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ВА§КЕМТ 0МҺ/ЕВ8ІТЕ$І
Вазкепі: Упіуегзіііу
Ғасиііу оҒ Зсіепсе апсі Ьеиегз
ОерагШіепІ: оГТигкізһ Ьап§иа§е апсі ЬһегаШге
06810 Ва§1іса/Апкага ТУВКЕҮ

К А Р О К

11.03.2019, Апкага

"Бисенғали Ақмарал Зинол-Ғабденқызы Қазақ және түрік 

тілдеріндегі «жаңа қолданыстардың» лингво-когнитивтік даму 

жүйесі (газет лексикасы (1995-2015 жж.) негізінде)"

1. Ві5еп§а1і А цтагаі 2іупо1-СаЪсІепяі2і'тп "Кахак уе Тіігк сііііегіпсіекі 

'уепі кихіап ітіаг'т  1іп§иа-Ъііі§5е1 §е1і§іт (1І2§е5І: 1995-2015 Іете ііп ае  

(йагац ]апе Ійгік Шс1егіпс1е§і «іапа цо1сіаш5І:агс1іп» 1іп§уо-ко§пі1:іү1:ік 

й ати ш  ]йуе5і)" Ъа§1ікһ йокіога іегі ііе Іі§і1і йе§ег1еш 1ігтет а§а§іс!ас1іг:

2. Тйгк сЫІегі аііе^іпіп Ъігег йуе5І оіап Кагак^а уе Тйгк^е, Іагкһ сііІЪіІіт^еІ 

сійгеуіегсіе ауш Сетеі бгеііікіегі рауіа^такіа ЪігІікЪе, Сагіһ^еі зйге^іе 

Кір^ак уе 0§иг сііііегіпе ііі^кіп §епе1 бгеПікІегі Ъаппсһгап Іагкһ Тйгк сШ 

§гиЪипип сіа 1ет5ІІсі1егіс1іг.

Тйгк йіііегі ага5іпс1акі Қ уарі^аі огСакһ§т уе Іагіһ^еі 5йге£І:екі 

іагкһ1а§тапт у а т  5іга Ғагкһ 5іуа5а1 со§га(уа1агсіа, Ғагкһ Іоріит^аі, 

кйІШгеІ уе һаиа ісіеоіо^ік деугеіегсіе ауп уагі сііііегі оіагак §е1і§еп Кагак^а 

ұе Тйгк^е бгеііікіе тосіегп іе^те 5йге£Іегіпс1е 5іга5іу1а Ғгап5ігса уе 

Ки5?атп бгеііікіе Іек^ікаі ап іатб а  е1кі5і актсіа  ка1ті§1:іг.

Эо§и и у § а гһ § т т  Киг'ап уе Агар^а Ііетеііі 562 уагһ§і, той егп  йбпетіегсіе 

5апауі беугітіп іп а гб т б а  іутеіепеп  Ъі1іт5е1 уе Шкпо1о]ік §еһ§те1ег

е-розіа: екег5@Ьа$кеп1:.есІи.1:г



кепсіі каугатіаг сійпуазіш уагайгкеп Ьи к ау гат іап  Кагак^асіа уе 

Тйгк^ейе каг^ііатак  уегіпе іік ріапйа Ғгапзігса уеуа Киз^асіап коруаіата 

уеуа Тйгк^е і£іп Агар^а уе Ғагз^а збгіегсіеп уепі І:егіт1ег Ш геіте уоіипа 

§ійі1ті§1:і. Тйгк^епіп кепсіі каупакіаппа йауаіі Іегтіпо1о]і уага!:та уе 

й ге іте  зйгесі апсак 1932 Біі Оеугіті'пс1еп зопга т й т к й п  оІаЬіІті^Ш

Вигайа уепі зогсйкіег йге1:те ки§кизи2 уаішгса Ь ііітзеі уе іекпоіоіік 

Ш гітіег сійпуазті йе§і1; ?а§с1а§ ййпуасіакі §е1і§те1егіп у а § а т т  һег 

аіаптсіа уагаШ§і уепі каугатіап  сіа каг^ііата а п іа т т й а  аһптаһсііг. 

Вепгег Ьіг зйгесі Кагакізіап сіа уа^атакіа Ьігіікіе, Зоууеі: йопетіпсіе 

Киз^апт сіеуіеі: сіііі уе һаікіагагазі ііе іі^ іт  сіііі о ітаз і пейепіуіе Кагак^а 

502 уагһ§і ііе Іі§і1і ^аһ^таіапп  ^ок і^іеузеі уе еҒекІіҒ о1та5і йо§а1 оіагак 

Ьекіепетегсіі.

Ка2акІ5Іап'іп Ьа§іт5і2Іі§іш кагапта^тсіап  50пга иу§и1апа§е1еп 

роіһікаіаг ідіпйе Кагак сііііпіп у а ^ а т т  ЬйШп аіапіаппсіа І5іеу5е1 һаіе 

§е1те5І уе Ьіг йеуіеі: сіііі оіагак ЬйШп аіапіагйа һ а к іт  уе Ь а5кт Ьіг з(аШ 

кагапта5і І£іп уарііап ^аһ^таіаг 5йгтекШс1іг.

5о2 копи5и ^аһ^таіапп  о п етіі Ьіг Ьоійтйпй, ?а§йа§ ййпуасіакі 

§е1і§те1еге уе кйге5е11е§теуе ко§и1: оіагак уепі 502сйк1егіп (пеоіоіігт), 

Ьи ^ег^еуесіе Ш гітіегіп уарііта^і уеуа уаг оіап 5огсйк1еге уепі і^іеуіегіп 

уйкіепте^і, уапі уепі к и ііа т т іа п п  огШуа 9ікй§і §огй1йуог. Іп5ап-Шр1ит- 

^еуге §е1і§ітіпіп сШсІекі еп 5оти1; уап5іта5і йіііп Іек^ікаі ЬоуиШпйа 

^ег^екіе^текшсііг. Ви ^йге^іегіп, теусиі: йокШга Шгі ііе Ьеііі Ьіг г а т а п  

ке5кі (1995-2015) Ьаг о іт а к  йгеге, һег ікі сііі і?іп каг§і1а§йгтаһ Ьі^ітсіе 

еіе аһпта5і ки§ки5иг і1§і ^екісі ^опи^іаг огіауа коутакіасһг.

3. ВІ5еп§а1і А цтагаі 2іупо1-СаЬсІеп^і2і'пт йокіога Шгі, іпсеіете ііе Іі§і1і 

ата^ , уоі, уопШ т, Шкпік уе і£егі§е ііі^кіп §епе1 Ьі1§і1егіп уегі1с!і§і 

"Сігі§"Шп 50пга й^ апа Ь о ійт  "£а§сіа§ Тйгк-Кагак 5б2Уагһ§іпіп

у П
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Се1і§ітіпіп ІЧеоІорк Согйпйтй", "Кагак-Тйгк Оіііегіпсіекі 'Үепі 

К и ііатт іап п ' 1іп§иаЬі1і§5е1 Тетеііегі", "Кагак-Тйгк Месіуазіпсіакі 'Үепі 

Айіапйігтаіапп' І1е1;і§іт5е1-Рга§та1:ік Мйе1і§і" ііе "бгеі:", "Каупакіаг" уе 

"Екіег" Ьбійтіегіпсіеп оіи^иуог.

Іік апа Ь б ій т  "£а§с1а§ Тйгк-Кагак 5б2үаг1і§іпіп Сеіі^ітіпіп Мео1о]ік 

Сбгйпйтй" Ьа§1ікһ Ьбійтйе Кагак 5б2Уаг1і§тт уеп ііе^те 5йгесіпіп 

1:агіһ5е1-1:ор1ит5а1 піке1і§і еіе аһп так іа , һ е т е п  агйтсіап Тйгк 

5б2уагһ§ішп оіи^итипип 1:агіһіпіп 5Іуа5і пі1:е1і§і, Тйгк Оіі Ке1бгти'пип 

пйеіі^і, Тйгкіуе'йе теусиі: сііі йигити  уе 50П оіагак Кагак уе Тйгк 

йіііегіпсіекі "уепі киііап ітіапп" пеоіоіік уе пео§гайк арйап іпсеіепте^і 

аіі: Ьа^һкіаппсіап о1и§так1:ас1іг.

Ікіпсі апа Ьбійтйе Кагак-Тйгк Оіііегіпсіе "Үепі Киііапітіапп" 

1іп§иаЬі1і§5е1 Тетеііегі" Ьа§һ§і аійпсіа І5е "йіі уе Ьііі^іп 5йгекШі§і, Ьі1і§5е1 

рагас1і§та1апп бгй", "сііісіекі уепііе^те 5йгесіпіп Ьі1і§5е1 1:ете11егі, 

Кагак^а-Тйгк Кйге5е11е§те Зйгесіпсіе Кагак-Тйгк Бйпуа^і: "Оі1Ьі1іт5е1 

Іт§е"піп аШгоро^еШпк пйе1і§і аК Ьбійтіегі уег аһуог.

О^йпсй апа Ьбійтсіе, уапі Кагак-Тйгк т ей у а  аіаптсіакі "уепі 

асііапйігтаіапп" Ііе1:і§іт5е1-рга§та1:ік піһеіікіегі Ьа§һ§і аійпйа І5е Ві1і§5е1- 

епіогтайҒ ага^ оіагак "уепі к и ііа т т іап п "  Кагак уе Тйгк Ьа5ішпс1акі 

§бгйпйт1егі , еугеп5е1 тесіуа §бгйпйтйпс!екі "уепі к и ііатт іап п "  

р га§тай к  уе к й тй іа й і §бгеуі уе 50П оіагак §аге1:е тейпіегіпсіекі "уепі 

к и ііатт іап п "  І£егі§іпсІе уег аіап иіи^аі косі аКЬа§1ік1аппс1ап оіи^иуог. 

0е§ег1епсіігте1ег уарііап §гаһк ^ігітіег уе ШЫоІагІа геп^іпіе^йгііті^йг.

^аһ^таш п 50пипс1а І5е тейпсіе уег аіап "пео1оіІ2т"1ег1е Іі§і1і Кагак^а- 

Тйгк^е уе Тйгк^е Кагак^а 5бгсйк1ег сіігіпі уег аһуог.

4. Ві5еп§а1і А ятагаі 2іупо1-СаЬс1епяі2і'пт Һагіг1ас1і§і йокіюга 1:егі, 

уикапйа іҒасіе ейііеп Тагіһ5е1 агкаріапйа Кагак^а үе Тйгк^есіекі 1ек5Іка1



аіапсіа уепі ки ііап ітіап  1іп§иа-Ьі1і§5е1 Ьа§1атс1а, Ьіг агасіа уе 

каг§і1а?1;ігта1і оіагак еіе а іта з і Ь ак іттс іап  Ьіг іікьіг. Ви Ьакітсіап һег ікі 

сііііп 1995-2015 Іагіһіегі агазтЬакі теұсиі; сіигитипи еіе аіап ^аһ^та, 

§йпсе11і§і уе һег ікі сііііп 562 уагһ§т(1а §е1іпеп покіауі §оз1;е гте 5і 

Ь а к іт тй ап  5оти1 Ьіг огпек 1е§кі1 еітекіесііг.

Айауіп уа§ауап сііііп еп 02§йп сіе§і§ке5І оіап дагеіе сіііі йгегіпйеп копиуа 

уак1а$та5і 50пи?1агт §е?ег1і§і уе §йуепіг1і§і Ь ак іттс іап  сіа о п е т  

Ш^ітакШсһг.

Ка2акі5Шп'т, Кагак сііііпіп Ьіг сіеүІеЬ, Ь іііт  уе кйіійг йііі оіагак 

і?1еУ5е11і§іпіп §епі§1ете5і, кати^аі у а § а т т  Ьйійп аіапіаппсіа е§етеп  

кіһпта5і һейеіі уег^еуе^іпсіе йіЫекі йе§і§те, уепі1е§те уе §е1і§те1егіп 

Ьі1іт5е1 оіагак еіе аһпта5і, йе§ег1епс1ігі1те5і, 5йгесіп 5а§һкһ оіагак 

ііегіете^іпе о п етіі каскііап оіасакйг. Ві5еп§а1і А цтагаі 2іупо1- 

СаЬйепцігіЫт Ьи £аһ§та5і кепйІ5Іпіп сіе Ье1ігШ§і йгеге Тйгк ййпуа5іпіп 

йето§гаһк, 5іуа5а1, кйһйгеі уЬ. Ьакітіагйап ікі о п ет іі йуе5І оіап 

Кагакі^Шпйп уе Тйгкіуе'піп сііі роіһікаіап уе иу§и1ата1ап, иіи^аі уагһ§т 

Ьіг1і§іп когипта5і уе §е1і§1;ігі1те5і уоіипйа с!і§ег Тйгк Шріиіикіаппа гоі 

то й еі оіасакйг. Ви ^ а һ ^ т а т п  сіа һег ікі йікейекі у а к т  й о п ет  сііі 

й и ги т іа п п т  Ш рІитйіІЬіІіт, Шта5с1і1Ьікт шЬапһ сһ1-Ьі1і§-Шр1ит 

й£§епіпс1е Ьіг рогШе^іпі 5иптакСас1іг.

5. Ві5еп§а1і А ^тагаі ^іупоІ-СаЬсІегщігіЫт §егек Кагакі5І;ап'с1а §егек5е 

ТйгкіуеЫе Ьи1ипс1и§и 5йге1егйе йокШга Шг І£егі§іпсІе уег аіап копиіагіа 

Іі§і1і кигат^аі уе иу§и1ата1аг ^аһ^таіаг Ог. Е^епоуа К. 0 ііе ЬігІікШ 

пегагейтігсіе уйгйШІтй^Шг.

Ви 5йге£Ш асіау Шгаһпйап §6пйегі1еп Ш5Іак Шг теШ і йе§і§ік һеҒаІаг 

Сагаһтйап іпсе1епті§, уарііап сійгепіете уе сійгеһтеіег, бпегііег 

кепйІ5іу1е рауіа^ііагак Ьипіапп теШ е һһаіі 5а§1апті§1;іг.



6. 5оіШ£: Үикапсіа ЬеІігШеп һизизіаг дег^еуезіпсіе, ВІ5еп§а1і Ацшагаі 

2іупо1-СаЬс1епці2і'піп "Кахак уе Тйгк сШІегіпсІекі 'уепі киііапітіагһп 

1іп§иа-Ьі1і§5е1 §е1і$іт йі2§е5і: 1995-2015 Іетеііпсіе" Ьа$һкһ сіокіюга 

Іе2іпі, Ь ііітзеі ?аһ§та уоі уе у о т е т іе г іп е  иу§ип, 02§йп уе акасіетік уе 

Ь ііітзеі Ьакітйап  йе§ег 1а§іуап, Тйгкоіоіі уагішпа б п етіі каікііаг 

за§1ауасак Ьа§ап1і Ьіг £аһ§та оіагак йе§ег1епс1ігс1і§іті ЬеІіИ тек 

І5һуогит. 5ау§і1апт1а.

Ргоһ Эг. 5йег Екег
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Башкент университеті 

Филология факультеті 

Турік тілі мен әдебиеті бөлімі 

06810 Баглыджа / Анкара Түркия

Бисенғали Ақмарал Зинол-Ғабденқызының 
«Қазақ және түрік тілдеріндегі «жаңа қолданыстардың» 

лингво-когнитивтік даму жүйесі 
(газет лексикасы (1995-2015 жж.) негізінде)» 

тақырыбындағы диссертациясына 
СЫН-ПІКІР

11.03.2019, Анкара

1. Бисенғали Ақмарал Зинол-Ғ абденқызының «Қазақ және түрік 
тілдеріндегі «жаңа қолданыстардың» лингво-когнитивтік даму жүйесі (газет 
лексикасы (1995-2015 жж.) негізінде)» тақырыбындағы диссертациясына 
қатысты пікірлерім төмендегідей:

2. Туыстас түркі тілдері ретінде қазақ жэне түрік тілі әр түрлі 
лингвистикалық деңгейдегі негізгі сипаттамалары бірдей болса да, тарихи үдеріс 
барысында қалыптасқан қыпшақ және оғыз топтарының өкілдері болып 
табылады.

Түркі тілдері ретіндегі қүрылымдық ортақтық пен тарихи үдеріс 
барысында әр түрлі саяси, географиялық, элеуметтік, мәдени жэне идеологиялық 
ортада қалыптасқан айырмашылықтардың нәтижесінде екі түрлі тіл ретінде 
дамыған қазақ жэне түрік тілдерінің лексикасы орыс және француз тілдерінің 
ықпалына үшырады.

Шығыс өркениетінің Қүран жэне араб тіліне негізделген сөздік қорымен 
катар қазіргі заманғы индустриалды революцияның артынан шүғыл түрде 
басталған ғылыми-техникалық өрлеу өз ұгымдар әлемін қүрды. Бұл үгымдарга 
казақ және түрік тілдерінен балама табудың орнына орыс немесе француз 
тілдерінен тікелей аударып алу немесе жаңа атауларды араб-парсы сөздерінен 
жасау етек алды. Төл түрік дереккөздеріне негізделген терминжасам үдерісі тек 
1932 жылгы «Тіл төңкерісінен» кейін гана мүмкін болды.

Әрине, жаңа сөз жасау үдерісі тек гылыми-техникалық терминдер гана 
емес, заманауи өмірдің барлық саласында туындаған жаңа үгымдарды атаудың 
күралы ретінде қабылдануы керек. Орыс тілі мемлекеттік және халықаралық 
карым-қатынас тілі болган Кеңес өкіметі кезінде қазақ тіліне қатысты 
жұмыстардың өте функционалды және тиімді болуы мүмкін емес еді.

ПАРАҚТЫН АҒТЫ ЖАҒЫНА
л ҚАРАҢЫЗ
СМ. НА ОБОРОТНОЙ СТ0Р0НЕ
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Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін жүзеге асырылып отырған саясат 
барысында қазақ тілінің күнделікті өмірдің барлық саласында функционалды 
болуын қамтамасыз ету және мемлекеттік тіл ретінде барлық саладағы 
үстемдігін орнатуға бағытталған жұмыстар жалғасуда.

Қазіргі заманғы өзгерістерге сай жаңа сөздер (неологизмдер) жасалғанын, 
термин жасау, тілде бар сөздерге жаңа мағына үстеу т.б. жолдар арқылы жаңа 
колданыстардың қалыптасқанын көріп отырмыз. Адам-цогам-цоръиаган орта 
сабақтастығының нақты көрінісі тілдің лексикалық қабатынан айқын көрінеді. 
Осы үрдістердің докторлық диссертацияда нақты мерзімге (1995-2015) 
негізделіп, екі тілді салыстырмалы түрде қарастыруы қызықты нэтижелер 
тұғызған.

3. Бисенғали Ақмарал Зинол-Ғабденқызының докторлық диссертациясы 
зерттеу жүмысының мақсаттары, міндеттері, эдістері, теориялық жэне 
әдіснамалық негіздеріне қатысты толық мэлімет берілген «Кіріспе» бөлімінен 
кейін негізгі үш тараудан: «Қазіргі қазақ-түрік лексикасы дамуының 
неологиялық бейнесі», «Қазақ-түрік тілдеріндегі «жаңа қолданыстардың» 
лингвокогнитивтік негіздері», «Қазақ-түрік медиа бейнесіндегі «жаңа 
атаулардың» коммуникативті-прагматикалық сипаты», жэне «Қорытынды», 
«Пайдаланылған әдебиеттер» және «Қосымша» атты бөлімдерден түрады.

«Қазіргі қазақ-түрік лексикасы дамуының неологиялық бейнесі» атты 
алғашқы тарауда қазақ сөздік қорының жаңару үдерісінің тарихи-әлеуметтік 
сипаты, түрік лексикасының қалыптасу кезеңдерінің тарихи-саяси сипаты, түрік 
тіліндегі реформалау қозғалысының сипаты, Түркиядағы қазіргі тілдік жағдаят 
және қазақ жэне түрік тілдеріндегі «жаңа қолданыстарды» неологиялық және 
неографиялық тұрғыдан зерттеу сипатталган.

«Қазақ-түрік тілдеріндегі «жаңа қолданыстардың» лингвокогнитивтік 
негіздері» атты екінші тарауда когнитивтік парадигманың өзегі болып 
табылатын тіл мен таным сабақтастығы, тілдегі жаңару үдерісінің когнитивтік 
негіздері, жаңа атаулардың ономасиологиялық және уәжділік сипаты, жаһандану 
заманындағы қазақ-түрік әлеміндегі «тілдік бейненің» антропоөзектік сипаты 
баяндалған.

«Қазақ-түрік медиа бейнесіндегі «жаңа атаулардың» коммуникативті- 
прагматикалық сипаты» атты үшінші тарауда танымдық-ақпараттық қүрал 
ретіндегі «жаңа қолданыстардың» қазақ және түрік баспасөзіндегі көріністері, 
ғаламның медиа бейнесіндегі жаңа қолданыстардың прагматикалық және 
гумулятивтік қызметі және газет мәтініндегі жаңа қолданыстардың мазмұнында 
сзкталған үлттық кодты ашу мәселелері қарастырылған. Тұжырымдар 
:ызбалармен толықтырылып, дэйектелген. Зерттеу жүмысының соңында осы 
күмыста қарастырылған неологизмдердің қазақша-түрікше жэне түрікше- 
газакша сөзтізбесі берілген.

4. Бисенғали Ақмарал Зинол-Ғабденқызының дайындаған докторлық 
диссертациясы, жоғарыда атап өткеніміздей, қазақ жэне түрік тілдерінің 
гексикасындағы жаңа қолданыстарды лингво-когнитивтік түрғыдан өзара 
.алыстырмалы түрде қарастырған алғашқы зерттеу жұмысы. Осы түрғыдан алып

ПАРАҚТЫН АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАҢЫЗ

СМ. НА ОБОРОТНОЙ СТ0Р0НЕ

2



қарағанда. 1995-2015 жылдар арасындағы екі тілдің қазіргі жағдайын 
қарастыратын бұл зерттеу жұмысы - оның өзектілігі мен екі тілдің сөздік 
қорының қазіргі таңда жеткен жағдайын көрсететін нақты мысал.

Ізденушінің тілдін ең негізгі өзгерімпаз көзі болып табылатын газет тілі 
арқылы тақырыбын дәйектеуі де нәтижелердің тиімділігі мен сенімділігі 
тұргысынан манызды.

Зерттеу жұмысы казақ тілінің мемлекеттік тіл, гылым жэне мэдениет тілі 
ретінде кызмет аясының кеңеюі, қогамдық өмірдің барлық салаларында қазақ 
тілінің егемекдігін ка.мтамасыз ету, тілдің озгеруі, жаңаруы мен дамуының 
ғылыми тұггыдан колға алынуы, қазіргі жагдайдьі багалау сияқты үдерістердің 
дам> . .. . иы үлесін қосады.

Б:::екгали Ақмарал Зинол-Ғабденқызының зерттеу жүмысы 
е ггаікялық, саяси, мәдени т.б. түрғылардан түркі әлемінің екі маңызды 

_е, болып табылатын Қазақстан мен Түркияның тіл саясаты мен 
тэккгибелері үлттық идентификация мен бірлігін сақтап қалғысы келетін басқа 
г :гк: халықтарына жетекші үлгі болады. Бүл зерттеу екі елдегі соңғы тілдік 
кагдайлардың лингвистикалық, коммуникативтік тіл-таным-цогам 
сабактастығындағы бейнесін үсынады.

5. Қазақстандық ғылыми кеңесші профессор Қ.Есеновамен бірлесіп 
Бисенгали Ақмарал Зинол-Ғабденқызының докторлық диссертациясының 
теориядық және тәжірибелік қүрылымын жетілдіруге барынша атсалыстық. 
Жазылу барысында ізденуші үсынған диссертация мәтіні бірнеше рет қаралып, 
ескертпелер мен түзетулер, ұсыныстар айтылып, олар диссертацияга енгізілді.

6. Қорытынды: жогарыда айтылган мәселелерге сай Бисенгали Ақмарал 
Зинол-Ғабденқызының «Қазақ және түрік тілдеріндегі «жаңа 
колданыстардың» лингво-когнитивтік даму жүйесі (газет лексикасы (1995- 
2015 жж.) негізінде)» тақырыбындагы диссертациясына ғылыми-зерттеу 
жолдары мен әдістеріне толық сәйкес келетін, бірегей, академиялық жэне 
ғылыми жагынан маңызды, болашақта Түркітану ғылымына маңызды үлес 
косатын табысты зерттеу жұмысы ретінде баға беремін.

Профессор, доктор Суер Екер 

Мөрі:
Башкент университеті 
Филология факультеті 
Анкара 1993
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Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, екі мың он тоғызыншы жыл, жиырма 
жетінші наурыз. Құжаттың түрік тілінен қазақ тіліне мәтін-аудармасын 
орындаған аудармашы Ахметова Асем Амандыковна, 18.08.1989 жылы туылған, ЖСН 
890818401550.

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, екі мың он тоғызыншы жыл, жиырма 
жетінші наурыз. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы Әділет Министрлігінің 
халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті 
арқылы, 20.01.2006 жылы берілген № 0000350 мемлекеттік лицензиясы негізінде 
әрекет ететін, мен нотариус Тленчиева Алия Галымжановна, аудармашы Ахметова 
Асем Амандыковнаның қойылған қолының түпнұсқалылығын растаймын. 
Аудармашының тұлғалығы анықталды, қабілеті мен өкілеттігі тексерілді.

Тіркеу нөмірі № 
76 теңге төленді
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Нотариус
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