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Birleşmiş Milletlerin 27. İklim Değişikliği Konferansı 

გაეროს კლიმატის ცვლილების 27-ე კონფერენცია 

Gürcistan Başbakanı İrakli Gharibashvili Mısır Arap Cumhuriyetinde, Sharm El-Sheikh’de 

gerçekleştirilmiş Birleşmiş Milletlerinin 27. İklim Değişikliği Konferansa katıldı.  

Hükümet Başkanı Mısır Arap Cumhuriyetini heyet ile birlikte ziyaret etmiştir. Heyet üyeler arasında 

Dışişleri Bakanı İlia Darchiashvili ve Hükümet İdari Başkanı Revaz Javelidze vardı.  

Konferans çerçevesinde „Enerji Geleceğine Yatırım “ isim altında bir panel düzenlendi. Hükümet 

Başkanı paneldeki katılımcılara hitap edip sürdürülebilir enerji kaynakların geliştirmesinin önemden 

bahsetti.  

İrakli Gharibashvili’nin belirttiği gibi mevcut zorlukların üstesinden gelinmesi için alternatif, temiz, 

ulaşılabilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması 

önemli. İrakli Gharibashvili’nin dediğine göre ülkelerin 

işbirliğiyle tarihi adımların atılması, enerji geleceğinin sağlanması 

ve küresel iklim değişikliğinde olumlu, uzun vadeli etkinin 

yaratılması mümkündür.  

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 

გაეროს კლიმატის ცვლილების 27-ე კონფერენციის 

მსოფლიო ლიდერთა სამიტში მიიღო მონაწილეობა, 

რომელიც ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში, შარმ-ელ-შეიხში გაიმართა. 

მთავრობის მეთაური ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში დელეგაციასთან ერთად იმყოფებოდა, 

რომლის შემადგენლობაშიც  საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი და მთავრობის 

ადმინისტრაციის უფროსი რევაზ ჯაველიძე იყვნენ. 

კონფერენციის ფარგლებში მოეწყო დისკუსია სახელწოდებით  “ინვესტირება ენერგეტიკის 

მომავალში”. მთავრობის მეთაურმა დისკუსიის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და მდგრადი 

ენერგიის წყაროების განვითარების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. 

ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია არსებული გამოწვევების დაძლევის 

მიზნით მეტი ინვესტიცია ჩაიდოს ალტერნატიულ, სუფთა, ხელმისაწვდომი და მდგრადი 

ენერგიის წყაროებში. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ქვეყნების ერთობლივი 

ძალისხმევით შესაძლებელია ისტორიული ნაბიჯების გადადგმა, ენერგეტიკული მომავლის 

უზრუნველყოფა და გლობალურ კლიმატის ცვლილებაში დადებითი, გრძელვადიანი 

ეფექტის მოხდენა. 

 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 688.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

5015.3 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

10.4% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

20.6 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

10.6 % 
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Akhalkalaki HES Şelalesi Resmi Olarak Açıldı 

ახალქალაქი ჰესების კასკადი ოფიციალურად გაიხსნა 

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakan Yardımcısı Sn. Romeo Mikautadze Akhalkalaki 

Belediyesinde „Akhalkalaki HES Kaskadı“nın resmi açılış törenine katıldı. 

HES, Kafkas yenilenebilir enerji holding CCEH, LANSVIRKJUN şirketi ve yerel firması HYDRO 

ENERGY tarafından geliştirilmiştir. HES şelalesinde 26 milyon ABD Dolar miktarında yatırımı yapıldı, 

inşaatında ise 100-e kadar yerel çalışan istihdam edildi.  

Akhalkalaki HES 9.1 Megavat kapasitesiyle 2022 yılında 

Gürcistan’da yürürlüğe giren HESler arasında en büyüktür.  

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 

მოადგილემ, რომეო მიქაუტაძემ ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტში „ახალქალაქი ჰესების კასკადის“ 

ოფიციალურ გახსნით ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა. 

ჰესი კავკასიის განახლებადი ენერგიის ჰოლდინგმა CCEH-

მა, კომპანია LANSVIRKJUN-თან და ადგილობრივ 

კომპანია HYDRO ENERGY-სთან ერთად განავითარა. ჰესების კასკადში 26 მლნ აშშ დოლარის 

ინვესტიცია განხორციელდა, ხოლო მშენებლობის პროცესში 100-მდე ადგილობრივი მოსახლე 

იყო დასაქმებული. 

აღსანიშნავია, რომ ახალქალაქის ჰიდროელექტროსადგური 9.1 მეგავატი დადგმული 

სიმძლავრის მიხედვით 2022 წელს საქართველოში ექსპლუატაციაში შესულ ჰესებს შორის 

ყველაზე დიდია. 

2023 Yılından İtibaren İlaçlarda Referans Fiyatı Uygulanacak 

2023 წლიდან წამლებზე რეფერენტული ფასები დაწესდება 

 

Hükümetin kararına göre 2023 yılından itibaren ilaçlarda referans fiyatı uygulanacaktır. Hükümet, 

ilacın maksimum fiyat sınırını belirler ve bu sınırından daha pahalıya satış yasaklanacak. Reformun 

amacı kaliteli ilaçlarına erişimin artırılması, adil fiyatların, rekabetin ve şeffaf farmasötik pazarın 

sağlamasıdır. Ön hesaplara göre, referans fiyat uygulaması 

ilaç fiyatlarını yaklaşık olarak %40 oranında ucuzlaştırır.  

Referans fiyatlar ilk aşamada, kronik hastalıkları tedavisinde 

kullanılan ilaçlara uygulanacaktır ve kademeli olarak diğer 

ilaç grupları da içerecek.  

მთავრობის გადაწყვეტილებით, 2023 წლიდან, 

წამლებზე რეფერენტული ფასები დაწესდება. 

სახელმწიფო მედიკამენტის ფასის იმ მაქსიმალურ 

ზღვარს ადგენს, რომელზე ძვირადაც დაუშვებელი 

იქნება რეალიზაცია. 
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რეფორმის მიზანი ხარისხიანი მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სამართლიანი 

ფასების, კონკურენტული და გამჭვირვალე ფარმაცევტული ბაზრის უზრუნველყოფაა. 

წინასწარი გათვლებით, რეფერენტული ფასების დაწესება, საშუალოდ, 40%-ით გააიაფებს 

წამლების ფასს. 

პირველ ეტაპზე, რეფერენტული ფასები, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო 

პრეპარატებზე დაწესდება, ეტაპობრივად კი ფასების რეგულირების მექანიზმი სხვა ჯგუფის 

მედიკამენტებზეც გავრცელდება. 

  

 

Gürcistan’ı En Çok Ziyaret Eden Ülke Vatandaşlar 

ქვეყანები, საიდანაც საქართველოს ყველაზე მეტი ვიზიტორი ეწვია 

 

Cari yılın Ekim ayında, Gürcistan’ı 498 477 

uluslararası misafir ziyaret etmiştir. Ziyaretlere göre 

ilk 15 ülkenin dağılımı aşağıdaki gibidir: 

მიმდინარე წლის ოქტომბერში, საქართველოში 

498 477 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი 

განხორციელდა. ვიზიტების მიხედვით, ტოპ-15 

ქვეყანა ასე გამოიყურება:  

 

 

1. Rusya / რუსეთი - 109 158 

2. Türkiye / თურქეთი - 81 033 

3. Ermenistan / სომხეთი - 72 877 

4. Gürcistan / საქართველო (mukim olmayan / არარეზიდენტი) - 28 305 

5. İsrail / ისრაელი -  23 761 

6. Ukrayna / უკრაინა -  15 133 

7. Azerbaycan / აზერბაიჯანი - 13 719  

8. Kazakistan / ყაზახეთი -  9 461 

9. Beyaz Rusya / ბელარუსი -  9 066 

10. İran / ირანი - 8 012 

11. Almanya /გერმანია -  5 679 

12. Polonya / პოლონეთი -  5 269 

13. Suudi Arabistan / საუდის ააბეთი - 5 004 

14. Tayland / ტაილანდი - 4 474 

15. Hindistan / ინდოეთი - 4 219  
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 Londra Uluslararası Turistik Sergisi 

ლონდონის საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა 

Gürcistan Ulusal Turizm İdaresi İngiltere’de gerçekleştirilen, Londra Uluslararası Turistik Sergisine 

WTM katıldı. Sergiye her sene farklı farklı ülkelerden 70’ten daha fazla Turizm Bakanı ile turizm 

örgütlerin Müdürleri katılır. Bu sene sergiye Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakan Yardımcısı 

Sn. Mariam Kvrivishvili de katılmaktadır. 

Sergi, dünyanın farklı farklı ülkelerinden gelen misafirperverlik, havacılık, ulaşım, seyahat teknoloji 

ve diğer alanların uzmanlarını ağırlamaktadır. Katılımcılar B2B görüşme formatında iş insanlara 

turistik ürünlerini ve yönlerini tanıtabilirler. Serginin 51 000’den daha fazla ziyaretçisi var.  

Gürcü tarafı dünyanın farklı ülkelerin turistik ve havacılık şirketlerinin, yolculuk platformlarının ve 

iletişim ajanslarının temsilcilerine, Gürcistan’ın turistik potansiyeli, ürünleri, uçuşlar hakkında bilgi ve 

turizmin yenilenmesinin dinamiği tanıttılar. Görüşmelere Gürcistan İngiltere Büyükelçisi Sofio 

Katsarava ve Ulusal Turizm İdaresinin temsilcileri de katılmaktaydılar.  

Sergi çerçevesinde, Easyjet şirketi ile görüşme sırasında Sn. Mariam Kvrivishvili Londra’dan direkt 

uçuşlarının yenilenme fırsatını ele aldı. Görüşmede belirtildiği 

gibi direkt uçuşların yenilenmesi sayesinde ülkeye gelen turist 

sayısı arttıracaktır. 

საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა  ადმინისტრაციამ  

დიდ ბრიტანეთში, ლონდონის საერთაშორისო ტურისტულ 

გამოფენაში WTM მიიღო მონაწილეობა. გამოფენას 

ყოველწლიურად სხვადასხვა ქვეყნის 70-ზე მეტი 

ტურიზმის მინისტრი და ტურიზმის ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი ესწრება. წელს გამოფენაში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

მინისტრის მოადგილე მარიამ ქვრივიშვილიც იმყოფება. 

გამოფენა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სტუმარ-მასპინძლობის, ავიაციის, ტრანსპორტის, 

სამოგზაურო ტექნოლოგიებისა და სხვა სფეროს პროფესიონალებს მასპინძლობს. 

მონაწილეებს საშუალება აქვთ B2B შეხვედრების ფორმატში ბიზნესის წარმომადგენლებს 

გააცნონ ტურისტული პროდუქტები და მიმართულებები. გამოფენას 51 ათასზე მეტი 

ვიზიტორი ჰყავს. 

ქართულმა მხარემ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ტურისტული კომპანიების, 

ავიაკომპანიების, სამოგზაურო პლატფორმებისა და საკომუნიკაციო სააგენტოების 

წარმომადგენლებს, საქართველოს ტურისტული პოტენციალი, პროდუქტები, ავიარეისების 

შესახებ ინფორმაცია და ტურიზმის აღდგენის დინამიკა გააცნო. შეხვედრებს საქართველოს 

ელჩი დიდ ბრიტანეთში სოფიო ქაცარავა და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 

წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ქვრივიშვილმა გამოფენის ფარგლებში კომპანია Easyjet-

თან შეხვედრისას, ლონდონიდან პირდაპირი ავიარეისების აღდგენის შესაძლებლობები 

განიხილა. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ პირდაპირი ავიარესების აღდგენა ხელს შეუწყობს 

ქვეყანაში ტურისტების ნაკადების კიდევ უფრო მატებას. 
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Kazakistan 2023 Yılından İtibaren Bakü-Tiflis-

Ceyhan Petrol Boru Hattı Vesilesiyle 1.5 Ton 

Petrolü Taşıyacak 

ყაზახეთი 2023 წლიდან ბაქო-თბილისი-

ჯეიჰანის მილსადენით 1,5 მილიონ ტონა 

ნავთობს  გაატარებს 

 

 

 

 

Borsada Petrol Fiyatı Düşüyor 

ბირჟაზე ნავთობის ფასი მცირდება 

 
 

  

 

 

S&P Global Ratings – Gürcistan’a Rusların Akışı 

GSYİH’yi ve Dövizi Sağlamlaştırdı  

S&P Global Ratings - რუსების შედინებამ 

საქართველოს მშპ გაზარდა და ვალუტა 

გაამყარა 

 

 

 

 

 

 

 

BasisBank BlueOrchard’dan  

15 Milyon Euro Yatırımı Çekti 

ბაზისბანკმა Blue Orchard-ისგან  

15 მილიონი ევრო მოიზიდა 
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Artmış Talepten Dolayı Black Sea Laurus  

Defne Yaprak Üretimini Arttı 

გაზრდილი მოთხოვნის გამო, Black Sea 

Laurus-მა დაფნის ფოთლის წარმოება 

გაზარდა 

 

 

 

 

Mesleki Eğitim Yüksekokulu “Spektri” Yeni 

Yılından İtibaren  

Seramik Ürün Programını Başlatacak  

კოლეჯი „სპექტრი“ ახალი წლიდან 

კერამიკული ნაკეთობის შემსწავლელ 

პროგრამას იწყებს 

 

 

 

 

 

Twitter Doğrulama İşlevi ve Mavi Onay İmi 

Ücretli Oldu 

Twitter-ის ვერიფიცირების ფუნქცია და 

ლურჯი ნიშანი ფასიანი გახდა 

 

 

 

Avrupa’da Türk Domatesin İhracatı Artıyor 

ევროპაში თურქული პომიდვრის ექსპორტი 

იზრდება 

 

 

 

 



TR/GE                                                                                                                                                                   11  Kasım 2022 

 
 

 

 

Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

  

 

GEL/USD – 2.7261        TRY/GEL – 0.1465   EUR/GEL – 2.7114      GBP/GEL – 3.1028 

 

 

 

 

 

 

USD/GEL                                                                          USD/TR 

 04 - 11  Kasım 2022                                                         04 - 11  Kasım 2022 

      

 

 

 

 

 

 

TRY/GEL                                                                              BTC – 17. 361. 79                                                   

 04 - 11  Kasım 2022                                                             04 - 11  Kasım 2022                                                                                                                                                                                          

  


