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Bu rapor T.C. Ticaret Bakanlığı www.kolayihracat.gov.tr adresinden derlenmiştir. 
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                                                                               GENEL GÖRÜNÜM 

       Dünyanın 120. büyük ekonomisi olan Gürcistan, diğer eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

(SSCB) ülkelerinde olduğu gibi bağımsızlığını kazanmasından hemen sonra ekonomik olarak bir kriz 

dönemine girmiş, başta tarım ve sanayi alanları olmak üzere ülkede ekonomik üretim yarı yarıya 

düşmüştür. Dünya Ticaret Örgütü’nün üyesi olan Gürcistan, dünyanın en geniş manganez yataklarından 

birine sahiptir. 2004 yılından itibaren büyük bir kararlılıkla kayıt dışı ekonomi ve yolsuzlukla 

mücadeleye girilmiş, vergi oranları düşürülmüş, firmaların kuruluş işlemleri kolaylaştırılmıştır. 

Gürcistan, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 7. sırada yer almaktadır. 

SSCB’nin dağılmasından sonra Gürcistan’ın milli geliri içerisinde sanayinin payı azalmış, hizmetler 

sektörünün payı artış göstermiştir. Gürcistan’da hükümet öncelikleri arasında bağımsız bir özel sektör 

kurma, istihdamı artıracak yapısal reformlar uygulama, ihtiyatlı mali ve parasal politikalar ile sağlam 

bir makroekonomik ortam yaratma bulunmaktadır. Gürcistan resmi para birimi Lari’dir. Resmi dili 

Gürcüce olan Gürcistan’ın 3,7 milyonluk nüfusu içerisinde işgücüne katılım oranı %51,3, işsizlik oranı 

ise %11,6’dır. Gürcistan, 2019 yılında cari fiyatlarla 17,7 milyar dolar GSYH büyüklüğüne sahiptir. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %5,1 oranında büyüyen 

Gürcistan ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%4 oranında daralacağı 

öngörülmektedir. 

Comtrade verilerine göre, Gürcistan 2019 yılında toplam 3,7 milyar dolarlık ihracat ve 9 milyar dolarlık 

ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini Türkiye ve Rusya ile kurarken en fazla ithalatı Türkiye’den 

http://www.kolayihracat.gov.tr/
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yapmaktadır. Türkiye, 2019 yılında Gürcistan’a 1,6 milyar dolarlık ihracat yaparken Gürcistan’dan 272 

milyon dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 1,8 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile 

Gürcistan, Türkiye’nin 43. büyük ticari ortağı konumundadır.                      

 

TİCARİ CAZİBE FAKTÖRLERİ 

İş yapma kolaylığındaki durumu 4 / 5 

Lojistik performansı 2/ 5 

Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık) 10.26% 

Vizesiz Geçiş Var 

Mal ithalatı 2020 8.05 Milyar $ 

Bir iş kurmak için gereken süre 1.0 gün 

Enflasyon (yıllık) 4.85% 

Gayri safi yurtiçi hasıla 17.47 Milyar $ 

GSYİH büyüme (yıllık) 4.98% 

Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar) 15.26 Bin $ 

Mal ve hizmet ithalatı(%GSYİH) 63.83% 

Mal ihracatı 2020 3.34 Milyar$ 

Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık) 10.06% 

Hava taşımacılığı navlun (milyon ton- km ) 0.63 

Konteynır liman trafiği (TEU:20 fit eşdeğer birim) 277.12Bin  

Tarımsal Katma Değer (% GSYİH) 6.5% 

Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH) 20.31% 

Hizmet Katma Değer (% GSYİH) 60.77% 

Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) 54.82% 

Toplam Nüfus  3.72 Milyon 

Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH) 7.67% 

Mal ticareti (% GSYİH) 76.18% 

Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi) 2.82 

Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortalama teslim süresi 2.0 gün 

Teslim limanından alıcıya teslim süresi 2.0 gün 
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DIŞ TİCARET DESENİ 

ÜLKENİN İTHALATI 

ÜLKENİN İHRACATI 
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                                                                  SEKTÖRLER FIRSATLAR 

Türkiye’nin Gürcistan’a ihracatı son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %6 büyümüştür. İhracat değerinin 

en yüksek olduğu ürün grubu son 5 yılda yıllık ortalama %10 büyüme ile 159 milyon dolara ulaşan kalay 

ve mamülleri olmuştur. İhracat büyüklüğünün en yüksek olduğu ikinci ürün grubu, 131 milyon dolarlık 

hacimle odun hamuru olmuştur. Sanat eserleri ve müzik enstrümanları son 5 yılda sırasıyla %49 ve 

%28 büyüme kaydererek en yüksek büyüme oranlarına sahip iki ürün grubu olarak dikkat çekmektedir. 

Artan üretkenlik seviyesine bağlı olarak, Gürcistan’ın enerji ihtiyacı ve tüketimi de son yıllarda artış 

göstermektedir. Halihazırda Hidro Elektrik Santrallerin (HES) rehabilitesinin yanı sıra yeni HES’lerin 

kurulumu gerçekleşmeye başlamıştır. Gürcistan’da yeni enerji santrallerinin kurulumu teşvik 

edilmektedir. Öte yandan ülkede artan gelir düzeyi ile perakende sektörü gelişmekte olup tüketici 

harcamaları artmaktadır. Başkent Tiflis, gelir düzeyinin en yüksek olduğu, tüketici harcamalarının en 

fazla yapıldığı bölgedir. 

Türkiye’nin Gürcistan’dan yaptığı ithalat son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %1 azalmıştır. Türkiye’nin 

en çok ithal ettiği ürün 57 milyon dolar ile demir-çelik olmuştur. En çok ithal edilen diğer ürünler ise 

hayvan yemi ve giyim eşyası ve aksesuarlarıdır. 
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TÜRKİYE’NİN GÜRCİSTAN’A İHRACAT POTANSİYELİNE GÖRE SEKTÖRLER 

 

 

Önemli bulgular 

Türkiye'den İran İslam Cumhuriyeti'ne en büyük ihracat potansiyeline sahip ürünler  

• Motorlu kara taşıtları ve aksamları,  

• Makine, elektrik ve  

• Plastik ve kauçuktur.  

Motorlu taşıtlar ve parçaları, değer açısından potansiyel ve fiili ihracat arasındaki en büyük mutlak farkı 

göstererek, 605,4 milyon $ değerinde ek ihracat gerçekleştirmek için alan bırakıyor. 
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ÜLKENİN İTHALAT POTANSİYELİNE GÖRE SEKTÖRLER 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 271019 
Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık % 70 veya 
daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar 
ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 

2 300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 

3 320890 Esası diğer sentetik/tabi polimer olan; susuz ortanda eriyen/dağılan boya, vernik 

4 330430 Manikür ve pedikür müstahzarları 

5 320810 Esası poliester olan; susuz ortamda eriyen/dağılan boya ve vernik 

6 381400 Organik karma çözücüler (incelticiler, boya, vernik çıkarıcılar) 

7 340120 Diğer şekillerdeki sabunlar 

8 360300 Fitiller, infilak fitilleri, ağız otları/infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler 

9 350710 Peynir mayası vb. konsantreleri 

10 282890 Kloritler; hipobromitler 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 730661 Demir/çelikten kaynaklı borular; kesiti kare veya dikdörtgen şeklinde 

2 730539 Demir/çelikten diğer dikişli borular 

3 831110 Elektrikli ark kaynağı yapmak için demir/çelikten adi metal kaplı elektrotlar 

4 721650 
Demir veya alaşımlı olmayan çelik; açılar, şekiller ve kesitler, sıcak haddelenmiş, 
sıcak sekillendirişmiş veya sıcak ekstrüzyon edilmiş ( 7216 numaralı 
başlıktakiler hariç) 

5 721621 L şeklinde profil (sıcak hadde, yükseklik<80mm.) 

6 721633 H şeklinde profil (demir-çelik, yükseklik=>80mm, sıcak işlenmiş) 

7 720854 
Demir veya alaşımsız çelikten yassı diğer mamüller (sıcak hadde, genişlik >= 
600mm, kalınlık<3mm, kaplanmamış) 

8 721661 Demir/çelik profiller (soğuk işlenmiş-yassı hadde mamulerinden) 

9 730793 Demir/çelikten uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları 

10 721640 L/T profil demir (çelik; yükseklik=>80mm, sıcak işlenmiş) 

 
 



                    

Sayfa 11 | 32 

     

 

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 842810 Asansörler, skipli yük kaldırıcıları 

2 842959 Diğer küreyici, yükleyici, ekskavatörler 

3 847420 Metal cevherlerini kırma/öğütmeye mahsus makineler 

4 842123 İçten yanmalı motorlar için yağ-yakıt filtreleri 

5 843143 Delme/sondaj makinelerinin aksam, parçaları 

6 842620 Kule vinçler 

7 843069 Kendinden hareketli olmayan diğer toprak, cevher makine ve cihazlar 

8 841311 Servis istasyonları/garajlarda kullanılan türde yakıt/yağ dağıtım pompaları 

9 843229 Diğer tırmık, kültivatör, ot ayıklama, çapalama makineleri 

10 842131 İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 854511 Fırınlarda kullanılmaya mahsus elektrotlar 

2 902820 Sıvı sayaçları 

3 851539 Metallere ark kaynağı için diğer cihazlar 

4 854610 Camdan izolatörler 

5 853670 Optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için konektörler 

6 851529 Metallere rezistans kaynağı için diğer cihazlar 

7 850660 Çinko-hava reaksiyonlu piller 

8 900710 Sinema kameraları 

9 901050 Sinema, fotoğraf laboratuvarları diğer için cihazlar, negatoskoplar 

10 901540 Fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 060220 Meyveleri/sert kabuklu meyveleri yenilen ağaçlar çalılar 

2 040310 Yoğurt (konsantre edilmiş) 

3 010511 Horoz ve tavuk (ağırlık <=185gr) 

4 110720 Malt (kavrulmuş) 

5 030214 Atlantik somonları ve tuna somonları; (taze veya soğutulmuş) 

6 080430 Ananas (taze/kurutulmuş) 

7 080440 Avokado armudu (taze/kurutulmuş) 

8 030191 Alabalıklar (canlı) 

9 070519 Diğer marullar (taze/soğutulmuş) 

10 091011 Zencefil; ezilmemiş, öğütülmemiş 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 391620 Vinil klorür polimerlerinden monofil, çubuk, profiller-eni kesiti >1mm 

2 391722 Tüpler, borular, hortumlar (sert) propilen polimerlerinden 

3 391723 Tüpler, borular, hortumlar (sert) vinil klorür polimerlerinden 

4 390120 Özgül kütlesi >=0, 94 olan polietilen 

5 391239 Diğer selüloz etreleri (ilk şekilde) 

6 390410 Polivinil klorür (başka maddeyle karıştırılmamış) (pvc) (ilk şekilde) 

7 401511 Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan) 

8 391690 Diğer plastiklerden monofil, çubuk, profiller-eni > 1mm. 

9 390290 Diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekilde) diğerleri 

10 390490 Diğer vinil klorür/diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekilde) 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 560122 Dokumaya elverişli sentetik ve suni liflerden vatkalar ve bunlardan mamul eşya 

2 560394 Dokunmamış mensucat [diğer (m2 ağır; 150gr. ve +)] 

3 560729 Sisal/agaveden ip, halat, kordon 

4 531090 Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri (en>150cm, diğer) 

5 531010 Jüt-bitki iç kabuğundan dokumalar (ağartılmamış) 

6 530129 Keten; taranmış veya başka şekilde işlem görmüş, iplik haline getirilmemiş 

7 560393 Dokunmamış mensucat [diğer (m2 ağır;70..150gr.)] 

8 600122 Örme veya kroşe tüylü mensucat (sentetik/suni lifden, bukleli) 

9 560121 Pamuktan vatkalar ve bunlardan mamul eşya 

10 560490 Diğer dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar 

 
 
 
 
 
 



                    

Sayfa 16 | 32 

 

 

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 961900 Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya 

2 441011 Ağaçtan yonga ve levha 

3 440311 İğne yapraklı ağaçlar; boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş 

4 481310 Sigara kağıdı; defter/boru halinde 

5 480255 
Kaplamasız kağıt ve mukavva (4801 veya 4803 değil); baskı, yazma veya grafik, 
mekanik veya kimyasal mekanik işlenmiş elyaf ağırlığında%10 veya daha az, 40 
g/m2 ila 150 g/m2 ağırlığında, rulo halinde 

6 480810 Oluklu kağıt/kartonlar 

7 480411 
Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kağıt ve kartonlar; beyazlatılmamış, kuşe 
edilmemiş, sıvanmamış 

8 440410 
İğne yapraklı ağaçtan çember, sırık, kazık, baston, şemsiye, alet sapı vb. eşya için 
çubuk 

9 480258 Kağıt ve karton; tabaka (ağırlık; >150 gr.) 

10 470691 
Kağıt/karton/diğer lifli selülozik maddelerden geri kazanılan liflerin hamurları; 
mekaniksel olanlar 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 630720 Cankurtaran yelekleri ve kemerleri 

2 610719 
Erkek/ erkek çocuk için külotlar ve slipler; dokumaya elverişli diğer 
maddelerden (örme veya kroşe) 

3 611790 
Dokumaya elverişli diğer maddelerden giyim eşyası için veya giyim eşyası 
aksesuarları için parçalar (örme veya kroşe) 

4 611693 Eldiven (tek parmaklı/ parmaksız); sentetik liflerden (örme veya kroşe) 

5 611510 Dereceli olarak baskı yapan çoraplar (varis çorapları gibi); örme veya kroşe 

6 611610 
Eldiven (tek parmaklı/ parmaksız); plastik/kauçuk emdirilmiş, 
sıvanmış/kaplanmış (örme veya kroşe) 

7 620729 Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; dokunabilir diğer maddeden 

8 610722 
610722 - Erkek/ erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; sentetik ve suni 
liflerden (örme veya kroşe) 

9 611599 Diğer çoraplar; dokunabilir diğer maddeden (örme) 

10 620930 Bebek için giyim eşyası ve aksesuar; sentetik lifden 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 151329 
Bitkisel yağlar;  hurma çekirdeği veya babassu yağı ve fraksiyonları, rafine 
edilmiş veya edilmemiş, kimyasal olarak modifiye edilmemiş 

2 200310 Mantarlar (Sirke/Asetik Asitten Başka Usulde Hazır. Konserve) 

3 200820 Ananas konserveleri 

4 200919 Portakal suyu (diğer hallerde) 

5 160555 Ahtapot; hazırlanmış veya konserve edilmiş 

6 150300 Domuz yağı stearini sıvı domuz yağı ve sıvı don yağı 

7 170211 Kuru madde üzerinden hesaplandığında (ağırlık; >= 99% loktoz içeren) 

8 151529 Mısır yağı ve fraksiyonları; diğer 

9 151190 Palm yağı ve fraksiyonları; diğer 

10 200591 Bambu filizi; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış) 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 680911 Levha, karo vb.; alçıdan, yüzü sadece kağıt/kartonla kaplanmış/takviyeli 

2 680423 Bileği taşları, matkap uçları, bileği çarkları vb. (tabii taşlardan) 

3 680800 Bitkisel lifden, samandan/ağaç talaşından vb. yapılmış pano levha karo blok vb. 

4 680430 El ile bilemeye/parlatmaya mahsus taşlar 

5 681389 Amyant içermeyen diğer mineraller ve selüloz olan sürtme eşyası 

6 701020 Camdan tıpa, kapak vb. kapama tertibatı 

7 681299 Amyant ve amyant karışımlarından diğer eşya 

8 701590 Amyant ve amyant karışımlarından diğer eşya 

9 681182 Amyant içermeyen diğer levha, pano, karo vb.eşya 

10 701931 Cam liflerinden takviye tabakaları 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 870210 Minibüs, midibüs ve otobüs; dizel veya yarı dizel, kapasitesi >=10 kiş 

2 870422 Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (5ton<taşıma kapasitesi<20 ton) 

3 870520 Sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler 

4 870290 Minibüs, midibüs ve otobüs; benzinli, kapasitesi >=10 kişi 

5 870432 Kıvılcım ateşlemeli motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi>5 ton) 

6 860630 Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar 

7 860691 Örtülü/kapalı vagonlar 

8 870510 Vinçli taşıtlar 

9 871310 Sakat ve hasta taşıtları; kendinden hareketli olmayan 

10 871639 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 252020 Alçılar 

2 260200 Manganez cevherleri ve konsantreleri 

3 250510 Kum; silisli/kuvarslı 

4 251320 Zımpara taşı, tabii korindon, tabii Süleyman taşı ve diğer aşındırıcılar 

5 252921 Florspat (ağırlık itibariyle <= 97% kalsiyum flüorür içeren) 

6 720270 Ferro-molibden 

7 252220 Kireç; sönmüş 

8 252620 Tabii steatit (sabun taşı) ve talk; ezilmiş/toz haline getirilmiş 

9 250700 Kaolin ve diğer kaolinli killer 

10 720219 Ferro-manganez (diğer) 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 840310 Merkezi ısıtma kazanları 

2 840490 Buhar ve ısıtma kazanları için yardımcı cihazların aksam ve parçaları 

3 680610 Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler, karışımları (kütük, levha vb. halinde) 

4 841381 Diğer pompalar 

5 840410 Buhar kazanları için yardımcı cihazlar 

6 841451 
Fanlar; kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar, pencere, tavan veya çatı 
için, gücü= <125 W 

7 841370 Diğer santrifüjlü pompalar 

8 732219 Demir/çelikten radyatör, aksam ve parçaları 

9 842121 Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar 

10 848130 Çek valflar (klapeler, subaplar) 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 640192 Ayakkabı; bileği örtüp dizi örtmeyen su geçirmez 

2 640110 Ayakkabı; metalden koruyucu burunlu su geçirmez 

3 411320 Domuzların diğer deri ve köseleleri 

4 420329 Diğer eldivenler 

5 640212 Kauçuk/plastik kayak ayakkabı; takılı kayak ayakkabı 

6 640220 Ayakkabı; yüzündeki kayışların tabandan delik geçirilmesi şeklinde 

7 650610 Koruyucu başlıklar 

8 640291 Ayakkabı; bileği örten 

9 410791 Sığır (buffalo dahil) ve at sırçalı post ve derileri; kenarlar dahil 

10 640199 Ayakkabı; yüzü kauçuk ve plastik diğer (su geçirmez) 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 940370 Plastik maddelerden diğer mobilyalar 

2 940540 Diğer elektrik lambaları, aydınlatma cihazları 

3 940161 
Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer 
mobilyalar 

4 940350 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar 

5 940130 Yüksekliği ayarlanabilen döner koltuk-sandalyeler 

6 940530 Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar 

7 940140 Yatak haline getirilebilen oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç) 

8 940290 Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan mobilya, masa, karyola vb. aksam/parçalar 

9 660390 Şemsiye, güneş şemsiyesi ve bastonların aksam, süs ve teferruatı 

10 940510 Avizeler; duvar, tavan için aydınlatma cihazları 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 570220 Yer kaplamsı; koko lifinden (tufte veya floke edilmemiş) 

2 570242 
Halılar ve diğer yer kaplamaları; sent. / suni dokumaya elverişli maddelerden, 
hav yapısında, hazır eşya halinde olan 

3 570291 Yer kaplaması (yün/ince kıldan, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz) 

4 570232 
Halılar ve diğer yer kaplamaları; sent. / suni dokumaya elverişli maddelerden, 
hav yapısında, hazır eşya halinde olmayan 

5 570249 Yer kaplamaları (havlı, hazır eşya, tufte/floke edilmemiş) 

6 570299 Yer kaplaması (diğer maddelerden) 

7 570250 Yer kaplaması (hav yapısında olmayan)(hazır eşya halinde olmayanlar) 

8 570231 Yün/ince kıldan yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş) 

9 570241 Yün/ince kıldan kadife şeklinde dokumalar (hazır eşya halinde) 

10 570292 Yer kaplaması (sentetik/suni maddeden, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz) 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 930621 Av tüfeği için fişekler 

2 930390 Diğer ateşli silahlar 

3 852692 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları 

4 930629 Havalı silah kurşunları 

5 840721 Deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar-dıştan takmalı 

6 930700 Kılıç, pala, süngü, mızrak vb. silahlar vb. aksam, parçaları 

7 930400 Diğer silahlar (yaylı, havalı/gazlı tüfek ve tabancalar, cop vb.) 

8 930630 Diğer fişekler vb. aksam, parçaları 

9 930320 
Diğer spor, av veya hedef için yivsiz tüfekler (yivli-yivsiz kombine namlulu 
olanlar dahil) 

10 930510 Revolverler ve tabancaların aksam, parçaları 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 711719 Adi metalden (kaplanmış olabilir) diğer eşya 

2 710420 Diğer sentetik vb kıymetli taşlar (işlenmemiş/basit kesilmiş/kabaca yontulmuş) 

3 711790 Diğer taklit mücevherci eşyası 

4 711311 Gümüşten mücevherci eşyası, aksamı (kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil) 

5 710692 Gümüş (yarı işlenmiş) 

6 711711 Adi metallerden kol düğmeleri vb. düğmeler 

7 710691 Gümüş (ham) 

8 711420 Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden kuyumcu eşyası ve aksamı 

9 710391 Yakut (rubi) safir, zümrüt (başka şekilde işlenmiş) 

10 710490 Sentetik/terkipten elde edilen kıymetli/yarı kıymetli taşlar 
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STRATEJİK PAZARA GİRİŞ KRİTERLERİ 

Anlaşmalar ve Vergiler 

Türkiye ile Gürcistan arasındaki “Serbest Ticaret Anlaşması” ile çoğu tarım ve sanayi ürünlerinde 

gümrük vergisi bulunmamaktadır. Ayrıca iki ülke arasında “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” anlaşması 

bulunmaktadır. Gürcistan’da Katma Değer Vergisi standart oranı %18’dir. Bazı ilaçların, binek 

otomobillerinin, yayınların, kitle iletişim araçlarının ve bebek ürünlerinin ithalatı ise KDV’den muaf 

tutulmaktadır. Gelir Vergisi standart oranı %20 ve Kurumlar Vergisi standart oranı%15’dir.Gümrük 

vergi oranları %12, %5 ve %0 şeklinde uygulanmaktadır. 

Standartlar  

Ülkede ürün standartları olarak AB standartları, Rusya standartları olan GOST ve Uluslararası 

Standartlar Organizasyonu (ISO) standartları kullanılmakta olup, Gürcistan Standartlar ve Metroloji 

Enstitüsü tarafından kontrol edilmektedir. Ayrıca ithalatta ve iç piyasada satışta olan ürünlerin çeşidine 

göre Gürcistan Çevre ve Tarım Bakanlığı’na bağlı Gıda Koruma Kontrol Dairesi ve Ekonomi Bakanlığı’na 

bağlı İnşaat Malzemeleri Denetim Ajansı gibi kurumlar tarafından denetim yapılmaktadır. 

Paketleme ve Etiketleme 

Ülkeye ithal edilen ürünlerde ve iç piyasada kullanılan ambalajlarda 2019 yılında getirilen uygulama ile 

plastik poşetler yasaklanmış, yerine kalınlığı 15 mm’yi geçmeyen bio dönüşebilir ambalaj ve poşet 

kullanımı başlatılmıştır. İthalatta ayrıca ürünlerde Gürcü dilinde ürün bilgisi olması istenmektedir. 

Pazara Giriş Yolu 

Acenteler ve distribütörler: Gelişmiş ticaret ve dağıtım kanallarının olduğu Gürcistan’da genellikle 

toptancılık hizmeti veren ve ithalatçı durumunda olan firmalar depodan satış ve distribütörlük yoluyla 

dağıtım yapmakta ve ticaret bu kanallar üzerinden işlemektedir. 

Doğrudan Yatırım: Dil engelinin aşılması halinde doğrudan yatırımlar ile Türk şirketleri ülkede güçlü 

bir varlık gösterebilmektedir. 2019’da Gürcistan’a en çok doğrudan yabancı yatırım yapan 2. ülke 

konumunda olan Türkiye, 237 milyon dolar yatırım yapmıştır. 

E-ticaret: Gürcistan’da bulunan tüccarlar internet üzerinden sipariş vererek ithalat 

gerçekleştirebilmektedir. İnternet penetrasyonu %52,9 olduğu ülkede çevrimiçi satış ve kurye 

hizmetleri ile e-ticaret tercihi tüketiciler arasında yaygınlaşmaktadır.   

İş Kültürü 

Gürcistan’da iş ortamında ikili ilişkilerin güçlü olması yarar sağlamaktadır. Selamlaşma esnasında el 

sıkışma ve göz teması kurulması önemlidir. İlk toplantılarda genellikle akademik veya mesleki ünvanlar 

ile birlikte soyad kullanılarak hitap edilmektedir. 

İlk toplantı genellikle birlikte iş yapmanın mümkün olup olmadığını görmek için gerçekleştirilir ve 

sözleşme imzalaması yaygın değildir. Sözleşmeler genellikle zaman ve sabır gerektirmektedir. 

Gürcistan’da önemli kararlar çoğunlukla şirket üst yönetimlerince alınmaktadır. Üst yönetim ile toplantı 

gerçekleştirilmediği takdirde anlaşma şartları kesinliğe kavuşturulamayabilir. 

Ödeme Koşulları 

İhracat işlemlerinde akreditif tercih edilen bir yöntem değildir. Buna mukabil cüzi masraflarla banka 

teminatı kullanılarak ticari alacak, tahsilat sorunu baştan önlenebilir ve firmalarımızın uzun sürebilen 

hukuki süreçlerle zaman ve para kaybının önüne geçilebilmektedir. Ülkede gelişmiş bir bankacılık 

sistemi mevcuttur. Ülkenin en büyük bankası TBC Bank ve Bank of Georgia gibi bankaların yanı sıra 

Türkiye’den Ziraat Bankası ve İş Bankası bulunmaktadır. 
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İKİLİ ANLAŞMALAR 

 

 

ÜLKEDEKİ TEKNİK ENGELLER 

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri 

Gıda ile ilgili kurumun adı:  

National Food Agency (NFA) (Milli Gıda Ajansı): http://nfa.gov.ge/?lang_id=ENG 

İnsan sağlığında kullanılan ilaçlar ve veteriner ilaçları ile ilgili Kurumun adı:  

LEPL State Regulation Agency for Medical Activities: http://rama.moh.gov.ge/?lang=eng 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri 

Standartlar, teknik düzenlemeler, akreditasyon, ürün güvenliği/güvenilirliği, ithalat denetimi (teknik 

düzenlemelere ilişkin, sürece ilişkin, yetkili birimler hakkında), piyasa gözetimi denetimi (teknik 

düzenlemeler, süreç, birimler hakkında) konularındaki mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet 

adresleri (DTÖ bildirimleri dışında) aşağıda yer almaktadır. 

a)Standartlar: Metrology Institute of Georgian National Agency for Standards and Metrology  

http://geostm.ge/geostm_eng.php?id_pages=72 

b)   Teknik Düzenlemeler: Metrology Institute of Georgian National Agency for Standards and Metrology  

http://geostm.ge/geostm_eng.php?id_pages=72 

c)  Akreditasyon: Georgian Accreditation Center: http://gac.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=6 

d)Ürün güvenliği / güvenilirliği: NATIONAL FOOD AGENCY (Ulusal Gıda Ajansı): 

http://nfa.gov.ge/?lang_id=ENG 

e) İthalat Denetimi (teknik düzenlemelere ilişkin, sürece ilişkin, yetkili birimler hakkında): Gürcistan 

Gelirler İdaresi 

f)   Piyasa Gözetimi Denetimi (teknik düzenlemeler, süreç, birimler hakkında): Gürcistan Gelirler İdaresi 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler 

Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar 

Gürcistan'a ihracatta Gürcü gümrük otoritesine ibraz edilmesi zorunlu olan belgeler şunlardır:  

- Kara aracıyla nakliyatta yük belgesi (waybill yahut TIR karnesi, şayet yoksa araç) 

- Kayıt sertifikası, 

- Denizden nakliyatta yükleme belgesi (bill of lading) 

- Havadan nakliyatta havayolu belgesi (air way bill) 

- Demiryoluyla nakliyatta demiryolu belgesi (railway bill), 

http://rama.moh.gov.ge/?lang=eng
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- Alım belgeleri (Purchase document)  

- Alım Kontratı Belgesi 

- Fatura (invoice) 

- Diğer Finansal Dokümanlar 

- Gerekli ise lisans/ izin/ sertifika arz edilecektir. 

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler 

Canlı hayvan ve et ürünlerinde ön izin, ilaçta önceden tescil gereklidir. Bunların dışında zorunlu 

belgelendirmeye tabi ürünlerden pek bahsedilemez. 

Diğer ülke belgelerinin kabulü 

İthalatta asgarisinden talep edilen belgeler dışında başkaca bir belge zaten nadiren talep edilmektedir. 

Diğer ülkeler tarafından veriler belgeler kabul edilmektedir. 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri 

Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar 

Gürcistan'a ihraç edilen ürünlerin ilgili güvenlik şartlarına uygunluğunun denetimi temel olarak ithalat 

aşamasında yapılmaktadır. Ancak bezdirici ve geciktirici uygulamalar pek söz konusu olmamaktadır. 

Canlı hayvan, et ve et ürünleri söz konusu olduğunda National Food Agency (Milli Gıda Ajansı) adlı 

kurumdan önceden izin alınması gerekmektedir. Bu kurumdan görevliler malı ihraç eden firmanın 

tesislerini yerinde inceleyerek uygunluk denetimi yapmakta ve firma, tesisler ve mallar uygun 

bulunduğunda gerekli izin verilmektedir. 

Ön izin alan firmalarımızın ciddi bir sıkıntı ile karşılaştıklarına dair şu ana kadar bir duyum 

alınmamıştır. İzin verilmiş malın ithalinde nadiren sıkıntı yaşanmaktadır. Verilen bu izinlerden sonra 

malların gümrükte şüpheli bulunarak laboratuvar incelemesine tabi tutulması ve geciktirilmesi çok 

nadiren söz konusu olmaktadır. 

İnsan sağlığında kullanılan ilaçlar ve veteriner ilaçlarında da State Regulation Agency for Medical 

Activities adlı kuruma ürünün önceden tescili gerekmektedir. Kabul ve tescil işlemi için umumiyetle 

ürün örneği üzerinde inceleme yapılmaktadır. Türkiye'de kabul gören bir ürünün Gürcistan'da da kabul 

göreceğinden emin olunabilir. Tescil işlemi yaptıran firmalarımızın ciddi bir sıkıntı ile karşılaştıklarına 

dair şu ana kadar bir duyum alınmamıştır. 

Uluslararası anlaşmalarla tehlikeli atık kabul edilen maddelerin de ithali ve transit geçişi için bu 

anlaşmaların öngördüğü şartlar yerine getirilerek ön izin alınması gerekir. 

Harp vasıtası sayılan malların ithalinde ve transit geçişinde de ön izin gereklidir. 

Sevk Öncesi İnceleme 

Canlı hayvan, et ve et ürünleri söz konusu olduğunda National Food Agency (Milli Gıda Ajansı) adlı 

kurumdan önceden izin alınması gerekmektedir. İlaçlar için de önceden kabul ve tescil gereklidir. 

Tehlikeli atık kabul edilen maddelerin ve harp vasıtalarının ithali ve transit geçişinde de ön izin 

gereklidir. 
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ETKİNLİKLER 

FUAR ADI TARİH SEKTÖR 
HEDEF 
ÜLKE 

DESTEĞE 
ESAS TUTAR 

CAUCASUS BUİLD 2021 
2021-06-18 
2021-06-20 

           Mobilya - 1.246,00 TL 

 

TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZ VE ATAŞELİKLERİMİZ 
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