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Gürcistan Kurumlar Arası Koordinasyon Konseyinin Yeni Kararları 

საქართველოს საკოორდინაციო საბჭოს ახალი გადაწყვეტილებები 

Gürcistan Kurumlar Arası Koordinasyon Konseyi tarafından yeni kararlar alınmış olup, ülkede mevcut 

bazı kısıtlamalar hafifleştirildi.  

• Restoranlardaki zaman kısıtlaması 1 Aralık'tan itibaren kaldırılacaktır, ancak misafir sayısı ile ilgili 

mevcut limit bu aşamada yürürlükte kalacak.   

• Sinema, tiyatro ve operalarda izin verilen seyirci sayısı %30'dan %50'ye çıkarılacaktır. 

• Gürcistan'da aşılanmış Gürcü vatandaşının kara yoluyla ülkeye dönerken, PCR test sonucun 

sunması gerek kalmayacaktır.  

Kurumlar Arası Koordinasyon Konseyinin kararına göre 1 Aralık'tan itibaren vatandaşlar: Restoran, 

kafe ve barların açık ve kapalı alanlarda; Sinemalarda; Tiyatrolarda; Opera ve Konser salonlarda; 

Eğlence merkezlerde; Kumarhanelerde; Spor ve SPA salonlarda; Otellerde; Kış tesislerin teleferiklerde; 

sadece "yeşil pasaport" konsepti ile giriş yapabilecekler.  

İki doz aşısı olan, geçerli PCR / Antijen testi olan veya korona virüsü geçirilmiş kişiler Yeşil Statüsüne 

sahip olacaktır. 

საქართველოს საკოორდინაციო საბჭოს მიერ ახალი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული, 

რამაც ქვეყანაში არსებული გარკვეული შეზღუდვები შეამცირა.  

• 1-ლი დეკემბრიდან რესტორნებს მუშაობაზე საათობრივი შეზღუდვა მოეხსნებათ, თუმცა 

სტუმრების რაოდენობასთან დაკავშირებით მოქმედი შეზღუდვა ამ ეტაპზე ძალაში რჩება. 

• კინოთეატრებში, თეატრებსა და ოპერაში მაყურებლის დასაშვები რაოდენობა 30-დან 50%-

მდე გაიზრდება.  

• საქართველოში ვაქცინირებული საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ქვეყანაში 

სახმელეთო საზღვრით ბრუნდება, PCR-ტესტის წარდგენის ვალდებულებისგან 

თავისუფლდება. 

საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 1-ლი დეკემბრიდან მოქალაქეები მხოლოდ და 

მხოლოდ „მწვანე პასპორტის“ პრინციპით შეძლებენ შესვლას: კვების ობიექტების, 

რესტორნების, კაფეების და ბარების ღია და დახურულ სივრცეებში, კინოთეატრებში, 

თეატრებში, ოპერაში, საკონცერტო დარბაზებში, გასართობ ცენტრებში, სამორინეებსა და 

სათამაშო ბიზნესის ობიექტებზე, სპა-ცენტრებში, ფიტნეს-დარბაზებში, სასტუმროებში და 

ასევე სამთო კურორტების - საბაგირო გზებზე. 

პირს მწვანე სტატუსი აქვს, თუ იგი ვაქცინირებულია სრულად, ჩატარებული აქვს 72-საათიანი 

ვალიდურობის PCR-ტესტი ან 24-საათიანი ვალიდურობის ანტიგენ-ტესტი, ან გადატანილი 

აქვს კორონავირუსი. 

 

 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 728.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

4 255.7 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

-6.8% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

18.5 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

12.8 % 
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Gürcistan’ın Dış Ticareti Ocak-Ekim 2021 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-ოქტომბერი 

2021 yılı Ocak – Ekim döneminde Gürcistan'ın dış ticaret cirosu 11 352.4 milyon ABD doları teşkil 

etmiştir ve bu rakam bir önceki yılın aynı verilerine kıyasla %23.0 daha fazladır. İhracat 3 392.5 milyon 

ABD dolar (büyüme %24.9), ithalat ise – 7 959.9 milyon ABD doları (büyüme %22.3) olmuştur. 2021 

Ocak – Ekim döneminde negatif ticaret bilançosu 4 567.3 milyon dolara ulaşarak dış ticaret cirosunun 

% 40.2 teşkil etmiştir. 

2021 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 11 352.4 

მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 23.0 

პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 3 392.5 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (მატება 24.9%), 

ხოლო იმპორტი 7 959.9 მლნ. აშშ დოლარს (მატება 22.3%). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო 

ბალანსმა, 2021 წლის იანვარ ოქტომბერში, 4 567.3 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო 

სავაჭრო ბრუნვის 40.2 პროცენტია. 

2021 yılı Ocak – Ekim döneminde Gürcistan'ın toplam dış ticaret cirosunda en büyük on ticaret 

ortağının payı %69.7 olarak teşkil etmiştir. En büyük ticaret ortakları aşağıdaki grafikten görebilirsiniz.  

2021 წლის იანვარ-ოქტომბერში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა 

საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 69.7 პროცენტი შეადგინა. ქვეყნის 

უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები ქვემოთ მოცემულ გრაფიკში შეგიძლიათ იხილოთ. 

 2021 yılı Ocak – Ekim döneminde Gürcistan'ın toplam ithalatında en büyük on ticaret ortağının payı 

%67.3 olarak teşkil etmiştir. En büyük ticaret ortakların listesi aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. 
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2021 წლის იანვარ-ოქტომბერში ათი უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა 

საქართველოს მთლიან იმპორტში 67.3 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო ათეული 

შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: 

 

Türkiye / თურქეთი $ 1 131 984.2 

Rusya / რუსეთი $ 710 696.2 

Çin / ჩინეთი $ 573 277.7 

ABD / აშშ $ 473 651.8 

Azerbaycan / აზერბაიჯანი $ 401 433.4 

Almanya / გერმანია $ 317 714.4 

Ermenistan / სომხეთი     $ 363 567.9 

Ukrayna / უკრაინა $ 312 681.5 

İtalya / იტალია $ 149 320.2 

Türkmenistan /თურქმენეთი $ 60 752.3 

         Diğer / სხვა $ 2 014 491.9 

 

2021 yılı Ocak – Ekim döneminde Gürcistan'ın toplam ihracatında en büyük on ticaret ortağının payı 

%77.4 olarak teşkil etmiştir. En büyük ticaret ortakların listesi aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.  

2021 წლის იანვარ-ოქტომბერში ათი უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნის წილმა საქართველოს 

მთლიან ექსპორტში 77.4 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საექსპორტო ათეული 

შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: 

 

Çin / ჩინეთი $ 419 839.9 

Rusya / რუსეთი $ 351 215.0 

Azerbaycan / აზერბაიჯანი $ 364 598.9 

Türkiye / თურქეთი $ 156 275.9 

Ukrayna / უკრაინა $ 164 648.2 

Ermenistan / სომხეთი $ 151 697.5 

Bulgaristan / ბულგარეთი $ 255 775.8 

ABD / აშშ $ 61 064.4 

Kazakistan/ ყაზახეთი $ 42 125.0 

Özbekistan / უზბეკეთი $ 58 742.0 

        Diğer / სხვა $ 690 661.2 
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Tiflis'te Uluslararası Zeytin Konseyi Toplantısı 

ზეთისხილის საერთაშორისო საბჭოს სხდომა თბილისში 

Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle 

UNESCO himayesinde ve Uluslararası Zeytin 

Konseyi girişimi ile Uluslararası Zeytin 

Konseyi'nin 114. Toplantısı ve Danışma 

Kurulu'nun 57. oturumu Tiflis'te gerçekleştirildi. 

Uluslararası Zeytin Konseyi'ne Gürcistan 2019'da 

katılmış olup 2020'den itibaren konseye başkanlık 

eden ülke oldu. 

Konseyi toplantısına katılan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili’nin dediği gibi zeytin 

kültürünü desteklenmesi, ülkenin tarım kalkınma stratejisinin bir parçasıdır ve Gürcistan iklim 

koşulları dikkate alarak büyük bir potansiyele sahiptir. 

Devletin ortak finansmanı ve desteği ile Gürcistan'da toplam 1000 hektar alanında zeytin tarlaları 

yetiştirildi. Mevcut planlara göre, yakın gelecekte, on binlerce hektarlık alanlarda zeytin tarlalarının 

yetiştirilmesi planlanmaktadır. Bahsedilen zeytin ürünlerinin üretim hacmini ve ihracat olanaklarını 

artıracaktır. 

Toplantıya Türkiye, Brezilya, Fas ve diğer ülkelerden gelen delegeler katıldı. 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით, იუნესკოს ეგიდითა 

და მსოფლიო ზეთისხილის საერთაშორისო საბჭოს ინიციატივით, თბილისში, ზეთისხილის 

საერთაშორისო საბჭოს 114-ე სესია და მრჩეველთა საბჭოს რიგით 57-ე სხდომა გაიმართა. 

საქართველო ზეთისხილის საერთაშორისო საბჭოს 2019 წლიდან შეუერთდა, ხოლო 2020 

წლიდან საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა გახდა. 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, რომ 

ზეთისხილის კულტურის გაშენების მხარდაჭერა ქვეყნის სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სტრატეგიის ნაწილია და მას, საქართველოს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, ძალიან 

დიდი პოტენციალი აქვს. 

სახელმწიფოს თანადაფინანსებითა და 

ხელშეწყობით, საქართველოში უკვე 1000 ჰა-მდე 

ფართობზეა ზეთისხილის პლანტაციები 

გაშენებული. არსებული გეგმით უახლოეს 

მომავალში, რამდენიმე ათეულ ათას ჰექტარზე 

იგეგმება ზეთისხილის პლანტაციების გაშენება. 

აღნიშნული კი ზეთისხილის პროდუქტების 

წარმოების მასშტაბების და საექსპორტო 

შესაძლებლობების გაზრდის შესაძლებლობას 

გააჩენს. გამართულ სესიას ესწრებოდნენ 

დელეგატები თურქეთიდან, ბრაზილიიდან, მაროკოდან და სხვა ქვეყნებიდან.  
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Çevrimiçi Kumarhanelerle İlgili Yeni Düzenlemeler 

ახალი რეგულაციები ონლაინ კაზინოებთან დაკავშირებით 

Gürcistan hükümeti çevrimiçi kumarhanelerle ilgili 

düzenlemeleri sıkılaştırıyor. Başbakan tarafından başlatılan 

sıkılaştırma politikasının ilk aşamasında, çevrimiçi 

kumarhanelere vergilerin artırılması, reklamların yasaklanması 

ve kullanıcılar için yaş sınırının 25'e çıkarılması planlanıyor. 

İkinci aşamada, çevrimiçi kumarhanelerin tamamen 

yasaklanması planlanmaktadır. Başbakan'a göre bu kararın 

nedeni, ülkedeki çevrimiçi kumarhaneler tarafından daha da ağırlaştırılan zor sosyal koşullardır. 

საქართველოს მთავრობა ონლაინ კაზინოებს რეგულაციებს უმკაცრებს. პრემიერ მინისტრის 

ინიციატივით გამკაცრებული პოლიტიკის პირველ ეტაპზე იგეგმება ონლაინ კაზინოების 

მფლობელებისთვის გადასახადების გაზრდა, რეკლამის აკრძალვა და მომხმარებლების 

ასაკობრივი ზღვარის 25 წლამდე აწევა იგეგმება. მეორე ეტაპისთვის კი უკვე ონლაინ 

კაზინოების სრულად აკრძალვა არის დაგეგმილი. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით 

აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალური 

პირობებია, რომელსაც ონლაინ კაზინოები კიდევ უფრო მეტად ამძიმებენ. 

Covid – 19 

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

günde 4 534 'a ulaşmaktadır. Bu hafta içerisinde doğrulanmış 

vaka sayısı 26 677’e ulaştı (ortalama: 3811 kişi/gün).  Bu hafta en 

yüksek günlük oran 23 Kasım'de kaydedildi – 5085. Tespit edilen 

vaka sayıları ile Tiflis bölgesi tekrar ön sıradadır.  

Son istatistik verilerine göre Gürcistan’da doğrulanmış korona 

virüs vakalarının toplam sayısı 831 248 ulaştı. Can Kaybı – 11810, 

iyileşenlerin sayısı – 772 301, aktif vaka ise – 47 137. Halihazırda 

hastanelerde 6574, otellerde ise 1166 kişi tedavi görüyor, 58 kişi 

ise karantinadadır. Testlerdeki pozitif oranı, günlük olarak %8.76'e eşittir. Son 14 gün içerisindeki 

pozitif oranı %9.06’e, 7 gün içerisindeki pozitif oranı ise %9.13’e eşittir. 

Bunun yanı sıra Gürcistan’da aşılama süreci de devam etmektedir. Şu an için toplam 2 133 935 kişi 

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

Dünya çapında korona virüs vakalarının sayısı 260 milyona aşmıştır. Worldometers’e dayanarak, 

vakaların sayısı – 260 447 550; Can Kaybı – 5 202 386; İyileşen kişi sayısı – 235 406 124. En çok vaka 

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

საქართველოში კორონა ვირუსის შემთხვევები ისევ მაღალია და დღიურად 4 534 -ს 

უტოლდება. მიმდინარე კვირას დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობა 26 677-ს 

უტოლდება - 3811 კაცი საშუალოდ დღეში. ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი 23  

ნოემბერს დაფიქსირდა - 5085 ინფიცირებული. ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლებით ისევ 

დედაქალაქი გამოირჩევა.  

https://booking.moh.gov.ge/
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სტატისტიკური მონაცემების თანახმად კორონა ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა 

საქართველოში 831 248 შეადგინა, გარდაიცვალა 11810, გამოჯანმრთელდა  772 301, ხოლო            

47 137 აქტიური შემთხვევაა, რომელთაგანაც 6574 სტაციონარული მეთვალყურეობის ქვეშ 

იმყოფება, 1166 პაციენტი კი სასტუმროში გადის მკურნალობას. კარანტინის რეჟიმშია   58 

ადამიანი. ჩატარებულ ტესტებში დადებითობის მაჩვენებელი დღიურად 8.76%-ს უტოლდება.  

ბოლო 14 დღის განმავლობაში დადებითობის მაჩვენებელი არის 9.06%, ხოლო 7 დღის 9.13%. 

პარალელურად მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი. საქართველოში ჯამურად აცრა 2 133 935 

ადამიანს ჩაუტარდა. ვაქცინაციაზე რეგისტრაცია უწყვეტად მიმდინარეობს. რეგისტრაციის 

პორტალი: https://booking.moh.gov.ge 

კორონა ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა მსოფლიოს მასშტაბით, ბოლო სტატისტიკური 

მონაცემებით 260 მილიონს გადააჭარბა. Worldometers-ის ცნობით, ჯამში, ახალი ვირუსით          

260 447 550 ადამიანი დაინფიცირდა, გარდაიცვალა 5 202 386, ხოლო გამოჯანმრთელდა                

235 406 124 პირი. ყველაზე მეტი ინფიცირებული აშშ-ს, ინდოეთს, ბრაზილიას, დიდ 

ბრიტანეთს და  რუსეთს  ჰყავს.                 

Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

GEL/USD – 3.1129        TRY/GEL – 0.2590    EUR/GEL – 3.4927        GBP/GEL – 4.1470 

USD/GEL                                                                              USD/TR 

19 - 26 Kasım 2021                                                               19 - 26 Kasım 2021 

TRY/GEL                                                                             BTC – 55 091. 62                                                               

19 - 26 Kasım 2021                                                              19 - 26 Kasım 2021                                                                                                                                                                                                                  

  

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

