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I. Umumy düzgünler 

1. Mundan beýläk “Assosiasiýa” diýlip atlandyrylýan “Тürkmen Logistika” 

Assosiasiýasy agzalyga esaslanýan, birleşen raýatlaryň we ýuridik şahslaryň – 

Türkmenistanyň ulag we logistika ulgamynda işi amala aşyrýan telekeçileriniň 

umumy bähbitlerini goramak hem-de Tertipnamalaýyn maksatlaryny gazanmak 

üçin bilelikdäki işlemegiň esasynda döredilen meýletin we öz-özüni dolandyrýan 

täjirçilik däl jemgyýetçilik birleşigidir. 

          Guramanyň doly resmi ady: 

          Türkmen dilinde – “Тürkmen Logistika” Assosiasiýasy;  

Rus dilinde – Ассоциация “Туркмен Логистика”; 

Iňlis dilinde – “Turkmen Logistics” Association. 

Assosiasiýanyň gysgaldylan ady: 

          Türkmen dilinde – TLA; 

Rus dilinde – АТЛ; 

Iňlis dilinde – TLA. 

        Assosiasiýa Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň, Türkmenistanyň Raýat 

kodeksiniň, “Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda”, “Türkmenistanyň Senagatçylar 

we telekeçiler birleşmesi hakynda”, “Ulag howpsuzlygy hakynda”, 

“Türkmenistanyň ulag syýasatynyň esaslary hakynda” Türkmenistanyň 

Kanunlarynyň, Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk namalarynyň we şu 

Tertipnamanyň esasynda hereket edýär.  

2. Assosiasiýa ýuridik şahs bolup, Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan 

jemgyýetçilik birleşikleri üçin göz öňünde tutulan hukuklaryndan peýdalanýar we 

jogapkärçiligi çekýär. 

3. Assosiasiýa öz adyndan emläk we emläkleýin däl hukuklary edinýär, 

jogapkärçilik çekýär, hak isleýji we jogap beriji bolup kazyýete gatnaşýar. 

Tertipnamalaýyn  maksatlaryna ýetmek üçin, Assosiasiýa Türkmenistanyň 

kanunçylygyna laýyklykda geleşikleri amala aşyrýar.  

4. Assosiasiýanyň agzalaryna iberilýän ýa-da olar tarapyndan ugradylýan ähli 

maglumatlar, görkezmeler, bellikler we resminamalar Türkmenistanyň 

kanunçylygyna laýyklykda elektron poçta üsti bilen amala aşyrylyp bilner. 

5. Assosiasiýanyň eýeçiliginde aýrybaşgalanan emlägi bolup, ol özüniň 

borçnamalary boýunça özüne degişli emläk bilen jogapkärçilik çekýär. 

Assosiasiýanyň aýrybaşgalanan emlägi, özbaşdak balansy, bank edaralarynda 

manatda we daşary ýurt pulunda hasaplary, öz ady ýazylan tegelek möhri, 

resminamalar üçin möhri, işgärler üçin möhri, nyşanly möhri, möhürçeleri we 

beýleki resminamalary bar. Assosiasiýa Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan 

bellenilen tertipde döwlet hasaba alynmagyna degişli bolan nyşanyny edinmäge 

hukuklydyr. 

6. Assosiasiýanyň nyşany, sekiz burçlyk görnüşinde bolup, şekiller hem-de söz 

ýygymyndan düzülen ýazgylar bilen utgaşdyrylandyr. Nyşanyň esasyny türkmen 

halky üçin bolçulygy, agzybirligi we asudalygy alamatlandyrýan sekizburçlyk 

şekli emele getirýär. Sekiz burçlygyň kenarlaryny inçe ak çyzgy gurşap alyp, 

nyşanyň merkezinde logistikanyň ykdysadyýetiň ähli pudaklary bilen 
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baglanşyklylygyny alamatlandyrýan esasy ulag ugurlary bolan howa, demir ýoly, 

deňiz we gara ýolynyň grafiki şekillerini emele getirýär. Merkezdäki grafiki şekiliň 

çep tarapynda Assosiasiýanyň doly ady gysgaldylyp, üç harp bilen “TLA” ýazgysy 

görkezilýär. Nyşanda ulanylan ýaşyl reňk özünde türkmen milliligi jemleýär. Hem 

ata-babalarymyz, hem gelejek nesiller üçin ýaşyl reňk ýaşaýşyň gözbaşynyň, 

mukaddes türkmen topragynyň kuwwatlylygyň, bereketliligiň we asudalygyň 

nyşanyny alamatlandyrýar. Sekiz burçlyk şeklindäki nyşanyň aşagynda 

Assosiasiýanyň doly ady ýaşyl reňk bilen ýazylandyr. 

7. Assosiasiýa öz işini agzalarynyň meýletinligi we deňhukuklylygy, öz-özüňi 

dolandyrmak we kanunçylyk ýörelgelerine esaslanyp alyp barýar. Türkmenistanyň 

kanunçylygyna laýyklykda, Assosiasiýa öz içerki gurluşyny, işiniň görnüşlerini we 

usullaryny erkin kesgitleýär. 

8. Kanunçylyga laýyklykda, alyp barýan işiniň meseleleri babatynda, 

Assosiasiýa döwlet edaralary, jemgyýetçilik we halkara guramalary bilen 

hyzmatdaşlygy alyp barýar.  

9. Assosiasiýanyň ýolbaşçy edarasynyň ýerleşýän ýeri (hukuk salgysy): 

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň 2127 (G.Gulyýew) köçesiniň 43-nji jaýy. 

10. Türkmenistanyň Adalat ministrliginde döwlet  tarapyndan hasabyna alnan 

we ýuridiki şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyna maglumatlary girizilen 

pursatyndan başlap, Assosiasiýa ýuridiki şahs bolup durýar.  

11. Assosiasiýanyň işi aýdyňdyr, onuň esaslandyryjy we maksatnamalaýyn 

resminamalary hakyndaky maglumatlar bolsa, elýeterlidir. 

12. Assosiasiýanyň işiniň ýaýraýan çäkleri – Türkmenistan. 

 

II. Assosiasiýanyň esasy maksatlary, wezipeleri we işleri 

13. Assosiasiýanyň esasy maksatlary: 

1) Türkmenistanda ykdysadyýetiň we bazar gatnaşyklarynyň geljekde hem 

ösmegine goldaw bermek; 

2) ýokary hilli logistika hyzmatlaryň bazarynyň emele gelmegine we dünýäniň 

ulag-logistika ulgamyna goşulmakda Türkmenistanyň  ulag we logistika 

pudagynda iş alyp barýan guramalarynyň netijeliligini we bäsdeşlige ukyplylygyny 

ýokarlandyrmak; 

3)  sebitiň logistiki infrastrukturasynyň hil häsiýetnamasyny, onuň maýa 

goýumlary üçin özüne çekijiligini, halkara ulag we logistika ulgamynda 

Türkmenistanyň ornuny ýokarlandyrmak; 

4) Türkmenistanyň çäginde logistika merkezleriniň döredilmegine ýardam 

bermek, sebit we global ähmiýetli ulag we logistiki ugurlaryň işlenilip 

taýýarlanylmagyna gatnaşmak;  

5) goňşy döwletleriň ulag infrastrukturasyny we olaryň daşary ykdysady 

işiniň tejribesini göz öňünde tutmak bilen, multimodal ýük daşamalary, şeýle 

hem ýükleriň (harytlaryň) we hyzmatlaryň görnüşlerini köpeltmek we 

kämilleşdirmek boýunça teklipleri taýýarlamak; 

6) dünýä logistika ulgamynyň bir bölegi hökmünde Türkmenistanyň 

abraýynyň ýardam bermek, dünýä logistika bazarynyň şertlerini we talaplaryny 
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utgaşdyrmak meseleleri boýunça kanunçylykda bellenen tertipde halkara 

guramalaryň işine gatnaşmak; 

7) Assosiasiýanyň agzalarynyň logistika işi boýunça halkara guramalarynda, 

halkara we içerki ulag pudagynda wekilçilik etmek, goldaw bermek we 

bähbitlerini goramak;  

8) Assosiasiýanyň agzalaryna içerki we daşarky bazarlarynda adatdan daşary 

ýagdaýlary çaklamak boýunça ýardam bermek; 

9) Assosiasiýanyň agzalarynyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini 

goramak;   

10) ýurduň ulag-logistika toplumyna degişli Türkmenistanyň 

kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça teklipleri taýýarlamak; 

11) logistika boýunça hünärmenleri taýýarlamak, gaýtadan taýýarlamak 

we hünärmenleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça işleri guramak;  

12) FIATA (Ekspeditorçylyk Assosiasiýalarynyň Halkara 

Federasiýasy), IRU (Awtoulagly daşaýjylaryň halkara birleşmesi), IATA (Howa 

ulaglarynyň halkara birleşmesi) ýaly halkara federasiýalaryna, guramalaryna 

goşulmak we işine gatnaşmak arkaly, bu guramalarda Assosiasiýanyň adyndan 

wekilçilik etmek. 

14. Assosiasiýanyň esasy wezipeleri: 

1) Assosiasiýanyň öňünde goýlan maksatlaryna ýetmek üçin zerur bolan 

çäreleri ýerine ýetirmek; 

2) telekeçilik pudagynyň, şeýle hem Türkmenistanyň ykdysadyýetiň ulag 

ulgamynyň ösmegine ýardam bermek; 

3) Türkmenistanyň döwlet edaralary tarapyndan ulag-logistika pudagyny 

ugrukdyrýan çözgütleriň işlenilip taýýarlanmagyna bellenen tertipde gatnaşmak; 

4) telekeçiligiň subýektlerine, şol sanda kiçi we orta telekeçiligiň subýektlerine 

işgärleri taýýarlamakda, gaýtadan taýýarlamakda we olaryň hünär derejesini 

ýokarlandyrmak üçin hünärmentçilik mekdeplerini açmak arkaly ýardam bermek; 

5) daşary ykdysady işiň ösdürilmegine, Assosiasiýanyň agzalarynyň sebitara 

hyzmatdaşlygyna gatnaşmaklaryna, şeýle-de ýurduň eksport, import we üstaşyr 

mümkinçilikleriniň artmagyna ýardam etmek; 

6) jemgyýetiň we döwletiň has möhüm ykdysady we durmuş meseleleri 

boýunça Assosiasiýanyň agzalarynyň tutýan ornuny ýokarlandyrmak; 

7) ulag-ekspeditorçylyk we logistika hyzmatlar işini düzgünleşdirýän 

Türkmenistanyň täze kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp taýýarlamaga, şeýle 

hem hereket edýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryna üýtgetmeleri girizmäge 

gatnaşmak; 

8) telekeçiligi ösdürmek we höweslendirmek boýunça döwlet syýasatyny 

durmuşa geçirmeklige gatnaşmak, telekeçilik çygryndaky innowasion işlerini 

goldamak; 

15. Assosiasiýanyň işleri: 

1) Assosiasiýa öz agzalarynyň adyndan hereket edýär we olaryň döwlet 

häkimiýet we dolandyryş edaralary, ýerli häkimiýet edaralary, 
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Türkmenistandaky we onuň çäginden daşardaky beýleki ýuridik we fiziki şahslar 

bilen gatnaşyklarynda kanuny bähbitlerine wekilçilik edýär; 

2) ulag we logistika ugry bilen bagly telekeçiligiň ýagdaýynyň seljermesini 

geçirýär, Türkmenistanda onuň ykdysady ösüşiniň höweslendiriliş çäreleri 

hakynda teklipleri işläp düzýär; 

3) ulag-logistika ugry bilen bagly ylym, innowasiýa, telekeçilik işini ösdürmek 

boýunça döwlet maksatnamalaryna gatnaşýar; 

4) Assosiasiýanyň agzalarynyň arasynda ýüze çykýan jedelleriň kazyýetde 

seredilmeginiň öňüni alýar;  

5) hukuk, ykdysady, statistika, şeýle-de halkara tejribesini we beýleki 

maglumatlary özünde jemleýän maglumatlar binýadyny döredýär; 

6) Assosiasiýanyň agzalaryna – telekeçiligiň subýektlerine, şeýle hem 

kanunçylyga laýyklykda, daşary ýurt subýektlerine  telekeçiligiň ulag pudagynyň 

meseleleri boýunça konsalting hyzmatyny berýär; 

7) ulag pudagyny işjeňleşdirmek we maýa goýumlaryny çekmek üçin şertleriň 

döredilmegine ýardam edýär; 

8) daşary ýurt ekspeditorçylyk we logistiki guramalaryň  iş tejribesini öwrenýär 

we umumylaşdyrýar, olaryň oňyn tejribesini Assosiasiýanyň agzasy bolan 

guramalarynyň arasynda ýaýradýar; 

9) sergilere, ýarmarkalara, okuwlara, maslahatlara, forumlara we beýleki 

köpçülikleýin çärelerine, şol sanda olary Türkmenistanda we daşary ýurtlarda 

gurnamaga we geçirmäge gatnaşýar, şeýle-de şol çärelere Assosiasiýanyň 

agzalarynyň gatnaşmagyny üpjün edýär; 

10) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, halkara guramalary, daşary 

ýurtlaryň jemgyýetçilik assosiasiýalary we beýleki ýuridik şahslar bilen 

gatnaşyklary ýola goýýar we ösdürýär; 

11) Assosiasiýanyň tertipnamalaýyn maksatlaryna ýetmek üçin işiň we 

hyzmatlaryň aýry-aýry görnüşlerini amala aşyrmaga gönükdirilen kärhanalary 

döredýär; 

12) Türkmenistanyň kanunçylygyna we şu Tertipnama laýyklykda öz 

ygtyýarlyklarynyň çäginde işleriň beýleki görnüşlerini ýerine ýetirýär. 

 

III. Assosiasiýanyň hukuklary we borçlary 

16. Assosiasiýanyň şulara hukugy bar: 

1) jemgyýetçilik we döwlet durmuşynyň meseleleri boýunça başlangyçlar bilen 

çykyş etmek, olar boýunça döwlet edaralaryna teklipleri girizmek; 

2) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Assosiasiýanyň 

Tertipnamasynda göz öňünde tutulan telekeçilik işini amala aşyrmak; 

3) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, Assosiasiýanyň emlägine 

eýeçilik etmek, peýdalanmak we oňa ygtyýarlyk etmek; 

4) Türkmenistanda Assosiasiýanyň düzüm birliklerini döretmek; 

5) ulag-ekspeditorçylyk we logistika kompaniýalarynyň hünärmenlerini 

taýýarlamak we hünärmenleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça işleri 

amala aşyrmak; 
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6) köpçülikleýin habar beriş serişdelerini esaslandyrmak, Türkmenistanyň 

kanunçylygyna laýyklykda neşirýat işini amala aşyrmak; 

7) beýleki ýuridiki şahslaryň esaslyk maýasyna, şeýle hem Assosiasiýanyň 

agzalary bilen bilelikde paýly gurluşyga gatnaşmak; 

8) öz işini amala aşyrylmagynyň ugurlaryny, Assosiasiýanyň düzümini,  onuň 

gurluşyny kesgitlemek, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda 

Assosiasiýanyň işgärleriniň zähmet haklarynyň möçberini tassyklamak;  

9) Assosiasiýanyň hojalyk we beýleki işlerini amala aşyrmak, hyzmatlary 

ýerine ýetirmek üçin kärhanalary döretmek; 

10) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, haýyr-sahawat işini amala 

aşyrmak. 

17. Assosiasiýanyň  borçlary: 

1) Türkmenistanyň kanunçylygyny, halkara hukugyň kadalaryny, şeýle hem 

Assosiasiýanyň Tertipnamasynda göz öňünde tutulan kadalary berjaý etmek; 

2) ýuridik şahslaryň Ýeke-täk döwlet sanawyna girizilýän maglumatlaryň 

möçberinde ýolbaşçy edarasynyň ýerleşýän ýerini, adyny, Assosiasiýanyň 

ýolbaşçylary hakyndaky maglumatlary görkezmek bilen, alyp barýan işi hakynda 

bellenilen möhletlerde Türkmenistanyň Adalat ministrligine maglumat bermek; 

3) Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň soramagy boýunça  jemgyýetçilik 

birleşiginiň ýolbaşçy edarasynyň çözgütlerini, şeýle hem öz işi barada hasabatlary 

Türkmenistanyň salgyt edaralaryna we Pensiýa gaznasyna edalaryna berilýän 

maglumatlaryň möçberinde bermäge; 

4) Türkmenistanyň Adalat ministrligine  Assosiasiýanyň Tertipnamasyna 

girizilen we hasaba alynmaga degişli bolan üýtgetmeler we goşmaçalar  hakynda 

maglumat bermek; 

5) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde buhgalteriýa hasabyny 

alyp barmak, statistika hasabatyny tabşyrmak, salgyt töleglerini amala aşyrmak we 

döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça pensiýa gatançlaryny tölemek; 

6) işgärleri zähmetiň howpsuz şertleri bilen üpjün etmek we olaryň saglygyna 

ýetirilen zeper üçin bellenilen tertipde jogapkärçilik çekmek.  

 

IV. Assosiasiýanyň agzalary, olaryň hukuklary we borçlary 

18. Assosiasiýanyň agzalarynyň deň hukuklary we deň borçlary bardyr. 

19. Eýeçiligiň görnüşine garamazdan ulag we logistika ulgamynda telekeçilik işi 

bilen meşgullanýan fiziki we ýuridiki şahslar Assosiasiýanyň agzasy bolup bilýär. 

20. Fiziki şahslar öz ýazmaça arzasy esasynda, ýuridiki şahslar bolsa öz 

ýolbaşçylarynyň gol çeken arzalary esasynda Assosiasiýanyň agzalygyna kabul 

edilýär. Agzalyga kabul etmek Müdiriýet tarapyndan amala aşyrylýar. 

21. Ýerlerde Assosiasiýanyň agzalygyna kabul etmek hukugy Assosiasiýanyň 

düzüm birliklerine (şahamçalaryna we wekilhanalaryna) berlip bilner. 

22. Assosiasiýanyň agzalarynyň şulara hukugy bar: 

1) şu Tertipnama bilen bellenilen tertipde Assosiasiýanyň işini dolandyrmaga 

gatnaşmak, şol sanda wekilleriniň üsti bilen; 
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2) Assosiasiýanyň ýolbaşçy we gözegçilik edaralaryna saýlanmaga we 

saýlamaga; 

3) Assosiasiýanyň agzalary üçin bellenilen ýeňilliklerden peýdalanmaga;  

4) Assosiasiýanyň döredýän guramalarynyň hyzmatyndan peýdalanmaga;  

5) emlägini muzdsuz esasda Assosiasiýanyň eýeçiligine geçirmäge; 

6) Assosiasiýanyň agzalygyna täze agzalary hödürlemäge; 

7) Assosiasiýanyň, ýolbaşçy we gözegçilik edaralarynyň işi barada 

maglumatlary almaga; 

8) Assosiasiýanyň işiniň esasy ugurlarynyň kesgitlenilmegine gatnaşmaga; 

9) Assosiasiýanyň işini kämilleşdirmek barada Müdiriýete teklipleri girizmäge; 

10) Assosiasiýanyň işini ýa-da onuň çärelerini maliýeleşdirmek üçin meýletin 

gatançlary goşmaga; 

11) Assosiasiýanyň agzalygyndan meýletin çykmaga. 

23. Assosiasiýanyň agzalarynyň  borçlary: 

1) şu Tertipnamanyň kadalaryny berjaý etmäge, Assosiasiýanyň ýolbaşçy 

edaralarynyň kararlaryny ýerine ýetirmäge, agzalaryň pikirine hormat goýmaga we 

ony goldamaga, Assosiasiýanyň maksatlaryny we wezipelerini durmuşa geçirmäge 

işjeň gatnaşmaga; 

2) Assosiasiýanyň işi bilen bagly meseleleri çözmek üçin zerur maglumatlary, 

şeýle hem Assosiasiýa agzalygynyň maglumatlaryny bermäge, olar üýtgän 

ýagdaýynda, ol barada habar bermäge;  

3) Tertipnamada bellenilen tertipde giriş, agzalyk we beýleki gatançlary öz 

wagtynda tölemäge; 

4) Assosiasiýanyň öňünde öz üstüne alan maliýe borçlary ýerine ýetirmäge; 

5) Assosiasiýanyň Tertipnamasynyň kadalaryny, özara gatnaşyklaryň etikasyny 

bozýan, şeýle hem Assosiasiýa maddy we ahlak taýdan zyýan ýetirýän hereketleri 

amala aşyrmazlyga. 

24. Agzalyk gatançlaryny tölemändigi, şeýle-de Assosiasiýa maddy we ahlak 

taýdan zyýan ýetirýän hereketleri üçin Assosiasiýanyň agzalary agzalykdan 

çykarylyp bilner. 

25. Assosiasiýanyň agzalygyndan çykarmak barada Müdiriýet agzalarynyň 

ýygnagynda karara gelnip, Assosiasiýanyň nobatdaky Umumy ýygnagynda yglan 

edilýär. Assosiasiýanyň agzalygyndan çykarmak hakyndaky karar kazyýete şikaýat 

edilip bilner.  

 

V. Assosiasiýanyň guramaçylyk düzümleri we ýolbaşçy edaralary 

26. Assosiasiýanyň ýolbaşçy edaralary: 

1) Umumy ýygnak; 

2) Müdiriýet. 

27. Ýylda azyndan bir gezek çagyrylýan Umumy ýygnak Assosiasiýanyň 

ýokary ýolbaşçy edarasydyr. Müdiriýet, Gözegçilik - derňew topary ýa-da 

Assosiasiýanyň agzalarynyň ondan bir böleginiň ýazmaça görnüşde we gün 

tertibini görkezmek bilen talap edilse nobatdan daşary Umumy ýygnak çagyrylyp 

bilner. 
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28. Assosiasiýanyň Umumy ýygnagy geçirilýän senesinde çenli 2 hepdeden gijä 

galynman çagyrylýar, Assosiasiýanyň ähli agzalaryna Assosiasiýanyň metbugat 

edarasynda çap etmek arkaly ýa-da telefon we Internetiň üsti bilen habar berilýär. 

29. Umumy ýygnagyň gün tertibiniň taslamasy Müdiriýet tarapyndan işlenilip 

taýýarlanýar we  Assosiasiýanyň Başlygy tarapyndan tassyklanylýar. Müdiriýetiň 

başlangyjy ýa-da Assosiasiýanyň agzalarynyň ondan bir böleginiň talap etmegi 

boýunça Umumy ýygnagyň geçirilýän gününe çenli 10 günden gijä galynman 

alnan teklipleri Umumy ýygnagyň gün tertibiniň taslamasyna girizilip bilner. 

30. Eger saýlanan wekilleriň ýarysy gatnaşýan bolsa, Umumy ýygnak ygtyýarly 

hasaplanýar. Umumy ýygnagyň wekilleriniň saýlanmagynyň düzgünleri 

Assosiasiýanyň Müdiriýeti tarapyndan kesgitlenilýär. 

31. Şu meseleleriň çözülmegi diňe Umumy ýygnagyň ygtyýaryna degişlidir: 

1) Assosiasiýanyň işiniň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek; 

2) Assosiasiýanyň Tertipnamasyny tassyklamak we oňa üýtgetmeleri we 

goşmaçalary girizmek (hukuk salgysyny üýtgetmek muňa girmeýär);  

3) Assosiasiýanyň uzak möhletleýin meýilnamalaryna we maksatnamalaryna 

garamak  we olary tassyklamak; 

4) Assosiasiýanyň Başlygyny 4 (dört) ýyl möhlet bilen saýlamak;  

5) Müdiriýetiň we Gözegçilik derňew toparynyň agzalaryny 4 (dört) ýyl möhlete 

saýlamak, şeýle hem olaryň ygtyýarlyklaryny möhletinden öň bes etmek we 

Müdiriýet we Gözegçilik derňew toparynyň möhletinden öň çykan agzalarynyň 

ýerine täze agzalary saýlamak; 

6) Gözegçilik - derňew topary hakynda Düzgünnamany tassyklamak; 

7) Müdiriýetiň we Gözegçilik - derňew toparynyň hasabatyna garamak we olary 

tassyklamak; 

8) Assosiasiýanyň agzalygyndan çykarmak; 

9) Assosiasiýanyň üýtgedip guralmagy we ýatyrylmagy. 

32. Eger Umumy ýygnak tarapyndan başgaça bellemedik bolsa, Umumy 

ýygnakda Assosiasiýanyň Başlygy başlyklyk edýär. 

33. Ses bermegiň görnüşi (açyk ýa-da gizlin) Umumy ýygnagyň çözgüdi 

tarapyndan kesgitlenilýär. Sesleri sanamak Umumy ýygnagyň teklibi boýunça   

Umumy ýygnak tarapyndan saýlanylýan Ses sanaýjy toparyň agzalary tarapyndan 

geçirilýär. Müdiriýetiň agzalary Ses sanaýjy toparyň düzümine girip bilmez. 

Assosiasiýanyň Tertipnamasyny üýtgetmek baradaky çözgüt Umumy ýygnaga  

gatnaşýanlaryň azyndan 3/4 (dörtden üç) böleginiň sesleriniň köplüginde, beýleki 

meseleler boýunça çözgütler bolsa gatnaşýan wekilleri azyndan üçden iki böleginiň 

köplüginde kabul edilýär. 

34. Müdiriýet Assosiasiýanyň hemişelik hereket edýän ýolbaşçy edarasydyr, ol 

Umumy ýygnaga hasabat berýär we Umumy ýygnaklaryň aralygyndaky döwürde 

Assosiasiýanyň işine ýolbaşçylygy amala aşyrýar. Başlyk, başlygyň orunbasary we 

Müdiriýetiň agzalary Müdiriýetiň düzümine girýär.  

35. Assosiasiýanyň Müdiriýeti: 
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1) nobatdaky we nobatdan daşary Umumy ýygnagy çagyrýar, oňa gün 

tertibiniň taslamasyny, Assosiasiýany ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryny 

boýunça teklipleri goşýar; 

2) Müdiriýet agzalaryndan Assosiasiýanyň başlygyny, başlygynyň 

orunbasaryny teklip edýär; 

3) Müdiriýet agzalaryndan Assosiasiýanyň başlygyny we orunbasaryny 

möhletinden öň saýlamak hakyndaky çözgütleri çykarýar;  

4) Assosiasiýanyň Müdiriýet agzalaryndan Assosiasiýanyň başlygynyň 

orunbasarlaryny saýlaýar; 

5) ulag-logistika pudagynyň ösmegi boýunça möhüm meseleleri ara-alyp 

maslahatlaşýar, onuň netijesi boýunça çözgütleri we kararlary kabul edýär; 

6) Assosiasiýanyň býujetiniň ýerine ýetirilişi baradaky maglumaty diňleýär we 

tassyklaýar;   

7) Assosiasiýanyň şahamçalaryny we  wekilhanalaryny döretmek we ýatyrmak 

baradaky çözgütleri kabul edýär, olar hakyndaky Düzgünnamalary tassyklaýar; 

8) döwlet edaralarynda, jemgyýetçilik birleşiklerinde we halkara 

guramalarynda Assosiasiýa wekilçilik edýär, olar bilen şertnamalary baglaşmak 

hakynda çözgütleri kabul edýär; 

9) Assosiasiýanyň agzalygyna kabul edýär we olaryň hasabyny ýöredýär; 

10) Assosiasiýanyň ýyllyk hasabatyny we býujetini, agzalyk gatançlaryny we 

beýleki tölegleri, tölegiň möçberini, tertibini tassyklaýar; 

11) Umumy ýygnagyň ygtyýaryna degişli bolmadyk, Assosiasiýanyň 

tertipnamalaýyn işine garşy gelmeýän beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar. 

Müdiriýet Assosiasiýanyň islendik agzasyna Assosiasiýanyň işi bilen bagly belli 

bir wezipeleri,  işleri ýerine ýetirmegi tabşyryp, üçünji taraplar babatynda 

Assosiasiýanyň bähbitlerine wekilçilik etmegi tabşyryp biler. 

36. Müdiriýetiň mejlisi Assosiasiýanyň başlygy  tarapyndan zerurlyga görä 

geçirilýär,  ýöne her çärýekde azyndan bir gezek geçirilmelidir. Assosiasiýanyň 

nobatdan daşary Umumy ýygnagy Başlygyň, Gözegçilik - derňew toparynyň 

başlangyjy, şeýle-de Müdiriýetiň agzalarynyň azyndan üçden iki böleginiň talaby 

boýunça çagyrylýar. 

37. Müdiriýetiň başlygy Assosiasiýanyň başlygy bolup durýar, Assosiasiýa 

ýolbaşçylyk edýär. 

38. Assosiasiýanyň başlygy: 

1) Assosiasiýanyň we Müdiriýetiň işini guraýar; 

2) Assosiasiýanyň düzüm birlikleriniň  işini utgaşdyrýar; 

3) döwlet edaralarynda, jemgyýetçilik birleşiklerinde we halkara guramalarynda 

Assosiasiýa wekilçilik edýär; 

4) ynanç haty bolmazdan,  Assosiasiýanyň adyndan çykyş edýär, 

Assosiasiýanyň adyndan ynanç hatlaryny berýär; 

5) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde we tassyklanylan býujete laýyklykda 

Assosiasiýanyň serişdelerine ygtyýarlyk edýär; 

6) Assosiasiýanyň diwanynyň işgärleriniň sanawyny we aýlyk zähmet hakyny 

tassyklaýar, Assosiasiýanyň içerki kadalaşdyryjy hukuk namalaryny we bölümler 
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hakyndaky Düzgünnamalary tassyklaýar, Assosiasiýanyň diwanynyň işgärlerini işe 

kabul edýär we işden boşadýar, olaryň wezipe borçlaryny tassyklaýar, buýruklary 

we tabşyryklary çykarýar; 

7) Assosiasiýanyň adyndan ylalaşyklary baglaşýar, geleşikleri amala aşyrýar, 

beýleki maliýe resminamalaryna, şertnamalara gol çekýär; 

8) banklarda hasaplaşyk we beýleki hasaplary açýar; 

9) ygtyýarlyklarynyň çäklerinde buýruklary çykarýar we görkezmeleri berýär; 

10) beýleki ýerine ýetirilmeli işleri amala aşyrýar. 

39. Assosiasiýanyň başlygy wagtlaýyn bolmadyk mahaly onuň wezipelerini 

başlygyň orunbasary ýerine ýetirýär. Başlygyň borçlaryny ýerine ýetirmegi 

başlygyň orunbasarynyň üstüne ýüklemek hakyndaky çözgüt, başlygyň 

görkezmesi, buýrugy we ynanç haty bolmasa Müdiriýetiň çözgüdi bilen 

resmileşdirilýär. Müdiriýet tarapdan şeýle çözgüdi kabul etmek mümkin bolmadyk 

mahaly, çözgüdi özbaşdak kabul etmäge orunbasaryň hukugy bardyr. 

40. Assosiasiýanyň başlygynyň orunbasary öz wezipe gözükdirijisinde bellenen 

ygtyýarlyklarynyň çäklerinde Assosiasiýanyň resminamalaryna gol çekmäge 

hukugy bardyr. 

41. Assosiasiýanyň maliýe-hojalyk işine gözegçiligi Gözegçilik - derňew topary 

amala aşyrýar. Gözegçilik - derňew topary Umumy ýygnaga hasabat berýär we 

Assosiasiýanyň Umumy ýygnagynda tassyklanan Düzgünnama esasynda hereket 

edýär.  

42. Assosiasiýanyň Gözegçilik - derňew topary azyndan ýylda bir gezek 

Assosiasiýanyň barlaglaryny geçirýär, olaryň netijelerini Umumy ýygnagyň 

garamagyna hem-de tassyklamagyna berýär. Gözegçilik - derňew topary tapyndan 

meýilnamadan daşary barlaglar Umumy ýygnagyň karary, Müdiriýetiň ýa-da 

Assosiasiýanyň agzalarynyň umumy sanynyň üçden iki böleginiň talap etmegi ýa-

da öz başlangyjy esasynda geçirilýär. 

43. Müdiriýetiň agzalary we Assosiasiýanyň diwanynyň işgärleri Gözegçilik -

derňew toparynyň agzasy bolup bilmeýär. 

 

VI. Assosiasiýanyň eýeçiligi 

44. Binalar, desgalar, ýaşaýyş-jaý gaznasy, ulag, enjamlar, medeni-aň bilim, 

sagaldyş maksatky etmägi, intellektual emläk, pul serişdeleri, paýnamalary, 

gymmatly kagyzlary hem-de tertipnamalaýyn maksatlaryna ýetmek üçin beýleki 

emläkler  Assosiasiýanyň eýeçiligi bolup biler. 

45. Tertipnamalaýyn maksatlaryna laýyklykda öz serişdeleriniň hasabyna 

döredilýän hem-de satyn alynýan, neşirýat, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri 

hem Assosiasiýanyň eýeçiliginde bolup biler. 

46. Assosiasiýa öz borçnamalary boýunça ähli emlägi bilen jogap berýär. 

Assosiasiýanyň agzalary Assosiasiýanyň borçlary boýunça jogapkärçilik 

çekmeýär, şeýle-de Assosiasiýa agzalarynyň borçlary boýunça jogapkärçilik 

çekmeýär. Assosiasiýa esaslandyryjylaryň borçlary boýunça jogapkärçilik 

çekmeýär, şeýle-de, esaslandyryjylar Assosiasiýanyň borçlary boýunça 
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jogapkärçilik çekmeýär, eger-de taraplar şonuň ýaly borjy öz üstüne almadyk 

bolsa. 

47. Assosiasiýanyň işini maliýeleşdirmegiň çeşmeleri bolup durýar:  

1) giriş we agzalyk gatançlary, döwürleýin we maksatlaýyn gatançlar; 

2) meýletin we haýyr-sahawat gatançlar; 

3) kärhanalardan gelýän girdejiniň belli bir böleginiň geçirimleri; 

4) ýuridik şahslardan, şol sanda daşary ýurt täjirçilik däl guramalarydan 

(höweslendirmeler görnüşinde) maksatlaýyn maliýeleşdirilýän we gelip gowuşýan 

serişdeler; 

5) Assosiasiýa raýat-hukuk geleşiklerinden gelýän serişdelerinden; 

6) Assosiasiýanyň  mahabat, neşirýat işinden gelýän serişdelerinden; 

7) geçirilýän okuwlardan, maslahatlardan, sergilerden, bäsleşiklerden, 

lotoreýalardan, auksionlardan, we beýleki çärelerden gelip gowuşýan serişdeler; 

8) şu Tertipnama we Türkmenistanyň kanunçylygyna garşy gelmeýän beýleki 

çeşmeler.  

48. Assosiasiýanyň kanunçylyga laýyklykda telekeçilik işini amala aşyrmaga 

hukugy bar, ondan gelýän girdeji diňe tertipnamada görkezilen maksatlara 

peýdalanyp bilner. 

49. Assosiasiýanyň girdejisi agzalarynyň arasynda paýlanylyp bilinmez.  

50. Assosiasiýa gatançlaryň  şu görnüşlerini belleýär: 

1) giriş agzalyk gatanjy; 

2) her ýyllyk agzalyk gatanjy; 

3) Müdiriýet tarapyndan bellenilýän beýleki gatançlar. 

51. Assosiasiýanyň agzalarynyň hemmesi gatanç töleýär. Gatançlaryň 

görnüşleriniň möçberleri we olary tölemegiň tertibi Müdiriýet tarapyndan 

kesgitlenilip, Umumy ýygnakda tassyklanýar. Assosiasiýanyň agzalygyndan çykan 

ýa-da çykarylan ýagdaýynda tölenilen gatançlar yzyna gaýtarylmaga degişli däldir. 

52. Assosiasiýanyň emlägi Assosiasiýanyň eýeçiligi bolup durýar. 

Assosiasiýanyň agzasynyň Assosiasiýanyň emlägine eýeçilik paýyny edinmäge 

hukugy ýokdur. 

 

VII. Assosiasiýany üýtgedip guramagyň we ýatyrmagyň tertibi 

53. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda we Umumy ýygnagyň çözgüdi 

esasynda Assosiasiýa goşulmak, birleşmek, bölünmek we bölünip aýrylmak 

görnüşinde üýtgedip guralyp bilner. 

54. Assosiasiýanyň işiniň bes edilmegi we ýatyrylmagy şu Tertipnama 

laýyklykda Umumy ýygnagyň ýa-da kazyýetiň çözgüdi boýunça amala aşyrylýar. 

55. Umumy ýygnak ýa-da Assosiasiýany ýatyrmak hakynda karar çykaran edara 

tarapyndan Assosiasiýa ýatyrylan ýagdaýynda ýatyryjy topary döredilýär. Ýatyryjy 

topary döredilen pursatyndan Assosiasiýany dolandyrmak we emlägine eýeçilik 

etmek ygtyýarlyklary topara geçýär.  

56. Ýatyryjy topary resmi metbugat edaralarynda Assosiasiýanyň ýatyrylandygy 

we iki aýyň dowamynda algydarlaryň talabyny kabul edýändigi hakyndaky 
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bildirişi çap edýär. Algydarlaryň her biri Assosiasiýanyň ýatyrylandygy barada hat 

üsti bilen habarly edilýär. 

57. Ýatyrylyş topary Assosiasiýanyň esaslandyryjylaryň ýa-da ony ýatyrmak 

hakynda çözgüdi kabul eden edara tarapyndan tassyklan aralyk balansy düzýär.  

58. Ýatyrylyş topary aralyk ýatyrylyş balansy tassyklanan pursatyndan soň ýüze 

çykan karzdarlaryň pul serişdeleriniň tölegini geçirýär. Algydarlar bilen özara 

hasaplaşyklar tamamlanandan soň, ýatyryjy topary şu Tertipnama bilen bellenilen 

tertipde ýatyrylyş balansyny düzýär. 

59. Assosiasiýanyň býujeti, işgärleri, banklar we beýleki algydarlar bilen özara 

hasaplaşyklar geçirilenden soň galan emläk bilen serişdeler esaslandyryjylaryň 

eýeçiligine geçirilýär.  

60. Assosiasiýa ýatyrylanyndan soň ähli resminamalary Türkmenistanyň arhiw 

edaralaryna saklanylmaga tabşyrylýar. 

 


