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Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 77. Oturumu 

გაეროს გენერალური ასამბლეის 77-ე სესია 

Gürcistan Başbakanı İrakli Gharibashvili, heyetle 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi.  

Irakli Gharibashvili, ABD ziyareti çerçevesinde BM 

Genel Kurulu'nun 77. oturumunun genel 

tartışmasına katılanlara hitap etti. Hükümet başkanı 

konuşmasında dünyanın ve Gürcistan'ın karşı 

karşıya olduğu zorluklara odaklandı ve mevcut 

zorlukların üstesinden gelmek için uluslararası 

toplumun ortak çabalarının öneminden bahsetti. 

BM Genel Kurulu oturumunda Başbakan, Gürcistan'ın son yıllarda gerçekleştirdiği ilerleme ve 

reformlardan bahsetti. 

BM Genel Kurulu oturumunda Başbakan, Gürcistan'ın son yıllarda gerçekleştirdiği ilerleme ve 

reformlardan bahsetti. 

Irakli Gharibaşvili, Avrupa Konseyi'nin Gürcistan'a Avrupa perspektifi kazandırma kararının altını 

çizdi ve tarihi kararın yeni hedef yönelimleri belirlediğini kaydetti. 

Başbakan, New York ziyareti çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Gutierrez, Türkiye 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili, üst düzey görüşmelerin yanı sıra BM Genel Kurulu'nun 

77. Oturumu kapsamında düzenlenen eğitim zirvesine ve genel oturumlarına katıldı.   

Başbakan Irakli Gharibaşvili başkanlığındaki Gürcü heyetinde Dışişleri Bakanı İlya Darchiashvili, 

Eğitim ve Bilim Bakanı Mikheil Chkhenkeli ve Hükümet İdaresi Başkanı Revaz Javelidze yer aldı. 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დელეგაციასთან ერთად ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა. 

ირაკლი ღარიბაშვილმა, აშშ-ში ვიზიტის ფარგლებში, გაეროს გენერალური ასამბლეის 77-ე 

სესიის გენერალური დებატების მონაწილეებს მიმართა. მთავრობის მეთაურმა თავის 

გამოსვლაში მსოფლიოსა და საქართველოს წინაშე მდგარ გამოწვევებზე გაამახვილა 

ყურადღება და არსებული გამოწვევების დასაძლევად საერთაშორისო თანამეგობრობის 

ერთიანი ძალისხმევის მნიშვნელობაზე ისაუბრა.  

პრემიერ-მინისტრმა გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე საქართველოს მიერ ბოლო 

წლებში მიღწეულ პროგრესსა და გატარებულ რეფორმებზე ისაუბრა. 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 688.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

5015.3 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

10.4% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

20.6 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

10.9 % 
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ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭების შესახებ 

ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებას გაუსვა ხაზი და აღნიშნა, რომ ისტორიულმა 

გადაწყვეტილებამ ახალი სამიზნე ორიენტირები დასახა. 

ნიუ-იორკში ვიზიტის ფარგლებში, პრემიერ-მინისტრმა ორმხრივი, მაღალი დონის 

შეხვედრები გამართა  გაეროს გენერალურ მდივან, ანტონიო გუტიერეშთან, თურქეთის 

პრეზიდენტს, რეჯეფ თაიფ ერდოღანთან, ასევე მონაწილეობა მიიღო ასამბლეის ფარგლებში 

გამართულ განათლების სამიტში და დაესწრო გაეროს გენერალური ასამბლეის 77-ე სესიის 

გენერალურ დებატებს. 

საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი 

ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობდა, საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი, 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი და მთავრობის ადმინისტრაციის 

უფროსი რევაზ ჯაველიძე იმყოფებოდნენ. 

 

Irakli Gharibaşvili, Recep Tayyip Erdoğan İle Görüştü 

ირაკლი ღარიბაშვილი რეჯეფ თაიფ ერდოღანს შეხვდა 

Gürcistan Başbakanı İrakli Gharibaşvili, ABD ziyareti 

kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ile görüştü. 

Görüşme sırasında, iki ülke arasındaki yakın dostluk 

ve ortaklık çerçevesinde Ukrayna'da devam eden savaş 

ve bunun sonucunda dünyada ve bölgede yaşanan zor 

güvenlik durumları konuşuldu.  

Geçen yıl Irakli Gharibashvili'nin arabuluculuğunda 

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan 

anlaşmanın sonucunda Azerbaycan'ın Ermeni mahkümları serbest bıraktığı ve Ermenistan'ın 

Azerbaycan'a önemli haritalar teslim ettiği kaydedildi. 

Başbakan, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı Gürcistan'a davet etti. 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი აშშ-ში ვიზიტის ფარგლებში 

თურქეთის პრეზიდენტს, რეჯეფ თაიფ ერდოღანს შეხვდა. 

შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ორი ქვეყნის მჭიდრო მეგობრული და პარტნიორული განსახილველ 

საკითხებს შორის იყო უკრაინაში მიმდინარე ომი და, შედეგად, მსოფლიოსა და რეგიონში 

არსებული რთული უსაფრთხოების ვითარება. 

აღინიშნა ირაკლი ღარიბაშვილის შუამავლობით აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის გასულ 

წელს მიღწეული შეთანხმება, რომლის შედეგადაც აზერბაიჯანმა სომეხი ტყვეები 

გაათავისუფლა, სომხეთმა კი, აზერბაიჯანს მნიშვნელოვანი რუკები გადასცა. 

პრემიერ-მინისტრმა თურქეთის პრეზიდენტი საქართველოში მოიწვია. 
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Mariam Kvrivişvili Küresel Şarap Turizmi Konferansında Konuşma Yaptı 

მარიამ ქვრივიშვილი ღვინის ტურიზმის გლობალურ კონფერენციაზე მოხსენებით გამოვიდა 

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakan 

Yardımcısı Mariam Kvrivishvili, BM Dünya Turizm 

Örgütü'nün İtalya'nın Alba kentinde düzenlediği 

küresel şarap turizmi konferansında Gürcistan şarap 

turizminin gelişimi ve başarıları hakkında konuştu.  

6. kez düzenlenen konferansa dünyanın önde gelen 

şarap turizmi ülkeleri İtalya, Portekiz, Yunanistan, 

Moldova, San Marino, Bulgaristan ve Sırbistan'ın 

temsilcileri katıldı. 

Bakan Yardımcısına göre, Gürcü heyeti, uluslararası ortakların yanı sıra diğer ülkelerin temsilcileriyle, 

Gürcistan'da turizmin hızla iyileşmesine ve daha da güçlendirilmesine katkıda bulunması gereken 

ortak eylem planlarının hazırlandığı önemli toplantılar yaptı. 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili, Birleşmiş Milletler 

Dünya Turizm Örgütü'nün şarap turizmi küresel konferansını bir konuşma ile açtı. 

საქართველოს ღვინის ტურიზმის განვითარებისა და მიღწევების შესახებ ისაუბრა 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მარიამ ქვრივიშვილმა 

გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ღვინის ტურიზმის გლობალურ კონფერენციაზე, 

რომელიც იტალიის ქალაქ ალბაში გაიმართა. 

კონფერენცია მე-6-ედ ჩატარდა და მასში მონაწილეობდნენ მსოფლიოში ღვინის ტურიზმის 

წამყვანი ქვეყნების იტალიის, პორტუგალიის, საბერძნეთისა, მოლდოვის, სან-მარინოს, 

ბულგარეთისა და სერბეთის წარმომადგენლები. 

მინისტრის მოადგილის თქმით, საქართველოს დელეგაციამ გამართა მნიშვნელოვანი 

შეხვედრები საერთაშორისო პარტნიორებთან, ასევე სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან, 

რომლის დროსაც დაისახა ერთობლივი სამოქმედო გეგმები, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს 

საქართველოში ტურიზმის სწრაფ აღდგენას და უფრო მეტად გაძლიერებას. 

გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ღვინის ტურიზმის გლობალურ კონფერენცია 

სიტყვით გახსნა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ზურაბ 

პოლოლიკაშვილმა. 
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Yerel İhracat (Yeniden İhracat Hariç) 2022 Ocak- Ağustos 

ადგილობრივი ექსპორტი ( რეექსპორტის გარეშე) 2022 წლის იანვარი-აგვისტო 

 

Ocak- Ağustos  2022'de Gürcistan'dan yapılan mal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre% 36.9 daha 

düşük olan 3 571.4 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. 

Yeniden ihracat yapılmayan ihracat, toplam ihracatın% 69.6'ını oluşturmaktadır. Bu rakam bir önceki 

yıla göre yüzde 31,2 artarak 2 487.1 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. 

Ocak- Ağustos 2022'de Gürcistan'ın toplam yurt içi ihracatı içinde en büyük on ülkenin payı% 81,3 

olarak gerçekleşti. En büyük ihracat ortakları Çin (447.2 milyon ABD Doları), Rusya (350.6 milyon 

ABD Doları) ve Türkiye (295.6 milyon ABD Doları). 

 

2022 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის 

მოცულობამ  3 571.4 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 36.9 % ით მეტია  გასული წლის 

შესაბამის მაჩვენებელზე. ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე, მთლიანი ექსპორტის 69.6% 

შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით 31.2 პროცენტით გაიზარდა და 

2 487.1 მლნ. აშშ დოლარს გაუტოლდა 

2020 წლის იანვარ-აგვისტოში ათი უმსხვილესი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან 

ადგილობრივ ექსპორტში 81.3 %  შეადგინა. ამ მხრივ, უმსხვილესი საექსპორტო 

პარტნიორებია: ჩინეთი (447.2 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (350.6 მლნ. აშშ დოლარი)და 

თურქეთი (295.6 მლნ. აშშ დოლარი) 
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Gürcistan’ın Dış Ticareti Ocak 2022 Ocak- Ağustos 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წ. იანვარი-აგვისტო 

Ocak- Ağustos 2022’de Gürcistan'ın dış ticaret cirosu 11 936.4 milyon ABD doları teşkil etmiştir ve bu 

rakam bir önceki yılın aynı verilerine kıyasla %36.6 daha fazladır. İhracat 3 571.4 milyon ABD dolar 

(büyüme %36.9), ithalat ise – 8 364.9 milyon ABD doları (büyüme %36.5) olmuştur. Ocak- Ağustos 

2022'de negatif ticaret bilançosu 4 793.5 milyon dolara ulaşarak dış ticaret cirosunun %40.2 teşkil 

etmiştir. 

2022 წლის იანვარ-აგვისტოში  საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 11 936.4 

მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 36.6 

პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 3 571.4 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (36.9 პროცენტით 

გაიზარდა), ხოლო იმპორტი 8 364.9 მლნ. აშშ დოლარს (36.5 პროცენტით მეტია).  საქართველოს 

უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა, 2022 წლის იანვარა-აგვისტოში, 4 793.5 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.2 პროცენტია. 

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

%68.7 olarak teşkil etmiştir. En büyük ticaret ortakları aşağıdaki gibidir: Türkiye (1 788.8 mln. ABD), 

Rusya (477.8 mln. BAD) ve Çin (1 226.6 mln ABD). 

2022 წლის იანვარ-აგვისტოში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა 

საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 68.7 პროცენტი შეადგინა. ქვეყნის 

უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან: არიან: თურქეთი (1 788.8 მლნ. აშშ დოლარი), 

რუსეთი (477.8 მლნ. აშშ დოლარი) და ჩინეთი (1 226.6 მლნ. აშშ დოლარი). 
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Ocak- Ağustos 2022'de Gürcistan'ın toplam ithalatında en büyük on ticaret ortağının payı %66.7 olarak 

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

2022 წლის იანვარ-აგვისტოში ათი უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა 

საქართველოს მთლიან იმპორტში 66.7 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო ათეული 

შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: 

 

 

Ocak- Ağustos 2022'de Gürcistan'ın toplam ihracatında en büyük on ticaret ortağının payı %79.3 olarak 

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

2022 წლის იანვარ-აგვისტოში ათი უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნის წილმა საქართველოს 

მთლიან ექსპორტში 79.3 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო ათეული 

შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: 

 

Türkiye / თურქეთი $ 1 467 314.4 

Rusya / რუსეთი $ 1 068 510.6 

Çin / ჩინეთი $ 724 009.2 

ABD / აშშ $ 569 333.6 

Azerbaycan/აზერბაიჯანი $ 421 785.2 

Ermenistan / სომხეთი  $ 383 422.7 

Almanya / გერმანია     $ 383 177.0 

Romanya/რუმინეთი $ 207 083.4 

Japonya/იაპონია $ 183 571.3 

İtalya/იტალია $  174 143.8 

         Diğer / სხვა $ 2 782 591.5 

Çin / ჩინეთი $ 502 632.3 

Azerbaycan/აზერბაიჯანი $ 421 511.3 

Rusya / რუსეთი $ 409 253.7 

Türkiye / თურქეთი $ 321 500.5 

Ermenistan / სომხეთი $ 302 364.3 
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Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

 

GEL/USD – 2.8372        TRY/GEL – 0.1545    EUR/GEL – 2.8037      GBP/GEL – 3.2180 

 

 

 

USD/GEL                                                                           USD/TR 

16 - 23  Eylül  2022                                                            16 - 23  Eylül  2022 

               

TRY/GEL                                                                           BTC – 19.  992. 04                                                     

16 - 23  Eylül  2022                                                          16 - 23  Eylül  2022                                                                                                                                                                                          

  

Bulgaristan / ბულგარეთი $  286 806.5 

ABD / აშშ $ 191 078.2 

Ukrayna / უკრაინა $ 167 531.6 

Kazakistan/ყაზახეთი $127 495.9 

Peru / პერუ $ 103 340.2 

         Diğer / სხვა $ 737 903.2 


