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2019 жылғы 19 қараша

Отырысты Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитетінің төрағасы М.А. ҚҰЛ-МҰХАММЕД жүргізді.

ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, бүгінгі отырысқа 
шақырылған лауазым иелері! Комитеттің кеңейтілген отырысын бастауға 
кворум жеткілікті, бір сенатор іссапарда, қалғандары түгел орнында. Қарсы 
болмасаңыздар, күн тәртібін бекітіп, жұмысқа кірісейік.

ОРНЫНАН. Бекітілсін.
ТӨРАҒА. Бүгін комитеттің екі отырысы өтеді, Қазіргі өтіп жатқан 

кеңейтілген отырыс, екіншісі, комитеттің жеке отырысы. Ол жөнінде сәл 
кейінірек айтатын.

Кеңейтілген отырыстың күн тәртібінде «Қазақстан Республикасының 
Үкіметі мен Түркия Республикасының Үкіметі арасындағы әскери 
ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы қаралады.

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрінің орынбасары Дәндібаев Тимур Тұрарұлына беріледі.

ДӘНДІБАЕВ Т.Т. Құрметті Мұхтар Абрарұлы, құрметті депутаттар! 
Сіздердің қарауларыңызға «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түркия 
Республикасының Үкіметі арасындағы әскери ынтымақтастық туралы 
келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
ұсынылады. 

Келісімге 2018 жылғы 13 қыркүйекте Анкара қаласында қол қойылды.
Түркия Республикасы Қазақстан Республикасының маңызды әрі негізгі 

стратегиялық серіктестерінің бірі болып табылады және біздің мемлекеттің 
сыртқы саясатында ерекше орын алады. 

Осы уақытқа дейін екі мемлекет арасындағы әскери саладағы 
ынтымақтастық 1993 жылғы 8 тамыздағы әскери білім саласындағы, сондай-
ақ 1994 жылғы 23 ақпандағы әскери ғылым, техника және білім саласындағы 
ынтымақтастық туралы келісімдер негізінде жүзеге асырылып келеді.

Жоғарыда аталған халықаралық шарттардың кейбір ережелері екі 
мемлекеттің қолданыстағы заңнамасына сәйкес келмеуі және оларда іс-
шараларды өткізу бойынша қаржылық шығыстармен қамтамасыз ету 
тәртібінің болмауына байланысты әскери ынтымақтастық саласында жаңа 
келісім жасасу туралы шешім қабылданған болатын. 
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Қарастырылып отырған келісімнің мақсаты тараптар арасындағы тең 
құқықтық пен өзара тиімділік қағидаттары негізінде әскери ынтымақтастықты 
дамыту болып табылады.

Келісім әскери даярлық пен оқытуды қоса алғанда, бұдан бұрын 
қамтылмаған бірлескен оқу-жаттығуларды өткізу, картография, гидрография, 
топогеодезиялық қамтамасыз ету, әуе кеңістігі арқылы әскери мүліктің 
транзиті, медициналық көмек көрсету, заң құзыреттілігі және басқа да 
мәселелерді көздейді.

Осы келісімді жүзеге асыру бойынша іс-шаралар тараптармен бірлесіп 
әзірленген жылдық ынтымақтастық жоспарына сәйкес жүзеге асырылатын 
болады. 

Келісімді іске асыру Қазақстан Республикасының әскери саладағы 
мүмкіндіктерін кеңейтуді қамтамасыз етеді және екі мемлекеттің арасындағы 
әскери ынтымақтастықтың дамуына оң әсер ететін болады. 

Заңды қабылдау республикалық бюджеттен қосымша қаражат бөлуді 
талап етпейді, сондай-ақ кері әлеуметтік-экономикалық және құқықтық 
салдарға әкеп соқтырмайды.

Құрметті депутаттар, заң жобасын қолдауларыңызды сұраймыз. 
Назарларыңызға рақмет. 

ТӨРАҒА. Рақмет, Тимур Тұрарұлы. 
Құрметті әріптестер, баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Сенатор 

Нұржан Нұрсипатов.
НҰРСИПАТОВ Н.Н. Как я понимаю, статья рассматриваемого 

соглашения предусматривает военную подготовку и обучение 
военнослужащих не только Министерства обороны, но и других наших 
силовых ведомств. Поэтому у меня вопрос к разработчикам. Позволяет ли 
норма соглашения, которое имеет межправительственный характер, 
осуществлять военную подготовку специалистов других войск и воинских 
формирований? Если да, то вопрос к представителям Пограничной службы и 
Национальной гвардии. Есть ли у вас потребность в обучении курсантов, 
офицеров в турецких военных учебных заведениях, например, по линии 
морских подразделений и подразделений специального назначения? 

ТӨРАҒА. Өте орынды сұрақ. 
Алдымен баяндамашы жауап берсін, сосын екі қызметтің бастығы 

сөйлейді.
ДӘНДІБАЕВ Т.Т. Рақмет. 
Қазіргі уақытта Түркияда біздің 34 қызметші оқуда, оның ішінде 20 

курсант, 14 офицер бар. Олар әскери теңіз күштерінің өкілдері, оларды 
гидрография мамандықтарына дайындаймыз және олар навигация, штурман, 
басқа да мамандықтар бойынша кәсіби біліктілігін арттыру мақсатында оқып 
жатыр. 

ТӨРАҒА. Екі қызметті бастықтары өздеріңізді таныстырып, 
микрофонды қосып сөйлеңіздер. 
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НҰРАХМЕТОВ С.Т. Ұлттық ұлан қолбасшысының орынбасары 
генерал Нұрахметов. 

Ұлттық ұланда осы соңғы екі жылда Түркияда жандармерияның 
бұйрығы бойынша біздегі құрлық әскерлері әскери институтынан сегіз 
адамнан дайындайды жыл сайын на безвозмездной основе. Емтиханды біздің 
училищеде тапсырады, сосын Түркияның әскери атташесі үміткерлерді өздері 
қабылдап алады. 

Осы соңғы бір айда біздің қолбасшы барып, соларды көрді, жағдайлары 
жақсы, дайындықтары зор. Ол келісімшарт бұрынғы келісімшарттың 
заңдылығымен келісілген. 

ТӨРАҒА. Жақсы. 
МӘДЕДИНОВ Ж.А. Советник Директора Пограничной службы 

полковник Мадединов.
Спасибо за вопрос. 
Пограничная служба в подготовке специалистов в Турецкой 

Республике в настоящее время нужды не имеет. Наши кадры готовятся, и 
очень высокое образование получают в Алматинской академии Пограничной 
службы, Академии Комитета национальной безопасности и военных учебных 
заведениях внутренних дел и Министерства обороны. Спасибо.

ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, басқа сұрақтарыңыз бар ма?
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, басқа сұрақтар болмаса, онда бұл заң 

жобасын мен жүргізіп отырмын, қысқаша ғана баяндап өтейін. 
Түркия біздің тәуелсіздігімізді ең алғаш таныған мемлекет, сондықтан 

қай жағынан болмасын, экономика жағынан болмасын, саясат жағынан 
болмасын, әскери ынтымақтастық жағынан болмасын бізге үлкен әріптес, 
ынтымақтастық көрсетіп келе жатқан мемлекет. Сондықтан бұл саладағы 
әскери мамандарды даярлаудың біз үшін маңыз өте зор. Оның үстіне, Түркия 
НАТО-ның мүшесі, олардағы әскери дайындық деңгейі өте жоғары, біз оны да 
жақсы білеміз. Сол себепті олардағы оқу-жаттығу жұмыстарын өткізу, 
картография, гидрография, топогеодезиялық қамтамасыз ету, әуе кеңістігі 
әскери жағдайындағы бірлесіп әскери жаттығуларын өткізу, медициналық 
көмек көрсету деген сияқты тағы басқа салаларда ынтымақтастық жұмыстары 
жүргізіліп жатыр. 

Менің білуім бойынша, осы жылдар ішінде Қазақстан тарапынан 
Түркияда 200-ге жуық офицер оқыған екен, бұл аз цифр емес. Оның үстіне дәл 
қазіргі кезеңде 20 курсант білім алып жатыр. Бұл да өте жақсы деп айтамыз. 

Оның үстіне Ресеймен әскери саладағы негізгі ынтымақтастығымыз 
болғаннан кейін қазіргі кезде біздің Елбасының арқасында Түркия мен 
Ресейдің арасындағы әскери ынтымақтастық өте жоғары деңгейге жетті. Сол 
тұрғыдан келген кезде де Түркиямен әскери ынтымақтастық жасау біз үшін 
тиімді болады деп есептейміз. Сол себептен бұл заң жобасын қолдаймыз, 
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әріптестерімді де қолдауға шақырамын. Бұл заң жобасы бізге керек деп 
есептеймін. 

Қосымша баяндамашы ретінде маған қоятын сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Қолдаймыз.
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Онда заң жобасын қолдап, Сенаттың 5 желтоқсанда өтетін отырысына 

ұсыну жөнінде ұсыныс келіп түсті.
Үкіметтің белгіленген қаулысы бойынша бұл салада баяндама жасау 

Қорғаныс министрлігіне, сізге бекітілген. Осыған байланысты сізге бір 
ұсыныс: баяндамаңыздың қазақша мәтінін жақсылап оқып алыңыз. Мен сізге 
кінә артып отырған жоқпын, өйткені әскери адамдар негізінен білімді орыс 
тілінде алған, кеңес заманында түгелдей орыс тілінде жүрді. Сенат 
отырысында сыншылар көп болады, біз әскери комитет болғаннан кейін ол 
тараптан көп сын айтпаймыз. Сондықтан күрделі терминдерді бірнеше рет 
қайталап оқып, айтуға қиын болатын болса басқа терминдермен ауыстырып, 
жақсылап дайындалып келуіңізді сұраймын. 

Сіздер де қатысатын боласыздар, өйткені басқа сенаторлар да осындай 
тарапта сұрақ қоюы мүмкін. Басқа сенаторлар тарапынан жаңағы сұрақ 
міндетті түрде қойылады. Сонда осындай қысқа нұсқа сұрақтарға да жауап 
беруге дайын тұрыңыздар. 

Егер дайындығыңыз бар сұрақ болса, қазақ тілінде жауап беріңіз, 
дайындығыңыз болмаса, кешірім сұрап, сұрағыңызға орыс тілінде жауап 
беруге рұқсат етіңіз деп орыс тілінде жауап беруге де болады. 

5 желтоқсанға жақсылап дайындалып келіңіздер. Еңбектеріңізге табыс 
тілеймін, сау болыңыздар.

ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.

Халықаралық қатынастар, қорғаныс 
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