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Gürcistan Parlamentosu Heyetinin Ankara Ziyareti 

საქართველოს პარლამენტის დელეგაციის ვიზიტი ანკარაში 

Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Nikoloz Samkharadze 

başkanlığındaki Gürcistan Parlamento heyeti Ankara'ya 

resmi bir ziyarette bulundu. 

Ziyaret kapsamında Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan 

Parlamento Dışişleri Komisyon Başkanların üçlü toplantı 

gerçekleştirdi. Heyet, Türkiye Parlamentosu'nun Gürcistan 

Dostluk Grubu ile de görüştü. 

Üçlü toplantıda tartışılan ana konular, bölgesel işbirliğinin ana yönleri, Karadeniz bölgesindeki 

zorluklar ve çözme yolları, parlamentolar arası ilişkilerin derinleştirilme fırsatları ve üçlü işbirliğini 

güçlendirecek yeni girişimler oldu. 

Dostluk Grubu ile yapılan görüşme sırasında, işgal altında olan topraklardaki durum, ekonomik 

bağların derinleştirilmesi için fırsatlar ve Gürcistan'ın NATO'ya entegrasyon için Türkiye'nin verdiği 

desteğin pratik konuları da ele alındı. 

საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის 

თავმჯდომარის ნიკოლოზ სამხარაძის ხელმძღვანელობით ოფიციალური ვიზიტით ანკარაში 

იმყოფებოდა.  

ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს, თურქეთის და აზერბაიჯანის პარლამენტების საგარეო 

ურთიერთობათა კომიტეტების თავმჯდომარეების სამმხრივი შეხვედრა 

გაიმართა. დელეგაცია, ასევე, შეხვდა თურქეთის პარლამენტის საქართველოსთან 

მეგობრობის ჯგუფს.  

სამმხრივ შეხვედრაზე მთავარ განსახილველ საკითხებს წარმოადგენდა რეგიონული 

თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები, შავი ზღვის რეგიონში არსებული გამოწვევები 

და მათი გადაჭრის გზები, საპარლამენტო კავშირების გაღრმავების შესაძლებლობები და 

ახალი ინიციატივები, რომლებიც სამმხრივ თანამშრომლობას გააძლიერებს.  

მეგობრობის ჯგუფთან შეხვედრისას, ასევე, განიხილეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

არსებული ვითარება, ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების შესაძლებლობები და თურქეთის 

მხრიდან საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის მხარდაჭერის პრაქტიკული საკითხები. 

  

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 728.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

4 274.6 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

-6.2% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

18.5 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

12.3 % 
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Gürcistan, AB ve Türkiye Arasındaki Çapraz Kümülasyonu Yürürlüğe Girdi. 

დიაგონალური კუმულაცია საქართველოს, ევროკავშირსა და თურქეთს შორის ამოქმედდა  

 

Türk hammaddelerinden Gürcistan'da üretilen malların AB pazarına 

serbest ticaret rejimiyle ihraç edilmesini sağlayan Gürcistan, Avrupa 

Birliği ve Türkiye arasındaki Çapraz Kümülasyon anlaşması yürürlüğe 

girdi. 

Çapraz Kümülasyonun devreye girmesiyle Gürcistan'daki mevcut 

hammadde piyasası genişletilecek. Gürcü girişimciler Türkiye'den 

bitmiş ürün yerinde hammadde ithal ederek, Avrupa’ya burada 

üretilen ürünleri ihraç edebilecekler. Bunun sonucunda Gürcistan’da 

hem işletmelerin sayısı hem de istihdam artacak ve ülke ekonomisi 

geliştirecektir.  

Bu bağlamda Tekstil, Mobilya, İnşaat malzemeleri, Cam, Beyaz eşya gibi endüstriyel sektörler daha 

hızlı geliştirip, AB pazarına ihraç edilebilecek ürün yelpazesi de genişletecektir.  

საქართველოს, ევროკავშირსა და თურქეთს შორის ოფიციალურად ამოქმედდა ე.წ. 

დიაგონალური კუმულაცია, რაც საშუალებას იძლევა საქართველოში თურქული 

ნედლეულით წარმოებული პროდუქციის ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე თავისუფალი 

ვაჭრობის რეჟიმით განხორციელდეს. 

დიაგონალური კუმულაციის ამოქმედებით მოხდება საქართველოში არსებული 

სანედლეულო ბაზის გაფართოება. ქართველი მეწარმეები შეძლებენ თურქეთიდან არა მზა 

პროდუქცია, არამედ ნედლეული შემოიტანონ, ადგილზე თავად მოახდინონ პროდუქციის 

წარმოება და გაიტანონ ევროკავშირის ბაზარზე თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით, როგორც 

ქართული პროდუქტი. შედეგად, გაიზრდება როგორც საწარმოების, ასევე დასაქმებულთა 

რაოდენობა, რაც დამატებით წვლილს შეიტანს ჩვენის ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღებაში. 

მეტად განვითარდება სხვადასხვა სამრეწველო სექტორი, მათ შორის ტექსტილის, ავეჯის, 

საშენი მასალების, მინის, ელექტრომოწყობილობების წარმოების სექტორი. ასევე გაიზრდება 

იმ პროდუქციის ასორტიმენტი, რომელთა გატანაც ევროკავშირის ბაზარზე იქნება 

შესაძლებელი. 
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Gürcistan’ın Dış Ticareti Ocak-Eylül 2021 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-სექტემბერი 

 

Ocak-Eylül 2021'de Gürcistan'ın dış ticaret cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,3 artarak 

10 009,7 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun 2981,3 milyon ABD doları ihracat (büyüme 

%24,0) ve 7028,4 milyon ABD doları ise (büyüme %21,6) ithalat oldu. Gürcistan'ın Ocak-Eylül 

2021'deki negatif ticaret dengesi, dış ticaret cirosunun %40,4'ü olup 4047,1 milyon ABD doları olarak 

gerçekleşti. 

Ocak-Eylül 2021'de en büyük on ihracatçı ülkenin Gürcistan'ın toplam ihracatındaki payı %77,6 

oldu. Ülkenin en büyük ticaret ortakları aşağıdaki tabloda bulunabilir. 

2021 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 10 009.7 

მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 22.3 

პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 2 981.3 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (24.0 პროცენტით 

გაიზარდა), ხოლო იმპორტი 7 028.4 მლნ. აშშ დოლარს (21.6 პროცენტით მეტია). საქართველოს 

უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა, 2021 წლის იანვარ-სექტემბერში, 4 047.1 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.4 პროცენტია. 

2021 წლის იანვარ-სექტემბერში ათი უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნის წილმა საქართველოს 

მთლიან ექსპორტში 77.6 პროცენტი შეადგინა. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები 

ზემოთ მოცემულ გრაფიკში შეგიძლიათ იხილოთ. 

 

 

 

 

ABD 
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Un İthalatı 

ფქვილის იმპორტი 

Gürcistan Milli İstatistik Kuruma göre, Eylül 2021'de Gürcistan 1.234 milyon dolar değerinde 4 009 ton 

un satın aldı. Geçen yılın aynı döneminde Gürcistan 532 ton un ithal etmiştir. Eylül ayında un ithalatı 

7 kat arttı. 

2021 Ocak-Eylül döneminde ülke 4.897 milyon dolar değerindeki 16 430 ton un ithal etmiştir. 

Gürcistan'ın son 9 ayında un satın aldığı ülkelerin listesi aşağıdaki gibidir: 

Rusya - 15.801 ton (4.614 mln $) 

Türkiye - 184 ton (85.5 bin $) 

Ukrayna - 170 ton (52.2 bin $) 

Litvanya - 142.1 ton (40.6 bin $) 

İtalya - 77,1 ton (62.1 bin $) 

Avusturya - 44.7 ton (28.7 bin $) 

Fransa - 10.8 ton (12,7 bin $) 

Buna ek olarak, küçük miktarlarda un ithal edildi: Birleşik Krallık, Polonya ve Nijerya'dan. 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2021 წლის სექტემბერში საქართველომ 4 

009 ტონა ფქვილი (1,234 მლნ აშშ დოლარი) 

შეიძინა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 

- 532 ტონა (146.4 ათასი აშშ დოლარი). 

სექტემბერში ფქვილის იმპორტი 7-ჯერ 

გაიზარდა. 

მიმდინარე წლის იანვარ-სექტემბრის პერიოდში 

ქვეყანამ 16 430 ტონა (4.897 მლნ აშშ დოლარი) ფქვილის იმპორტი განახორციელა. ქვემოთ 

მოყვალილ ცხრილში შეგიძლიათ იხილოთ ქვეყნების ჩამონათვალი, საიდანაც საქართველომ 

მიმდინარე წლის 9 თვეში ფქვილი შეიძინა: 

რუსეთი - 15 801 ტონა (4.614 მლნ $) 

თურქეთი - 184 ტონა (85.5 ათასი $) 

უკრაინა - 170 ტონა (52.2 ათასი $) 

ლიეტუვა - 142.1 ტონა (40.6 ათასი $) 

იტალია - 77.1 ტონა (62.1 ათასი $) 

ავსტრია - 44.7 ტონა (28.7 ათასი $) 

საფრანგეთი - 10.8 ტონა (12.7 ათასი $) 
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გარდა ამისა, მცირე რაოდენობით ფქვილი შემოვიდა: გაერთიანებული სამეფოდან, 

პოლონეთიდან და ნიგერიიდან. 

Covid – 19 

 Gürcistan’da günlük Kovid-19 vaka sayısı tekrar yüksek olup 

günde 4155 'a ulaşmaktadır. Bu hafta içerisinde doğrulanmış vaka 

sayısı 31 660’e ulaştı (ortalama: 4522 kişi/gün).  Bu hafta en 

yüksek günlük oran 19 Ekim'de kaydedildi – 5739. Tespit edilen 

vaka sayıları ile Tiflis bölgesi tekrar ön sıradadır.  

Son istatistik verilerine göre Gürcistan’da doğrulanmış korona 

virüs vakalarının toplam sayısı 684 337 ulaştı. Can Kaybı – 9657, 

iyileşenlerin sayısı – 624 688, aktif vaka ise – 49 992. Halihazırda 

hastanelerde 5895, otellerde ise 1003 kişi tedavi görüyor, 48 kişi 

ise karantinadadır. Testlerdeki pozitif oranı, günlük olarak %8.32'e eşittir. Son 14 gün içerisindeki 

pozitif oranı %8.89’e, 7 gün içerisindeki pozitif oranı ise %8.99’e eşittir. 

Bunun yanı sıra Gürcistan’da aşılama süreci de devam etmektedir. Şu an için toplam 1 938 274 kişi 

aşılandı. Aşı için kayıtlar devam etmektedir. Kayıt portal: https://booking.moh.gov.ge 

Dünya çapında korona virüs vakalarının sayısı 243 milyona aşmıştır. Worldometers’e dayanarak, 

vakaların sayısı – 243 376 291; Can Kaybı – 4 947 534; İyileşen kişi sayısı – 220 536 329. En çok vaka 

sayısı ABD, Hindistan, Brezilya, Birleşik Krallık  ve Rusya’da görülmüştür.  

 

საქართველოში კორონა ვირუსის შემთხვევები ისევ მაღალია და დღიურად 4155 -ს 

უტოლდება. მიმდინარე კვირას დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობა 31 660-ს 

უტოლდება - 4522 კაცი საშუალოდ დღეში. ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი 19 

ოქტომბერს დაფიქსირდა - 5739 ინფიცირებული. ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლებით ისევ 

დედაქალაქი გამოირჩევა.  

სტატისტიკური მონაცემების თანახმად კორონა ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა 

საქართველოში 684 337 შეადგინა, გარდაიცვალა 9657, გამოჯანმრთელდა  624 688, ხოლო            

49 992 აქტიური შემთხვევაა, რომელთაგანაც 5895 სტაციონარული მეთვალყურეობის ქვეშ 

იმყოფება, 1003 პაციენტი კი სასტუმროში გადის მკურნალობას. კარანტინის რეჟიმშია   48 

ადამიანი. ჩატარებულ ტესტებში დადებითობის მაჩვენებელი დღიურად 8.32%-ს უტოლდება.  

ბოლო 14 დღის განმავლობაში დადებითობის მაჩვენებელი არის 8.89%, ხოლო 7 დღის 8.99%. 

პარალელურად მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი. საქართველოში ჯამურად აცრა 1 938 274 

ადამიანს ჩაუტარდა. ვაქცინაციაზე რეგისტრაცია უწყვეტად მიმდინარეობს. რეგისტრაციის 

პორტალი: https://booking.moh.gov.ge 

კორონა ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა მსოფლიოს მასშტაბით, ბოლო სტატისტიკური 

მონაცემებით 243 მილიონს გადააჭარბა. Worldometers-ის ცნობით, ჯამში, ახალი ვირუსით          

243 376 291 ადამიანი დაინფიცირდა, გარდაიცვალა 4 947 534, ხოლო გამოჯანმრთელდა                

220 536 329 პირი. ყველაზე მეტი ინფიცირებული აშშ-ს, ინდოეთს, ბრაზილიას, დიდ 

ბრიტანეთს და  რუსეთს  ჰყავს.                     

https://booking.moh.gov.ge/
https://booking.moh.gov.ge/


TR / GE                                                                                                                                                                    22 Ekim 2021 

 
 

 
 

 

Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

GEL/USD – 3.1410          TRY/GEL – 0.3379      EUR/GEL – 3.6561        GBP/GEL – 4.3346 

 

 

USD/GEL                                                                      USD/TR 

 15 – 22  Ekim 2021                                                       15 – 22  Ekim 2021 

 

  TRY/GEL                                                                          BTC – 63 481.10                                                             

15 – 22  Ekim 2021                                                              15 – 22  Ekim 2021                                                                                                                                                                                                                  

  


