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Dışişleri Bakanının Türkiye Ziyareti 

საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი თურქეთის რესპუბლიკაში 

Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Türkiye’de 

resmi ziyaret gerçekleştirdi ve Türk meslektaşı Mevlüt 

Çavuşoğlu ile görüştü.  

İstanbul'da yaptığı görüşmede Bakan Çavuşoğlu, 

Türkiye'nin Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak 

bütünlüğüne tam desteğini bir kez daha teyit etti. 

Görüşme sırasında tartışılan konular arasında iki ülke 

arasındaki stratejik ortaklık ve işbirliğinin derinleştirilmesi, ticari-ekonomik bağların güçlendirilmesi, 

ticaret hacminin 3 milyara çıkarılması, Orta koridor ve bölgesel ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi 

vardı.  

Bakan Darchiashvili, Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile de bir görüşme 

gerçekleştirdi. Taraflar, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye işbirliğinin üçlü formatında aktif parlamenter 

ilişkileri vurguladılar. Taraflar bölgedeki güvenlik sorunlarını gözden geçirdiler ve barış ve istikrarın 

sağlanması için ortak çabalarının önemini vurguladılar. 

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ილია დარჩიაშვილი  ოფიციალური ვიზიტით 

თურქეთის რესპუბლიკას ეწვია, სადაც თურქ კოლეგას, მევლუთ ჩავუშოღლუს შეხვდა. 

ქალაქ სტამბოლში გამართულ შეხვედრაზე მინისტრმა ჩავუშოღლუმ კიდევ ერთხელ 

დაადასტურა თურქეთის სრული მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და 

ტერიტორიული მთლიანობისადმი. შეხვედრაზე განხილულ საკითხებს შორის იყო ორ ქვეყნას 

შორის სტრატეგიულ პარტნიორობისა და თანამშრომლობის გაღრმავება; სავაჭრო- 

ეკონომიკური კავშირების გამყარება და ვაჭრობის მოცულობის 3 მილიარდამდე გაზრდა; შუა 

კორიდორის და რეგიონული სატრანსპორტო კავშირების განვითარება. 

მინისტრმა დარჩიაშვილმა შეხვედრა ასევე გამართა თურქეთის რესპუბლიკის პარლამენტის 

თავმჯდომარესთან მუსტაფა შენთოფთან. მხარეებმა ხაზი გაუსვეს აზერბაიჯანი-

საქართველო-თურქეთის თანამშრომლობის 

სამმხრივ ფორმატში აქტიურ საპარლამენტო 

კავშირებს. მხარეებმა რეგიონში არსებული 

უსაფრთხოების გამოწვევები მიმოიხილეს და 

ხაზი გაუსვეს მშვიდობის და სტაბილურობის 

მისაღწევად მხარეთა ერთიანი ძალისხმევის 

მნიშვნელობას. 

 
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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Başbakanın Kazakistan Ziyareti  

პრემიერის ვიზიტი ყაზახეთში 

Gürcistan Başbakanı İrakli Gharibaşvili, heyet 

eşliğinde Kazakistan Cumhuriyeti'nde resmi 

ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde, 

hükümet başkanı Kazakistan Cumhuriyeti 

Başbakanı Alikhan Smailov ve Cumhurbaşkanı 

Kasım-Jomart Tokaev ile bir araya geldi.  

Toplantılarda turizm, enerji, ulaştırma, yatırımlar 

ve ticaret alanlarında devam eden işbirliğinin ana 

yönleri elle alındı. Orta Koridorun tam ölçekli 

işleyişinin önemi vurgulandı. Taraflar, mevcut 

işbirliğinin daha da derinleştirme ve genişletme isteği belirttiler.  

Ziyaret sırasında Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti 

Dijital Kalkınma, Yenilik ve Uzay Endüstrisi Bakanlığı arasında; Gürcistan ve Kazakistan Cumhuriyeti 

demiryolları arasında; İki ülke arasındaki ticaret cirosu adlar dizinin genişletilmesi için 2023-2026 yol 

haritası gibi birçok önemli anlaşma ve muhtıra imzalandı. 

Başbakan ziyareti kapsamında Astana Uluslararası Finans Merkezi'ni ziyaret etti ve çalışma prensibi 

hakkında bilgi aldı. Uluslararası Finans Merkezi ile 35'ten daha fazla ülkeden 1045 şirketin işbirliği 

yaptığını belirtilmelidir. 

Başbakan ayrıca Nur-Sultan enerji müzesi "Nur-Alem"i de ziyaret etti ve heyet ile birlikte müzenin 

alternatif enerji kaynaklarının tanıtılmasına yönelik projeler, uzay teknolojiler ve diğer sergileri 

inceledi.  

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, დელეგაციასთან ერთად ყაზახეთის 

რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა. ვიზიტის ფარგლებში მთავრობის 

მეთაური ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს ალიხან სმაილოვს და პრეზიდენტს, 

კასიმ-ჟომარტ ტოკაევს შეხვდა.  

შეხვედრებზე საუბარი შეეხო ტურიზმის, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, ინვესტიციების და 

სავაჭრო სფეროებში მიმდინარე თანამშრომლობის ძირითად მიმართულებებს. ხაზი გაესვა 

შუა დერეფნის სრულმასშტაბიანი ფუნქციონირების მნიშვნელობას. მხარეებმა არსებული 

თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების და გაფართოების მზაობა გამოთქვეს. 

ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა რამდენიმე მნიშვნელოვან შეთანხმებას და მემორანდუმს, 

მათ შორის: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და 

ყაზახეთის რესპუბლიკის ციფრული განვითარების, ინოვაციებისა და კოსმოსური 

ინდუსტრიის სამინისტროს შორის; ასევე საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის 

რკინიგზებს შორის; აგრეთვე ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვის ნომენკლატურის 

გაფართოების 2023-2026 წლების საგზაო რუკას.  
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პრემიერი ვიზიტის ფარგლებში 

ასტანას საერთაშორისო ფინანსურ 

ცენტრს ეწვია და მუშაობის პრინციპს 

გაეცნო. აღსანიშნავია, რომ 

საერთაშორისო ფინანსურ ცენტრთან 

35-ზე მეტი ქვეყნის 1045 კომპანია 

თანამშრომლობს. 

პრემიერი ასევე სტუმრობდა ნურ-სულთანის მომავლის ენერგიის მუზეუმს ,,ნურ-ალემს’’  

სადაც ენერგიის ალტერნატიული წყაროების დანერგვის პროექტები, კოსმოსური 

ტექნოლოგიები და სხვა ექსპოზიციები დაათვალიერა.  

 

 

"Hualing" Kutaisi'de Serbest Sanayi Bölgesi Genişletiyor  

ქუთაისში „ჰუალინგის“ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა ფართოვდება 

Ekonomi Bakanlığı ile Hualing Grubu arasında varılan anlaşmaya göre, Kutaisi'deki "Hualing" serbest 

sanayi bölgesi birkaç hektar genişletilecek. Anlaşma, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı 

ve Hualing Şirketi arasında imzalandı. 

Levan Davitashvili'ye göre, "Hualing Grubu tarafından Kutaisi sanayi bölgesinin genişletilmesi, ek 

yatırımlar ve istihdam anlamına gelmektedir. 

Genişleme sonucunda oluşturulan altyapı, yerel ve yabancı 

yatırımcılara kısa sürede Hualing Serbest Ticaret 

bölgesinde çeşitli kurumsal işleme projelere veya depolama 

çiftlikleri oluşturabilmesine yardımcı olacak.  

ეკონომიკის სამინისტროსა და ჰუალინგ ჯგუფს 

შორის მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე 

ქუთაისში „ჰუალინგის“ თავისუფალი 

ინდუსტრიული ზონა რამდენიმე ჰექტარით 

გაფართოვდება. შესაბამის შეთანხმებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროსა და კომპანია „ჰუალინგს“ შორის მოეწერა ხელი. 

ლევან დავითაშვილის თქმით, „ჰუალინგის“ ქუთაისის ინდუსტრიული ზონის გაფართოება 

დამატებით ინვესტიციებთან და სამუშაო ადგილების შექმნასთან არის დაკავშირებული. 

გაფართოების შედეგად შექმნილი ინფრასტრუქტურა, ხელს შეუწყობს ადგილობრივ და 

უცხოელ ინვესტორებს მოკლე დროში შეძლონ სხვადასხვა საწარმო-გადამამუშავებელი 

პროექტების თუ სასაწყობე მეურნეობის შექმნა ჰუალინგის თიზ-ის ტერიტორიაზე. 
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Avrupa’da İhaleler 

ტენდერები ევროპაში 

Gürcistan-AB Ortaklık Konseyi'nin 

kararına göre, Gürcü şirketler AB üye 

devletlerin tarafından yayınlanan 

ihalelere katılabilecek. Devlet Satın Alma 

Ajansı'na göre, ilk aşamada Gürcü firmalar 

27 AB üye ülkesine sadece mal tedarik 

edebilecek, bu aşamada hizmet 

firmalarının ihalelere katılma imkanı 

kısıtlıdır.  Satın Alma Ajansına göre, 

kısıtlamasına ilişkin karar, Gürcistan'ın satın alma mevzuatının AB standartlarına uygun şekilde 

geliştirmesine bağlıdır. Ortaklık Konseyi, hizmet veren Gürcü şirketlerinin AB ihalelerine katılmasına 

izin verdikten sonra, ihalelere altyapı şirketler de katılma olanağına sahip olacak. 

Gürcü şirketlerine göre, Ortaklık Konseyi'nin kararı, uygun kalite, sertifikalı ve gereken hacimlerde 

mal üretimiyle ilgili zorluklar olsa da, Gürcü iş dünyası için büyük bir teşviktir. Gürcü iş dünyası, ihale 

koşullarının yanı sıra, finans sektörüyle işbirliğinde de zorluk görüyor. İş insanların belirttiği gibi 

Devlet, bankacılık sektörü ile birlikte ortak finansman araçları geliştirmelidir. 

AB üye devletlerinin merkez makamları tarafından ilan edilen ihalelere aşağıdaki bağlantı linkten 

ulaşılabilir:  https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do   

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს გადაწყვეტილებით, ქართული კომპანიები 

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მთავრობების მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში 

მონაწილეობას შეძლებენ. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ინფორმაციით, პირველ 

ეტაპზე ქართული მხარე ევროკავშირის წევრი 27 სახელმწიფოსთვის მხოლოდ საქონლის 

მიწოდებას შეძლებს. ამ ეტაპისთვის მათ სერვისის და მომსახურების მიწოდება შეზღუდული 

აქვთ. შესყიდვების სააგენტოს განმარტებით, ასოცირების საბჭოს შესაბამისი გადაწყვეტილება 

დამოკიდებულია, რამდენად დროულად დაუახლოებს საქართველო შესყიდვების 

კანონმდებლობას ევროკავშირის ნორმებს. ასოცირების საბჭოს მხრიდან EU-ს ტენდერებში 

მომსახურების გამწევი ქართული კომპანიების მონაწილეობის დაშვების შემდეგ ტენდერებში 

მონაწილეობის შესაძლებლობა ინფრასტრუქტურულ კომპანიებსაც ექნებათ. 

ქართული კომპანიების შეფასებით, ასოცირების საბჭოს გადაწყვეტილება დიდი სტიმულია 

ქართული ბიზნესისთვის, თუმცა არსებობს გამოწვევები, რაც შესაბამისი ხარისხის და 

სერტიფიცირებული, საჭირო მოცულობების საქონლის წარმოებას უკავშირდება. ქართული 

ბიზნესი სატენდერო პირობების დაკმაყოფილებასთან ერთად მთავარ გამოწვევას საფინანსო 

სფეროსთან თანამშრომლობაშიც ხედავს. მათი აზრით ევროპული გარანტიის მისაღებად 

სახელმწიფომ საბანკო სფეროსთან ერთად უნდა შეიმუშაოს თანადაფინანსების საშუალებები. 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ 

გამოცხადებული ტენდერების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ელექტრონულ 

მისამართზე: https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do   

https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do?fbclid=IwAR3aqZ8gCx4cuwXyEs0lJ09rHiV2jf_FKejuAdlUwdBxIilkugBdKd62s6g
https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do?fbclid=IwAR3aqZ8gCx4cuwXyEs0lJ09rHiV2jf_FKejuAdlUwdBxIilkugBdKd62s6g
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Gürcistan’da Starlink 

სტარლინკი საქართველოში 

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili, dünyanın önde gelen Amerikan 

şirketlerinden SpaceX'in pazara erişim bölge direktörü Ban McWilliams ile bir araya geldi. 

Görüşme sırasında SpaceX firmasının Gürcistan'daki Starlink projesinin harekete geçirme ve gelecek 

planları tartışıldı. 2023'ten itibaren SpaceX, Starlink uydu sistemleriyle Gürcistan'da yüksek hızı olan, 

geniş bant internet erişimi sağlayacak.  

Bakana göre, Gürcistan’ın coğrafiyi dikkate alarak her yerde yüksek kaliteli internet mevcut değil, 

ancak SpaceX'in Starlink projesi 2023'ten itibaren Gürcistan'da 

faaliyete geçecek ve bu da yüksek kaliteli, hızlı İnternet'in tüm 

ülkede bulunmasını mümkün kılacak.  

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ლევან 

დავითაშვილი მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან ამერიკულ 

კომპანია SpaceX-ის ბაზრებზე წვდომის რეგიონალურ 

დირექტორს ბენ მაკ უილიამსს შეხვდა. 

შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოში კომპანია SpaceX-ის 

პროექტ Starlink-ის ამოქმედების საკითხები და სამომავლო გეგმები განიხილეს. 2023 წლიდან 

SpaceX საქართველოში Starlink-ის თანამგზავრული სისტემებით მაღალსიჩქარიან 

ფართოზოლოვანი ინტერნეტის მიწოდებას უზრუნველყოფს. 

მინისტრის განცხადებით რთული გეოგრაფიიდან გამომდინარე, მაღალი ხარისხის 

ინტერნეტი ხელმისაწვდომი ყველა მხარეში არ არის, თუმცა 2023 წლიდან საქართველოში 

ოპერირებას იწყებს SpaceX-ის პროექტი Starlink-ი, რაც შესაძლებელს გახდის მაღალი ხარისხის 

სწრაფი ინტერნეტი ყველა მხარეში იყოს ხელმისაწვდომი. 

 

Gürcistan’dan Altın İhracatı 

ოქროს ექსპორტი საქართველოდან 

2022 yılının Ocak-Haziran aylarında Gürcistan işlenmemiş altın ihracatından, geçen yılın aynı 

dönemine göre %47,8 daha yüksek - 43,5 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakamlara göre işlenmemiş, 

yarı işlenmiş veya toz altın %1,7'lik pay ile ülkenin en büyük on ihracat malı arasında yer aldı. Bu 

dönemde Gürcistan'dan dört ülkeye toplam 1,3 ton altın satıldı. 

İhracat ülkelerin sıralaması şu şekilde:  

1. İsviçre / შვეიცარია      1.2 ton - 39.3 mln $ 

2. Almanya / გერმანია     0.07 ton - 2.6 mln $ 

3. Türkiye / თურქეთი     0.03 ton - 1.1 mln $ 

4. BAE / არაბეთი    0.01 ton – 0.447 mln $ 

2022 წლის იანვარ-ივნისში საქართველომ დაუმუშავებელი ოქროს ექსპორტით 43.5 მლნ 

დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს 47.8%-ით 

აღემატება. ამ მაჩვენებლებით დაუმუშავებელი,  ნახევრად დამუშავებული ან ფხვნილის 

სახით ოქრო 1.7%-იანი წილით, ქვეყნის უმსხვილეს საექსპორტო საქონლის ათეულში მოხვდა. 

ჯამში, ამ პერიოდში საქართველოდან ოთხ ქვეყანაში 1.3 ტონა ოქრო გაიყიდა. საექსპორტო 

ქვეყნების რეიტინგი კი ასეთია. 
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Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

 

 

 

GEL/USD – 2.7703        TRY/GEL – 0.1545    EUR/GEL – 2.8071      GBP/GEL – 3.3565 
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TRY/GEL                                                                             BTC – 23  927. 37                                                          
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