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GÜRTİAD Gürcistan İş Ombudsmanı ile Birlikte Etkinlik Gerçekleştirilmiştir 

გურთიადსა და საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის ერთობლივი ღონისძიება 

 

2022 yılı 18 Ekim tarihinde, Tbilisi Marriot 

otelinde, Gürcistan Türk İş İnsanları Derneği 

Gürcistan İş Ombudsmanı ile birlikte etkinlik 

gerçekleştirilmiştir.  

Etkinliğe T.C. Ticaret Ataşesi Sn. Ahmet C. 

Darçın, İş Ombudsmanı Sn. Otar Danelia, 

Dernek Başkanı Sn. Osman Turan, Yönetim 

Kurulu Üyeleri ve Üye firmalarımızın 

temsilcileri katılmıştır. 

Dernek Başkanı Sn. Osman Turan açılış 

konuşması yaparak derneğimizin ve üye 

firmalarımızın faaliyetleri hakkında Sn. Daneliya’ya bilgi verdi. Etkinliği düzenleyen GÜRTİAD’a 

teşekkür eden Gürcistan İş Ombudsmanı ise Türkiye’nin Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı olduğunu 

belirterek Türk iş dünyasının zorluklarının önemli olduğunu kaydetti.  

Soru cevap kısmı ile devam eden toplantı, çeşitli sektörlerdeki zorluklar ve imkanlar hakkında 

tartışarak sona ermiştir. Dernek olarak Gürcistan İş Ombudsman Sn. Otar Daneliya’ya katılımından ve 

Gürcü – Türk ticari ilişkilerindeki katkılarından dolayı şükranlarımızı sunarız.  

2022 წ. 18 ოქტომბერს სასტუმრო „Tbilisi Marriot’’-ში გაიმართა თურქ ბიზნესმენთა 

ასოციაციისა და საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის ერთობლივი ღონისძიება. ღონისძიებას 

დაესწრნენ თურქეთის რესპუბლიკის საელჩოს ვაჭრობის ატაშე ბ-ნ აჰმეთ ჯ. დარჩინ, ბიზნეს 

ომბუდსმენი ბ-ნ ოთარ დანელია, ასოციაციის თავმჯდომარე ბ-ნ ოსმან თურანი, მმართველი 

საბჭოს წევრები და გურთიადის წევრი კომპანიების წარმომადგენლები. 

ღონისძიება სიტყვით გახსნა ასოციაციის თავმჯდომარემ, რომელმაც სტუმრებს GÜRTİAD-ისა 

და წევრი კომპანიების საქმიანობის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. საქართველოს ბიზნეს 

ომბუდსმენმა მადლობა გადაუხადა GÜRTİAD-ს ღონისძიების ორგანიზებისთვის, აღნიშნა, 

რომ თურქეთი საქართველოს ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორია და შესაბამისად თურქი 

ბიზნესმენების წინაშე მდგარი გამოწვევები მნიშვნელოვანია. 

კითხვა პასუხის რეჟიმში გაგრძელებულ შეხვედრაზე სხვადასხვა სექტორებში არსებული 

გამოწვევები და შესაძლებლობები იქნა განხილული. ასოციაცია მადლობას უხდის ბიზნეს 

ომბუდსმენს ბ-ნ ოთარ დანელიას ღონისძიებაში მონაწილეობის და ასევე ქართულ - თურქულ 

ბიზნეს ურთიერთობებში შეტანილი წვლილისთვის. 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 688.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

5015.3 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

10.4% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

20.6 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

11.5 % 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVQ0JTaDNNLaZY4FZW923HROiwXoc0_6pRLtGfBDMbWPGz-oxCSDrBOmf_sFwUds7Wb1UP7WvwxQ76EANVaurZ2UHatntJJzVHB5sDIiuLLZ4TphRY0MZhI-bEy-TzGHsUqdLZ5PX_agqeP4HY42nyOE0a65BfqwnHTMVfB4HnH8x6Ximc3HV9t7_0hFq8Ae_hmIykIKkQUjOdkr4-6wkN0&__tn__=*NK-R


TR/GE                                                                                                                                                                   21 Ekim 2022 

 
 

 

Yatırımcılar Konseyi'nin 18. Toplantısı 

ინვესტორთა საბჭოს მე-18 სხდომა 

 

19 Ekim tarihinde, hükümet başkanı Sn. Irakli Gharibashvili’nin önderliğinde Yatırımcılar Konseyi’nin 

18. toplantısı yapıldı. Başbakan, Konsey üyelerini ülkedeki mevcut siyasi ve ekonomik durum ile ilgili 

bilgilendirdi. Başbakan 2022 yılın çift haneli ekonomik büyüme oranıyla tamamlama umduğunu dile 

getirerek gelecek yılın bütçesinin artırılacağını kaydetti.  Sn. Gharibashvili'ye göre, doğrudan yabancı 

yatırımlar açısından da artış kaydedildi. 2022 yılının ilk 6 ayında doğrudan yabancı yatırım hacmi bir 

önceki yılın 2 katı olan 922 milyon dolar olarak gerçekleşti.  

Oturumun gündeminde yer alan ve tartışılan konular aşağıdaki gibidir: Yatırım yasasının yeni taslağı, 

Doğrudan yabancı yatırım stratejisinin yenilenmesi, Gürcistan sigorta sektörünün kalkınma 

perspektifleri, Emeklilik reformu, İş kanunuyla ilgili zorluklar, Yabancı vatandaşlar tarafından arazi 

satın alma kuralları ile ilgili zorluklar ve Eğitim sektörünün uluslararasılaştırılması.  

Hükümet binasında gerçekleştirilen toplantıya Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan 

Davitashvili, Maliye Bakanı Lasha Khutsishvili, Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Otar Shamugia, 

Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı Irakli Karseladze, İş Ombudsmanı Otar Danelia, Hükümet İdaresi 

Başkanı Revaz Javelidze, EBRD Kafkasya Bölge Direktörü Katarina Bjorlin Hansen, İngiltere'nin 

Gürcistan Büyükelçisi Mark Clayton katılmıştır.  

Konsey toplantısına ayrıca Yatırımcılar Konseyi Sekreterliği Başkanı Giorgi Cherkezishvili, Gürcistan 

Türk İş İnsaları Derneğin Genel Sekreteri Levan Bolkvadze, Amerika Ticaret Odası, Gürcistan 

İşadamları  Derneği, AB-Gürcistan İş Konseyi, Alman Ekonomi Birliği, Uluslararası Finans Kurumu ve 

Gürcistan Ticaret Odasının Temsilciler katılmıştır.  
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19 ოქტომბერს ინვესტორთა საბჭოს სხდომა 

გაიმართა, რომელიც მთავრობის მეთაურმა 

ირაკლი ღარიბაშვილმა გახსნა. პრემიერმა 

საბჭოს წევრებს ქვეყანაში არსებული 

პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარების 

შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. მან იმედი 

გამოთქვა, რომ მიმდინარე წელს ქვეყანა 

ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით 

დაასრულებს, რაც  მომავალი წლის 

ბიუჯეტის გაზრდის შესაძლებლობას განაპირობებს. ღარიბაშვილის განმარტებით ზრდა 

დაფიქსირდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კუთხითაც. 2022 წლის პირველი 6 თვის 

განმავლობაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 922 მილიონი დოლარი 

შეადგინა, რაც 2-ჯერ უფრო მეტია წინა წლის მაჩვენებლებთან შედარებით. 

სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებულ და განსახილველ საკითხებს შორის იყო 

საინვესტიციო კანონის ახალი პროექტი, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტრატეგიის 

განახლება, საქართველოს სადაზღვეო სექტორის სამომავლო განვითარების პერსპექტივები, 

საპენსიო რეფორმა, შრომის კოდექსთან დაკავშირებული გამოწვევები, უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეების მიერ მიწის შესყიდვის წესი, საგანმანათლებლო სისტემის 

ინტერნაციონალიზაცია.   

მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ სხდომას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

მინისტრი ლევან დავითაშვილი, ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი, გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამუგია, რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის მინისტრი ირაკლი ქარსელაძე, ბიზნეს ომბუდსმენი ოთარ დანელია, 

მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი რევაზ ჯაველიძე,  ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკის კავკასიის რეგიონული დირექტორი კატარინა ბიორლინ ჰანსენი, დიდი 

ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში მარკ კლეიტონი ესწრებოდნენ. 

საბჭოს სხდომაში ასევე მონაწილეობდნენ ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს ხელმძღვანელი 

გიორგი ჩერქეზიშვილი, თურქ 

ბიზნესმენთა ასოციაციის 

გენერალური მდივანი ლევან 

ბოლქვაძე, ამერიკის სავაჭრო 

პალატის, საქართველოს ბიზნეს 

ასოციაციის, ევროკავშირი-

საქართველოს ბიზნესსაბჭოს, 

გერმანიის ეკონომიკური 

გაერთიანები, საერთაშორისო 

საფინანსო კორპორაციის და 

საქართველოს სავაჭრო პალატის 

წარმომადგენლები.  
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Gürcistan’ın Dış Ticareti Ocak- Eylül 2022 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წ. იანვარი-სექტემბერი 

Ocak- Eylül 2022’de Gürcistan'ın dış ticaret cirosu 13 612.2 milyon ABD doları teşkil etmiştir ve bu 

rakam bir önceki yılın aynı verilerine kıyasla %35.3 daha fazladır. İhracat 4 097.2 milyon ABD dolar 

(büyüme %37.4), ithalat ise – 9 515.0 milyon ABD doları (büyüme %34.4) olmuştur. Ocak- Eylül 

2022'de negatif ticaret bilançosu 5 417.8 5 milyon dolara ulaşarak dış ticaret cirosunun %39.8 teşkil 

etmiştir. 

2022 წლის იანვარ-სექტემბერში  საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 13 612.2 

მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 35.3 

პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 4 097.2 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (37.4 პროცენტით 

გაიზარდა), ხოლო იმპორტი 9 515.0 მლნ. აშშ დოლარს (34.4 პროცენტით მეტია).  საქართველოს 

უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა, 2022 წლის იანვარა-სექტემბერში, 5 417.8 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 39.8 პროცენტია. 

Ocak- Eylül 2022'de Gürcistan'ın toplam dış ticaret cirosunda en büyük on ticaret ortağının payı %69.1 

olarak teşkil etmiştir. En büyük ticaret ortakları aşağıdaki gibidir: Türkiye (2 035.1 mln. ABD), Rusya 

(1 716.8 mln. BAD) ve Çin (1 404.1 mln ABD). 

2022 წლის იანვარ-სექტემბერში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა 

საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 69.1 პროცენტი შეადგინა. ქვეყნის 

უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან: არიან: თურქეთი (2 035.1 მლნ. აშშ დოლარი), 

რუსეთი (1 716.8 მლნ. აშშ დოლარი) და ჩინეთი. 
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Ocak- Eylül 2022'de Gürcistan'ın toplam ithalatında en büyük on ticaret ortağının payı %67.1 olarak 

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

2022 წლის იანვარ-სექტემბერში ათი უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა 

საქართველოს მთლიან იმპორტში 67.1 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო ათეული 

შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: 

 

 

Ocak- Eylül 2022'de Gürcistan'ın toplam ihracatında en büyük on ticaret ortağının payı %79.7 olarak 

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

2022 წლის იანვარ-სექტემბერში ათი უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნის წილმა საქართველოს 

მთლიან ექსპორტში 79.7 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო ათეული 

შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: 

 

 

 

Türkiye / თურქეთი $ 1 681 836.9 

Rusya / რუსეთი $ 1 243 631.9 

Çin / ჩინეთი $ 829 324.1 

ABD / აშშ $ 651 095.2 

Azerbaycan/აზერბაიჯანი $ 471 009.5 

Almanya / გერმანია     $ 442 428.8 

Ermenistan / სომხეთი $ 432 632.4 

Romanya/რუმინეთი $ 229 110.5 

Japonya/იაპონია $ 183 571.3 

İtalya/იტალია $  196 756.7 

         Diğer / სხვა $ 3 129 221.7 

Çin / ჩინეთი $ 574 822.6 

Azerbaycan/აზერბაიჯანი $ 488 600.8 

Rusya / რუსეთი $ 473 210.5 

Ermenistan / სომხეთი $ 366 147.1 

Türkiye / თურქეთი  $ 353 236.5 

Bulgaristan / ბულგარეთი $  295 896.1 

ABD / აშშ $ 243 939.6 

Ukrayna / უკრაინა $ 198 684.4 

Kazakistan/ყაზახეთი $152 802.4 

Peru / პერუ $ 118 025.3 

         Diğer / სხვა $ 831 876.6 
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Yerel İhracat 2022 Ocak- Eylül Dönemi 

ადგილობრივი ექსპორტი 2022 წლის იანვარი-სექტემბერი 

Ocak-Eylül 2022 döneminde Gürcistan'dan ihraç edilen malların hacmi 4 097.2 milyon teşkil etmiştir 

ve bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre% 37.4 daha fazladır. Yeniden ihracat haricindeki 

ihracat, toplam ihracatın %68.7'sini oluşturmaktadır. Bu gösterge bir önceki yılına göre %29,9 artarak 

2.487,1 milyon ABD dolara ulaşmıştır.  

Ocak-Eylül 2020 döneminde Gürcistan'ın toplam iç ihracatındaki en büyük on ülkenin payı %81,5 

olarak gerçekleşti. En büyük ortaklar Çin (541.9 milyon ABD Dolar), Rusya (400.4 milyon ABD Dolar) 

ve Türkiye (325.4 milyon ABD Dolar). İlk on ihracat ürünün listesi aşağıdaki gibidir.  

2022 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის 

მოცულობამ  4 097.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 37.4%-ით მეტია  გასული წლის 

შესაბამის მაჩვენებელზე. ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე, მთლიანი ექსპორტის 68.7% 

შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით 29.9%-ით გაიზარდა და 2 487.1 

მლნ. აშშ დოლარს გაუტოლდა. 

2020 წლის იანვარ-სექტემბერში ათი უმსხვილესი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან 

ადგილობრივ ექსპორტში 81.5%  შეადგინა. ამ მხრივ, უმსხვილესი საექსპორტო 

პარტნიორებია: ჩინეთი (541.9 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (400.4 მლნ. აშშ დოლარი) და 

თურქეთი (325.4 მლნ. აშშ დოლარი). საექსპორტო პროდუქციის ათეული კი ასე გამოიყურება: 

საქონლის დასახელება  

Ürün 

ათასი აშშ დოლარი  

Bin ABD doları 

წილი  

Oran (%) 

Bakır cevherleri ve konsantreleri / სპილენძის 

მადნები და კონცენტრატები 753 231.9 26.8 

Ferro alaşımlar / ფეროშენადნობები 425 083.1 15.1 

Azotlu gübreler / აზოტოვანი სასუქები 207 379.7 7.4 

Doğal üzüm şarapları  

ყურძნის ნატურალური ღვინოები 172 825.0 6.1 

Elektrik enerji / ელექტრო ენერგია 84 338.9 3.0 

Maden ve Normal sular  

მინერალური და მტკნარი წყლები 78 567.7 2.8 

Alkollü içecekler / სპირტიანი სასმელები 73 488.4 2.6 

Değerli metal cevherleri ve konsantreleri / 

ძვირფასი ლითონების მადნები და 

კონცენტრატები 

66 996.7 2.4 

Altın / ოქრო 62 489.5 2.2 

Şeker ilaveli sular / წყლები შაქრის 

დანამატების შემცველობით 59 835.3 2.1 

Diğer / სხვა 829 815.6 29.5 
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Trafik Cezalarında Zam 

საგზაო ჯარიმები გაძვირდა 

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan değişiklik 

taslağı Gürcistan Parlamentosu tarafından 

onaylandı ve sonucunda 15 Ekim'den itibaren 

trafik kurallarını ihlal edenlere verilen cezalar 

daha pahalı hale geldi. Yeni mevzuatına göre:  

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 

ინიცირებული ცვლილებათა პროექტი 

საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა, რის 

შედეგადაც 15 ოქტომბრიდან საგზაო 

მოძრაობის წესების დარღვევის გამო ჯარიმები გაძვირდა. საკანონმდებლო ცვლილებების 

პაკეტის მიხედვით: 

• Durdurmak yasaktır ve Park etmek yasaktır işaretlerinin güvensizliği nedeniyle ceza 10 GEL yerine 

50 GEL oldu. 

„გაჩერება აკრძალულია“ და „დგომა აკრძალულია“ მოთხოვნის დაუცველობის 

გამო  ჯარიმა 10 ლარის ნაცვლად 50 ლარი გახდა.  

• Bisiklet yolu/trafik şeridinde hareket etmek, durdurmak veya park etmek için cezası 50 GEL yerine 

100 GEL'e yükseltildi. 

ველოსიპედის ბილიკზე ან ველოსიპედის მოძრაობის ზოლზე მოძრაობის, დგომის ან 

გაჩერებისთვის ჯარიმა 50 ლარის ნაცვლად 100 ლარამდე გაიზარდა.  

• Taksi noktasına park etmek 50 GEL yerine 100 GEL cezasına neden olacaktır.  

ტაქსის ადგილზე პარკირება 50 ლარის ნაცვლად 100 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს.  

• Aracının yolda bırakmak için kişiყე 50 GEL yerine 100 GEL oranında ceza yazılacaktır.  

სატრანსპორტო საშუალების გზაზე მიტოვებისთვის პირი 50 ლარის ნაცვლად 100 ლარით 

დაჯარიმდება. 

• Tiflis'te otopark ücretini ödemeden park etmenin cezası 10 GEL yerine 50 GEL'e yükseltildi. 

თბილისში პარკირების საფასურის გადახდის გარეშე პარკირებისთვის ჯარიმა 10 ლარის  

ნაცვლად  50 ლარამდე გაიზარდა.  

• Tiflis'te kişiye arabanın elektrikli aracı şarj noktasına park etmek için 50 GEL oranında ceza 

verilirken, yapılan değişiklik sonucunda ceza iki katına çıkarıldı. 

თბილისში ელექტრო ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალების დამუხტვის ადგილზე 

პარკირებისთვის პირი ჯარიმდებოდა 50 ლარით, ცვლილებების შედეგად ჯარიმა 

გაორმაგდა.  

• Aracın engellilerin yerine park etmek için cezası 50 GEL yerine 100 GEL'e yükseltildi. 

შშმ პირების გაჩერების ადგილზე პარკირებისთვის ჯარიმა  50 ლარის ნაცვლად  100 

ლარამდე გაიზარდა. 

• İnce raporun arabanın ön camına bırakma kuralı iptal edildi. Yeni yasaya göre, yasa ihlallerine 

ilişkin elektronik protokol sürücüye SMS yolu ile gönderilecek. 
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გაუქმდა მანქანის საქარე მინაზე ჯარიმის ოქმის დატოვების წესი. ახალი კანონით 

სამართალ დარღვევაზე შედგება ელექტრონული ოქმი SMS შეტყობინებით გაეგზავნება 

მძღოლს. 

• Kaldırımda park edilen araçlar derhal tahliye edilecek. Tır, otobüs ve benzerlerin hafif arabalar için 

ayrılmış park yerine park etmek 100 GEL cezasına sebep olacaktır.  

დაუყოვნებლივ ევაკუაციას დაექვემდებარება ტროტუარზე პარკირებული ავტომობილი. 

მსუბუქი მანქანისათვის გამოყოფილ პარკირების ადგილზე ტრაილერის, ავტობუსის და ა.შ 

სატრანსპორტო საშუალების პარკირება გამოიწვევს ჯარიმას 100 ლარის ოდენობით.  

• Hızın 40 km ile aşılması durumunda araç sürücüsüne 150 GEL yerine 300 GEL para cezası 

kesilecektir. 

სიჩქარის 40კმ/სთ-ით გადაჭარბების შემთხვევაში სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი 150 

ლარის ნაცვლად 300 ლარით დაჯარიმდება. 

 

 

Eylül’de Uluslararası Seyahatten Elde Edilen Gelir - 375.615.194 $ 

შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან სექტემბერში - 375 615 194 $  

Eylül 2022'de ülkenin uluslararası seyahatten elde ettiği gelir, pandemi öncesi 2019 rakamından 

(56.982.269 USD artış) %17.9 daha yüksek olan 375.615.194 USD olarak gerçekleşti. 

Ocak-Eylül 2022 döneminde turist akımlarındaki artışın 

bir sonucu olarak Gürcistan uluslararası seyahatten 

(turizm) 2,5 milyar dolar geliri elde etmiştir. Bu 2019 

rakamının %97,5'lik bir iyileşmedir.  

2022 წლის სექტემბრის თვეში, საერთაშორისო 

მოგზაურობიდან ქვეყნის შემოსავალმა 375,615,194 აშშ 

დოლარი შეადგინა, რაც პანდემიამდელ 2019 წლის 

მაჩვენებელს 17.9%-ით აჭარბებს (ზრდა 56,982,269 აშშ 

დოლარი). 

ტურისტული ნაკადების გაზრდის შედეგად, 2022 

წლის იანვარ-სექტემბრის პერიოდში, საერთაშორისო 

მოგზაურობიდან (ტურიზმიდან) საქართველომ 2.5 

მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც 2019 წლის მაჩვენებლის 97.5%-ით აღდგენაა. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TR/GE                                                                                                                                                                   21 Ekim 2022 

 
 

 

 

Eylül Ayında Gürcistan Uluslararası 

Turizmden 376 Milyon Doları Elde Etti 

სექტემბერში საქართველომ 

საერთაშორისო ტურიზმიდან $376 

მილიონი მიიღო 

 

 

 

"Sno" ve "Kobi" Üreten Şirket, Ukrayna'ya 

İhracatını Yeniden Başlattı 

“სნოს” და “კობის” მწარმოებელმა კომპანიამ 

უკრაინაში ექსპორტი აღადგინა 

 

 

"Sairme" Önümüzdeki Yıldan İtibaren 

İngiltere'ye İhraç Edilecek 

მომავალი წლიდან "საირმე" ინგლისში 

ექსპორტზე გავა 

 

 

"Askanelli" Ukrayna'ya İhracatını Yeniden 

Başlattı 

"ასკანელმა" უკრაინაში ექსპორტი განაახლა 
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Bazis Bank Yatırımı ile Kvareli'de  

Ceviz Bahçeleri Geliştirdi 

ბაზისბანკის ინვესტიციით ყვარელში 

კაკლის ბაღები გაშენდა 

 

 

 

 

 

Otomobillerin Komşu Ülkelere Yeniden İhracat 

Rekor Rakamlara Ylaştı 

მეზობელ ქვეყნებში ავტომობილების 

რეექსპორტი რეკორდულად გაიზარდა 

 

 

 

 

 

Dubai'de Hızı Saatte 130 Kilometreye Ulaşan 

Uçan Araba Test Edildi 

დუბაიში მფრინავი ავტომობილი 

გამოსცადეს, რომლის სიჩქარეც საათში 130 

კილომეტრს აღწევს 
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Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

 

 

 

GEL/USD – 2.7657        TRY/GEL – 0.1487  EUR/GEL – 2.7082      GBP/GEL – 3.0987 

 

 

 

 

 

USD/GEL                                                                          USD/TR 

15 – 21 Ekim 2022                                                            15 – 21 Ekim 2022 

      

 

 

 

 

 

TRY/GEL                                                                         BTC – 18. 991. 14                                                     

15 – 21 Ekim 2022                                                          15 – 21  Ekim 2022                                                                                                                                                                                          
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