
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022 28 Ekim / ოქტომბერი 

HAFTALIK EKONOMİ BÜLTENİ 

კვირის ეკონომიკური გამოცემა 



TR/GE                                                                                                                                                                   28 Ekim 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 688.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

5015.3 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

10.4% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

20.6 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

11.5 % 
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İlham Aliyev Gürcistan’da Resmi Ziyareti ile Bulundu 

საქართველოს სამუშაო ვიზიტით ილჰამ ალიევი ეწვია 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Gürcistan'da resmi ziyareti gerçekleştirdi. Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı, havaalanında Gürcistan Dışişleri Bakanı İlya Darchiashvili, Gürcistan'ın Azerbaycan 

Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Zurab Pataridze ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 

Gürcistan Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Faig Guliyev tarafından karşılandı.  

Ziyaret kapsamında Başbakan Irakli Gharibashvili, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham 

Aliyev'i "Chatto Mukhran"da ağırladı. İki ülke liderlerinin yüz yüze görüşmesinin ardından ortak basın 

toplantısı düzenlendi ve Gürcistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında özel dostluk ilişkileri ve 

stratejik ortaklığın vurgulandığı açıklamalar 

yapıldı. İki ülke arasındaki ikili siyasi, 

ekonomik, kültürel ve diğer türdeki ilişkilerin 

daha da güçlendirme isteği ifade edildi. İlham 

Aliyev, Başbakan'a misafirperverliği için 

teşekkür etti.  

საქართველოს სამუშაო ვიზიტით 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი 

ილჰამ ალიევი ეწვია. აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკის პრეზიდენტს აეროპორტში 

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი, აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში 

საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ზურაბ პატარიძე და საქართველოში 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ფაიგ გულიევი დახვდნენ. 

ვიზიტის ფარგლებში პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს „შატო მუხრანში“ უმასპინძლა. ორი ქვეყნის ლიდერებს შორის 

პირისპირ ფორმატში გამართული შეხვედრის შემდეგ ერთობლივი პრესკონფერენცია 

გაიმართა და განცხადებები გაკეთდა, რომლის დროსაც საქართველოსა და აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკას შორის არსებულ განსაკუთრებულ მეგობრულ ურთიერთობებსა და 

სტრატეგიულ პარტნიორობას გაესვა ხაზი. გამოითქვა ორ ქვეყანას შორის ორმხრივი 

პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და სხვა ტიპის კავშირების კიდევ უფრო 

განმტკიცების მზადყოფნა. ილჰამ ალიევმა მასპინძლობისთვის პრემიერს მადლობა 

გადაუხადა. 
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Başbakan'ın Macaristan Ziyareti 

პრემიერ-მინისტრის  ვიზიტი უნგრეთში 

Gürcistan Başbakanı İrakli Gharibashvili, heyetle birlikte Macaristan'a resmi bir ziyarette bulundu. 

Başbakan, Budapeşte havaalanında Macaristan Ekonomik Kalkınma Bakanı Martin Nad, Gürcistan'ın 

Macaristan Büyükelçisi Zaza Gogsadze ve Macaristan'ın Gürcistan Büyükelçisi Anna Shiko tarafından 

karşılandı. 

Gürcistan Başbakanı İrakli Gharibashvili ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, stratejik ortaklık 

bildirgesinin imzalama töreninin ardından basına ortak açıklamalarda bulundular. Meslektaşlar, 

Gürcistan ve Macaristan arasındaki ikili dostluk ilişkilerinin gelişmesinin olumlu dinamikleri ve 

işbirliğinin daha da derinleştirilmesi hakkında konuştular. 

Görüşmede, Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonu yolunda kaydettiği önemli ilerlemeye değinildi. 

Gürcistan Başbakanı'na göre, hükümet Avrupa Birliği'ne katılım yolunda ilerlemenin hızlıca 

kaydetmek için yükümlülüklerinin yerine 

getirmeye hazır. Gürcistan ve Macaristan 

arasındaki ekonomik işbirliğini vurgularken, iki 

ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl ikiye 

katlandığı kaydedildi. 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი 

ღარიბაშვილი დელეგაციასთან ერთად 

ოფიციალური ვიზიტით უნგრეთში 

იმყოფებოდა. ბუდაპეშტის აეროპორტში 

პრემიერ-მინისტრს უნგრეთის ეკონომიკური განვითარების მინისტრი მარტინ ნადი, 

უნგრეთში საქართველოს ელჩი ზაზა გოგსაძე და საქართველოში უნგრეთის ელჩი ანა შიკო 

დახვდნენ. 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა 

ვიქტორ ორბანმა სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ დეკლარაციის ხელმოწერის 

ცერემონიის შემდეგ მედიისთვის ერთობლივი განცხადებები გააკეთეს. კოლეგებმა 

საქართველო-უნგრეთის ორმხრივი მეგობრული ურთიერთობების განვითარების პოზიტიურ 

დინამიკაზე და თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებაზე ისაუბრეს.  

საუბარი შეეხო ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეულ მნიშვნელოვან 

პროგრესს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, ქვეყნის ხელისუფლება მზადაა 

შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები, რათა სწრაფად მიაღწიოს პროგრესს ევროკავშირში 

გაწევრიანების გზაზე. ხაზი გაესვა საქართველოსა და უნგრეთის ეკონომიკურ 

თანამშრომლობას და აღინიშნა, რომ მიმდინარე წელს ორჯერ არის გაზრდილი სავაჭრო 

ბრუნვა ორ ქვეყანას შორის. 
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Beko Gürcistan Pazarındaki Faaliyetinin 25. Yıl Dönümü Kutladı 

„ბეკო“ მ საქართველოს ბაზარზე საქმიანობის 25 წლის იუბილე აღნიშნა 

 

Dünyanın önde gelen beyaz eşya markalarından biri olan Beko, Gürcistan'daki faaliyetinin 25. yıl 

dönümü büyük bir törenle kutladı. Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace otelinde gerçekleştirilen 

törene resmi yetkililer, iş dünyası ve medya temsilciler, yaklaşık 700 misafir katıldı.  

Şirket Gürcistan’daki faaliyetini 1997 yılında Batum'da açtığı bir mağazası ile başladı. Bugün Beko'nun 

ülke genelinde 98 ticaret noktası, 5 servis merkezi, 800 çalışanı ve yüz binlerce sadık müşterisi 

bulunmaktadır. 

Etkinliğe katılan Ekonomi ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Bakan 

Yardımcısı Sn. Genadi Arveladze yaptığı 

konuşmada, şirketin 25. yıl dönümü 

kutlayarak Beko'nun iki ülke arasındaki 

ticari ilişkilere önemli bir katkı 

sağladığını kaydetti. 

მსოფლიოს ერთ-ერთმა წამყვანმა 

საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდმა 

„ბეკომ“ საქართველოში საქმიანობის 

25 წლის იუბილე მასშტაბური 

საზეიმო ღონისძიებით აღნიშნა, 

რომელიც შერატონ მეტეხი პალასში 

გაიმართა და 700 სტუმარს, მათ 

შორის საჯარო პირებს, ბიზნეს 

სექტორისა და მედიის 

წარმომადგენლებს აერთიანებდა.  

კომპანიამ საქართველოში საქმიანობა 1997 წელს, ბათუმში გახსნილი ერთი მაღაზიით დაიწყო. 

დღეს კი „ბეკოს“ ანგარიშზე ქვეყნის მასშტაბით 98 სავაჭრო წერტილი, 5 სერვის ცენტრი, 800 

დასაქმებული ადამიანი და ასობით ათასი ერთგული მომხმარებელია. 

ღონისძიებაში მონაწილე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე 

გენადი არველაძემ სიტყვით გამოსვლის დროს  კომპანიას 25 წლის იუბილე მიულოცა, უსურვა 

მას წარმატებები და აღნიშნა, რომ ბეკო ორ ქვეყანას შორის არსებული სავაჭრო 

ურთიერთობების მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია.  

 

 

 

 

 

 



TR/GE                                                                                                                                                                   28 Ekim 2022 

 
 

 

 

Sigorta Şirketi "Ardi" ile "Acıbadem" Arasında Muhtıra İmzalandı 

სადაზღვევო კომპანია “არდისა” და „აჯიბადემს“ შორის მემორანდუმი გაფორმდა 

 

"Ardi" sigorta şirketi ile dünyanın önde gelen hastaneleri ağı "Acıbadem" arasında bir mutabakat zaptı 

imzalandı. Muhtıraya göre, "Ardi" sigortası olanları çeşitli programlarla Türkiye'deki Acıbademin 16 

hastanesi ve 8 poliklinik hizmetlerinden yararlanacak. 

"Ardi"nin genel müdürü Mikheil Japaridze'ye göre Acıbadem hastanelerin hizmetlerinden sadece 

"Ardi"nin sigortalıları değil, Ardi'den yararlanamayan eşi ve çocukları da faydalanabilecek. 

Acıbademi Genel Müdürü Rasim Topuz, Ardi ve Acıbadem arasındaki başarılı işbirliğinden 

bahsederken birincil hedef "Ardi" sigortalılarının kaliteli sağlık hizmetlerine erişimin artırılması 

gerektiğini belirtti.  

Muhtıraya göre, Ardi’nin bağlı ve ortak doktorları 

ayrıca ACIBADEM Üniversitesinde yıllık olarak 

eğitimleri alabilecekler ve niteliklerini 

yükseltebilecekler. 

სადაზღვევო კომპანია “არდისა” და 

მსოფლიოში წამყვან ჰოსპიტალების ქსელ 

„აჯიბადემს“ შორის მემორანდუმი 

გაფორმდა. მემორანდუმის თანახმად 

“არდის” დაზღვეულები სხვადასხვა 

პროგრამით თურქეთში „აჯიბადემის“ 16 ჰოსპიტალისა და 8 ამბულატორიულ კლინიკის 

მომსახურებით ისარგებლებენ. 

“არდის” გენერალური დირექტორის მიხეილ ჯაფარიძის თქმით,  მომსახურებებით 

სარგებლობის შესაძლებლობა არა მხოლოდ “არდის” დაზღვეულს, არამედ მის მეუღლესა და 

შვილებსაც ექნებათ, რომლებიც შესაძლოა არ იყვნენ არდის ბენეფიციარები. 

“არდისა“ და “აჯიბადემის” წარმატებულ თანამშრომლობაზე ისაუბრა „აჯიბადემის“ 

აღმასრულებელმა დირექტორმა რასიმ ტოპუზმაც და დასძინა, რომ პარტნიორების 

უპირველესი მიზანი „არდის“ დაზღვეულების  ხარისხიან ჯანდაცვაზე წვდომის კიდევ უფრო 

გაზრდაა. 

მემორანდუმის თანახმად „არდის“ აფილირებული და პარტნიორი ექიმები ACIBADEM 

University-ის ბაზაზე ყოველწლიურად კვალიფიკაციის ამაღლებასა და გადამზადებას 

შეძლებენ. 

 

 

 

 



TR/GE                                                                                                                                                                   28 Ekim 2022 

 
 

 

Gürcistan'da FedEx'in Temsilciliği Lojistik Merkezi İnşa Edecek 

საქართველოში FedEx-ის წარმომადგენლობა ლოგისტიკურ ცენტრს ააშენებს 

 

Gürcistan'daki FedEx'in lisanslı temsilciliği ile ABD’nin 

Uluslararası Kalkınma Finansman Kurumu (DFC) 

arasında, Gürcistan'da benzeri olmayan uluslararası 

standartlara uygun lojistik merkezin inşa edileceği bir 

finansal anlaşması imzalandı. 

Tiflis Uluslararası Havalimanı yakınındaki 10.000 m² 

alanında modern standartlarla donatılmış bir lojistik 

merkezi 18 ayda inşa edilecek. Bölgesel lojistik merkezi, 

Gürcistan'ın lojistik altyapısını geliştirip, 150'ye kadar 

istihdam yaratacak ve ayrıca bölgenin ekonomik kalkınmasını destekleyecek. 

Lojistik merkezi FedEx yüklerine hizmet etmekle birlikte, Gürcistan'da faaliyet gösteren orta ve küçük 

ölçekli firmalara da lojistik hizmetlerinden yararlanma imkanı sunacaktır. 

Yeni lojistik merkezi, Gürcistan'da e-ticaretin gelişmesine de katkıda bulunacak. Depo, elektronik 

platformlara bağlı bir şekilde ürünlerini direk müşteriye teslim edebilecek.  

26 ოქტომბერს, თბილისი მარიოტში საქართველოში FedEx-ის ლიცენზირებულ 

წარმომადგენლობასა და აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციას (DFC-

ს) შორის ფინანსურ შეთანხმებას მოეწერა ხელი, რომლის მეშვეობითაც საქართველოში 

ანალოგის არმქონე საერთაშორისო სტანდარტების ლოგისტიკური ცენტრი აშენდება. 

თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ლოგისტიკური ცენტრი თბილისის 

საერთაშორისო აეროპორტთან ახლოს, 10 000 მ²-ზე 18 თვეში აშენდება. რეგიონული 

ლოგისტიკური ცენტრი განავითარებს საქართველოს ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურას, 

შექმნის 150-მდე სამუშაო ადგილს და ასევე რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას შეუწყობს 

ხელს. 

ლოგისტიკური ცენტრი FedEx -ის გადაზიდვებს მოემსახურება, თუმცა მისი საკვანძო და 

მნიშვნელოვანი ფუნქცია იმაში მდგომარეობს, რომ პროექტი საქართველოში მოქმედ მცირე 

თუ დიდ კომპანიებსაც მისცემს ლოგისტიკური სერვისებით სარგებლობის შესაძლებლობას. 

მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ლოგისტიკური 

ცენტრი ასევე ხელს შეუწყობს საქართველოში 

ელექტრონული კომერციის განვითარებას, 

რადგან ახალი საწყობის მომსახურება 

დაკავშირებული იქნება ელექტრონულ 

პლატფორმებთან რომლებიც პროდუქციას 

მომხმარებელს მაღაზიების გარეშე, 

ლოგისტიკის ცენტრის მეშვეობით მიაწვდის. 
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Araba Tescili Pahalılaşıyor  

ავტომობილის რეგისტრაცია ძვირდება 

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren araç tescil ve plaka tahsilat ücreti artıracaktır. Araç tescil belgesinin 

verilmesi 35 GEL yerine 100 GEL olacaktır. 

Araç kayıt numarasının (çift plakası) verilmesi 

35 GEL yerine 80 GEL olacaktır; Kayıp veya 

hasarlı araç plakasının restorasyonu ise 35 GEL 

yerine 80 GEL olacaktır. 

2023 წლის 1-ელი იანვრიდან ავტომანქანის 

რეგისტრაციისა და ნომრის აღების 

საფასური იზრდება. სატრანსპორტო 

საშუალების რეგისტრაციის მოწმობის 

გაცემა 35 ლარის ნაცვლად 100 ლარი იქნება. 

ავტომობილის რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნის) ერთი წყვილის გაცემა − 

35 ლარის ნაცვლად 80 ლარი გახდება; ავტომობილის დაკარგული ან დაზიანებული 

რეგისტრაციის ერთი წყვილის აღდგენა კი 35 ლარის ნაცვლად 80 ლარი გახდება. 

 

 

 

 

Uluslararası Borsada  

Petrol Fiyatları Düşüyor 

საერთაშორისო ბირჟაზე 

ნავთობის  

ფასები ეცემა 
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Fresco’da Alışveriş Artık  

Kripto Para İle Mümkün 

"ფრესკოში" პროდუქციის შეძენა უკვე 

კრიპტო ვალუტითაა შესაძლებელი 

 

 

 

 

 

 

Gürcistan'da Son 4 Yılda Sigara İçenlerin  

Sayısı %10 Azaldı 

საქართველოში, ბოლო 4 წელიწადში, 

მწეველთა რაოდენობა 10%-ით შემცირდა 

 

 

 

 

Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'a Yeniden 

Otomobil İhracatı %215 Arttı 

ყაზახეთში, ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთში 

ავტომობილების რეექსპორტი 215%-ით გაიზარდა 
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Dünya Bankası Ukrayna'ya Yardım İçin Ek 

500 Milyon Dolar Ayırdı 

მსოფლიო ბანკმა უკრაინის დასახმარებლად  

დამატებით 500 მილიონი დოლარი გამოყო 

 

 

 

 

 

 

HUAWEI'nin Düzenlediği Yarışmada Gürcü 

Yazilimcilar 1. Ve 2. Oldu 

ქართველი პროგრამისტები HUAWEI-ს 

მიერ ორგანიზებულ შეჯიბრში პირველ 

და მეორე ადგილზე გავიდნენ 

 

 

  

 

Elon Musk, Twitter'ın Sahibi Oldu 

ილონ მასკი Twitter-ის  

მფლობელი გახდა 
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Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

 

 

 

GEL/USD – 2.7840        TRY/GEL – 0.1496  EUR/GEL – 2.7932      GBP/GEL – 3.2194 

 

 

 

 

 

USD/GEL                                                                          USD/TR 

21 – 28  Ekim 2022                                                            21 – 28  Ekim 2022 

      

 

 

 

 

 

TRY/GEL                                                                         BTC – 20. 188. 46                                                   

21 – 28  Ekim 2022                                                          21 – 28  Ekim 2022                                                                                                                                                                                          
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