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Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Tahıl İhracatı Konusunda Anlaşmaya Vardı 

რუსეთმა, უკრაინამ, თურქეთმა და გაერომ მარცვლეულის ექსპორტზე შეთანხმებას მიაღწიეს 

 

Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler 

temsilcileri, İstanbul'da tahıl ihracatı için bir 

koordinasyon merkezi kurulması konusunda 

anlaştılar.  

Rusya’nın deniz ablukası nedeniyle, Karadeniz 

limanlarında sıkışmış milyonlarca ton Ukrayna 

tahılından bahsediliyor.  

T.C. Savunma Bakanı'na göre, anlaşma önümüzdeki 

hafta tüm taraflar tekrar bir araya geldiğinde imzalanacak. Ona göre, toplantıda tahıl ihracatıyla ilgili 

bazı teknik konularda da anlaştılar.  

Ayrıca Bakana göre, önümüzdeki hafta Türkiye’de Ukrayna ve Rusya heyetleri tekrar bir araya gelecek. 

Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ilk toplantının ışığında 

sonuçların etkileyici olduğunu, ancak nihai anlaşmaya varmadan önce yapılacak çok iş olduğunu 

belirrtti.   

უკრაინის, რუსეთის, თურქეთისა და გაეროს წარმომადგენლები მარცვლეულის 

ექსპორტისთვის სტამბოლში საკოორდინაციო ცენტრის შექმნაზე შეთანხმდნენ.  

საუბარია მილიონობით ტონა უკრაინულ მარცვლეულზე, რომელიც რუსეთის საზღვაო 

ბლოკადის ფონზე, შავი ზღვის პორტებშია ჩარჩენილი. 

თურქეთის თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, შეთანხმებას ხელი მომავალ კვირას 

მოეწერება, როდესაც ყველა მხარე კვლავ ერთმანეთს შეხვდება. 

მისივე თქმით, შეხვედრაზე ასევე შეთანხმდნენ ცალკეულ ტექნიკურ საკითხებზე, რაც 

მარცვლეულის ექსპორტს უკავშირდება. ამასთან, მინისტრის განცხადებით, თურქეთში, 

მომავალ კვირას უკრაინის და რუსეთის დელეგაციის წევრების მორიგი შეხვედრა გაიმართება. 

ამასთან ერთად, გაეროს გენერალურმა მდივანმა, ანტონიო გუტერეშმა აღნიშნა, რომ პირველი 

შეხვედრის ფონზე, შედეგები შთამბეჭდავია, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაოა საბოლოო 

შეთანხმების მიღწევამდე. 

 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 688.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

5015.3 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

10.4% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

20.6 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

12.8 % 

https://www.unian.net/economics/agro/v-stambule-storony-dogovorilis-o-sozdanii-koordinacionnogo-centra-po-vyvozu-zerna-novosti-11902041.html
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Elon Musk, Gürcistan'da Şirket Kurdu 

ილონ მასკმა საქართველოში კომპანია დააფუძნა 

Milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink 

Holdings Hollanda, 29 Haziran'da Gürcistan'da 

"Starlink Georgia" adlı yan şirket kurdu ve yetki için 

İletişim Komisyonu'na başvurdu. 

İletişim Komisyonu, Gürcistan'da SpaceX'in Starlink 

uydu internet hizmetinin başlatılması konusunu ele 

aldı.  

Tanıtım toplantısında, Komisyon ve MediaLab 

çalışanları, Starlink temsilcisiyle Gürcistan'daki telekomünikasyon sektöründeki mevcut durum ve 

gelecek vizyonunun yanı sıra, ülkedeki dijital ekonominin gelişimi için beklentiler hakkında 

konuştular.  

Starlink, İnternet erişiminin pahalı, güvenilmez, düşük kaliteli veya tamamen kullanılamadığı alanlar 

da dahil olmak üzere dünya çapında yüksek hızlı, geniş bant İnternet erişimini sağlar.  

Starlink Gürcistanda özellikle dağ bölgelerinde önem kazanıyor. Starlink'in piyasaya sürülmesinden 

sonra, bu tür coğrafi alanlarda yüksek hızlı internete erişim herkes için geçerli olacak. 

Starlink'in resmi web sitesinde, Gürcistan topraklarının ücretsiz internet bekleme kategorisine ait 

olduğu belirtilmelidir.  

მილიარდერ ილონ მასკის კუთვნილებაში მყოფმა კომპანია Starlink Holdings Netherlands-მა 29 

ივნისს საქართველოში შვილობილი კომპანია „სტარლინკ ჯორჯია“ დააფუძნა და 

ავტორიზაციის მიზნით კომუნიკაციების კომისიასაც მიმართა.კომუნიკაციების კომისიაში 

SpaceX-ის Starlink-ის სატელიტური ინტერნეტ სერვისის საქართველოში გაშვების საკითხი 

განიხილეს.  

გაცნობით შეხვედრაზე კომისიის და მედიალაბის თანამშრომლებმა Starlink-ის 

წარმომადგენელთან საქართველოში, სატელეკომუნიკაციო სექტორში არსებულ 

მდგომარეობასა და სამომავლო ხედვაზე, ასევე ქვეყანაში ციფრული ეკონომიკის 

განვითარების პერსპექტივებზე ისაუბრეს. 

Starlink უზრუნველყოფს მაღალსიჩქარიან, დაბალი დაყოვნების მქონე ფართოზოლოვან 

ინტერნეტს მთელს მსოფლიოში, მათ შორის იმ ადგილებში, სადაც ინტერნეტ კავშირი 

ძვირადღირებული, უხარისხო ან სრულიად მიუწვდომელია.  

საქართველოს კონტექსტში Starlink განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საინტერესო 

მაღალმთიან რეგიონებში. Starlink-ის დანერგვის შემდეგ ყველა ასეთ გეოგრაფიულ არეალში 

მაღალსიჩქარიან ინტერნეტზე წვდომა ნებისმიერი მსურველისთვის ხელმისაწვდომი იქნება. 
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აღსანიშნავია, რომ Starlink-ის ოფიციალურ საიტზე საქართველოს ტერიტორია უფასო 

ინტერნეტის მომლოდინეთა კატეგორიას მიეკუთვნება.  

 

Turkish Airlines Gürcistan Hava Yolları Pazarı Lideri 

Turkish Airlines-ი საქართველოს საავიაციო ბაზრის ლიდერია 

Turkish Airlines 2022 yılının 6 ayında Gürcistan Hava yolları pazarında yolcu sayısı bakımından lider 

konumundadır. %13 Pazar payına sahip Havayoluyla, 226 719 yolcu uçuş yapmıştır. Aynı yüzde 

oranıyla (%13) düşük bütçeli havayolu, Wizz Air, 226 000 yolcu ile ikinci sırada yer alıyor.  

Birinci Temmuz itibariyle, Gürcistan havalimanlarında 74 destinasyona 40 havayolu faliyet 

göstermektedir. 2022 yılının 6 aylık döneminde, yolcu akışı %69 oranıyla düzelmiş durumda.  

Havalimanları, 2021 yılının aynı dönemine 

göre %189 daha fazla olmak üzere toplam 1 716 

718 yolcuya hizmet verdi. 2019 yılının ilk altı 

ayına göre ise iyileşme oranı %69’dur.  

Tiflis Uluslararası Havalimanı - 1 163 177 yolcu 

Kutaisi Uluslararası Havalimanı - 328 386 

yolcu 

Batumi Uluslararası Havalimanı - 216 062 yolcu 

2022 yılının 6 ayında Gürcistan havalimanlarında toplam 8.556 uçuş gerçekleştirildi. Bunlardan düzenli 

uçuş sayısı 6.785 iken, charter sefer sayısı 1.771’idi.  

2022 წლის 6 თვეში გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობით საქართველოს საავიაციო ბაზარზე 

Turkish Airlines-ი ლიდერობს. ავიაკომპანია ბაზრის 13%-იან წილს ფლობს და 226 719  მგზავრი 

ჰყავს გადაყვანილი. ამავე პროცენტული წილით (13%) მეორე ადგილზე დაბალ ბიუჯეტიანი 

ავიაკომპანია Wizz Air-ია 226 000 გადაყვანილი მგზავრით.  

პირველი ივლისის მდგომარეობით, საქართველოს აეროპორტებში 40 ავიაკომპანია 

ოპერირებს 74 მიმართულებით. 2022 წლის 6 თვის განმავლობაში მგზავრთა ნაკადი 69%-ით 

არის აღდგენილი. 

აეროპორტები ჯამში 1 716 718 მგზავრს მოემსახურა, 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდთან 

შედარებით 189%-ით მეტი. ხოლო 2019 წლის პირველ ექვს თვესთან შედარებით აღდგენის 

მაჩვენებელი 69%-ს შეადგენს. 

თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი - 1 163 177 მგზავრი 

ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი - 328 386 მგზავრი 

ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი - 216 062 მგზავრი  

2022 წლის 6 თვეში, საქართველოს აეროპორტებში ჯამში 8 556 რეისი განხორციელდა. აქედან 

რეგულარული რეისების რაოდენობა შეადგენდა 6 785-ს, ხოლო ჩარტერები - 1 771-ს. 
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Gürcistan'da 16 Milyar Metreküp Doğalgaz Sahası 

16 მლრდ მეტრ კუბი გაზის საბადო საქართველოში 

Gürcistan’da 16 milyar metreküp doğalgaz sahasının varlığı doğrulandı. Sahanın tam kullanılabilmesi 

durumunda, Gürcistan 8 yıllık doğalgaz ihtiyacının tamamını karşılayabilecektır.  

Doğalgazın varlığı Tiflis yakınlarında, şirket 

“Schlumberger” tarafından sondajla yapılan 

çalışmalarla doğrulandı. Şu anda, lisansın 

işletmecisi, ana faaliyet alanı Gürcistan'da petrol 

ve gaz arama olan "Block Energy" şirketidir.  

 

Önümüzdeki yılın başlarında, şirket daha fazla 

kayayı kaplamak ve daha fazla ticari gaz 

üretmek için yatay sondaj operasyonları 

yürütmeyi planlıyor. 

საქართველოში 16 მილიარდი მეტრ კუბის მოცულობის ბუნებრივი აირის საბადოს არსებობა 

დადასტურდა. მისი სრულად ათვისების შემთხვევაში საქართველოს რვა წლის ბუნებრივი 

აირის მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილება შეეძლება. 

ბუნებრივი აირის არსებობა თბილისის მახლობლად, კომპანია “შლუმბერჟეს” მიერ 

ჩატარებული ჭაბურღილით დადასტურდა. ამჟამად, ლიცენზიის ოპერატორია კომპანია 

“ბლოკ ენერჯი”, რომლის ძირითადი საქმიანობა საქართველოში ნავთობისა და გაზის ძიებაა. 

მომავალი წლის დასაწყისში კომპანია გეგმავს ჰორიზონტალური ბურღვითი სამუშაოების 

წარმოებას, რათა უფრო მეტი ქანი მოიცვას ჭაბურღილმა და უფრო მეტი კომერციული გაზის 

მოპოვება იყოს შესაძლებელი. 

 

Kazakistan Petrol İhracatını Rusyayı Es Geçerek Planlıyor 

ყაზახეთი ნავთობის ექსპორტს რუსეთის გვერდის ავლით განიხილავს 

Kazakistan petrol ihracatı için yeni yollar arayışında. Rusya mahkemesinin “Hazar Boru Hattı” 

Konsorsiyumu'nun çalışmalarını 30 gün süreyle askıya almasının ardından, Cumhurbaşkanı Kasım-

Zhomart Tokaev, hükümete petrol tedarik yollarını çeşitlendirme talimatı verdi.  

Bahsedilen petrol boru hattı, Kazakistan'daki geniş "Tengiz" sahasından Rusya üzerinden Karadeniz'e 

petrol taşıyor.  

Tokaev, hükümete Hazar Denizi'nden geçecek boru 

hattı inşa etme olasılığını incelemesi talimatını verdi. 

Kazakistan'ın Rusya'yı geçerek petrol ihraç etmek 

için pek fazla alternatifi yok, bu yüzden Gürcistan ve 

limanları KazMunayGas için ayrı bir önem taşıyor. 

Kazakistan için özellikle Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı 

önem taşımaktadır. Boru hattı şu anda yalnızca %50 

kapasiteyle çalışıyor ve daha çok potansiyele sahip. 
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 ყაზახეთი ნავთობის გასატანად ახალ მარშრუტებს ეძებს. პრეზიდენტმა ყასიმ-ჟომართ 

თოყაევმა მთავრობას ნავთობის მიწოდების გზების დივერსიფიცირება დაავალა მას შემდეგ, 

რაც რუსეთის სასამართლომ 30 დღით შეაჩერა „კასპიის მილსადენის კონსორციუმის“ 

მუშაობა.  

აღნიშნული ნავთობსადენით ხდება ყაზახეთის „თენგიზის“ მსხვილი საბადოდან ნავთობის 

რუსეთის გავლით შავ ზღვამდე ტრანსპორტირება.  

თოყაევმა მთავრობას კასპიის ზღვის გავლით მილსადენის მშენებლობის შესაძლებლობის 

შესწავლა დაავალა. ყაზახეთს რუსეთის გვერდის ავლით ნავთობის გასატანად ბევრი 

ალტერნატივა არ აქვს და KazMunayGas-ისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე 

საქართველო და მისი პორტები ხდება. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყაზახეთისთვის ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ხაზი. 

მილსადენი ახლა მხოლოდ 50%-იანი დატვირთვით მუშაობს და პოტენციალი ნამდვილად 

გააჩნია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TR/GE                                                                                                                                                         15 Temmuz 2022 

 
 

 

 

 

Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

GEL/USD – 2.8559        TRY/GEL – 0.1633    EUR/GEL – 2.8613      GBP/GEL – 3.3808 

USD/GEL                                                                            USD/TR 

08 – 15 Temmuz 2022                                                       08 - 15Temmuz 2022 

TRY/GEL                                                                             BTC – 12 695. 53                                                          

08 - 15 Temmuz 2022                                                        08 - 15Temmuz 2022                                                                                                                                                                                          

  


