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21 Mayıs Tarihinde Gürcistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte  

Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıldönümünü kutluyoruz 

21 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებასთან ერთად 

თურქეთსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წლისთავს აღვნიშნავთ 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 688.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

5015.3 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

10.4% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

20.6 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

12.8 % 
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Davos Ekonomik Forumu 2022 

დავოსის ეკონომიკური ფორუმი 2022 

 Gürcistan Başbakanı İrakli Gharibaşvili 22-26 Mayıs tarihleri arasında İsviçre’de, Davos 52. Dünya 

Ekonomik Foruma katıldı. Başbakan İrakli Gharibaşvili başkanlığındaki Gürcistan heyetinde, Başbakan 

Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitaşvili ve Dışişleri Bakanı İlia 

Darçiaşvili yer almaktaydı.   

Davos Ekonomik Forumu'nda düzenlenen panelde Başbakan, ülkenin AB'ye yakınlaşmak için 

çabalardan ve nihai hedefi olan AB'ye tam üyelik konusundan bahsetti. Başbakanın belirttiği gibi, 2014 

yılında imzalanan Ortaklık Anlaşması, ardından serbest ticaret anlaşması ve vizesiz seyahat imkanı, 

tam üyeliğin ana rehberidir. Gürcistan geçtiğimiz günlerde AB üyeliği için resmi başvurusunu da 

sundu. Hükümet Başkanının belirttiği gibi, Gürcü nüfusun %80’den fazlası, Gürcistan’ın Avrupa 

ailesinin üye olma gerektiğini düşünüyor ve bu sadece hükümetin seçimi değil.  

Forum çerçevesinde Başbakan Gharibashvili, çeşitli ülkelerin cumhurbaşkanları ve başbakanlarıyla 

görüşmeleri yaptı. Bunun yanı sıra Başbakan, uluslararası finans kurumları ve iş örgütlerinin 

başkanlarıyla da bir araya geldi: “Citybank” Bankacılık, Sermaye Piyasaları Başkan Yardımcısı Jay 

Collins; Adani Grup Başkanı Gautam Adani; 

Salesforce şirketinin başkanı Amy Weaver; Türk 

“Limak Holding’in” Başkanı Ebru Özdemir ve 

Ripple CEO’su Brad Garlinghaus.  

საქართველოს პრემიერ მინისტრი, ირაკლი 

ღარიბაშვილი 22-26 მაისს შვეიცარიაში, 

დავოსის 52-ე მსოფლიო კონომიკურ ფორუმს 

დაესწრო. საქართველოს დელეგაციის 

შემადგენლობაში, რომელსაც პრემიერ-

მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 

ხელმძღვანელობდა, ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი 

ლევან დავითაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი იმყოფებოდნენ. 

დავოსის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ პანელზე მთავრობის მეთაურმა 

ისაუბრა ევროკავშირთან დაახლოვების მიზნით ქვეყნის ძალისხმევაზე და საბოლოო 

მიზანზე, რაც ევროკავშირის სრულფასოვან წევრობას გულისხმობს. როგორც პრემიერმა 

აღნიშნა, 2014 წელს გაფორმებული ასოცირების შეთანხმება მთავარი გზამკვლევია 

სრულფასოვანი გაწევრიანებისთვის, რასაც მოჰყვა თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება და 

უვიზო მიმოსვლა. ახლახან კი საქართველომ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადი 

ოფიციალურად წარადგინა. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოს მოსახლეობის 80%-

ზე მეტი მხარს უჭერს იდეას, რომ საქართველო უნდა გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი და ეს 

არ არის მხოლოდ მთავრობის არჩევანი. 

ფორუმის ფარგლებში პრემიერმა ღარიბაშვილმა შეხვედრები გამართა სხვადასხვა ქვეყნის 

პრეზიდენტებსა და პრემიერ მინისტრებთან. პრემიერი ასევე შეხვდა საერთაშორისო 

ფინანსური ინსტიტუტებისა და ბიზნეს ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს. მათ შორის: 
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„სიტიბანკის“ საბანკო, კაპიტალის ბაზრებისა და მრჩეველთა თავმჯდომარის მოადგილეს, 

ჯეი კოლინზს; Adani Group-ის თავმჯდომარეს, გაუტამ ადანის; კომპანია Salesforce-ის 

პრეზიდენტს, ემი ვივერს; თურქული კომპანია „ლიმაკ ჰოლდინგის“ თავმჯდომარეს, ებრუ 

ოზდემირს და კომპანია Ripple-ის აღმასრულებელ დირექტორს, ბრედ გარლინგჰაუსს. 

 

Petrol Fiyatı Düşürmek Mümkün Mü? 

არის თუ არა შესაძლებელი საწვავზე ფასის კლება? 

Oluşturulmuş jeopolitik ve bölgedeki savaş durumu nedeniyle dünya akaryakıt fiyatları yükseldi. Bu 

nedenle hükümet üyeleri: Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili, Maliye 

Bakanı Lasha Khutsishvili ve Ulusal Rekabet Kurumu Başkanı Irakli Lekvinadze akaryakıt 

dağıtımcılarıyla bir araya geldi ve problemin optimal çözüm yolları tartıştı. 

Toplantının amacı, ucuz kaynaklardan yakıt elde 

etmek ve nüfusun çıkarları için marjları en aza 

indirmekti. Taraflar, yakın geleceğe yönelik 

tahminleri ve fırsatları tartıştılar. 

შექმნილი გეოპოლიტიკური და რეგიონში 

არსებული საომარი ვითარებიდან 

გამომდინარე, მსოფლიოში საწვავზე ფასები 

გაიზარდა. ამ მიზეზით მთავრობის წევრები: 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

მინისტრი ლევან დავითაშვილი, ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი და კონკურენციის 

ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი ლექვინაძე საწვავის დისტრიბუტორებს 

შეხვდნენ და პრობლემის ოპტიმალური გადაწყვეტის გზებზე იმსჯელეს. 

შეხვედრის მიზანი, მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით იაფი წყაროებიდან 

საწვავის მიღება და მარჟების მინიმუმამდე დაყვანა იყო. მხარეებმა ახლო მომავლის 

პროგნოზები და შესაძლებლობები განიხილეს. 
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ITB Berlin 2023’e Gürcistan Ev Sahipliği Yapacak 

ITB Berlin 2023-ის მასპინძელი საქართველო იქნება 

Gürcistan, dünyanın en önde gelen turizm fuarı ITB 

Berlin 2023’e ev sahipliği yapacak.  

ITB Berlin ile işbirliği memorandum Başbakan 

Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Bakanı Levan Davitaşvili tarafından imzalandı. 

Memorandum, Levan Davitaşvili ile birlikte ITB 

Berlin Fuar Direktörü David Rutz ve Ulusal Turizm 

İdare Başkanının Vekili Medea Janiaşvili tarafından 

imzalandı. 

ITB Berlin 1966’dan bu yana, dünyanın önde gelen seyahat-ticaret fuarıdır. Pandemiden önce her yıl 

fuarda 181 ülkenin 10 binden daha fazla şirket katılırdı. Uluslararası turizm fuarı, 113.500 iş ziyaretçisi 

olmak üzere 160.000 den fazla ziyaretçi tarafından ziyaret edilirdi.  

მსოფლიოს წამყვანი ტურისტული გამოფენის, ITB Berlin 2023-ის მასპინძელი ქვეყნის რანგში 

საქართველო წარდგება. 

ITB Berlin-ის გამოფენასთან თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი ვიცე-პრემიერმა, 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა მოაწერა. ლევან 

დავითაშვილთან ერთად, მემორანდუმს ხელი მოაწერეს ITB Berlin-ის გამოფენის დირექტორმა 

დევიდ რუცმა და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის 

შემსრულებელმა მედეა ჯანიაშვილმა. 

ITB Berlin 1966 წლიდან მსოფლიოს წამყვანი სამოგზაურო სავაჭრო გამოფენაა. კოვიდ 

პანდემიამდე ყოველწლიურად გამოფენაზე 181 ქვეყნის 10 ათასზე მეტი კომპანია იყო 

წარმოდგენილი. საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენას 160 ათასზე მეტი ვიზიტორი, მათ 

შორის 113,500 ბიზნეს ვიზიტორი სტუმრობდა. 

Uluslararası Seyahatten Elde Edilen Gelir  

საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებული შემოსავალი 

Ocak-Nisan 2022 döneminde uluslararası seyahatten Gürcistan 582 297 301 Dolarlık gelir elde etmiştir 

ve bu 2019 yılındaki rakamının %68,9 iyileşmesidir. 

Sadece Nisan ayında seyahatten elde edilen gelir 188 588 

938 ABD Doları teşkil etmişti ve 2019 yılındaki 

rakamının %70,6'sını oluşturdu. 

 

2022 წლის იანვრ-აპრილში საერთაშორისო 

მოგზაურობიდან საქართველომ 582 297 301 

დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც 2019 წლის 

მაჩვენებლის 68.9% აღდგენაა. მხოლოდ აპრილის 

თვეში მოგზაურობიდან მიღებულმა შემოსავალმა 188 588 938 აშშ. დოლარი შეადგინა, რაც 

2019 წლის მაჩვენებლის 70.6% აღდგენაა.  
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ITB Berlin 2023’e Gürcistan Ev Sahipliği Yapacak 

ITB Berlin 2023-ის მასპინძელი საქართველო იქნება 

Gürcistan, dünyanın en önde gelen turizm fuarı ITB 

Berlin 2023’e ev sahipliği yapacak. ITB Berlin ile 

işbirliği memorandum Başbakan Yardımcısı, 

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan 

Davitaşvili tarafından imzalandı. Memorandum, 

Levan Davitaşvili ile birlikte ITB Berlin Fuar 

Direktörü David Rutz ve Ulusal Turizm İdare 

Başkanının Vekili Medea Janiaşvili tarafından 

imzalandı. 

ITB Berlin 1966’dan bu yana, dünyanın önde gelen 

seyahat-ticaret fuarıdır. Pandemiden önce her yıl fuarda 181 ülkenin 10 binden daha fazla şirket 

katılırdı. Uluslararası turizm fuarı, 113.500 iş ziyaretçisi olmak üzere 160.000 den fazla ziyaretçi 

tarafından ziyaret edilirdi.  

მსოფლიოს წამყვანი ტურისტული გამოფენის, ITB Berlin 2023-ის მასპინძელი ქვეყნის რანგში 

საქართველო წარდგება. ITB Berlin-ის გამოფენასთან თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი 

ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა 

მოაწერა. ლევან დავითაშვილთან ერთად, მემორანდუმს ხელი მოაწერეს ITB Berlin-ის 

გამოფენის დირექტორმა დევიდ რუცმა და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელმა მედეა ჯანიაშვილმა. 

ITB Berlin 1966 წლიდან მსოფლიოს წამყვანი სამოგზაურო სავაჭრო გამოფენაა. კოვიდ 

პანდემიამდე ყოველწლიურად გამოფენაზე 181 ქვეყნის 10 ათასზე მეტი კომპანია იყო 

წარმოდგენილი. საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენას 160 ათასზე მეტი ვიზიტორი, მათ 

შორის 113,500 ბიზნეს ვიზიტორი სტუმრობდა. 

Gürcistan Havayolu Pazarına Yeni Havayolu Şirketi Giriyor 

საქართველოს ავიაბაზარზე ახალი ავიაკომპანია შემოდის 

Suudi Arabistan’ın düşük maliyetli havayolu şirketi “Flydeal” Gürcistan havayolu pazarına giriyor. 

“Flydeal”, Haziran ayından itibaren, Tiflis ve Batum hava limanlarda aynı anda hizmet vermeye 

başlayacak. Tiflis Uluslararası Havalimanına direkt uçuşlar Suudi Arabistan’ın üç şehrinden: Cidde, 

Riyad ve Ed-Dammam’dan gerçekleştirilecek, Batum 

Uluslararası Havalimanına ise - Cidde ve Riyad’dan. Suudi 

Arabistan’dan her iki havaalanına düzenli direkt uçuşlar 

haftada 15 kez gerçekleştirilecek.  

საქართველოს ავიაბაზარზე საუდის არაბეთის დაბალ 

ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია „Flyadeal“ შემოდის. 

ივნისიდან, „Flyadeal“ ოპერირებას ერთდროულად ორ 

აეროპორტში, თბილისსა და ბათუმში დაიწყებს. 

პირდაპირი რეგულარული რეისები თბილისის 

საერთაშორისო აეროპორტში საუდის არაბეთის სამი 

ქალაქიდან: ჯედადან, ერ-რიადიდან და დამამიდან განხორციელდება, ხოლო ბათუმის 



TR / GE                                                                                                                                                                      28 Mayıs 2022  

 
 

 

საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით - ჯედადან და რიადიდან. ჯამში, ორივე 

აეროპორტის მიმართულებით პირდაპირი რეგულარული რეისები საუდის არაბეთიდან 

კვირაში 15 სიხშირით შესრულდება. 

Gürcistan’ın Dış Ticareti Ocak 2022 Ocak- Nisan 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წ. იანვარი-აპრილი 

Ocak-Nisan 2022’de Gürcistan'ın dış ticaret cirosu 5 253.7 milyon ABD doları teşkil etmiştir ve bu 

rakam bir önceki yılın aynı verilerine kıyasla %33.4 daha fazladır. İhracat 1 587.5 milyon ABD dolar 

(büyüme %32.8), ithalat ise – 3 666.2 milyon ABD doları (büyüme %33.7) olmuştur. Ocak-Nisan 

2022'de negatif ticaret bilançosu 2 078.6 milyon dolara ulaşarak dış ticaret cirosunun %39.6 teşkil 

etmiştir. 

2022 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 5 253.7 მლნ. 

აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 33.4 პროცენტით 

მეტია. აქედან ექსპორტი 1 587.5 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (32.8 პროცენტით გაიზარდა), 

ხოლო იმპორტი 3 666.2 მლნ. აშშ დოლარს (33.7 პროცენტით მეტია). საქართველოს 

უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა, 2022 წლის იანვარა-პრილში, 2 078.6 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 39.6 პროცენტია. 

Ocak- Nisan 2022'de Gürcistan'ın toplam dış ticaret cirosunda en büyük on ticaret ortağının payı %68.3 

olarak teşkil etmiştir. En büyük ticaret ortakları aşağıdaki gibidir: Türkiye (766.3 mln. ABD), Çin (614.7 

mln. BAD) ve Rusya (559.7 mln ABD). 

2022 წლის იანვარ-აპრილში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა 

საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 68.3 პროცენტი შეადგინა. ქვეყნის 

უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან: თურქეთი (766.3 მლნ. აშშ დოლარი), ჩინეთი (614.7 

მლნ. აშშ დოლარი) და რუსეთი (559.7 მლნ. აშშ დოლარი). 
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Ocak- Nisan 2022'de Gürcistan'ın toplam ithalatında en büyük on ticaret ortağının payı %66.0 olarak 

teşkil etmiştir. En büyük ticaret ortakların listesi aşağıdaki tabloda görebilirsiniz: 

2022 წლის იანვარ-აპრილში ათი უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა 

საქართველოს მთლიან იმპორტში 66.0 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო ათეული 

შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: 

 

Ocak- Nisan 2022'de Gürcistan'ın toplam ihracatında en büyük on ticaret ortağının payı %77.3 olarak 

teşkil etmiştir. En büyük ticaret ortakların listesi aşağıdaki tabloda görebilirsiniz: 

2022 წლის იანვარ-აპრილში ათი უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნის წილმა საქართველოს 

მთლიან ექსპორტში 77.3 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო ათეული 

შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: 

 

 

Türkiye / თურქეთი $ 637 782.9 

Rusya / რუსეთი $ 403 262.2 

Çin / ჩინეთი $ 324 291.9 

Azerbaycan/აზერბაიჯანი $ 276 956.1 

ABD / აშშ $ 205 437.7 

Almanya / გერმანია     $ 170 639.8 

Ermenistan / სომხეთი  $ 145 010.6 

Ukrayna / უკრაინა $ 92 996.4 

Bulgaristan / ბულგარეთი $ 87 298.9 

 İtalya/იტალია $ 77 347.7 

         Diğer / სხვა $ 1 245 156.9 

Çin / ჩინეთი $ 290 400.0 

Azerbaycan/აზერბაიჯანი $ 168 394.6 

Rusya / რუსეთი $ 156 443.4 

Bulgaristan / ბულგარეთი $ 128 994.9 

Türkiye / თურქეთი $ 128 485.6 

       Ermenistan / სომხეთი $ 108 746.6 

ABD / აშშ $ 88 012.2 

Peru / პერუ $ 62 446.3 

Ukrayna / უკრაინა $ 52 965.8 

Kazakistan/ყაზახეთი $ 41 591.1 

         Diğer / სხვა $ 361 054.2 
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Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

 

GEL/USD – 2.8657        TRY/GEL – 0.1748    EUR/GEL – 3.0689      GBP/GEL – 3.6108 

   

 

 

 USD/GEL                                                                            USD/TR 

   20 - 28  Mayıs  2022                                                          20 - 28  Mayıs  2022 

  

 

TRY/GEL                                                                             BTC – 28 875. 40                                                          

 20 - 28  Mayıs  2022                                                             20 - 28  Mayıs  2022                                                                                                                                                                                          
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