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Gürcistan Türk İş İnsanları Derneğin Yönetim Kurulu Türkiye Cumhuriyeti'nin Tiflis Büyükelçisi Sn. 

Ali Kaan Orbay’a tanışma ziyaretinde bulundu. Dernek olarak Sayın Büyükelçi'yi yeni görevinden 

dolayı bir kez daha tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 

გურთიადის მმართველმა საბჭომ გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა გამართა თურქეთის 

რესპუბლიკის ელჩთან ბ-ნ ალი ქაან ორბაისთან. ასოციაცია კიდევ ერთხელ ულოცავს ბატონ 

ელჩს თანმდებობაზე დანიშვნას და უსურვებს წარმატებებს მოვალ საქმიანობაში. 

 

 

 
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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Askeri Alanda Gürcü-Türk İşbirliği 

ქართულ - თურქული თანამშრომლობა სამხედრო დარგში 

Türk tarafı, lojistik kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla, Türk firması HİDROMEK markalı 8 adet mini 

ekskavatör-yükleyicili traktörü Gürcistan Savunma Kuvvetleri'ne teslim etti. Ekipman transfer töreni 

Savunma Bakanlığında düzenlendi. Törene Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze ve T.C. 

Tiflis Büyükelçisi Sn. Ali Kaan Orbay katıldılar. Katılımcılar lojistik tesislerini ve ekipmanların 

kabiliyetlerini yerinde incelediler.  

Lojistik teknik transferi, Türkiye Cumhuriyeti ile 2019 yılında imzalanan askeri mali işbirliği anlaşması 

çerçevesinde gerçekleştirildi.  

Ekipmanın maliyeti 404.824 ABD doları değerindedir. Gürcistan Hükümeti ile T.C. Hükümeti arasında 

2019 yılında imzalanan askeri mali işbirliği anlaşması, Gürcistan Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerine 

yönelik, 5 yıllık bir süre için 100 milyon Türk Lirası hibe tahsis edilmesini sağlıyor. 

 

ლოგისტიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით თურქულმა მხარემ საქართველოს 

თავდაცვის ძალებს თურქული კომპანია HIDROMEK-ის 8 ერთეული მინი ექსკავატორი-

მტვირთავი ტრაქტორი გადასცა. ტექნიკის გადაცემის ცერემონიალი თავდაცვის სამინისტროს 

ტერიტორიაზე გაიმართა. ღონისძიებას საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ 

ბურჭულაძე და თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი 

საქართველოში ალი ქაან ორბაი დაესწრნენ. მათ ახალი ლოგისტიკური საშუალებები 

ადგილზე დაათვალიერეს და ტექნიკის შესაძლებლობებს გაეცნენ. 

ლოგისტიკური ტექნიკის გადმოცემა 2019 წელს თურქეთის რესპუბლიკასთან ხელმოწერილი 

სამხედრო ფინანსური თანამშრომლობის შეთანხმების ფარგლებში განხორციელდა. 

ტექნიკის ღირებულება 404.824 აშშ დოლარს შეადგენს. საქართველოს მთავრობასა და 

თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 2019 წელს ხელმოწერილი სამხედრო ფინანსური 

თანამშრომლობის შეთანხმება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიზნებისთვის 5-

წლიან პერიოდში 100 მლნ თურქული ლირის ოდენობის გრანტის გამოყოფას ითვალისწინებს. 
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Gürcistan’ın Dış Ticareti Ocak 2022 Ocak- Haziran 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წ. იანვარი-ივნისი 

Ocak- Haziran 2022’de Gürcistan'ın dış ticaret cirosu 8 477.4  milyon ABD doları teşkil etmiştir ve bu 

rakam bir önceki yılın aynı verilerine kıyasla %35.4 daha fazladır. İhracat 2 558.7 milyon ABD dolar 

(büyüme %35.6), ithalat ise – 5 918.6 milyon ABD doları (büyüme %35.3) olmuştur. Yeniden ihracat, 

toplam ihracatın %26,5'ini oluşturmaktadır. Ocak- Haziran 2022'de negatif ticaret bilançosu 3 359,9 

milyon dolara ulaşarak dış ticaret cirosunun %39,6 teşkil etmiştir. 

2022 წლის იანვარ-ივნისში  საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 8 477.4  მლნ. 

აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 35.4 პროცენტით 

მეტია. აქედან ექსპორტი 2 558.7 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (35.6 პროცენტით გაიზარდა), 

ხოლო იმპორტი 5 918.6 მლნ. აშშ დოლარს (35.3 პროცენტით მეტია). ექსპორტი რეექსპორტის 

გარეშე, მთლიანი ექსპორტის 73.5% შეადგენს. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა, 

2022 წლის იანვარა-ივნისში, 3 359.9 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო 

ბრუნვის 39.6 პროცენტია. 

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

%79.0 olarak teşkil etmiştir. En büyük ticaret ortakları aşağıdaki gibidir: Çin (400.0 mln. ABD), 

Azerbaycan (287 mln. BAD) ve Rusya (256.5 mln ABD). 

2022 წლის იანვარ-ივნისში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა 

საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 79.0 პროცენტი შეადგინა. ქვეყნის 

უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან: ჩინეთი (400.0 მლნ. აშშ დოლარი), აზერბაიჯანი 

(287.0მლნ. აშშ დოლარი) და რუსეთი ((256.5 მლნ. აშშ დოლარი). 
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Ocak- Haziran 2022'de Gürcistan'ın toplam ithalatında en büyük on ticaret ortağının payı %66.4 olarak 

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

2022 წლის იანვარ-ივნისში ათი უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა 

საქართველოს მთლიან იმპორტში 66.4 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო ათეული 

შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: 

 

 

Ocak- Haziran 2022'de Gürcistan'ın toplam ihracatında en büyük on ticaret ortağının payı %79.0 olarak 

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

2022 წლის იანვარ-ივნისში ათი უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნის წილმა საქართველოს 

მთლიან ექსპორტში 79.0 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო ათეული 

შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: 

 

 

 

 

 

Türkiye / თურქეთი $ 1 039 916.9 

Rusya / რუსეთი $ 705 732.4 

Çin / ჩინეთი $ 522 493.3 

ABD / აშშ $ 380 418.2 

Azerbaycan/აზერბაიჯანი $ 345 170.9 

Ermenistan / სომხეთი  $ 279 693.9 

Almanya / გერმანია     $ 267 991.5 

Romanya/რუმინეთი $ 137 526.2 

Ukrayna / უკრაინა $ 125 673.5 

 İtalya/იტალია $ 122 385.1 

         Diğer / სხვა $ 1 991 613.3 

Çin / ჩინეთი $ 400 012.2 

Azerbaycan/აზერბაიჯანი $ 287 020.8 

Rusya / რუსეთი $ 256 482.7 

Türkiye / თურქეთი 254 066.7 

Bulgaristan / ბულგარეთი $ 225 977.0 

Ermenistan / სომხეთი $ 198 312.3 

ABD / აშშ $ 146 079.7 

Ukrayna / უკრაინა $ 86 902.9 

Peru / პერუ $ 86 798.4 

Kazakistan/ყაზახეთი $ 79 208.4 

         Diğer / სხვა $ 537 887.1 
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Gürcistan'da Türkiye'den İthal Edilen İlaçların Ücreti Artıyor 

საქართველოში თურქეთიდან შემოტანილი მედიკამენტები ძვირდება 

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni talimatına göre, ülke iç pazarındaki ilaç fiyatları 

%25 artıyor. Fiyat artışının nedeni Türk Lirasının devalüasyonudur. 

Bundan dolayı Türkiye'den Gürcistan’a ithal edilen farmasötik ürünler %25-30 oranında daha pahalı 

hale gelecek. Gürcistan'a uygun fiyatlı Türk ilaçlarının ithalatı bu yılın Ocak ayında başladı. Sağlık 

Bakanlığı'nın 24 Haziran'da yayınladığı bilgiye göre, Türkiye'den ithal edilen Gürcistan eczane 

zincirlerinde mevcut 400'den fazla ilacın fiyatı %60-80'e düşürülmüştür. Bakanlığın raporuna göre, bu 

yılın Mart ayından 24 Haziran'a kadar 155.000'den 

fazla vatandaş Türkiye'den ithal edilen ilaçları satın 

aldı ve eski fiyatlarla 74 milyon yerine yaklaşık 23 

milyon GEL ödedi. 

თურქეთის პრეზიდენტის, რეჯეფ თაიფ 

ერდოღანის ახალი ბრძანებით, ქვეყნის 

ადგილობრივ ბაზარზე მედიკამენტების ფასები 

25%-ით იზრდება. ფასის ზრდა ლირის მკვეთრი 

გაუფასურების გამო გახდა საჭირო. 

თურქეთიდან შემოტანილი ფარმაცევტული პროდუქცია შესაბამისად ჩვენთანაც %25-30 

გაძვირდება. საქართველოში იაფი თურქული მედიკამენტების შემოტანა მიმდინარე წლის 

იანვრიდან დაიწყო. 24 ივნისს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, 

საქართველოს სააფთიაქო ქსელებში ხელმისაწვდომია თურქეთიდან იმპორტირებული 400-

ზე მეტი დასახელების მედიკამენტი, ფასები კი 60%-80%-მდეა შემცირებული. სამინისტროს 

ანგარიშის თანახმად, მიმდინარე წლის მარტიდან 24 ივნისამდე 155,000-ზე მეტმა მოქალაქემ 

შეიძინა თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტები და ძველი ფასებით, 74 მილიონის 

ნაცვლად, დაახლოებით, 23 მილიონი ლარი გადაიხადა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TR/GE                                                                                                                                                         22 Temmuz 2022 

 
 

 

 

Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

 

 

 

GEL/USD – 2.8045        TRY/GEL – 0.1586    EUR/GEL – 2.8567      GBP/GEL – 3.3545 

 

 

 

USD/GEL                                                                            USD/TR 

15 - 22 Temmuz 2022                                                       15 - 22 Temmuz 2022 

 

 

 

TRY/GEL                                                                             BTC – 23 183.06                                                          

15 - 22 Temmuz 2022                                                        15 - 22  Temmuz 2022                                                                                                                                                                                          
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