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Gürcistan Maliye Bakanlığı'nın Duyurusu 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს განცხადება 

Gürcistan Maliye Bakanlığının Gelirler Hizmet İdaresi, bölgedeki artan kargo akış koşullarından dolayı 

tüm gümrük kontrol noktalarının özel çalışma moduna geçtiğini bildiriyor.  

Ayrıca, gümrük kontrol prosedürlerinin 24 saat sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi için Gürcistan 

genelindeki kontrol noktalarında gümrük memurlarının sayısı artırılmıştır. 

Aynı zamanda, Rusya Federasyonu tarafında "Lars" gümrük kontrol noktasından geçerken 

Gürcistan'dan (gümrük kontrol noktası "Kazbegi") çıkış yapan tırların gümrük kontrol işlemlerinin 

kısmen engellendiğini açıklamak isteriz. 

Artan uluslararası kargo cirosunun sürekliliğini sağlamak için, gümrük kontrol noktalarının ortak 

yönetimi kapsamında Gelirler Hizmet İdaresi, yüklerin hedef ülkelere ulaşabilmesi ve alternatif 

gümrük kontrol noktaların hızlı bir şekilde 

bulabilmesi için komşu ülkelerin - Türkiye, 

Azerbaycan ve Ermenistan’ın ilgili gümrük 

idareleri ile yoğun iletişim halindedir. 

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების 

სამსახური გაცნობებთ, რომ მთლიანად 

რეგიონში გაზრდილი სატრანსპორტო 

ტვირთნაკადის პირობებში, ყველა საბაჟო გამშვები პუნქტი გადასულია მუშაობის 

განსაკუთრებულ რეჟიმზე. 

ამასთან, საბაჟო კონტროლის პროცედურების 24 საათიან რეჟიმში, შეუფერხებლად 

განხორციელების მიზნით, საქართველოს მასშტაბით არსებულ გამშვებ პუნქტზე გაზრდილია 

მებაჟე ოფიცრების რაოდენობა. 

აქვე განვმარტავთ, რომ რუსეთის ფედერაციის მხარეს ,,ლარსის" საბაჟო გამშვები პუნქტის 

გავლით, ნაწილობრივ შეფერხებულია, საქართველოდან (საბაჟო გამშვები პუნქტი ,,ყაზბეგი“) 

გასული სატვირთო ავტომობილების მიმართ საბაჟო კონტროლის პროცედურები. 

გაზრდილი საერთაშორისო ტვირთბრუნვის უწყვეტობის უზრუნველყოფის მიზნით, საბაჟო 

გამშვები პუნქტების ერთობლივი მართვის ფარგლებში, შემოსავლების სამსახური ინტენსიურ 

კომუნიკაციაში იმყოფება მეზობელი ქვეყნების - თურქეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის 

რესპუბლიკების, შესაბამის საბაჟო ადმინისტრაციებთან, რათა სწრაფად გამოიძებნოს 

ალტერნატიული საბაჟო გამშვები პუნქტები დანიშნულების ქვეყნებში მოხვედრისთვის. 

 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 688.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

5015.3 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

10.4% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

20.6 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

10.9 % 



TR/GE                                                                                                                                                          30  Eylül 2022 

 
 

 

Tır Geçirmekten Rekor Gelir 

რეკორდული შემოსავალი ტრაილერების გატარებით 

Gürcistan'ın yol kullanımından elde edilen gelir 

yeniden arttı. Ağustos ayında 43 858 tır dorsesi ülke 

bütçesindeki ücreti ödedi. Geçen yılın ağustos ayına 

göre 13.633 daha fazla tır ülke yollarını kullandı ve 

toplam 1 ayda bütçeye 15.5 milyon GEL ödendi. 

8 aylık gelirde de rekor rakamlar var. Devlet 

hazinesinin verilerine göre, Ocak-Ağustos aylarında 

yol kullanımından elde edilen gelir, yıllık %65'lik bir 

artışla 71 milyon GEL'i aştı ve geçen yılın 12 aylık 

verilerinden önemli ölçüde yüksek. 

2022'nin 8. ayında yol kullanımından elde edilen gelir 71 milyon GEL, 2021'in 8. ayında ise 3 milyon 

GEL'dir. 

Yol kullanımından elde edilen gelirdeki artışa iki faktör neden oldu: Gürcistan koridorunda artan yük 

taşımacılığı ve 2022'den itibaren yol kullanım fiyatındaki artış. Gürcistan yollarında hareket eden her 

bir tren yol kullanımı için 20 Haziran 2022'ye kadar 200 GEL çdüyorduysa, 20 Haziran'dan sonra vergi 

350 GEL'e yükseldi. 

2022'nin 8. ayında yol kullanımından elde edilen gelir 71 milyon GEL, 2021'in 8. ayında ise 3 milyon 

GEL'dir. 

საქართველოს გზათ სარგებლობიდან მიღებული შემოსავალი ისევ გაეზარდა. აგვისტოში 

ქვეყანის ბიუჯეტში საფასური 43 858 სატვირთო ტრაილერმა გადაიხადა. გასული წლის 

აგვისტოსთან შედარებით ქვეყნის სატრანსპორტო გზებით 13 633 -ით მეტმა სატვირთომ 

ისარგებლა და ჯამში, 1 თვეში ბიუჯეტში 15.5 მლნ ლარი გადაიხდა. 

რეკორდული მაჩვენებლებია 8 თვის შემოსავლებშიც. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით, 

იანვარ- აგვისტოში გზათ სარგებლობიდან მიღებულმა შემოსავალმა 71 მლნ ლარს 

გადააჭარბა, რაც წლიურად 65%-იანი ზრდაა და გასული წლის 12 თვის მონაცემს მკვეთრად 

აღემატება.  

გზათ სარგებლობიდან მიღებული შემოსავალი 2022 წლის 8 თვეში 71 მლნ ლარია, ხოლო 2021 

წლის 8 თვეში 3 მლნ ლარი. 

გზათ სარგებლობიდან შემოსავლების ზრდა ორმა ფაქტორმა განაპირობა  საქართველოს 

დერეფანში გაიზარდა სატვირთო გადაზიდვები, ასევე 2022 წლიდან გაძვირდა გზათ 

სარგებლობის საფასური. თუ საქართველოს გზებზე მოძრავი თითოეული ტრაილერი გზათ 

სარგებლობისთვის 2022 წლის 20 ივნისამდე 200 ლარს იხდიდა, 20 ივნისის შემდეგ 

გადასახადი 350 ლარამდე გაიზარდა. 

გზათ სარგებლობიდან მიღებული შემოსავალი 2022 წლის 8 თვეში 71 მლნ ლარია, ხოლო 2021 

წლის 8 თვეში 3 მლნ ლარი. 
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Trabzon'da "Batum Günleri" 

„ბათუმის დღეები“ ტრაპიზონში 

Trabzon’da Gürcistan Başkonsolosluğu'nun girişimi ve organizasyonu ile 23-24 Eylül 2022 tarihlerinde 

"Batum Günleri" düzenlendi. 

"Trabzon'da Batum Günleri" çerçevesinde Batum ile Trabzon arasında insani, kültürel-spor, ticaret-

ekonomik ve turizm alanlarında karşılıklı işbirliğinin derinleştirilmesi konuları ele alındı. 

Trabzon ve Batum belediye başkanlarının "iki şehir arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin 

güçlendirilmesine ilişkin" bir muhtıra imzaladığını belirtilmelidir.  

Ziyaret kapsamında heyet üyeleri Trabzon Kültür Merkezi'nde diaspora temsilcileriyle bir araya geldi. 

Turizm sektörü temsilcileriyle de bir toplantı yapıldı. Batum Günleri kapsamında Acara köşesi ve 

Gürcü ürünlerinin sunulduğu bir fuar düzenlendi. 

Trabzon'da Batum Günleri" Enver Khabadze Devlet Koreografi Grubu "Batum" ve Acara Devlet Vokal 

Grubu "Batum" un katıldığı kültürel etkinliklerle sona erdi.  

"Batum Dinamo" ile "Trabzonspor" 19 yaş altı oyuncuları 

arasında dostluk maçı da yapıldı. 

ქ. ტრაპიზონში საქართველოს გენერალური 

საკონსულოს ინიციატივითა და ორგანიზებით, 2022 

წლის 23-24 სექტემბერს, „ბათუმის დღეები“ 

გაიმართა.  

„ტრაპიზონში ბათუმის დღეების“ ფარგლებში, 

განხილულ იქნა ბათუმსა და ტრაპიზონს შორის 

ჰუმანიტარულ, კულტურულ-სპორტულ, სავაჭრო-ეკონომიკურ და ტურიზმის სფეროებში 

ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები.   

აღსანიშნავია, რომ ტრაპიზონისა და ბათუმის მერების მიერ ხელი მოეწერა მემორანდუმს „ორ 

ქალაქს შორის არსებული მეგობრული ურთიერთობების განმტკიცების შესახებ“. ვიზიტის 

ფარგლებში, ტრაპიზონის კულტურის ცენტრში დელეგაციის წევრები დიასპორის 

წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ასევე გაიმართა შეხვედრა ტურიზმის სფეროს 

წარმომადგენლებთან. ბათუმის დღეების ფარგლებში გაიმართა გამოფენა, რომელზეც 

აჭარული კუთხე და ქართული პროდუქცია იყო წარმოდგენილი. 

ბათუმის დღეები ტრაპიზონში“ კულტურული ღონისძიებებით დასრულდა, რომელშიც ენვერ 

ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმი“ და აჭარის 

სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი „ბათუმი“ მონაწილეობდნენ. 

ამხანაგური მატჩიც გაიმართა ,,ბათუმის დინამოსა“ და „ტრაბზონსპორის“ 19 წლამდე ასაკის 

ფეხბურთელთა შორის. 
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Başbakan Yardımcısı Dünya Bankası Enerji Heyeti Üyeleriyle Bir Araya Geldi 

ვიცე-პრემიერი მსოფლიო ბანკის ენერგეტიკული მისიის წევრებს შეხვდა 

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili, Dünya 

Bankası'nın Enerji Misyonu üyeleriyle bir araya geldi. 

Toplantıda Dünya Bankası ile enerji sektöründeki mevcut ve gelecekteki projeler ele alındı. 

Dikkatler, yeni hidroelektrik santralleri inşa etmenin önemi de dahil olmak üzere, enerji öncelikli 

yönlere ve projelere odaklandı. 

Başbakan Yardımcısı Levan Davitashvili, Dünya Bankası ile ortaklık ilişkisini çok takdir etti ve 

Gürcistan'ın bir dizi zorluğun üstesinden gelmeyi ve önemli yapısal reformları hayata geçirmeyi 

sağlayan çabaları vurguladı. 

Ona göre, mevcut jeopolitik olaylar, 

ülkemizin ekonomi politikasının ana 

yönü olan enerji güvenliği ve enerji 

bağımsızlığının önemini daha da net bir 

şekilde göstermiştir. 

ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების მინისტრი 

ლევან დავითაშვილი მსოფლიო 

ბანკის ენერგეტიკული მისიის 

წევრებს შეხვდა. 

შეხვედრაზე მსოფლიო ბანკთან ენერგეტიკულ სექტორში მიმდინარე და სამომავლო 

პროექტები განიხილეს. 

ყურადღება გამახვილდა ენერგეტიკის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და პროექტებზე, 

მათ შორის, ახალი ჰიდროსადგურების მშენებლობის მნიშვნელობაზე. 

ვიცე-პრემიერმა ლევან დავითაშვილმა მაღალი შეფასება მისცა მსოფლიო ბანკთან 

პარტნიორულ ურთიერთობას და ხაზი გაუსვა იმ ძალისხმევას, რომლის შედეგადაც 

საქართველომ არაერთი გამოწვევების გამკლავება და მნიშვნელოვანი სტრუქტურული 

რეფორმების განხორციელება შეძლო. 

მისივე თქმით, მიმდინარე გეოპოლიტიკურმა მოვლენებმა კიდევ უფრო ნათლად წარმოაჩინა 

ენერგო უსაფრთხოებისა და ენერგოდამოუკიდებლობის მნიშვნელობა, რაც ჩვენი ქვეყნის 

ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. 
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Gürcistan ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasındaki Müzakereler Başladı 

საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის მოლაპარაკებები დაიწყო 

Gürcistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasına ilişkin ilk tur müzakereler 

başladı. Gürcistan tarafında, hükümet müzakerecileri grubuna Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Bakan Yardımcısı Genadi Arveladze başkanlık ediyor. 

"Birleşik Arap Emirlikleri ile kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması temelinde, Gürcistan, Emirlikler 

ile serbest ticaret rejiminden yararlanacak, bu da Gürcistan'ın yerel üreticileri için yüksek satın alma 

gücüne sahip 10 milyonluk bir pazarın açılacağı anlamına geliyor." – dedi Bakan yardımcısı.  

Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, potansiyel olarak mal ticareti, menşe kuralları ve menşe 

usulleri, gümrük idaresi ve ticaretin kolaylaştırılması, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, ticaretin 

önündeki teknik engeller, ticari savunma önlemleri, yatırım, hizmet ticareti, dijital ticaret ve daha pek 

çok konuyu kapsayacaktır. 

Gürcistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirmek 

amacıyla 9 Mayıs 2022 tarihinde "Gürcistan ile 

Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı 

Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakere 

Koşullarına İlişkin Belge" imzalandı. 

საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებულ 

საამიროებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის 

შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებების 

პირველი რაუნდი დაიწყო. საქართველოს 

მხრიდან სამთავრობო მომლაპარაკებელთა 

ჯგუფს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე ხელმძღვანელობს. 

„არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან ყოვლისმომცველი ეკონომიკური პარტნიორობის 

შესახებ შეთანხმების საფუძველზე, საქართველო საამიროებთან ისარგებლებს თავისუფალი 

ვაჭრობის რეჟიმით, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოსთვის, ადგილობრივი 

მწარმოებლებისთვის დამატებით გაიხსნება 10-მილიონიანი მაღალმსყიდველობითუნარიანი 

ბაზარი,“ - განაცხადა მინისტრის მოადგილემ. 

ყოვლისმომცველი ეკონომიკური პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება, პოტენციურად 

დაფარავს საქონლით ვაჭრობას, წარმოშობის წესებს და წარმოშობის პროცედურებს, საბაჟო 

ადმინისტრაციას და ვაჭრობის ხელშეწყობას, სანიტარულ და ფიტოსანიტარულ ზომებს, 

ტექნიკურ ბარიერებს ვაჭრობაში, ვაჭრობაში დაცვით ზომებს, ინვესტიციას, მომსახურებით 

ვაჭრობას, ციფრული ვაჭრობას და მრავალ სხვა საკითხს. 

საქართველოსა და საამიროებს შორის ეკონომიკური, სავაჭრო და საინვესტიციო 

ურთიერთობების ხელშეწყობის მიზნით, 2022 წლის 9 მაისს ხელი მოეწერა "საქართველოსა და 

არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის ყოვლისმომცველი ეკონომიკური პარტნიორობის 

შესახებ შეთანხმების მოლაპარაკების პირობების დოკუმენტს". 
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Yıllık 27. Uluslararası Savcılar Konferansı 

პროკურორთა საერთაშორისო 27-ე წლიური კონფერენცია 

Uluslararası Savcılar Birliği'nin (IAP) yıllık 27. konferansı Tiflis'te yapıldı. Gürcistan Başbakanı Irakli 

Gharibaşvili, Gürcistan Başsavcısı Irakli Şotadze ve Uluslararası Savcılar Birliği Başkanı Cheol Kyu 

Wang, konferansın katılımcılarına açılış konuşmasıyla hitap ettiler.  

Gürcistan Başbakanı İrakli Gharibashvili, Gürcistan Savcılığının etkin, hesap verebilir ve şeffaf bir 

kurum olarak kurulmasından bahsetti.  

Ona göre, dönüşümde en önemli şey Uluslararası Savcılar Birliği gibi uluslararası ortakların sürekli 

desteğidir. 

Dört günlük konferansa 60 ülkeden 300 savcı ve 

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa 

Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri Adalet 

Bakanlığı (DOJ), ceza adaleti alanında çalışan ilgili 

birimler ve bu alanda çalışan üst düzey uzmanlar 

katılıyor.  

თბილისში, პროკურორთა საერთაშორისო 

ასოციაციის (IAP) 27-ე წლიური კონფერენცია 

გაიმართა. კონფერენციის მონაწილეებს 

მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს  

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, საქართველოს გენერალურმა 

პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ და პროკურორთა საერთაშორისო ასოციაციის პრეზიდენტმა 

ჩეოლ კიუ ვანგმა. 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს პროკურატურის 

ეფექტიან, ანგარიშვალდებულ და გამჭვირვალე ინსტიტუციად ჩამოყალიბების შესახებ 

ისაუბრა. 

მისივე თქმით, ტრანსფორმაციაში უმნიშვნელოვანესია საერთაშორისო პარტნიორების 

მუდმივი თანადგომა, როგორიცაა პროკურორთა საერთაშორისო ასოციაცია. 

ოთხდღიან კონფერენციას 60 ქვეყნის 300 პროკურორი და გაეროს, ევროკავშირის, ევროპის 

საბჭოს, ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ), სისხლის 

სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე შესაბამისი დანაყოფების 

წარმომადგენლები და აღნიშნულ სფეროში მომუშავე მაღალი დონის ექსპერტები ესწრებიან. 

 

  



TR/GE                                                                                                                                                          30  Eylül 2022 

 
 

 

 

Ekonomik Büyümenin Ön Değerlendirmesi (Ağustos 2022) 

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება (აგვისტო 2022) 

Ağustos 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) büyümesi 

%10,5; 2022'nin ilk sekiz ayı için ortalama büyüme oranı ise %10.3 olarak teşkil etmiştir.  

Ağustos 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme hemen hemen tüm sektörlerde gözlendi: 

ulaştırma ve depolama, inşaat, bilgi ve iletişim, oteller, restoranlar ve ticaret.  

 

2022 წლის აგვისტოში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით,  მთლიანი შიდა 

პროდუქტის (მშპ) ზრდამ 10.5% შეადგინა, ხოლო 2022 წლის პირველი რვა თვის საშუალო 

მაჩვენებელი 10.3%-ია. 

2022 წლის აგვისტოში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა შეინიშნებოდა 

თითქმის ყველა დარგში: ტრანსპორტი და დასაწყობება, მშენებლობა, ინფორმაცია და 

კომუნიკაცია, სასტუმროები და რესტორნები და ვაჭრობა. 
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TBİLİSOBA Etkinliği 1-2 Ekim'de Düzenlenecek 

თბილისობის დღესასწაული 1-2 ოქტომბერს გაიმართება 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Yıl Sonuna Kadar Karadeniz'de Üç 

Boru Hattı İnşa Edecek 

 

თურქეთი წლის ბოლომდე შავ ზღვაში სამ 

მილსადენს გაიყვანს 

 

 

 

 

Kakheti'de Çiftçiler, Şarap Fabrikalarına 175,5 

Bin Tondan Üzüm Teslim Etti. 

კახეთში მევენახააბმა, ღვინის საწარმოებს 

175,5 ათას ტონამდე ყურძენი ჩააბარეს 
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"Gürcistan Bankası" ile ortaklık çerçevesinde  

"Vaka Trade" şirketi Gori'nin Merkezinde  

Alışveriş Merkezi Açmayı Planlıyor. 

საქართველოს ბანკთან“ პარტნიორობით, 

კომპანია „ვაკა თრეიდი“ გორის ცენტრში 

სავაჭრო ცენტრის გახსნას გეგმავს 

 

Gürcü Sofralık Üzümleri Bu Yıl 

İlk Kez İhraç Edilecek 

ქართული სუფრის ყურძენი ექსპორტზე 

წელს პირველად გავა 

 

 

 

Yılın Sonunda Rikoti Geçiş Yolunun Belirli 

Bölümlerinde Trafik Açılacak 

რიკოთის საუღელტეხილო გზის გარკვეულ 

მონაკვეთებზე მოძრაობა წლის ბოლოს 

გაიხსნება 

 

 

 

შემოსავალი ტურიზმიდან  

2022 წლის აგვისტო  

Turizmden elde edilen gelir 

Ağustos 2022 
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Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

 

 

GEL/USD – 2.8352        TRY/GEL – 0.1529    EUR/GEL – 2.7482      GBP/GEL – 3.0751 

 

 

 

 

USD/GEL                                                                           USD/TR 

23 - 30  Eylül  2022                                                            23 - 30  Eylül  2022 

               

 

 

 

 

TRY/GEL                                                                           BTC – 19.528,64                                                     

23 - 30  Eylül  2022                                                          23 - 30  Eylül  2022                                                                                                                                                                                          
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