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Türkiye Gürcistan Çveneburi İş Forumu 

თურქეთ-საქართველოს ბიზნეს ფორუმი "ჩვენებურები” 

10 Haziran tarihinde Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'nın katılımı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 

Gürcü diasporasının girişimiyle Türkiye Gürcistan İş Forumu "Chveneburebi" düzenlendi. Forumun 

katılımcılarına Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sn. Levan 

Davitashvili, Dışişleri Bakanı Sn. İlia Darchiashvili, T.C. Tiflis Büyükelçisi Sn. Fatma Ceren Yazgan, ve 

Gürcistan Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Sn. Osman Turan hitap etti. Forum çerçevesinde Çevre 

Koruma ve Tarım Bakan Yardımcısı Sn. Giorgi Khanishvili, Gürcistan’da Üret Ajansı Başkanı Sn. 

Mikheil Khidureli, Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn. Giorgi Pertaia ve diğer devlet 

kurumlarının temsilciler yatırım fırsatları ve teşvikler hakkında katılımcılara bilgi verdiler.  

Forum kapsamında Gürcistan'ı 100'den fazla Türk girişimci, potansiyel yatırımcı ve çeşitli iş 

sektörlerinden temsilciler ziyaret etti. Programa SANKO HOLDİNG Onursal Başkanı Sn. Zeki 

Konukoğlu katılmış olup program çerçevesinde Başbakan Sn. İrakli Garibashvili ile yatırım konularını 

ayrıca görüşmüştür. 

İş forumunun amacı, Gürcistan'ın yatırım ortamı ve ekonomik fırsatları hakkında Türk iş dünyasının 

bilgilendirme ve Türkiye'de yaşayan Gürcü diasporasının desteğiyle Gürcistan'a yatırım çekmektir. 

10 ივნისს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჩართულობით და თურქეთის 

რესპუბლიკაში მცხოვრები ქართული დიასპორის ინიციატივით, თურქეთ-საქართველოს 

ბიზნეს ფორუმი "ჩვენებურები ჩატარდა. ფორუმის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს პრემიერ 

მინისტრის მოადგილემ, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ბ-ნ ლევან 

დავითაშვილმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბ-ნ ილია დარჩიაშვილმა, თურქეთის 

რესპუბლიკის ელჩმა საქართველოში ქ-ნ ფატმა ჯერენ იაზგანმა, საქართველოში თურქ 

ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე ოსმან თურანმა. ფორუმში პრეზენტაციებით 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 688.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

5015.3 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

10.4% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

20.6 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

13.3 % 
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წარდგნენ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ბ-ნ 

გიორგი ხანიშვილი,  სააგენტო აწარმოე საქართველოში თავმჯდომარე მიხეილ ხიდურელი, 

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე ბ-ნ გიორგი პერტაია და სხვა 

სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები.  

ფორუმის ფარგლებში საქართველოს 100-ზე მეტი თურქი მეწარმე, პოტენციური ინვესტორი 

და ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი სტუმრობდა. აღსანიშნავია, რომ ფორუმში 

მონაწილეობდა სანკო ჰოლდინგის საპატიო თავმჯდომარემ ბ-ნ ზექი ქონუქოღლუ, რომელმაც 

პროგრამის ფარგლებში საინვესტიციო შესაძლებლობების განხილვის მიზნით შეხვედრა 

გამართა საქართველოს პრემიერ მინისტრ ბ-ნ ირაკლი ღარიბაშვილთან. 

ბიზნესფორუმი მიზნად ისახავს საქართველოს საინვესტიციო გარემოსა და ეკონომიკური 

შესაძლებლობების შესახებ თურქეთის ბიზნესის სფეროს წარმომადგენელთა ინფორმირებას 

და თურქეთში მცხოვრები ქართული დიასპორის ხელშეწყობით საქართველოში 

ინვესტიციების მოზიდვას. 
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Büyükelçi’nin Veda Görüşmeleri  

თურქეთის ელჩის გამოსამშვიდობებელი შეხვედრები 

T.C. Tiflis Büyükelçisi Sn. Fatma Ceren Yazgan, 

Gürcistan Hükümeti'nin ilk kişileri Başbakanı 

Irakli Gharibashvili ve Dışişleri Bakanı Ilia 

Darchiashvili ile veda ziyaretleri çerçevesinde 

bir araya geldi. 

Görüşmelerde ele alınan konular arasında iki 

ülke arasındaki stratejik ortaklık, mevcut 

ilişkilerin artan dinamikleri ve gelişme fırsatları, 

ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği ve bölgede 

barış ve istikrarın destekleme ihtiyacı vardı. 

Başbakan, Büyükelçi ile "Güney Kafkasya'da Barışçıl Komşuluk Girişimi" ayrı bir şekilde görüştü.  

Başbakan Büyükelçiye iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve ilişkilerin geliştirmek için çabalarından 

dolayı teşekkür etti ve gelecekteki profesyonel çalışmalarında başarılar diledi. 

თურქეთის რესპუბლიკის ელჩმა საქართველოში ქ-ნ ფატმა ჯერენ იაზგანმა საქართველოს 

მთავრობის პირველ პირებთან, პრემიერ მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და საგარეო 

საქმეთა მინისტრ ილია დარჩიაშვილთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრები გამართა.  

შეხვედრებზე განხილული ძირითად საკითხებს შორის ორი ქვეყნის სტრატეგიული 

პარტნიორობა, არსებული ურთიერთობების მზარდი დინამიკა, შემდგომი განვითარების 

შესაძლებლობები, ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობა და რეგიონში მშვიდობისა 

და სტაბილურობის მხარდაჭერის აუცილებლობა იყო. პრემიერ მინისტრმა თურქეთის 

ელჩთან საკუთარი, „სამხრეთ კავკასიაში სამეზობლოს მშვიდობიანი ინიციატივა" განიხილა. 

პრემიერმა თურქ დიპლომატს 

თურქეთსა და საქართველოს 

შორის სტრატეგიული 

პარტნიორობის 

განვითარებაში გაწეული 

ძალისხმევისთვის მადლობა 

გადაუხადა და მომავალ 

პროფესიულ საქმიანობაში 

წარმატება უსურვა. 
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Borjomi  

ბორჯომი 

Gürcistan Başbakanı, hükümet toplantısında Borjomi şirketi hakkında açıklama yaptı. Sn. 

Garibaşvili’nin belirttiği gibi hükümet "Borjomi"nin sahipleriyle müzakereleri başarıyla tamamladı ve 

devlet "Borjomi" fabrikasının sahibi olan grubun hissedarı olacak. Ayrıca bu işlemin tamamen ücretsiz 

olduğu ve süreç, uluslararası hukuk uygulamalara uygun bir şekilde yürütüldüğü kaydetti. Irakli 

Gharibashvili, "Devlet, Borjomi fabrikasının, zenginliğimizin ve gururumuzun ortağı olacak ve 

dolaysıyla son zamanda yaratılan tüm sorunlar ortadan kaldırılacaktır, kaydetti.  

Gürcistan Hükümeti'n IDS Borjomi'nin işleyişini desteklemek için aldığı tedbirler sonucunda, 

ERASMONY LIMITED'e ait olan RISSA INVESTMENT LIMITED'in oy hakkı olan 1.104 (%7.73) 

hisseler, Gürcü Hükümete ücretsiz olarak devredildi. Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı 

Levan Davitashvili'ye göre, şirketin 

hissedarlarının yapısı şu şekilde tanımlandı: 

ERASMONY LIMITED - 49.99%; Black Waters 

Limited - 38.48%; Gürcistan Hükümeti - 7.73%; 

Azınlık hissedarları - 3.79%;  

Ayrıca şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve 

belirleyici oyu sahip olan kişi devlet 

temsilcisidir.  

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 

მთავრობის სხდომაზე კომპანია 

ბორჯომთან დაკავშირებით განცხადება 

გააკეთა. მისი აღნიშვნით მთავრობამ 

წარმატებით დაასრულა მოლაპარაკებები 

„ბორჯომის" მფლობელებთან და 

სახელმწიფო გახდება „ბორჯომის" ქარხნის 

მეპატრონე ჯგუფის აქციონერი. მისივე 

თქმით, ეს არის უსასყიდლო გარიგება და პროცესი წარიმართა საერთაშორისო სამართლის 

ნორმების სრული დაცვით. “სახელმწიფო გახდება „ბორჯომის" ქარხნის, ჩვენი ეროვნული 

სიმდიდრის, სიამაყის თანამფლობელი და შესაბამისად ყველა ის პრობლემა, რომელიც 

ბორჯომს ჰქონდა შექმნილი იქნება მოხსნილი” განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა.  

საქართველოს მთავრობის მიერ კომპანია „IDS ბორჯომის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის 

მიზნით გატარებული ღონისძიებების შედეგად, ERASMONY LIMITED-ის საკუთრებაში 

არსებული RISSA INVESTMENT LIMITED-ის 1,104 (7.73%) ხმის უფლების მქონე აქცია 

საქართველოს სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადაეცემა. ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების მინისტრის ლევან დავითაშვილის განმარტებით, კომპანიის აქციონერთა 

სტრუქტურა შემდეგნაირად განისაზღვრა: ERASMONY LIMITED - 49.99%; Black Waters Limited 

- 38.48%; საქართველოს სახელმწიფო - 7.73%; მინორიტარი აქციონერები - 3.79%; 

ამასთან, დირექტორთა საბჭოში გადამწყვეტი ხმის უფლების მქონე აქციონერს და 

ამავდროულად, დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელს, წარმოადგენს სახელმწიფო. 
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Ekonomi Bakanı Fransız Enerji Şirketi EDF Heyetiyle Görüştü 

ეკონომიკის მინისტრი ფრანგული ენერგეტიკული კომპანიის EDF-ის დელეგაციას შეხვდა 

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitaşvili büyük Fransız 

enerji şirketi olan EDF'nin Başkan Yardımcısı Mark Girard ile görüştü. Toplantıya Bakan Yardımcısı 

Romeo Mikautadze, Gürcistan Enerji Geliştirme Fonu Direktörü Jaba Khmaladze ve Fransa'nın 

Gürcistan Büyükelçisi Diego Colas da katıldı. 

Fransız şirket temsilcileri, Gürcistan enerji sektörünün gelişimine, yerel yenilenebilir kaynaklara ve 

yatırım olanaklara büyük ilgi gösterdiler. 

Görüşme, Gürcistan ve Avrupa Birliği'nin enerji 

sisteminin deniz tabanına giden yüksek gerilim 

kablosuyla bağlanmasını öngören büyük bir enerji 

projesine odaklandı. 

ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების მინისტრი ლევან 

დავითაშვილი მსხვილი ფრანგული 

ენერგეტიკული კომპანიის EDF-ის ვიცე-

პრეზიდენტს მარკ გირარდს შეხვდა. 

შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდნენ მინისტრის მოადგილე რომეო მიქაუტაძე, საქართველოს 

ენერგეტიკის განვითარების ფონდის დირექტორი ჯაბა ხმალაძე და საფრანგეთის ელჩი 

საქართველოში დიეგო კოლასი. 

ფრანგული კომპანიის წარმომადგენლებმა  დიდი ინტერესი გამოხატეს საქართველოს 

ენერგეტიკული სექტორის, ადგილობრივი განახლებადი რესურსების ათვისებისა და 

ინვესტიციების განხორციელების მიმართულებით. საუბარი შეეხო მსხვილ ენერგეტიკულ 

პროექტს, რომელიც საქართველოსა და ევროკავშირის ენერგოსისტემას ზღვის ფსკერზე 

გამავალი მაღალი ძაბვის კაბელით დაკავშირებას ითვალისწინებს. 

Melikişvili Caddesi Rehabilitasyonu 

მელიქიშვილის გამზირის რეაბილიტაცია 

Tiflis'te Melikishvili Caddesi'nin rehabilitasyon-renovasyonu çalışmaları başladı. Çalışmalar 

kapsamında yer altı komünikasyonlar değiştirilecek, elektrik hatları yer altına çekilecek, yeni 

aydınlatma direkleri kurulacak. Caddede yer altı çöp kutuları yerleştirilecek, kaldırımlar yeniden 

düzenlenecek, toplu taşıma ve bisiklet şeritleri yapılacak. Çalışmalar sonucunda cadde engelliler için 

uygun hale getirilecek. 

Çalışmalar sırasında Varazis Khevi ve Kostava caddelerinde trafik her iki yönde mümkün olacak. Trafik 

ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.facebook.com/CityHallofTbilisi/videos/711682976824838 

   

https://www.facebook.com/CityHallofTbilisi/videos/711682976824838
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თბილისში მელიქიშვილის გამზირის სრული რეაბილიტაცია-განახლება დაიწყო. 

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ფარგლებში შეიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, 

ელექტროგადამცემი ხაზები ჩავა მიწის ქვეშ, დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები, 

მოეწყობა მიწისქვეშა ნარჩენ შემკრები ურნები, ტროტუარები, ტრანსპორტის ზოლები, ველო 

ბილიკი, ინფრასტრუქტურა მაქსიმალურად იქნება ადაპტირებული შშმ პირთათვის. 

სამუშაოების განმავლობაში, ვარაზის ხევში და კოსტავას ქუჩაზე მოძრაობა შესაძლებელი 

იქნება ორივე მიმართულებით. მოძრაობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ 

ქვემოთ მოცემულ ბმულზე შეგიძლიათ იხილოთ.  

https://www.facebook.com/CityHallofTbilisi/videos/711682976824838   

Para Transferleri 

ფულადი გზავნილები 

Gürcistan Milli Banka tarafından yayınlanan verilere göre, cari yılın Mayıs ayında Gürcistan'a yurt 

dışından 505,7 milyon dolar transfer edildi. Rusya, 313,9 milyon ABD doları ile ilk sırada. 

ეროვნული ბანკის მონაცემებით, მიმდინარე წლის მაისში უცხოეთიდან საქართველოში ჯამში 

505.7 მლნ აშშ დოლარი გადმოირიცხა. ქვეყნებს შორის 313.9 მლნ აშშ დოლარით პირველ 

ადგილზე რუსეთია.  

Transferlere göre ülkelerin dağılım:  

ქვეყნების რეიტინგი ფულადი გზავნილების მიხედვით:  

 

1. Rusya/ რუსეთი - $313.9 mln, 136%  

2. İtalya / იტალია - $36.82 mln  

3. ABD / აშშ - $27.78 mln  

4. Kazakistan / ყაზახეთი - $20.81 mln  

5. Yunanistan / საბერძნეთი - $20.33 mln  

6. İsrail / ისრაელი - $16.07 mln  

7. Almanya / გერმანია - $13.31 mln  

8. Türkiye / თურქეთი- $8.13 mln  

9. Kırgızistan  / ყირგიზეთი - $5.68 mln  

10. İspanya / ესპანეთი - $4.96 mln  

https://www.facebook.com/CityHallofTbilisi/videos/711682976824838
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Yenilikçi ve Teknoloji Ajansının Ödül Töreni 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს დაჯილდოვება 

Bu hafta İnovasyon ve Teknoloji Ajansı Kobuleti'de yarışmanın ödül töreni düzenledi. Sekizinci kez 

düzenlenen yarışmada kazananlara 150 000 GEL ortak finansman hibesi verildi. Finale kalan 51 

girişimden çeşitli iş sektörlerini kapsayan 20 kazanan belirlendi. 

Ödül törenine katılan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili, kazanan 

girişimlere başarılarından dolayı tebrik etti. Törende yaptığı konuşmada Bakan, ülke ekonomisinin 

teknoloji ve yenilikçiye odaklanmış ve bir öncelik olduğu söyledi. 

 

მიმდინარე კვირას ქობულეთში ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ კონკურსის 

დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. კონკურსი უკვე მერვედ ჩატარდა, სადაც 

გამარჯვებულებს 150 000 ლარიანი თანადაფინანსების გრანტები გადაეცათ. ფინალურ ეტაპზე 

გადასული 51 სტარტაპიდან 20 გამარჯვებული გამოვლინდა, რომლებიც სხვადასხვა ბიზნეს 

სექტორს მოიცავენ.  

დაჯილდოების ცერემონიაზე დამსწრე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, 

ლევან დავითაშვილმა გამარჯვებულ სტარტაპერებს წარმატება მიულოცა. ცერემონიაზე 

მინისტრმა განაცხადა, რომ ქვეყნის ეკონომიკისთვის პრიორიტეტულია აქცენტის გაკეთება 

ტექნოლოგიებზე, ინოვაციებზე და საგრანტო პროექტები, სხვადასხვა დაფინანსების თუ 

თანადაფინანსების ინსტრუმენტები სწორედ ასეთი ეკოსისტემის წახალისებას უწყობს ხელს.  
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Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

 

 

GEL/USD – 2.9358        TRY/GEL – 0.1697    EUR/GEL – 3.0524      GBP/GEL – 3.5635 

    

 

 

USD/GEL                                                                            USD/TR 

 10 - 17  Haziran  2022                                                       10 - 17  Haziran  2022 

 

 

 

 

 TRY/GEL                                                                             BTC – 21 073. 68                                                          

  10 - 17  Haziran  2022                                                         10 - 17  Haziran  2022                                                                                                                                                                                          
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