№32 БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
«Күлтегін» ескерткіш монеталарын
айналысқа шығару туралы
2016 жылғы 4 қараша

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2016 жылғы 4 қарашада «Дала қазынасы»
монеталар сериясынан номиналы 500 теңгелік, «proof» сапалы «Күлтегін» күміс ескерткіш
монеталарын айналысқа шығарады.
Күлтегін (685ж. – 731ж.) – көптеген көшпелі халықтардың басын біріктірген түркі халқының
даңқты әскери қолбасшысы.
Оның құрметіне үлкен обалар кешені салынған, оның маңызды бөлігін бірқатар балбал тастар
құрайды.
Күлтегіннің эпитафиясын – VIII ғасырдағы түркі руникалық жазбасының ескерткішін 1889
жылы Орхон өзенінің (Моңғолия) бойынан Кошо-Цайдам даласында Н.М. Ядринцев тапты.
Жазбалардың сырын 1893 жылы дат ғалымы, профессор Вильгельм Томсен ашты. Ескерткіште құнды
тарихи мәліметтер мен баға жетпес лингвистикалық материал бар.

Монеталардың бет жағында (аверсінде) орталық бөлігінде ою-өрнек розеткасы бейнеленген,
оның ішкі жағында Қазақстан Республикасының елтаңбасы және мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ» және орыс тілінде «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» деген жазба бар. Төменгі бөлігінде
монетаның номиналын білдіретін «500 ТЕҢГЕ» деген жазу, жоғарғы бөлігінде Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің логотипі бар. Жылтыр бетіне жіп тәріздес ою-өрнек салынған.
Монеталарды айналдыра жалпақ жиек жүргізілген, онда соғылған жылын білдіретін «2016» және
монета дайындалған металды, оның сынамын және массасын білдіретін «Ag 925 31.1g» деген деген
жазу орналасқан.
Монеталардың сырт жағында (реверсінде) ортасында атақты Орхон ескерткіші кешенінің
бедер тақтасынан алынған руникалық жазба бөлігінің аясында түркі көсемі мүсінінің бір бөлігінің
«тасқа ұқсас» оксидтелген бедерлі бейнесі орналасқан. Жиек монетаның Орхон кешенінің бейнелі

байланысын көрсететін, тасқа ұқсас стильдендірілген жақтауша түрінде жасалған. Жиегінде түркі
руникалық жазбасы стилистикасында жазылған «КҮЛТЕГІН» деген жазу және монета сериясының үш
тілдегі: мемлекеттік тілдегі «ДАЛА ҚАЗЫНАСЫ», орыс тіліндегі «СОКРОВИЩА СТЕПИ» және ағылшын
тіліндегі «TREASURES OF THE STEPPE» деген атауы орналасқан.
Монеталардың бет және сырт жағындағы бейнелер мен жазбалар бедерленген.
Қыры (гурты) тегіс, бедерсіз және жазбасыз.
Монеталар 925 сынамды күмістен жасалған, массасы – 31,1 г, 30х45 мм тіктөртбұрыш,
дайындау сапасы – «proof», ең көп таралымы – 5 мың дана.
Монеталар оның реверсіндегі бейнені оксидтеу (химиялық бояу) технологиясы пайдалана
отырып дайындалды.
Номиналы 500 теңгелік ескерткіш монеталар Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында
көрсетілген құнымен төлемнің барлық түрлері бойынша, сондай-ақ банк шоттарына және аударым
жасау үшін қабылдануға міндетті, Қазақстан Республикасының барлық банктерінде шектеусіз
ұсақталады және айырбасталады.
Ескерткіш монеталарды «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны дайындаған.
Монеталардың дизайны Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 25 қыркүйектегі
№ 1193 Жарлығымен бекітілген Қазақстан теңгесі – ұлттық валюта банкноттары мен монеталары
дизайнының тұжырымдамасына сәйкес әзірленген.
«Proof» сапасымен жасалған ескерткіш монеталар коллекциялық құны бойынша сатуға
арналған. Олар кәдесыйлық ораумен шығарылады және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі нөмірлік сапа сертификатымен жабдықталған.
Монеталарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің барлық филиалдарында, сондай-ақ ҚР
ҰБ-ның www.nationalbank.kz сайтындағы Интернет-дүкен арқылы да сатып алуға болады. Алматы
қаласында мына мекенжай бойынша сатып алуға болады: Панфилов көшесі, 98. Анықтама үшін
телефоны +7(727) 273-83-98.
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