç
meklik käbir hünärleriň ýitip, ýerine täze hünärleriň gelmegine getirer. My
sal üçin, birinji we ikinji senagat rewolýusiýasyndan soň burlak (gämini
tanap bilen akymyň garşysyna tarap dartýan işçi), paýtunçy, arabaçy, turba
arassalaýjy, buz taýýarlaýjy, suw çekiji, hasaplaýjy işgär, stenografiýa ýaz
gysy boýunça hünärmen, maşinist ýaly hünärleriň ýitip gitmegini görkez
mek bolar.
Täze emele gelen hünärler: maglumatlary bellik ediji, SCRUM-ussa,
Product owner, UX/UI dizaýner, Data scientist, bioinformatik, biofarma
kolog, neýropsiholog, 3D-neşiriň inženeri ýaly hünärler mysal bolup biler.
Jemgyýetçilik durmuşyna sanly ulgamyň ornaşmagy bilen onsuz ýa
şaýşy göz öňüne getirmek kyn bolar. Sebäbi ol alyslary ýakynlaşdyryp,
amallary tizleşdirip, dürli amatlyklary döredip, wagtymyzy tygşytlar. Bu
ulgam arkaly öýjükli aragatnaşygyň, gaz, elektrik energiýa, suw we jema
gat hojalygynyň töleglerini, ipoteka karzlaryny töläp, uçar, demirýol ulagy,
uzagara awtobus gatnawlaryň peteklerini satyn alyp, onlaýn söwda edip we
gerekli hünärler boýunça sapaklary öýlerinden çykman peýdalanyp bilerler.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy
bilen «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür
megiň Konsepsiýasy» kabul edildi. Bu Konsepsiýa 3 tapgyrdan ybarat bo
lup, her tapgyryň öz wezipeleri bar. Bu Konsepsiýa maglumat-aragatnaşyk
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tehnologiýalary ulgamynyň häzirki ýagdaýyny konsepsiýanyň maksadyny,
wezipelerini, ony amala aşyrmagyň ugurlaryny, gurallaryny, maliýe taýdan
üpjünçiligini we garaşylýan netijeleri özünde jemleýär.
Ähli pudaklarda sanly ykdysadyýete geçmegiň çäklerinde, ykdysady
amallary, edilýän hyzmatlaryň töleglerini sanlaşdyrmak, sanly bilim, sanly
marketing, sanly bank, sanly täjirçilik, sanly aragatnaşyk, sanly saglygy go
raýyş ulgamlaryny ornaşdyrmak, elektron hat dolanyşygyny ýola goýmak
ýaly möhüm ähmiýetli işler durmuşa geçirilip, bu ugurda ökde hünärmen
leri taýýarlamakda uly tagallalar edilýär.
Ykjam telefonlar, kompýuterler, internet ösüşler we ilerlemeler zama
namyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Häzirki wagtda ýurdumyzda innowa
siýalaryň işjeň ornaşdyrylmagy netijesinde sanly teleýaýlymlar alnyp gör
kezilýär, optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlary ösdürilýär, ýokary tizlikli
internet-aragatnaşygyň elýeterliligi üpjün edilýär.
Milli ykdysadyýetimiziň sanly ulgama geçmegi, sanly ykdysadyýet
Konsepsiýasynyň iş ýüzünde amal edilmegi, ýurdumyzyň halk hojalygyny
barha ösdürip, onuň innowasion häsiýete eýe bolmagyna şert döredýär. Şo
nuň bilen bir hatarda, işewürligi ýygjamlaşdyryp, maýa goýum işjeňligini
artdyrmaga, halkymyzyň sosial-durmuş ýagdaýyny gowulandyryp, döwlet
dolandyrylyşynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga, nagt däl hasaplaşyklary
ýaýbaňlandyryp, maliýe ulgamynda ilata edilýän hyzmatyň hiliniň halkara
sandartlaryna laýyk gelmegine ýardam berýär.
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H. Kasymow,
Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady
orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy
AZYK GARAŞSYZLYGYNY GAZANMAKDA
TELEKEÇILERIŇ TUTÝAN ORNY
Derwaýyslygy. Dünýä hojalygynyň globallaşýan şertlerinde ýurdu
myzda hususy işewürleri ösdürmekligiň häzirki zaman dinamikasyny öw
renmegiň wajyplygy we tejribe taýdan ähmiýetliligi bilen häsiýetlenýär.
Maksady. Dünýä ykdysadyýetiniň barha çalt ösýän we özgerýän döw
ründe milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny innowasion tehnologiýalar
bilen üpjün etmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan
önümleriň önümçiligini ýola goýmak we bäsdeşlige ukyply ýokary derejeli
önümleri öndürmek boýunça öňümizde durýan strategik wezipelere laýyk
lykda, ýurdumyzda hususy telekeçilige döwlet tarapyndan berilýän hema
ýat we goldawlary netijeli ulanmak boýunça maslahatlary işläp taýýarla
mak bolup durýar.
Obýekti. Durmuşa gönükdirilen bazar ykdysadyýeti şertlerinde milli
telekeçilerimiz tarapyndan ýurdumyzda alnyp barylýan işler çykyş edýär.
Predmeti. Döwlet we sebit derejesinde kiçi we orta telekeçiligiň ösü
şini üpjün etmäge gönükdirilen giň mümkinçilikleriň özara hereketleri
bolup durýar.
Häzirki wagtda azyk howpsuzlygy dünýäde global meseleleriň biri
bolmak bilen, ähli döwletler bilen bir hatarda biziň döwletimiz hem bu
meseläni çözmeklige işjeň goşulyşýar. Garaşsyzlygyny gazanan her bir
döwlet, ilkinji nobatda, azyk howpsuzlygyny berjaý edýär. Şol meseläni
amala aşyrmak üçin ylmyň we tehnikanyň gazanan üstünliklerine daýa
nyp, tebigy şertlerden, ykdysady we durmuş mümkinçiliklerinden doly
peýdalanyp, oba hojalyk işlerini guramaklyga köp zat bagly bolýar. Şo
nuň içinde wajyp meseleleriň biri, ekilýän ekinleriň hasyllylygyny artdyr
mak, ýylda ekilýän ýerlerden 2–3 gezek hasyl almak, olaryň öndürilişini
ýokarlandyrmak, döwletimiziň ilatyny azyk önümleri bilen doly üpjün
etmek, ösüp barýan azyk, ýeňil senagat pudaklaryny gerekli oba hojalyk
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çig mallary bilen kanagatlandyrmak, taýýar önümleri daşary döwletlere
çykarmak bolup durýar.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç, Saparmyrat Türkmenbaşy etrapla
rynda ekilýän we ekilmeýän ýerleriň belli bir bölegi şorlaşan hasaplanýar.
Şol sebäpli ol ýerlerde güýz we gyş aýlary ýuwuş suwuny tutup, ýaz aýlary
şaly we ot-iýmlik (arpa, mekgejöwen) ekinleri ekmeklik maksada laýyk
dyr. Bu etraplarda suwuň azdygyny nazarda tutup, şaly atyzlarynda ulany
lan suwy, golaýynda ekilen ekinleri suwarmak üçin ikilenç peýdalanmak
arkaly suwaryş suwuny tygşytlap bolar. Gowaça hasylynyň bu etraplarda
giç ýetişýänliginiň ilkinji sebäbi günorta welaýatlara garanyňda ýaz pasly
20–30 gün giç gelýär. Bu döwrüň dowamlylygy we ýylylyk bilen üpjünçili
gi ösümlikleriň ösmegini, hasyl bermek mümkinçiligini kesgitleýär. +10°-dan ýokary geçýän gije-gündizlik temperatura 3–7-nji aprele, güýzki geçişi
18–20-nji oktýabra dogry gelýär. Welaýatda ýaz paslynda 16-njy aprelden
ir ekilen gowaçany sowuk urma howpy bolýar. Aprel aýynyň aýagyna çenli
çygly salkyn howa agdyklyk eden ýyllary toprak gyzyp ýetişmän, gowaça
gögerip bilmän, onuň çigidiniň çüýreýän wagtlary hem bolýar. Şonuň üçin
gowaçany 2–3 gezek gaýtalap ekmeli bolanda, onuň ekilýän wagty maý
aýynyň ortalaryna çenli barýar. Güýz aýlary Köneürgençde oktýabryň 10–
16-sy aralygynda ekinleri sowuk urýar. Onuň hasyly doly bişip ýetişmeýär,
atlary agzalan etraplarda däneli (bugdaý, şaly, dary, jöwen, mekgejöwen)
we tehniki ekinler (gant şugundyry, günebakar, künji), miweli agaçlar (erik,
alma, şetdaly, garaly, armyt, üzüm) ekilse talaba laýykdyr, welaýatyň etrap
larynda miweçiligi ösdürmeklige tebigy şertler doly mümkinçilik berýär.
Balkan welaýatynda ekerançylyga ýaramly ýerleriniň esasy bölegini
ýeňil we agyr toýunly topraklar tutýar. Bu topraklara köp möçberde çä
ge we ders garmasaň, ekin gögertmek kyn düşýär. Emma mehaniki düzü
mi agyr topraklary özleşdirmek köp ýyllaryň zähmetini talap edýär. Şonuň
üçin bu welaýatyň mehaniki düzümi ýeňil topraklaryndan maldarçylyk pu
daklaryna kömek bolar ýaly däneli, ot-iýmlik, gök önüm, bakja ekinlerine
üns berilse ýerine düşer. Welaýatda bu ekinleri ekmekligi köpçülikleýin ýo
la goýup bolsa, şäherçeleriň we şäherleriň ilatyny gök we bakja önümleri
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bilen doly üpjün edip, ol önümleri goňşy döwletlere hem çykarmak müm
kinçiligi dörär.
Lebap we Mary welaýatlarynyň ekin meýdanlaryna we çöllük ýerleri
ne iýun-awgust aýlarynda Owganystanyň demirgazygyndaky çöllük ýerle
rinden gyzgyn «Owgan ýeli» öwüsýär. Bu ýel ähli ekinlere ýaramaz täsir
edýär. Suwarylan gowaça meýdanlaryny çalt taba getirýär, olary gijelerine
suwarmaly bolýar, miweli agaçlaryň miwelerine zyýan ýetirýär. Bu ýel
lerden ekinleriň we miweli agaçlaryň ekin meýdanlarynyň aralarynda we
daşky zolaklarynda tokaý zolaklary döredip, ýellerden goranyp bolýar. To
kaý zolaklarynyň ýele taraplaryna has ýokary ösýän, gurakçylyga, şorlaşan
topraklara çydamly: glediçiýa, maklýura, aýlant, tut, türkmen arçasy, igde,
toraňly; ygal tarapyna miweli agaçlary ekilse has hem oňat bolýar.
Görnüşi ýaly, welaýatlaryň ykdysady düzüminde ýerli tebigy serişde
leriň birmeňzeş däldigi, geografik i hem-de beýleki obýektiw ýagdaýlar se
bäpli tapawut bar. Şonuň üçin hem sebitleriň ykdysadyýetleriniň biri-biri
niň üstüni doldurmagynyň netijeliligini döretmäge aýratyn orun berilýär,
munuň özi olaryň önümçilik we hojalyk düzümleriniň goşulyşmagy, ha
rytlaryň we önümleriň alyşmagy üçin täze mümkinçilikleri açýar, döwleti
miziň ep-esli serişdelerini tygşytlamaga ýardam berýär, olar çäkleri, adam
maýasyny ösdürmegi goldamaga gönükdirilýär. Şonda uly we kiçi şäher
lerde we obalarda ýaşaýan adamlar üçin ýaşaýyş-durmuş şertleriniň bir bi
tewi ölçeglerini kemala getirmek milli maksatnamalaryň möhüm wezipesi
bolup durýar.
Dogry, oba hojalyk önümlerini öndürmeklik beýleki pudaklara (gur
luşyk, hyzmatlar, söwda we ş.m) sereden-de köp zähmeti we uzak wagty
talap edýär. Telekeçilerimiziň bu ugurda iş alyp barmaklary üçin, ýurdu
myzda oňaýly şertler dörediler.
Ýurdumyz dünýä ykdysady giňişliginde iň bir işjeň gatnaşyjy hök
münde azyk howpsuzlyk meselesiniň çözülmegine öz saldamly goşandyny
goşýar we dünýäniň iri halkara guramalarynda çykyş edip öz tekliplerini
yzygiderli hödürleýär. Bazarlarymyzda harytlaryň bolçulygynyň we olaryň
elýeterli nyrhlarda saklanylmagy üçin ýurdumyz içerki bahalaryň emele
600

gelmegine öz täsirini ýetirip, esasy harytlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň
elýeterliligini üpjün edýär. Bu bolsa döwletimiziň ykdysady garaşsyzlygy
ny, ilatyň azyk önümlerine bolan isleglerini ýeterlik derejede kanagatlan
dyrmak we bu ugurda bar bolan mümkinçilikleri doly peýdalanmak, şeý
le-de önümçilige öňdebaryjy tehnologiýalary netijeli ornaşdyrmak bilen
berkidilýär.
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D. Mätkurbanow,
Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady
orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy
INNOWASION TEHNOLOGIÝALARYNYŇ
GIŇ MÜMKINÇILIKLERI
Ýaşaýşymyzy sanly ulgamsyz göz öňüne getirmek kyn. Tok, suw, ho
wa ýaly juda zerur bolup, alyslary ýakynlaşdyryp, amallary tizleşdirýär,
dürli amatlyklary döredip, wagtymyzy tygşytlaýar. Sanly ulgamy ösdürip,
ähli pudaklarda giňişleýin ornaşdyrmak döwlet syýasatynyň ileri tutylýan
ugurlarynyň biridir. Bu ulgam arkaly öýjükli aragatnaşygyň, gaz, tok, suw
we jemagat hojalygynyň töleglerini, ipoteka karzlaryny töläp, uçar, otly,
uzagara awtobus gatnawlaryň peteklerini, onlaýn marketleriň harytlaryny
öýümizden çykman satyn alyp bilýäris.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda milli ykdysady
ýetimizi has-da döwrebaplaşdyryp, diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek,
ýurdumyzyň ähli pudaklarynda ylmyň soňky gazananlaryny, innowasion
tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça uly işler amala aşyrylýar. Innowa
sion ykdysadyýeti kemala getirip, sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden giň
den peýdalanmaklyga döwlet derejesinde aýratyn üns berilýär we bu ugryň
kanunçylyk binýady hem barha kämilleşdirilýär. Innowasion bilim beriş
ugurlaryny we maglumat-tehnologiýalaryny özleşdirýän mugallymlaryň
hünäri yzygiderli ýokarlandyrylýar. Ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtlaryň
okuw mekdepleriniň arasynda bilim maksatly halkara gatnaşyklar ösdü
rilýär. Türkmenistan tarapyndan Ýewropanyň, Aziýanyň, Amerikanyň ab
raýly ylym we bilim merkezlerinde türkmen talyplarynyň sanynyň ep-esli
artmagynyň gazanylandygyny ýatlatmak hem ýerliklidir. Häzirki wagtda
bilim işgärleriniň öňünde iki sany wajyp mesele ör-boýuna galýar. bular,
birinjiden, bilimiň ähli basgançaklarynda sanlylaşdyrma bilen baglanyşyk
ly şu wagta çenli toplanylan tejribeleri çalt depginlerde ýaýratmakdan, ikin
jiden, häzirki bilim portallarynyň baý goruny okuw-terbiýeçilik işinde giň
den ulanmak bilen baglanyşykly (halkara we milli derejedäki) täze usuly
tejribeleri öwrenmegi işjeň dowam etdirmekden ybaratdyr, sebäbi şu wagta
çenli öwrenilenlerden başga-da, ýakyn geljek üçin öňde goýulan anyk we
zipeler bardyr. Şeýle wezipeler bilim ulgamynyň işgärleriniň öňünde goý
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lan bilim portaly, maglumat üpjünçiligi bilen baglanyşykly soraglar çözüle
ninden soňky bu ugurdaky öwrenilmäge we ýerine ýetirilmäge degişli täze
düşünjeleriň döreýändiginden gelip çykýar. Olar sanly bilimi ulanmagyň
usulyýet ulgamynyň taýýarlanyşyny we peýdalanyşyny kämilleşdirmek
däki alnyp barylmaly toplumlaýyn işleriň jemidir.Bilim ulgamyny sanly
laşdyrmak halkara tejribelerini ulanmak. Bu sanly ulgamdan peýdalanma
gyň usulyýet tarapyny kämilleşdirmegiň bir ugrudyr. Dürli ýurtlarda bilim
portalynyň gurluşy barada usuly edebiýatlarda ýerleşdirilýän maglumatlara
esaslanyp, bu portalyň aşakdaky ýaly, ilkibaşdaky sada gurluşynyň teklip
edilýändigini görkezip bolar. Bilim portalynda peýdalanmak okatmaga bo
lan usuly çemeleşmelere-de oňyn täsir edýär:
• bilim berlişiniň interaktiw, oýlap tapyş, öňünden meýilleşdirilen
(proýektiw) usullaryndan peýdalanmaga;
• okuw işinde ýüze çykýan meselelere döredijilikli çemeleşmek bilen,
bilim bermekde täze usuly ukyby ýüze çykarmaga, adaty däl ýagdaýlarda
ýüze çykýan meseleleri oňyn çözmäge.
Maglumat-aragatnaşyk we uzak aralykdan okatmagyň tehnologiýala
ryny bilim işini alyp barmagyň kömekçi guraly hökmünde ulanmaga müm
kinçilik berýär. Häzirki wagtda bilim hyzmatdaşlygy ýola goýlan ýurtlaryň
ýokary okuw mekdepleri, abraýly ylym-bilim merkezleri bilen uzak ara
lykdan guralýan okuw işleri (mugallymlaryň dürli derslere, olar boýunça
guralýan okuw sapaklaryna, sapaklaryň seljermesine, sapaklara baha ber
mäge çemeleşmelerine, wideoşekilli bilim maslahatlaryna gatnaşmaklary
na we beýlekilere sanlylaşdyrmak arkaly alýan mümkinçilikleri babatdaky
köp sanly tejribeleri) munuň aydyň mysallarydyr. Hormatly Prezidentimiz
häzirki zaman türkmen ýaşlarynyň çuňňur bilim, asylly terbiýe almaklary,
giň gözýetimli, ahlak taýdan arassa, zähmet çekmäge höwesek, edepli-ek
ramly, belent adamkärçilik sypatlaryny özünde jemleýän, il-halkyna ak ýü
rekden hyzmat ertjek, eziz Diýarymyzyň geljekki belent ösüşlerine şahsy
goşandyny goşmaga ukyply, watansöýüji ynsanlar bolup ýetişmekleri üçin
taýsyz tagallalary edýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň durmuş-ykdysady
strategiýasynda ýurdumyzyň düýpli maýa goýum syýasatyny kämilleşdir
mek, makroykdysady we maliýe durnuklylygyny saklamak, ykdysadyýetiň
pudaklarynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, ykdysadyýete da
şary ýurt göni maýa goýumlaryny uly möçberlerde çekmek, senagatda ösen
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tehnologiýalary we innowasiýalary ulanýan, dürli eýeçilik görnüşlerine da
ýanyp ösýän önümçilikleri döretmek, dolandyryşyň has kämil, bazar yk
dysadyýetiniň özgerýän şertlerine uýgunlaşan usullaryny ulanmak aýratyn
ähmýete eýedir. Alym Prezidentimiziň ylmy taýdan esaslandyrylan öňden
görüjilikli syýasatynyň we başlangyçlarynyň netijesinde, ykdysadyyetimi
ziň ähli ulgamlaгynda halkara standartlaryna laýyk gelýän täze innowasion
tehnologiýalary we maglumat-aragatnaşyk enjamlaryny yzygiderli ornaş
dyrmak işleri üstünlikli alnyp barylýar.
Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudak
laryna täze innowasion tehnologiýalary, şol sanda sanly tehnologiýalary
ornaşdyryp, elektron resminamalar dolanyşygyna hem-de elektron şahsy
ýetnamalar ulgamyna geçmek, bäsleşige ukyply sanly ykdysadyýeti, sazla
şykly işleýän elektron senagatyny döretmek, sanly aragatnaşyk babatynda
şäherleriň we obalaryň arasyndaky tapawudy aradan aýyrmak wezipelerini
öňe sürýär. Öňde goýlan bu wezipeler maglumat-aragatnaşyk, şol sanda In
ternet hyzmatlarynyň hiliniň we ygtybarlylygynyň ýokarlandyrylmagyny,
maglumat-aragatnaşyk üpjünçilik ulgamynyň ösdürilmegini, adamyň aňbilim mümkinçilikleriniň doly derejede ulanylmagyny talap edýär.
Sanly ykdysadyýet sanly maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň
peýdalanylmagyna esaslanýan ykdysady gatnaşyklaryň ulgamy bolmak bi
len, ol wagtyň we harajatlaryň tygşytlanylmagy bilen bir hatarda girdejile
riň täze çeşmelerini ýüze çykarmaga şert döredýär.
Sanly gurşawda harytlaryň we hyzmatlaryň ählumumy bazarlara des
sin çykmak we dünýäniň islendik ýerindäki sarp edijilere elýeterli bolmak
mümkinçiligi artýar. Harytlaryň we hyzmatlaryň göni aragatnaşyk ulga
mynda (onlaýn) hödürlenmegi olaryň gymmatynyň adaty ykdysadyýetdä
kiden pes bolmagyny şertlendirmek bilen, elýeterliligini ýokarlandyrýar.
Şeýlelikde, sanly ykdysadyýet tizlik, ýokary hil we amatlylyk babatynda
has netijeli köptaraplaýyn ähmiyete еýе bolýar.
Sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi ýurtda uzak möhletleýin ykdysady
ösüşi we ýokary öndürijiligi gazanmaga ýardam berýän netijeli ulgamlaryň
ornaşdyrylmagyna, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň hiliniň ýokarlanmagyna
we kämil görnüşleriniň ýola goýulmagyna, halkyň durmuş şertleriniň öz
gerdilmeginde tehnologiýalar bilen bagly töwekgelçilikleriň peselmegini
üpjün etmek bilen, Internet ulgamynyň mümkinçilikleriniň giňeldilmegine
ýardam berýär.
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Sanly ykdysadyýete geçmekde milli intellektual tehnologiýalar (IT)
ulgamyny ösdürmek, innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyny hö
weslendirmek hem-de bu ugurlarda halkara derejesinde hyzmatdaşlygyň
ýola goýulmagy aýratyn ähmiýete еýе bolýar. Jemgyýetiň ähli düzümleri
niň – döwletiň, hususy bölegiň, raýatlaryň we maglumat tehnologiýalary
bileleşikleriniň ählisiniň sanly ykdysadyýete çekilmegini üpjün etmek esa
sy talaplara öwrülýär. Munuň bilen bir hatarda, jemgyyetiň sanly gurşawa
bolan ynamynyň artmagyny gazanmakda maglumat we innowasion tehno
logiýalaryň maglumat howpsuzlygynyň üpjün edilmegi wajyp wezipeleriň
hatarynda kesgitlenýär.
Sanly ykdysadyýete tapgyrlaýyn geçmegiň çäklerinde maglumatlaryň
kiber howplara garşy goraglylygynyň üpjün edilmegine, şeýle hem düzüm
gurluşlarynyň ähli birlikleriniň, maliýe ulgamynyň we döwlet dolandyryşy
nyň durnuklylygynyň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Sanly yk
dysadyýete geçmegiň barşynda işewürligiň ýokary tehnologiýalaryň bazary
na çykmagyna täsir edýän dolandyryş, kanunçylyk we beýleki näsazlyklary
ýüze çykarmak üçin seljermeleri geçirmek hem-de olary aradan aýyrmak,
şeýle hem ýokary tehnologiýalaryň bazarynda bäsdeşlige ukyply taslamala
ryň maliýeleşdirilmeginde höweslendirmeleriň girizilmegi boýunça işleriň
geçirilmegi oňyn netijeleri berýär. Sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy
we ösdürilmegi esasy önümçilik-ykdysady işleriň ähli görnüşleriniň awto
matlaşdyrylmagyna we merkezleşdirilen tertipde dolandyrylmagyny üpjün
etmäge, şahsyýetleşdirilen önümçilik we sarp ediş bazarlarynyň ösdürilme
gine, ykdysady işiň subýektleriniň umumy netijeliliginiň ýokarlanmagyna,
maglumatlary alyşmagyň hasabyna bilimleriň kämilleşdirilmegine, ýokary
tehnologiýaly pudaklarda täze döwrebap iş orunlarynyň döredilmegine giň
mümkinçilikleri açýar. Ýaşlaryň dünýä ölçeglerine laýyk bilim almagynyň
hem-de Watanymyzyň ykdysady, syýasy, medeni durmuşyna mynasyp go
şant goşmagynyň, dünýäniň bilim-ylym ulgamynyň gazananlaryndan ha
barly, kämil hünärmenler bolup ýetişmeginiň möhüm şertleriniň biri-de
olaryn häzirki zaman maglumat tehnologiýalaryny hünär işinde işjeň hem-de netijeli ulanyp bilmegini gazanmakdan ybaratdyr. Ýurdumyzyň bilim
ulgamynyň häzirki ösüş tapgyrynda öňde durýan bu möhüm wezipe dün
ýäniň öňdebaryjy gazananlarynyň esasynda milli sanly bilim ulgamynyň
mundan beýläk ösdürilmegini, okatmagyň innowasion çemeleşmeleri bi
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len utgaşyklylykda maglumat-kommunikasiya tehnologiýalarynyň bilimiň
ähli basgançaklarynda giňden ornaşdyrylmagyny şertlendirýär. Hormatly
Prezidentimiziň dünýäniň sanly tehnologiýalar babatda öňdebaryjy gaza
nanlarynyň esasynda ýurdumyzyň bilim ulgamynyň döwrebaplaşdyrylma
gyny, ýurdumyzda her bir raýatyň ösen tehnologiýalardan bаş çykaryp bil
megini gazanmak maksady bilen, milli bilim ulgamynyň öňünde goýýan
giň möçberli wezipesi sanly bilimiň innowasion çemeleşmeleriniň, häzirki
zaman tehniki serişdeleriniň we ulgamlarynyň, maglumat gorlarynyň ula
nylyşynda, bilim işgärleriniň bu ugurda taýýarlygyny kämilleşdirmekde
düýpli özgertmeleri geçirmekden ybaratdyr. Sanly bilim ulgamyny ösdürmek bu ugurda tehnologiki täzeçilligi döretmegi we ýaýratmagy, bilim eda
ralarynyn tehnologiýa taýdan ösmeginiň çaltlandyrylmagyny, şeýle hem
bilimiň ähli derejeleri üçin zerur elektron maglumatlar gorunyň döredilme
gini we olara tor arkaly elýeterliligi üpjün etmegi göz öňünde tutýar. Türk
menistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy ýurdumyzda
sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň maksadyny, wezipelerini we esasy ugur
laryny kesgitleýär.
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A. Nurjanowa,
Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady
orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy
TÜRKMENISTANDA BANK HYZMATLARYNYŇ
GERIMINI GIŇELTMEKDE WE HILINI
KÄMILLEŞDIRMEKDE DÖWREBAP
USULLARyNY ORNAŞDYRMAK
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda bolup geç
ýän ykdysady reformalar bank hyzmatlarynyň ýokary depginlerde ösme
gini talap edýär. Çünki ösen daşary ýurt tejribelerinden belli bolşy ýaly
ykdysady gatnaşyklary ýokary derejede ösdürmegiň ilkinji ädimleri mali
ýe gatnaşyklaryny kämilleşdirmekden başlanýar. Maliýe gatnaşyklarynyň
özeninde bolsa ýurtdaky hereket edýän bank ulgamy durandyr. Ýurdumu
myzyň bank ulgamyny dünýäniň ösen halkara bank ulgamlaryna utgaşdyr
mak, döwrebap bank tehnologiýalaryny ulanmak we ýokary geçirijilikli te
lekommunikasion ulgamlarynyň ornaşdyrylmagy bilen bagly bolup durýar.
Bu meseleleriň üstünlikli çözülmegi aňsatlaşdyrylan täze bank hyzmat
larynyň girizilmegine şertleri döredýär. Bu işleriň guramaçysy höküminde
Türkmenistanyň Merkezi banky çykyş edýär. Bank hyzmatlaryny kämilleş
dirmekde ilkinji ädimler ýurdumyzda hereket edýän ähli banklaryň we ola
ryň şahamçalarynyň arasynda ýokary hilli aragatnaşygy üpjün edýän opti
ki-süýüm kabel geçirijisiniň gurnalmagyndan başlandy. Aragatnaşykda bu
geçirjiniň ulanylmagy bank işini ýeňilleşdirýän, ýerine ýetirilýän hyzmatla
ryň hilini ýokarlandyrmaga we täze bank hyzmatlaryny girizmäge ýardam
berýän, ýeke-täk ülňüde kabul edilen bank amaly kopýuter programmala
rynyň girizilmegine mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň bank
ulgamynda «online» elektron aragatnaşygynyň gurnalmagy bilen müşderiserwer tilsimatyna esaslanýan 2ORACLE» maglumatlar binýadyna salgy
lanyp işleýän «COLVIR» bank kompýuter maksatnamasyna geçmek işleri
tapgyrlaýyn dowam etdirilýär. Bu bank programma toplumy bank işiniň
ähli ugurlaryny – hasaplaşyk, karz, kassa, halkara hasaplaşyk, bank işiniň
seljermesi, býujet, zähmet haklarynyň hasabyny ýöretmek, hojalyk çykda
jylarynyň hasabyny ýöretmek ýaly işlerini awtomatlaşdyrmaga we ýeňil
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leşdirmäge mümkinçilik döredýär. Bank işleriniň gerimini giňeltmekde we
hilini kämilleşdirmekde milli töleg ulgamyna Plastik kart ulgamyny ornaş
dyrmak möhüm ähmiýetli çäre bolup durdy. Plastik kart ulgamy nagt däl
hasaplaşyklary ösdürmekde, netijede döwletimiziň nagt pullaryň hereketi
ni guramak bilen bagly çykdajylarynyň ep-esli azalmagynda, puluň hüm
metsizlenmesine garşy durnuklylygyň ýokarlanmagynda ähmiýeti uludyr.
Plastik kart ulgamynyň ornaşdyrylmagynyň ilkinji ädimleri Türkmenista
nyň Merkezi bankynda «Prosessing» maglumatlar merkeziniň programma
üpjünçiliginiň çalşylmagyndan, banklarda we beýleki jemgyýetçilik ýer
lerinde bankomatlaryň we töleg terminallarnyň ornaşdyrylmagyndan baş
landy. Ilki günler bankomatlardan diňe zähmet haky töleglerini geçirmek
mümkin bolan bolsa, bu günki gün gündelik durmuşymyzda ulanylýan ha
saplaşyklary bankomatlaryň ýa-da töleg terminallarynyň bar ýerinde ýerine
ýetirmek mümkinçiligi döredi. Bellemeli ýeri hem geljekde dürli görnüşli
tölegleri diňe bankomatlaryň ýa-da töleg terminallarynyň üsti bilen dälde
hatda öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň üsti arkaly el telefonlaryndan hem
ýerine ýetirmek mümkinçiligini döredýänligindedir.
Şu günki günde bankomatlar aşakdaky sanawda getirilen hasapla
şyk amallaryny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär:
• zähmet haklarynyň berilmegi,
• nepaga we kömek pullarynyň berilmegi,
• «Altyn Asyr» öýjükli aragatnaşyk hyzmatlary üçin tölegleri geçirmek,
• ýerli telefon hyzmatlary üçin tölegleri geçirmek,
• jemagat hojalyk hyzmatlary üçin tölegleri geçirmek,
• elektro energiýa üçin tölegleri geçirmek
• gümrükhana hyzmatlary üçin tölegler,
• howa we demirýol gatnawyndaky tölegler,
• ýangyç bekedindäki tölegler,
• söwda amallaryndaky tölegler we beýleki birnäçe tölegler.
Görnüşi ýaly ýurdumyzda alnyp barylýan pul-karz syýasatynyň ýzygi
derli döwrebaplaşdyrylmagy diňe bir puluň hem karzyň ykdysadyýete tä
sirini güýçlendirmek bilen çäklenmän, eýsem bank ulgamynyň işini kämil
leşdirmäge we netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Puluň
kömegi bilen pudaklaryň we edara-kärhanalaryň, guramalaryň maliýe neti
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jeliligini kesgitlemek, daşary ýurtlar bilen amatly söwda-ykdysady aragat
naşyklaryny ýola goýmak, täjirçilk banklaryň halkdan goýumlary çekmek
we ilatyň girdejilerini artdyrmak işleri hem amala aşyrylýar.
Bazar gatnaşyklarynda täjirçilik banklaryň edara görnüşli we şahsy ta
raplara, edara görnüşili tarapy döretmeýän telekeçilere – müşderilere ýe
rine ýetirýän nagt däl hasaplaşyklar boýunça hyzmatynyň ähmiýeti örän
uludyr. Bu hyzmaty ösdürmegiň we kämilleşdirmegiň maksady, nagt pul
dolanyşygynyň mukdaryny kemeltmekden we geçirilýän hasaplaşyklary
çaltlandyrmakdan ybaratdyr. Munuň birnäçe bähbitli taraplary bardyr.
Geljekde Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011–2030-njy
ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda plastik kart ulgamyny halk hojalygy
nyň ähli hasaplaşyklarynda ulanmak göz öňünde tutulýar.
Häzirki wagtda biziň ýurdumyzda «Altyn Asyr» we «Millikart» ýaly
plastik kart ulgamlary hereket edýär. Bu kart ulgamlarynda hasaplaşyklar
müşderiniň adyna açylan esasy hasaplaryň serişdeleriniň hasabyna amala
aşyrylýar.
Emma, bu plastik kart ulgamlarynyň «Karz» hasaplaryny we «Depo
zit» hasaplaryny ulanmaga hem mümkinçilikleri bardyr. Bu ugurda degişli
çäreler durmuşa geçirmeklik bilen onuň ýakyn günlerde ulanyşa girmegine
garaşylýar. Bu bolsa owerdraft karzlarynyň ýa-da şoňa meňzeş ýeňil usulda
berilýän karzlaryň köpçülikleýin ulanylmagyna şertler döredýär.
Banklaryň «SWIFT», «WESTERN UNION» telekommunikasion ma
liýe, halkara hasaplaşyk ulgamlaryna birikmegi halkara walýuta we karz
bazarlarynda amallary geçirmegi ýeňilleşdirýär, hyzmat edýän müşderile
rine halkara nagt pul geçirmeleri we import-eksport amallary bilen bagly
hasaplaşyklary tiz we ýeňil geçirip bermäge şertleri döredýär.
Ýurdumyzyň banklarynda karz alýan müşderilere gysga wagtda ýoka
ry hilli hyzmatlar etmek ugrunda hem birnäçe işler alnyp barylýar. Türk
menistanyň Merkezi bankynda, karzyň taryhynyň maglumatlaryny aw
tomatizirlenen ulgamda işläp taýýarlamak boýunça «Karz registri» atly
programma üpjünçiligi döredildi. Bu programma önümi banklary her bir
karz alyjy müşderileri baradaky anyk maglumatlar bilen üpjün edýär. Bu
bolsa bank işgärlerine karz serişdelerini goýbermek boýunça dogry we oý
lanyşykly karara gelmek üçin esas döredýär.
39. Sargyt № 2692
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Täze bank önümleriniň durmuşa geçirilmegi we olaryň geriminiň gi
ňeldilmegi nagt däl hasaplaşyklaryň ösdürilmegine, pul serişdeleriň do
lanyşygynyň çaltlandyrylmagyna, söwda we hyzmatlar babatda olaryň
hasabynyň ýöredilişine we ykdysady gatnaşyklaryň netijesi bolup durýan
ençeme beýleki amallaryň dolanyşygyna gözegçiligi kämilleşdirmäge
ýardam berer.
Bu işleriň amala aşyrylmagy we durmuşa geçirilmegi, ýurdumyzyň
maliýe taýdan durnuklylygyny pugtalandyrmaklyga, milli puluň hümme
tini berkitmeklige, ýurdumyzyň ykdysady ösüşini we pul serişdeleriň ka
daly dolanyşygyny üpjün etmeklige, makroykdysady görkezjilerini has-da
gowulandyrmaklyga we halkymyzyň durmuş-ýaşaýyş derejesini ýokarlan
dyrmaklyga, müşderileriň pul serişdelerini berk gorap saklamaklyga we
peýdalanylmaýan mümkinçilikleri ýüze çykarmaklyga özüniň oňyn täsirini
ýetirer.
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A. Balkanowa,
Balkan welaýat ýörite sungat
mekdebiniň mugallymy
SANLY YKDYSADYÝET – DÖWREBAPLYGYŇ
BINÝADY
Adamzadyň ýaşaýyş aýratynlygy ýyllara göra çalt özgerýär. Häzirki
döwürde diňe bir ählitaraplaýyn ösüşi däl-de, hatda ýaşaýşyň hut özüni
hem sanly ulgamsyz göz öňüne getirmek mümkin däl. Maglumat tehno
logiýasyna daýanýan ykdysadyýetiň görnüşlerini ösdürmek döwlet syýa
satynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Sanly yk
dysadyýet ýurdumyzyň häzirki we geljekki ösüşi üçin wajyp meseleleriň
biridir.
Milli Liderimiz ykdysadyýeti sanlaşdyrmak, bu pudagyň işgärler kuw
watyny pugtalandyrmak, döwlet dolandyryşynyň netijeliligini, halkymy
zyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin elektron we ylmy ulgamy
ösdürmek meselelerine aýratyn uly üns berýär. Bu gün ýurdumyzda halk
hojalygynyň ähli ugurlaryny sanly ulgama geçirmek, önümçilige ylmy iş
leri ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar, munuň
özi häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda, pudaklaryň işini döwrebap
laşdyrmakda aýratyn ähmiýete eýedir. 2018-nji ýylyň 30-njy noýabrynda
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
Konsepsiýasy» kabul edilip, onda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň maksat
lary, wezipeleri, ugurlary, amala aşyrmagyň tapgyrlary kesgitlenildi. Baş
maksady ykdysadyýetiň pudaklarynyň sanlaşdyrylmagyny gazanmakdan,
obalary we şäherleri maglumat-sanly ulgam taýdan üpjün etmekde tapa
wutlary mundan beýläk aýyrmakdan ybarat bolan bu Konsepsiýanyň dur
muşa geçirilmeginden garaşylýan netijeler eýýäm aňyň täsirini, peýdasyny
berip başlady.
Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Konsepsiýanyň möhüm bö
lümleriniň hatarynda sanly ykdysadyýetiň binýatlyk esaslaryny internet-üpjünçilik ulgamlaryny berkitmek bar. Munuň pudaklary ösdürmegiň esa
sy şertidigini nazara almak bilen, telekeçiligi we döwleti bu ugra çekmegiň
derejesini ýokarlandyrmak meselelerini hemişe üns merkezinde saklamak
möhümdir.
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Alym Arkadagymyz tarapyndan kesgitlenen aýdyň maksatlar, anyk
ýollar, giň gerimli mümkinçilikler bu Konsepsiýany doly amala aşyrma
ga ähli şertleriň döredilendigini aýdyň görkezýär. Çünki anyk ýol, aýdyň
ugur barka, ýöremek kyn düşmeýär. Üç tapgyrda amala aşyrmak maksat
edilen Konsepsiýanyň birinji tapgyry – 2019-njy ýyly öz içine alyp, munda
ministrlikleriň, edaralaryň we beýleki guramalaryň ýolbaşçylarynyň düzü
minde ygtyýarlandyrylan döwlet edarasynyň, edara toparynyň döredilmegi,
şeýle hem sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça maksatnamanyň, ýag
ny sanly ykdysadyýete geçmäge taýýarlyk görmek boýunça çäreleriň «ýol
kartasyny» işläp düzmek meýilleşdirildi. Sanly ulgama geçmäge taýýarlyk
üçin material-tehniki binýady, kanunçylyk esaslary kämilleşdirmek, hünär
menleriň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak boýunça çäreler göz öňünde
tutuldy we tapgyr ýurdumyzyň ähli ýerlerinde uly depgin bilen amala aşy
rylmaga girişildi.
Konsepsiýanyň ikinji tapgyry 2020–2023-nji ýyllary öz içine alyp,
munda sanly aragatnaşygyň has giňişleýin we toplumlaýyn ornaşdyrylma
gy we beýlekiler göz öňünde tutulýar. Üçünji tapgyrda, ýagny 2024–2025-nji ýyllarda milli ykdysadyýetiň pudaklarynda sanlaşdyrmak taslamalaryny
durmuşa geçirmek, ony halkara sanly ykdysady ulgama utgaşdyrmak me
ýilleşdirilýär.
2020-nji ýyl sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň iň
möhüm ähmiýetli we giň gerimli ikinji tapgyrynyň ýylydyr. Häzirki şert
lerde islendik ýurduň ösüşi, ozaly bilen, ylym we bilim ulgamlarynyň
ösüş derejesi bilen kesgitlenýär. Jemgyýetiň intellektual mümkinçilikle
rini doly peýdalanmak, ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny ornaşdyrmak
degişli ugurda esasy ýagdaýlar bolup, ýokary tehnologiýalary, düýpli we
amaly barlaglaryň netijelerini peýdalanmak bilen gös-göni baglydyr. San
ly bilim ulgamy tehnologiýalaryň juda tizlik bilen ösýän döwrüniň bilim
ulgamynyň gurluşynda özboluşly aýratynlyga eýedir. Sanly elektron gö
terijidäki okuw-usuly toplum bilim beriş ulgamynyň dürli basgançakla
rynda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary arkaly peýdalanylýar. Bu
topluma okuw kitaplarynyň elektron görnüşleri, okuw gollanmalary, tejri
belik boýunça gollanmalar, amaly okuwlar, dürli tejribeler boýunça usuly
gözükdirijiler, gönükmeler degişli bolup durýar.
Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaşlaryň döwrebap bilim almagy hem-de
ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak üçin ähli şertler döredilýär. Hut
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şu maksat bilen Gahryman Arkadagymyzyň görkezmelerinden ugur alyp,
Balkan welaýat ýörite sungat mekdebinde 2019–2020-nji okuw ýylynda
sanly ykdysadyýet dersi girizildi. Sanly ykdysadyýeti has öňe ilerlet
mäge, ykdysady maglumatlary ölçerip, seljerip, geljekki ädimleri dogry
kesgitläp bilýän ýokary bilimli, hünärine ussat ýaşlaryň ýetişdirilmegi,
alym Arkadagymyzyň ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek barada
ky Konsepsiýasynyň miweleridir.
Sanly bilim portaly elektron poçta, elektron resminama, uzak aralyk
dan ylym-bilim almak, ylmy işler, okatmagyň elektron serişdesi, bäsleşik
ler, olimpiadalar, maslahatlar, forumlar, okuw kitaplary, okuw gollanma
lary, sözlükler ýaly bölümleri özünde jemleýär. Bulardan başga-da, bilim
ojaklarynda sanly tehnologiýalaryň, ýokary tizlikli internet ulgamynyň
giňden ornaşdyrylmagy netijesinde, ýurdumyzyň ýokary hem-de orta hü
när okuw mekdepleriniň arasynda, şol sanda bilim babatda hyzmatdaşlyk
edilýän daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleri, ylym-bilim merkezleri
bilen uzak aralykdan sapaklar, wideoşekilli maslahatlar yzygiderli guralýar.
Çünki ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde halkara hyzmatdaş
lygyny işjeňleşdirmekde alnyp barylýan bilim-terbiýeçilik, ylym, sport,
medeni-köpçülik işlerini ýurdumyzda amala aşyrylýan döwlet ähmiýet
li özgertmeleri, ösüşleri giňden şöhlelendirmekde sanly bilim ulgamynyň
mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak maksadalaýykdyr. Şonuň ýa
ly-da, ähli bilim edaralarynda sanly bilim tehnologiýalaryny ornaşdyrmak
bilen dersler boýunça döwrebap elektron okuw-usuly toplumlar, elektron
okuw kitaplary, okuw gollanmalary, wideoaudiomateriallar, interaktiwmultimediýa programmalary, okuw-görkezme esbaplary, maglumat kitap
çalary döredilýär.
Şeýlelikde, innowasion ösüşiň dowamlylygyny: tehnologiýa taýdan
işläp taýýarlanmalar-üstünlikli durmuşa ornaşdyrylyş-hil taýdan ýokary
we kanagatlandyryjy netijeleri gazanyş görnüşde göz öňüne getirmek bo
lar. Ýurdumyzda ykdysady syýasatyň özeni we esasy maksady innowasiýa
ösüşiniň «türkmen nusgasyny» döretmekden we bu ugurda maksatnamala
ry üstünlikli durmuşa ornaşdyrmakdan ybaratdyr.
Ýurdumyzyň sebitleriniň ykdysady taýdan ýokary depginli ösüşini ga
zanmakda innowasion häsiýetli önümçilikleri döretmek, bäsleşige ukyply
taýýar harytlary öndürmek we olary dünýä bazaryna çykarmak, ekologiýa
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taýdan arassa gorap saklamak, ýaşaýyş-durmuş we inženerçilik üpjünçilik
ulgamlaryny hil taýdan ýokary derejelerde ösdürmek esasy wezipeleriň ha
tarynda durýar.
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde, ýurdu
myzyň ykdysadyýetini bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn esasda geçirmek,
döwlet eýeçiliginiň kärhanalaryny hususylaşdyrmak, önümçiligiň täze
ugurlaryny we görnüşlerini ygtyýarlandyrmak, erkin ykdysady zolaklary,
gymmatly kagyzlaryň bazaryny döretmek babatynda işler üstünlikli dur
muşa geçirilýär. Şonuň netijesinde bu günki gün Türkmenistan daşary ýurt
maýa goýumlaryny çekmekde, ösen tehnologiýalary, täze iş orunlaryny dö
retmekde dünýäniň ösen döwletleriniň hatarynda durýar.
Bu üstünlikler diňe Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan öňdengö
rüjilikli ykdysady syýasatynyň durmuşyň ähli ugurlaryna üstünlikli ornaş
dyrylmagy, şeýle hem öndürilen önümleriň bazarlara köpçülikleýin tertipde
yzygiderli ýerlenilmegi we ýokary tehnologiýaly hem-de ygtybarly, kuw
watly milli innowasion ulgamyň kämilleşdirilmegi bilen gazanylýar.
Häzirki wagtda ykdysady innowasion ösüş ýoly biziň eşretli durmu
şymyzyň hözirini görüp ýaşamagymyza, zähmet we ýaşaýyş şertlerimiziň
has-da gowulandyrylmagyna, ähli ugurlara täzeçillik özgerişleriniň üstün
likli ornaşdyrylmagyna hyzmat edýär.
2020-nji ýylyň mart aýynyň 14-ine Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň
dokuzynjy maslahaty geçirilip, «Elektron resminama, elektron resminama
dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň tas
lamasy hödürlenildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda,
2021-nji ýylyň ýanwar aýyna çenli ähli ministrliklerde, pudaklaýyn dolan
dyryş edaralarynda, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerinde,
edaralarda we kärhanalarda elektron resminama dolanyşygy ulgamy hemde Internet web-saýtlary dörediler. Şeýle işleri hususy kärhanalar hem ýeri
ne ýetirmeli bolarlar. Şunuň bilen baglylykda, täze Kanun aýratyn ähmiýete
eýe bolup, elektron resminamalarynyň, elektron resminama dolanyşygynyň
we sanly hyzmatlaryň hukuk ýagdaýyny, olara bildirilýän esasy talaplary
kesgitleýär hem-de bu ugurda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirmäge
gönükdirilendir.
Dünýäde ykdysadyýetiň pudaklarynda, esasan hem, elektron önümçi
liginde, awiasiýada we kosmonawtikada, mikro we nano tehnologiýalarda,
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maglumat tehnologiýalarynda düýpli tehnologik açyşlar edilýär. Hormat
ly Prezidentimiziň: «Siz dünýädäki ylmy täzeliklerden, ösen tehnologi
ýalardan habarly bolmalysyňyz» diýen parasatly sözlerinden ugur alnyp,
ýurdumyzyň häzirki zaman ylmynyň we tehnikasynyň durmuşa giňişleýin
ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Täze tehnologiýalar ýurduň ara
gatnaşygynyň ähli pudaklarynda giňişleýin ornaşdyrylýar. Uzak aralykdan
bilim almaga täze mümkinçilikleriň açylmagy, talybyň okuw maglumatla
ryny, okuw kitaplary görnüşinde däl-de, elektron görnüşinde alyp bilmegi
uly mümkinçiliklere ýol açýar. Bu ugurlarda elektron maglumat gorlary
döredilýär. Döredilen maglumat gorlary zerur bolan okuw maglumatlary,
kitaplar, gollanmalar, wideoýazgylar bilen baýlaşdyrylýar. Ýurdumyzyň
ähli mekdeplerinde sanly bilim ulgamyna geçilýär. Bilim ulgamyna ornaş
dyrylýan innowasion tehnologiýalar örän çaltlyk bilen kabul edilýär.
Häzirki döwürde mekdeplerde oturdylan multimediýa serişdeleri dürli
görnüşdäki maglumatlary özleşdirmäge mümkinçilik berýär. Sapagyň neti
jeli bolmagyny üpjün edýär.
Talyplaryň temalary düýpli özleşdirmeklerinde, olaryň gözýetiminiň
giňelmeginde, bilim bermegiň hilini ýokarlandyrmakda multimediýa seriş
deleriniň hyzmaty uludyr. Okuw mekdeplerinde her bir tema boýunça sanly
maglumatlary, tablisalary, tekstleri, işjeň oýunlary özünde jemleýän okuw
gollanmalary ulanylýar. Taýýarlanan slaýdlarda şekilleriň san maglumatla
rynyň berilmegi talyplarda okuwa gyzyklanma döredýär.
Sanly ulgama geçmegiň oňyn netijeleri maliýe-bank ulgamynda hem
has aýdyň duýulýar. Sanly ykdysadyýeti ösdürmekde söwda, maliýe-bank
ulgamlaryna we döwlet dolandyryşyna ilkinji orun degişli bolup durýar.
Ýurdumyzyň ykdysady syýasatynyň kemala gelmeginde, ykdysady mak
satnamalary durmuşa geçirmekde we bank hyzmatlarynyň häzirki zaman
tehnologiýalary arkaly alnyp barylmagynda maliýe-bank ulgamynyň ösüşi
möhümdir.
Maliýe-bank ulgamy milli ykdysadyýeti maýa goýum serişdeleri bi
len üpjün etmekde uly ähmiýete eýe bolup, onuň sanly ulgama geçirilmegi
işewürlik mümkinçiliklerini artdyrmaga, bank hyzmatlarynyň hilini ýokar
landyrmaga ýardam berýär. Nagt däl hasaplaşyklar ulgamyny ösdürmäge,
hyzmatlaryň täze döwrebap görnüşlerini hödürlemäge, harajatlary we wag
ty tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Bu gün uçar, otly, ulag peteklerini,
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internet, telefon, IP-TV, elektrik energiýasy, suw hyzmatlary üçin we şonuň
ýaly tölegleriň beýleki görnüşlerini sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden
peýdalanyp, islendik ýerden geçirip bolýar. Netijede, öňdebaryjy tehnolo
giýalary ulanmak, olary ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna ornaşdyrmak, ilkinji
nobatda, önümçiligiň ýokarlanmagyna oňyn täsir edýär. Şeýle hem hyzmat
laryň gerimini giňeldýär, hilini ýokarlandyrýar. Bularyň netijesinde bolsa,
biziň iň gymmatly hasaplaýan wagtymyz tygşytlanýar. Biziň ýurdumyzyň
geljekde sanly ykdysadyýetiň ösüşinde öňdebaryjy orny eýelemäge oňaýly
mümkinçilikleri bar.
Sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň üstünlikli durmu
şa geçirilmegi diňe bir ykdysadyýetiň täze hile geçmegine däl, eýsem, her
birimiziň dünýägaraýşymyzyň giňemegine, geljege has taýýarlykly we
maksadaokgunly bolmagymyza täze mümkinçilikleri açar. Ýurdumyzda
ýaşlara dünýä ülňülerine laýyk bilim bermäge, ussat hünärmenleri taýýar
lamaga ähli şertleri döredip berýän mähriban Arkadagymyzyň janynyň
sag, ömrüniň uzak, il-ýurt bähbitli işleriniň hemişe rowaç bolmagyny ar
zuw edýäris!
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