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Başbakan  AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varheliy İle Görüştü 

პრემიერ-მინისტრი  ევროკომისარ ოლივერ ვარჰელს შეხვდა 

 

Gürcistan Başbakanı iş ziyareti çerçevesinde AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver 

Varheliy ile görüştü. 

Oliver Varheliy’nin Gürcistan ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilmiş yüzyüze görüşmede 2022 yılın 

ikili ziyaretlerle dolu olduğunu belirtildi, belirtilen ise Avrupa Birliği ile Gürcistan arasında mevcut 

olan siyasi diyalog seviyesinin yüksek olduğunu 

kanıtlamaktadır. 

Başbakan’a göre, hükümet Avrupa Birliğine katılım 

yolunda hızlı ilerlemek için yükümlülüklerini yerine 

getirmeye hazırdır. 

Görüşmede ayrıca bölge ve dünyada mevcut olan 

güvenlik ortamına da değinildi. Gürcistan’ın Avrupa 

Birliği’nin güvenilir bir ortağı ve müttefiki olduğunu 

belirtildi. 

Görüşmede Gürcistan ile Avrupa Birliği işbirliği gündeminin ana hatları ve ortaklık anlaşması 

çerçevesinde yapılan reformları ele alındı. 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი  სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ევროკომისარს ევროპული 

სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ოლივერ ვარჰეის შეხვდა. 

პირისპირ შეხვედრაზე, რომელიც ოლივერ ვარჰეის საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში 

გაიმართა, აღინიშნა, რომ 2022 წელი დატვირთული იყო ორმხრივი ვიზიტებით, რაც კიდევ 

ერთხელ ადასტურებს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის პოლიტიკური დიალოგის 

მაღალ დონეს. 

პრემიერის თქმით, ხელისუფლება მზად არის შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები, რათა 

სწრაფად მიაღწიოს პროგრესს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. 

საუბარი შეეხო აგრეთვე რეგიონსა და მსოფლიოში არსებულ უსაფრთხოების გარემოს. 

აღინიშნა, რო მ საქართველო რეგიონში ევროკავშირის საიმედო პარტნიორი და მოკავშირეა. 

შეხვედრაზე განხილულ იქნა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობის დღის 

წესრიგის ძირითადი მიმართულებები და ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში 

განხორციელებული რეფორმები. 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 688.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

5023.2 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

10.5% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

20.6 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

10.6 % 
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Başbakan Azerbaycan Respublikası Savunma Bakanı İle Görüştü 

პრემიერ-მინისტრი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრს შეხვდა 

 

Gürcistan Başbakanı Sn. İrakli Gharibashvili 

Azerbaycan Respublikası Savunma Bakanı, Sn. 

Zakir Hasanov ile görüştü. 

Taraflar iki ülkenin stratejik ortaklığı ve 

gelecek işbirliği ele aldılar.  

Cari yılın Ekim ayında gerçekleştirilmiş 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 

Gürcistan ziyareti dikkate alındı. 

 Sn. Irakli Gharibashvili tarafından başlatılmış, 

Güney Kafkasya devletleri ile uluslararası 

ortakları da dahil olmak üzere „Güney Kafkasya komşuluğunun barış inisiyatifi“ne dikkat verildi. 

 Hükümet Başkanı Azerbaycan tarafına Gürcistan’in ülkesel bütünlüğü ve egemenliği desteklediği için 

teşekkürlerini sundu.  

Gürcistan ile Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü nedeniyle, 2022 

yılın jübile tarihi olduğunu belirtildi. 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

თავდაცვის მინისტრს, ზაქირ ჰასანოვს შეხვდა. 

მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობა და სამომავლო თანამშრომლობის 

დღის წესრიგი განიხილეს. 

ყურადღება დაეთმო მიმდინარე წლის ოქტომბერში, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის, ილჰამ 

ალიევის ვიზიტს საქართველოში. 

ყურადღება დაეთმო ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ინიცირებულ „სამხრეთ კავკასიაში 

სამეზობლოს მშვიდობიან ინიციატივას", რომელშიც სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოებთან 

ერთად, საერთაშორისო პარტნიორებიც არიან ჩართულები. 

მთავრობის მეთაურმა აზერბაიჯანის მხარეს მადლობა გადაუხადა ქვეყნის ტერიტორიული 

მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერისათვის. 

აღინიშნა, რომ 2022 წელი საიუბილეო თარიღია, ვინაიდან საქართველოსა და აზერბაიჯანს 

შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 30 წელი სრულდება.  
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Levan Davitashvili Gürcistan’in Enerji Sektörü İle Toplantı Düzenledi  

ლევან დავითაშვილმა საქართველოს ენერგეტიკის ბიზნეს სექტორთან შეხვედრა გამართა 

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı 

Sn. Levan Davitashvili Gürcistan İş Derneği tarafından 

düzenlenmiş toplantıda enerji sektöründe faaliyet 

gösteren iş operatörlere yeni yenilenebilir enerji 

destekleme planı tanıttı.  

Toplantı çerçevesinde Bakan Yardımcısı, Sn. Romeo 

Mikautadze destekleme planının şartları, seçim 

kıstasları ve son teslim tarihlerini sundu. Bahsi geçen 

plan vasıtasıyla projelerin kamu ve özel mevzuata 

uygun olarak gerçekleştireceğini belirtilmelidir.  

Toplantıda sektörel departmanlar ve temsilcilerden oluşacak seçim komisyonuna değinildi. Ayrıca 

banka garantisi ve ihaleye katılma koşulları da değerlendirildi.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarının dikkate alınması Gürcistan Başbakanı’nın inisiyatifi olduğunu 

belirtilmelidir.  

Toplantı tartışma ve soru-cevap formatında yürütüldü, ilgili taraflar sunulmuş yeni yenilenebilir enerji 

destekleme planına dair detaylı bilgi aldılar. 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა 

საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე ენერგეტიკის სექტორში 

მოღვაწე ბიზნეს ოპერატორებს განახლებადი ენერგიის მხარდაჭერის ახალი სქემა გააცნო. 

შეხვედრის ფარგლებში მინისტრის მოადგილემ, რომეო მიქაუტაძემ წარადგინა მხარდაჭერის 

სქემის პირობები, შერჩევის კრიტერიუმები და ვადები.  აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული სქემით 

პროექტების შემუშავება განხორციელდება საჯარო და კერძო კანონმდებლობის შესაბამისად.  

შეხვედრაზე საუბარი შეეხო შერჩევის კომისიას, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება 

დარგობრივი უწყებებისა და წარმომადგენლებისგან.  

ასევე შეხვედრის ფარგლებში განხილული იყო 

საბანკო გარანტიები და აუქციონში მონაწილეობის 

წესები და პირობები. 

აღსანიშნავია, რომ განახლებადი ენერგიის 

წყაროებზე ყურადღების გამახვილება საქართველოს 

პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა იყო. 

შეხვედრა წარიმართა დისკუსიისა და კითხვა-

პასუხის რეჟიმში, რომლის ფარგლებში დაინტერესებულმა მხარეებმა დეტალური 

ინფორმაცია მიიღეს განახლებადი ენერგიის წარმოდგენილ ახალ სქემაზე. 
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Başbakan „Nenskra HES“ Yatırımcısı İle Görüştü 

პრემიერ-მინისტრი „ნენსკრა-ჰესის” ინვესტორს შეხვდა 

Başbakan Sn. İrakli Gharibashvili „Nenskra HES“’in yatırımcısı K-Water’in Yönetim Kurulu Başkanı 

Sn. Park Jae-Hyeon ile görüştü.  

Görüşmede cari ve planlanan enerji projelerin gerçekleşmesinden bahsedildi. Görüşme sırasında HES 

inşaatının hızlandırılmasının ve projenin 

zamanında bitirilmesinin önemini belirtildi.  

Sn. İrakli Gharibashvili’ye göre, Gürcistan 

hükümeti yatırımcılara uygun yatırım ortamı 

sunmaktadır. 

Başbakan, ülkenin ulusal çıkarları dikkate 

alınarak, büyük HES’lerin inşaatında devlet 

katılımının önemli olduğunu belirrti.  

„Nenskra-HES“ Svaneti bölgesinde 280 

megavatlık bir HES’in inşaatını öngören en büyük yatırım projelerinden biridir. Projenin yatırım 

hacmi 1 milyar 50 milyon ABD Doları oluşuyor.  

პრემიერმინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი “ნენსკრა ჰესის” ინვესტორი კომპანიის K-Water-ის 

აღმასრულებელ დირექტორს პარკ ჯე-ჰიონს შეხვდა. 

შეხვედრაზე მიმდინარე და დაგეგმილი ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებაზე 

იმსჯელეს. საუბრისას აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვანია, დაჩქარდეს ჰესის მშენებლობა და 

პროექტი დროულად დასრულდეს.  

ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საქართველოს მთავრობა ინვესტორებს ხელსაყრელ 

საინვესტიციო გარემოს სთავაზობს. 

პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ქვეყნის ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით, 

მნიშვნელოვანია დიდი ჰესების მშენებლობაში სახელმწიფოს მონაწილეობა. 

„ნენსკრა-ჰესი“ ერთ-ერთი უმსხვილესი საინვესტიციო პროექტია, რომელიც სვანეთის 

რეგიონში 280 მეგავატი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას 

ითვალისწინებს. პროექტის საინვესტიციო მოცულობა 1 მლრდ 50 მილიონ დოლარს შეადგენს. 
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Borusan Cat’ın 25. Yıldönümü 

ბორუსან კატის 25 წლის იუბილე 

Borusan Cat şirketin 25. yıldönümünü kutladı. 

Etkinlik Borusan Cat’ın merkez ofisinde 

düzenlendi. 

Etkinliğe Katılımcılara şirketin ürünleri, tarihi ve 

gelecek planlarını tanıtıldı.  

Borusan Cat Gürcistan’da „Caterpillar“’ın resmi 

satıcısıdır, kullanıcıya Amerikan marka 

„Caterpillar“’ın yol inşaatı ekipmanları, enerji 

sistemleri ve satış sonrası hizmetlerini Gürcistan’ın 

her yerinde seyyar teknik gruplar aracılığıyla 

sunmaktadır.  

Borusan Cat’ın Müdürü, Sn. Başar Güven’e göre, Gürcistan piyasasında inşaat ve enerji sektörleri en 

aktüeldir.  

Firmanın Tiflis’te iki, Batum’da ise bir şubesi var, şu an için çalışan sayısı 60’ın altında. Firma 2023 

yılında Kutaisi şehrinde de şube açmayı hedeflemektedir.  

ბორუსან კატმა კომპანიის 25 წლის იუბილე აღნიშნა. ღონისძიება  ბორუსან კატის სათავო 

ოფისში გაიმართა.  

დამსწრე საზოგადოებას საშუალება ჰქონდა, გაცნობოდა კომპანიის პროდუქციას, მის 

ისტორიასა და სამომავლო გეგმებს. 

ბორუსან კატი „კატერპილარის“ ოფიციალური დილერია საქართველოში. ის მომხმარებელს 

ამერიკული ბრენდის კატერპილარის საგზაო-სამშენებლო ტექნიკას, ენერგო სისტემებსა და 

გაყიდვების შემდგომ მომსახურებას სთავაზობს მობილური ტექნიკური ჯგუფების 

მეშვეობით, საქართველოს ნებისმიერ 

წერტილში.  

ბორუსან კატის დირექტორის, ბაშარ 

გუვენის განცხადებით საქართველოს 

ბაზარზე განსაკუთრებით აქტუალურია 

სამშენებლო და ენერგო სექტორი. 

კომპანია თბილისში ორი, ხოლო ბათუმში 

ერთი ფილიალით არის წარმოდგენილი და 

ამჟამად 60-მდე დასაქმებულს აერთიანებს. 

2023 წლისთვის კი გაფართოებას გეგმავს 

ქალაქ ქუთაისში. 
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Ekım’de Uluslararası Seyahatten Elde Edilen Gelir – 337,345,577 $ 

შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან ოქტომბერში - 337,345,577 $  

2022 yılın Ekim ayında ülkenin uluslararası seyahatten elde ettiği gelir, pandemi öncesi 2019 

rakamından (337,345,577 USD artış) %126.4 daha yüksek olan 195,063,713 USD olarak gerçekleşti. 

Ocak-Ekim 2022 döneminde turist akımlarındaki artışın bir sonucu olarak Gürcistan uluslararası 

seyahatten (turizm) 2,854,529,093 dolar geliri elde 

etmiştir. Bu 2019 rakamının %100.2’lik bir iyileşmedir.  

2022 წლის ოქტომბრის თვეში, საერთაშორისო 

მოგზაურობიდან ქვეყნის შემოსავალმა 337,345,577 

აშშ დოლარი შეადგინა, რაც პანდემიამდელ 2019 

წლის მაჩვენებელს 126.4%-ით აჭარბებს (ზრდა 

195,063,713 აშშ დოლარი). 

ტურისტული ნაკადების გაზრდის შედეგად, 2022 

წლის იანვარ-ოქტომბრის პერიოდში, 

საერთაშორისო მოგზაურობიდან (ტურიზმიდან) 

საქართველომ 2,854,529,093 აშშ დოლარის 

შემოსავალი მიიღო, რაც 2019 წლის მაჩვენებლის 

100.2%-ით აღდგენაა. 

 

 

 

 

 

 

 

FTX Kripto Para Borsası Resmi Olarak İflas 

Etti 

კრიპტობირჟა FTX ოფიციალურად 

გაკოტრდა 
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Motor Yağı ve Uçak Yakıtı İthalatı Arttı 

საავტომობილო ზეთებისა და 

საავიაციო ნავთის იმპორტი გაიზარდა 

 

 

 

Gürcistan’da Asgari Geçim Sınırı 253.9 Lari’ye 

Kadar Arttı 

საარსებო მინიმუმი საქართველოში 253.9 

ლარამდე გაიზარდა 

 

 

 

Ocak-Ekim Aylarında İhracat %34 İthalat 

İse %33.2 Oranında Arttı 

იანვარ -ოქტომბერში ექსპორტი 34%-

ით, ხოლო იმპორტი 33.2%-ით 

გაიზარდა 

 

 

 

Azerbaycan Gürcistan’a 2 Milyar Metreküp 

Doğalgazı İthal Etti 

აზერბაიჯანმა საქართველოში 2 მილიარდი 

კუბური მეტრი გაზი შემოიტანა 

 

 

https://www.bpn.ge/article/102625-saarsebo-minimumi-sakartveloshi-2539-laramde-gaizarda
https://www.bpn.ge/article/102625-saarsebo-minimumi-sakartveloshi-2539-laramde-gaizarda
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Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

  

 

GEL/USD – 2.7272        TRY/GEL – 0.1465   EUR/GEL – 2.8207      GBP/GEL – 3.2334 

 

 

 

 

 

 

USD/GEL                                                                          USD/TR 

 11 - 18  Kasım 2022                                                         11 - 18  Kasım 2022 
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