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T.C. Tiflis Büyükelçisi Başbakan İle Görüştü 

თურქეთის ელჩი პრემიერ მინისტრს შეხვდა 

Gürcistan Başbakanı Sn. İrakli Gharibashvili, Türkiye Cumhuriyeti Tiflis Büyükelçisi Sn. Fatma Jeren 

Yazgan ile görüştü. 

Irakli Gharibashvili, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği güçlü destek için Türk 

tarafına teşekkür etti. Hükümet Başkanı iki ülke arasındaki ikili ilişkilerinin gelişimine dair 

Büyükelçinin gösterdiği gayretinin önemini vurguladı. 

Toplantıda, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısına dikkat çekildi. 

Taraflar arasında tartışılacak ana konulardan biri, Türkiye pazarının açılması ve Gürcistan'daki ilaç 

fiyatlarını önemli ölçüde azaltacak yüksek kaliteli GMP standart ilaçların piyasaya girilmesiydi.  

Toplantıda mevcut bölgesel projeler, serbest ticaret anlaşması ve pandemi sorunları da ele alındı. Siyasi 

ve ekonomik alanlar da dahil olmak 

üzere işbirliğini daha da 

derinleştirmeye hazır olunduğu ifade 

edildi.  

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 

ირაკლი ღარიბაშვილი თურქეთის 

რესპუბლიკის ელჩს საქართველოში 

ფატმა ჯერენ იაზგანს შეხვდა. 

ირაკლი ღარიბაშვილმა თურქეთის 

მხარეს საქართველოს 

ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა 

გადაუხადა. მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა ელჩის მნიშვნელოვან წვლილს ქვეყნებს 

შორის ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებაში. 

შეხვედრისას, ყურადღება დაეთმო უმაღლესი დონის სტრატეგიული თანამშრომლობის 

საბჭოს მომავალ სხდომას.  

მხარეებს შორის ერთ-ერთი ძირითადი განსახილველი საკითხი იყო თურქეთის ბაზრის გახსნა 

და მაღალი ხარისხის GMP სტანდარტების შესაბამისი წამლების შემოტანა, რაც 

მნიშვნელოვნად, სწრაფად გააიაფებს მედიკამენტების ფასებს საქართველოში.  

შეხვედრისას აგრეთვე განხილულ იქნა არსებული რეგიონული პროექტები,  თავისუფალი 

ვაჭრობის შეთანხმება და პანდემიური გამოწვევები. გამოითქვა მზაობა, თანამშრომლობის 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 728.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

4 255.7 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

-6.8% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

18.5 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

13.9 % 
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კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებაზე, მათ შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური 

მიმართულებებით 

Gürcistan’ın Dış Ticareti Ocak-Ekim 2021 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-ოქტომბერი 

2021 yılında Gürcistan'ın dış ticaret cirosu 14 315.6 milyon ABD doları teşkil etmiştir ve bu rakam bir 

önceki yılın aynı verilerine kıyasla %25.6 daha fazladır. İhracat 4 242.3 milyon ABD dolar (büyüme 

%26.9), ithalat ise – 10 073.3 milyon ABD doları (büyüme %(25.1) olmuştur. 2021 yılında negatif ticaret 

bilançosu 5 831.0 milyon dolara ulaşarak dış ticaret cirosunun %40.7 teşkil etmiştir. 

2021 წელს საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 14 315.6 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 25.6 პროცენტით მეტია. აქედან 

ექსპორტი 4 242.3 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (მატება 26.9%), ხოლო იმპორტი 10 073.3 მლნ. 

აშშ დოლარს (მატება 22.3%). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა, 2021 წელს 5 831.0 

მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.7 პროცენტია. 

2021 yılında döneminde Gürcistan'ın toplam dış ticaret cirosunda en büyük on ticaret ortağının payı 

%69.5 olarak teşkil etmiştir. En büyük ticaret ortakları aşağıdaki gibidir: Türkiye (2 145.9 mln. ABD), 

Rusya (1 638.6 mln. BAD) ve Çin (1 480.5 mln ABD). 

2021 წლის იანვარ-ოქტომბერში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა 

საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 69.5 პროცენტი შეადგინა. ქვეყნის 

უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან: თურქეთი (2 145.9 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (1 

638.6 მლნ. აშშ დოლარი) და ჩინეთი (1 480.5 მლნ. აშშ დოლარი). 

 



TR / GE                                                                                                                                                                     21 Ocak 2022 

 
 

 

 2021 yılında Gürcistan'ın toplam ithalatında en büyük on ticaret ortağının payı %67.1 olarak teşkil 

etmiştir. En büyük ticaret ortakların listesi aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. 

2021 წლის იანვარ-ოქტომბერში ათი უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა 

საქართველოს მთლიან იმპორტში 67.1 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო ათეული 

შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: 

 

Türkiye / თურქეთი $ 1 823 658.6 

Rusya / რუსეთი $ 1 028 550.4 

Çin / ჩინეთი $ 864 892.6 

ABD / აშშ $ 625 343.5 

Azerbaycan / აზერბაიჯანი $ 604 393.2 

Almanya / გერმანია $ 485 301.1 

Ukrayna / უკრაინა  $ 451 621.5 

Ermenistan / სომხეთი     $ 418 434.0 

İtalya / იტალია $ 248 352.2 

Türkmenistan /თურქმენეთი $ 205 287.2 

         Diğer / სხვა $ 3 317 455.7 

 

2021 yılında Gürcistan'ın toplam ihracatında en büyük on ticaret ortağının payı %77.3 olarak teşkil 

etmiştir. En büyük ticaret ortakların listesi aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.  

2021 წლის იანვარ-ოქტომბერში ათი უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნის წილმა საქართველოს 

მთლიან ექსპორტში 77.3 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საექსპორტო ათეული 

შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: 

 

Çin / ჩინეთი $ 615 581.2 

Rusya / რუსეთი $ 610 026.7 

Azerbaycan / აზერბაიჯანი $ 531 730.6 

Türkiye / თურქეთი $ 322 225.5 

Ukrayna / უკრაინა $ 307 309.4 
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Ermenistan / სომხეთი $ 256 738.8 

Bulgaristan / ბულგარეთი $ 253 948.5 

ABD / აშშ $ 194 652.6 

Kazakistan/ ყაზახეთი $ 96 195.9 

İspanya / ესპანეთი $ 89 328.2 

        Diğer / სხვა $ 964 597.6 

 

 

 

Türk İlaçları 

თურქული მედიკამენტები 

 

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin Hükümet toplantısında açıkladığı gibi, Türkiye’den 

Gürcistan’a GYMP standardına uygun olan yüksek kaliteli ancak düşük fiyatlı ilaçları akacak Pazar 

açıldı. Başbakanın belirttiği gibi ilgili kararname 17 

Ocak'ta imzalandı. Gharibashvili'nin hükümet 

toplantısında belirttiği gibi, bu karar Gürcistan'da 

ilaç fiyatlarını çok hızlı bir şekilde indirecek. 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი 

ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომაზე 

განაცხადა, რომ გაიხსნა თურქეთის ბაზარი, 

საიდანაც საქართველოში მაღალი ხარისხის, 

ჯიემპის სტანდარტის შესაბამისი, თუმცა 

დაბალი ფასის მქონე მედიკამენტები შემოვა. პრემიერის თქმით, შესაბამის განკარგულებას 17 

იანვარს მოეწერა ხელი. როგორც ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, ეს 

გადაწყვეტილება ძალიან სწრაფად გააიაფებს მედიკამენტებს საქართველოში. 
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Gürcistan'a Para Transferleri 

ფულადი გზავნილები საქართველოში 

 

Aralık 2021'de ülkeye yapılan para transferlerin hacmi 229,5 milyon ABD doları (711.1 milyon lari) 

olarak gerçekleşti ve bu Aralık 2020'deki verilere %14,9 (29,8 milyon ABD doları) daha fazla. 

Milli Bankaya göre, Gürcistan'a yapılan para transferlerin %95,2 en büyük 21 ortak ülkeden 

yapılmaktadır. Bu ülkelerden yapılan para transferler Aralık ayında 1 milyon doları aşmıştır. Aynı 21 

ülke, geçen yıl Aralık ayında tüm havalelerin %95,7'sini oluşturdu. 

Aynı zamanda, Gürcistan Milli Bankay göre, Aralık 2021'de Gürcistan'dan yurt dışına 33,3 milyon USD 

(103,3 milyon GEL) transfer edildi ve bu, Aralık 2020'nin verilere (24.7 milyon USD) %35.1 daha fazla. 

2021 წლის დეკემბერში ქვეყანაში შემოსული 

ფულადი გზავნილების მოცულობამ 229.5 მლნ აშშ 

დოლარი (711.1 მლნ ლარი) შეადგინა, რაც 14.9%-ით 

(29.8 მლნ აშშ დოლარით) მეტია 2020 წლის 

დეკემბრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. 

ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, უცხოეთიდან 

საქართველოში ფულადი გზავნილების 95.2% იმ 21 უმსხვილეს პარტნიორ ქვეყანაზე მოდის, 

საიდანაც გზავნილების მოცულობა დეკემბერში თითოეულზე 1 მლნ აშშ დოლარს 

აღემატებოდა. იმავე 21 ქვეყანაზე გასული წლის დეკემბერში მთელი ფულადი გზავნილების 

95.7% მოდიოდა. 

ამასთან, სებ-ის მონაცემებით, 2021 წლის დეკემბერში საქართველოდან საზღვარგარეთ 33.3 

მლნ აშშ დოლარი (103.3 მლნ ლარი) გადაიგზავნა, რაც 2020 წლის დეკემბრის (24.7 მლნ აშშ 

დოლარი) ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 35.1%-ით მეტია. 
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Covid – 19 

Gürcistan’da günlük Covid-19 vaka sayısı günde 8767'a 

ulaşmaktadır. Bu hafta içerisinde doğrulanmış vaka sayısı 45 908 

ulaştı (ortalama: 6558 kişi/gün).  Bu hafta en yüksek günlük oran 

20 Ocak tarihinde kaydedildi – 8767. Tespit edilen vaka sayıları 

ile Tiflis bölgesi tekrar ön sıradadır.  

Son istatistik verilerine göre Gürcistan’da doğrulanmış korona 

virüs vakalarının toplam sayısı 1 030 710 ulaştı. Can Kaybı – 

14631, iyileşenlerin sayısı – 951 428, aktif vaka ise – 64 651. 

Halihazırda hastanelerde 4342, otellerde ise 1895 kişi tedavi 

görüyor, 39 kişi ise karantinadadır. Testlerdeki pozitif oranı, günlük olarak %15.55'e eşittir. Son 14 gün 

içerisindeki pozitif oranı %11.39’e, 7 gün içerisindeki pozitif oranı ise %12.76’e eşittir. 

Bunun yanı sıra Gürcistan’da aşılama süreci de devam etmektedir. Şu an için toplam 2 643 528 kişi 

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

Dünya çapında korona virüs vakalarının sayısı 343 milyona aşmıştır. Worldometers’e dayanarak, 

vakaların sayısı – 343 497 992; Can Kaybı – 5 594 980; İyileşen kişi sayısı – 275 111 219. En çok vaka 

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

საქართველოში კორონა ვირუსის შემთხვევები ისევ მაღალია და დღიურად 8767 -ს 

უტოლდება. მიმდინარე კვირას დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობა 45 908-ს 

უტოლდება - 6558 კაცი საშუალოდ დღეში. ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი 20  

იანვარს დაფიქსირდა - 8767 ინფიცირებული. ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლებით ისევ 

დედაქალაქი გამოირჩევა.  

სტატისტიკური მონაცემების თანახმად კორონა ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა 

საქართველოში 1 030 710 შეადგინა, გარდაიცვალა 14 631, გამოჯანმრთელდა  951 428, ხოლო            

64 651 აქტიური შემთხვევაა, რომელთაგანაც 4342 სტაციონარული მეთვალყურეობის ქვეშ 

იმყოფება, 1895 პაციენტი კი სასტუმროში გადის მკურნალობას. კარანტინის რეჟიმშია   39 

ადამიანი. ჩატარებულ ტესტებში დადებითობის მაჩვენებელი დღიურად 15.55%-ს 

უტოლდება.  ბოლო 14 დღის განმავლობაში დადებითობის მაჩვენებელი არის 11.39%, ხოლო 

7 დღის 12.76%. 

პარალელურად მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი. საქართველოში ჯამურად აცრა 2 643 528 

ადამიანს ჩაუტარდა. ვაქცინაციაზე რეგისტრაცია უწყვეტად მიმდინარეობს. რეგისტრაციის 

პორტალი: https://booking.moh.gov.ge 

კორონა ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა მსოფლიოს მასშტაბით, ბოლო სტატისტიკური 

მონაცემებით 343 მილიონს გადააჭარბა. Worldometers-ის ცნობით, ჯამში, ახალი ვირუსით          

343 497 992 ადამიანი დაინფიცირდა, გარდაიცვალა 5 594 980, ხოლო გამოჯანმრთელდა                

275 111 219 პირი. ყველაზე მეტი ინფიცირებული აშშ-ს, ინდოეთს, ბრაზილიას,  დიდ 

ბრიტანეთს და საფრანგეთს  ჰყავს.                 

  

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


TR / GE                                                                                                                                                                     21 Ocak 2022 

 
 

 

 

Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

 

GEL/USD – 3.0825        TRY/GEL – 0.2293    EUR/GEL – 3.4980       GBP/GEL – 4.1990 

 

 

 

   USD/GEL                                                                               USD/TR 

   14 – 21  Ocak 2022                                                             14 – 21  Ocak 2022 

 

             

                   

 

 

 

 

 

   

 

TRY/GEL                                                                               BTC – 50 978. 41                                                              

  14 – 21  Ocak 2022                                                              14 – 21  Ocak 2022                                                                                                                                                                                                                  

                

 

                        


