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Türkiye’de Yusufeli Barajı Açıldı 

თურქეთში  „იუსუფელის“ უდიდესი წყალსაცავი გაიხსნა 

Türkiye’de, Artvin bölgesinde, çoruh nehri üzerinde inşa edilmiş Yusufeli barajında bugünden itibaren 

su birikmeye başladı. 100 katlı bir bina yüksekliğinde (275 Metre) olan barajın kapasitesi 2 milyar 130 

milyon metreküptür. Baraj Türkiye’nin en büyük barajıdır, dünya çapında ise beşinci sırada yer 

almaktadır.  

Baraj ile HES’in açılış törenine Türkiye Cumhurbaşkanı, Sn. Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Sn. Recep 

Tayyip Erdoğana göre, projenin gerçekleşebilmesi için Yusufeli’de ikamet edenler kendi evlerine, 

işlerine ve geçmişine hayır demek zorunda 

kaldılar. Türkiye Cumhurbaşkanına göre, 

yeni Yusufeli 2698 ikametgahı, iş yerleri ve 

altyapısı ile eskisine göre daha  büyüktür. 

თურქეთში, ართვინის პროვინციაში, 

მდინარე ჭოროხზე მდებარე, 

„იუსუფელის“ წყალსაცავში დღეიდან 

წყლის დაგროვება დაიწყო. წყალსაცავს, 

რომლის კაშხლის სიმაღლე 100-

სართულიანი ცათამბჯენის ტოლია (275 მეტრი), 2 მილიარდ 130 მილიონ კუბური მეტრი წლის 

დატევა შეუძლია. წყალსაცავი თურქეთში სიდიდით პირველია, ხოლო მსოფლიოში მეხუთე. 

ხელოვნური წყალსაცავისა და ჰიდროელექტროსადგურის გახსნის ღონისძიებაში თურქეთის 

პრეზიდენტმა მიიღო მონაწილობა. რეჯეფ თაიფ ერდოღანის თქმით, იუსუფელის 

მცხოვრებლებმა უარი თქვეს თავიანთ სახლებზე, სამსახურზე და წარსულზე, რათა ამ პროექტის 

განხორციელება შესაძლებელი გამხდარიყო. თურქეთის ლიდერის განცხადებით, ახალი 

იუსუფელი 2698 საცხოვრებელი სახლით, სამუშაო ადგილებით, ახალაშენებული 

ინფრასტრუქტურით, უფრო დიდია, ვიდრე ძველი. 

 

 

 

 
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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Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Gürcistan’ın Turizm Sektörü Temsilcileri İle Görüştü 

ეკონომიკის მინისტრი საქართველოს ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა 

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sn. 

Levan Davitashvili turizm sektörü temsilcileri 

ile görüştü, görüşmede ITB Berlin Almanya 

Turizm Fuarı’nın konsepti sunuldu.  

Başbakan Yardımcısına göre, Gürcistan için ITB 

Berlin 2023 Fuarı’na ev sahipliği yapmak, büyük 

bir onur ve sorumluluktur.  

Başbakan Yardımcısı, ülkemizin dünyanın en 

büyük Turizm Fuarına ev sahipliği yapmasını 

uluslararası ölçekte unutulmaz kılmak için, Gürcistan’ın en iyi bir şekilde gösterilmesi için, 

Gürcistan’ın türizm sektörü temsilcilerini işbirliği yapmaya çağırdı.  

Aynı görüşmede misafir ağırlama konsepti üzerine çekilmiş „Misafir“ adlı turizm videosunun sunumu 

da yapıldı. Belirtilmiş video ITB Berlin platformunda kullanılacaktır.  

 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ლევან დავითაშვილი ტურიზმის სექტორის 

წარმომადგენლებს შეხვდა, სადაც მათ წარედგინათ ITB Berlin 2023-ის კონცეფცია.  

ვიცე-პრემიერის განცხადებით, საქართველოსთვის უდიდესი პატივი და პასუხისმგებლობაა იყოს 

ITB Berlin 2023-ის მასპინძელი ქვეყანა. 

ვიცე-პრემიერმა  მოუწოდა საქართველოს ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს 

თანამშრომლობისთვის, რათა საქართველო წარმოჩინდეს საუკეთესოდ და ჩვენი ქვეყნის 

მასპინძლობა მსოფლიოს ყველაზე მსხვილ ტურისტულ გამოფენაზე იქცეს დასამახსოვრებელ 

მოვლენად, საერთაშორისო მასშტაბით. 

ამავე შეხვედრაზე შედგა ტურიზმის ახალი ვიდეორგოლის პრეზენტაცია, რომელიც სტუმარ-

მასპინძლობის კონცეფციით მომზადდა სახელწოდებით - სტუმარი. აღნიშნული ვიდეორგოლი 

გამოყენებული იქნება ITB Berlin-ის პლატფორმაზე. 
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Türk-Alman Hava Şirketi SunExpress Gürcistan’da Faaliyete Geçer 

საქართველოში ოპერირებას თურქულ-გერმანული ავიაკომპანია SunExpress იწყებს 

 Gürcistan’da 2023 yılın Haziran ayından itibaren Türk-

Alman havayolu şirketi SunExpress faaliyete geçer.  

Havayolu şirketi Türkiye’nin üç şehri-Ankara, Antalya ve 

İzmir’den Tiflis Uluslararası Havalimanı’na uçuşları 

gerçekleştirecek.  

Gürcistan Havalimanları Sendikası havayolu şirketi ile 

müzakerelerin son turunu başarıyla tamamladı.  

Müzakerelerin temel aşaması havacılık fonu ROUTES 

WORLD 2022 çerçevesinde düzenlendi.  

Havayolu şirketi ilk aşamada haftada bir kez Türkiye ile 

Gürcistan’ın başkentleri arasında, dört kez olmak üzere ise 

Antalya ve İzmir’den Tiflis’e düzenli direkt uçuşları gerçekleştirecek.  

SunExpress 33 yıl önce Antalya’da kurulmuş bir havayolu şirketi ve İzmir ile Antalya’nın temel hava 

taşıyıcısıdır. Şirket, 2001 yılında kullanıcıya Türkiye-Almanya düzenli direkt uçuşları sunan ilk özel 

havayolu şirketi oldu. 

 

2023 წლის ივნისიდან საქართველოში ოპერირებას თურქულ-გერმანული ავიაკომპანია 

SunExpress იწყებს. 

ავიაკომპანია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ერთდროულად თურქეთის სამი 

ქალაქიდან: ანკარადან, ანტალიიდან და იზმირიდან განახორციელებს რეისებს.  

საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ ავიაკომპანიასთან მოლაპარაკებების საბოლოო 

რაუნდი წარმატებით დაასრულა, რომლის ძირითადი ეტაპი საავიაციო ფორუმ ROUTES 

WORLD 2022-ის ფარგლებში გაიმართა. 

პირველ ეტაპზე ავიაკომპანია კვირაში 5 რეისს განახორციელებს - 1 სიხშირით თურქეთისა და 

საქართველოს დედაქალაქებს შორის, 2-2 სიხშირით კი თბილისში ანტალიიდან და იზმირიდან 

შეასრულებს პირდაპირ რეგულარულ ფრენებს.  

SunExpress 33 წლის წინ ანტალიაში დაფუძნებული ავიაკომპანიაა და იზმირისა და ანტალიის 

ძირითად ავიაგადამზიდავს წარმოადგენს. ის გახდა პირველი კერძო ავიაკომპანია, რომელმაც 

2001 წელს მომხმარებლებს თურქეთსა და გერმანიას შორის პირდაპირი რეგულარული 

ფრენები შესთავაზა.  
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Gürcistan’ın Dış Ticareti Ocak- Ekim 2022 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წლის იანვარი-ოქტომბერი 

Ocak- Ekim 2022’de aylarında Gürcistan'ın dış ticaret cirosu 15 228.4 milyon ABD doları teşkil etmiştir 

ve bu rakam bir önceki yılın aynı verilerine kıyasla %33.5 daha fazladır. İhracat 4 546.0 milyon ABD 

doları (Büyüme %34.0), ithalat ise- 10 682.4 milyon ABD doları (Büyüme %33.3) olmuştur. 2022 yılın 

Ocak-Ekim aylarında negatif ticaret bilançosu 6 136.4 milyon ABD Dolara ulaşarak dış ticaret 

cirosunun %40.3’ünü teşkil etmiştir. 

2022 წლის იანვარ-ოქტომბერში  საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 15 

228.4 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 33.5 

პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 4 546.0 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (34%-ით გაიზარდა), 

ხოლო იმპორტი 10 682.4 მლნ. აშშ დოლარს (33.3%-ით გაიზარდა).  საქართველოს 

უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა, 2022 წლის იანვარ-ოქტომბერში, 6 136.4 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.3 პროცენტია. 

Ocak- Ekim 2022’de aylarında Gürcistan'ın toplam dış ticaret cirosunda en büyük on ortağın payı 

%69.1’i olarak teşkil etmiştir. En büyük ticaret ortakları aşağıdaki gibidir: Türkiye (2 295.6 mln. ABD 

Doları), Rusya (1 946.3 mln. ABD Doları) ve Çin (1 528.4 mln ABD Doları). 

2022 წლის იანვარ-ოქტომბერში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა 

საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 69.1 პროცენტი შეადგინა. ქვეყნის 

უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან: არიან: თურქეთი (2 295.6 მლნ. აშშ დოლარი), 

რუსეთი (1 946.3 მლნ. აშშ დოლარი) და ჩინეთი (1 528.4 მლნ. აშშ დოლარი) 

Ocak- Ekim 2022’de aylarında Gürcistan'ın toplam ithalatında en büyük on ticaret ortağının payı 

%67.4’ü olarak teşkil etmiştir. En büyük ticaret ortakların listesini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz: 
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2022 წლის იანვარ-ოქტომბერში ათი უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა 

საქართველოს მთლიან იმპორტში 67.4 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო ათეული 

შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: 

Ocak- Ekim 2022’de aylarında Gürcistan'ın toplam ihracatında en büyük on ticaret ortağının payı 

%78.9’u olarak teşkil etmiştir. En büyük ticaret ortakların listesini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz: 

2022 წლის იანვარ-ოქტომბერში ათი უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნის წილმა საქართველოს 

მთლიან ექსპორტში 78.9 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო ათეული შემდეგნაირად 

ჩამოყალიბდა: 

Türkiye / თურქეთი $ 1 916 409.5 

Rusya / რუსეთი $ 1 415 967.0 

Çin / ჩინეთი $ 920 961.1 

ABD / აშშ $ 725 279.5 

Azerbaycan/აზერბაიჯანი $ 515 693.3 

Almanya / გერმანია     $ 505 756.2 

Ermenistan / სომხეთი $ 499 853.8 

Romanya/რუმინეთი $ 247 840.2 

Japonya/იაპონია $ 228 323.8 

İtalya/იტალია $  219 026.5 

         Diğer / სხვა $ 3 487 266.8 

Çin / ჩინეთი $ 607 464.7 

Azerbaycan/აზერბაიჯანი $ 541 740.8 

Rusya / რუსეთი $ 530 304.8 

Ermenistan / სომხეთი $ 421 529.6 

Türkiye / თურქეთი  $ 379 176.9 

Bulgaristan / ბულგარეთი $  346 874.0 

ABD / აშშ $ 258 756.0 

Ukrayna / უკრაინა $ 212 657.7 
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Yerel İhracat (Yeniden İhracat Hariç) 2022 Ocak-Ekim 

ადგილობრივი ექსპორტი (რეექსპორტის გარეშე) 2022 წლის იანვარი-ოქტომბერი 

Ocak- Ekim 2022’de aylarında Gürcistan'dan yapılan mal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre   

%34 oranında daha düşük olan 4 546.0 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. 

Yeniden ihracat hariç ihracat, toplam ihracatın %68,3'ünü oluşturmaktadır. Bu rakam bir önceki yıla 

göre %24,9 oranında artarak 3 104.4 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. 

Ocak- Ekim 2022’de aylarında Gürcistan'ın toplam yurt içi ihracatında en büyük on ülkenin payı 

%80,5’i olarak gerçekleşti. En büyük ihracat ortakları Çin (571.9 milyon ABD Doları), Rusya (445.5 

milyon ABD Doları) ve Türkiye (349.3 milyon ABD Doları). 

2022 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის 

მოცულობამ 4 546.0 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 34.0%-ით მეტია  გასული წლის შესაბამის 

მაჩვენებელზე.  

ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე, მთლიანი ექსპორტის 68.3%-ს შეადგენს. აღნიშნული 

მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით 24.9%-ით გაიზარდა და 3 104.4 მლნ. აშშ დოლარს 

გაუტოლდა.  

2022 წლის იანვარ-ოქტომბერში ათი უმსხვილესი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან 

ადგილობრივ ექსპორტში 80.5% შეადგინა. ამ მხრივ, უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორებია: 

ჩინეთი (571.9 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (445.5 მლნ. აშშ დოლარი)და თურქეთი (349.3 მლნ. 

აშშ დოლარი). 

Kazakistan/ყაზახეთი $170 555.6 

Peru / პერუ $ 118 025.3 

         Diğer / სხვა $ 958 914.0 
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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Nakliyatı %26,2 

Oranında Arttı 

ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზით გადაზიდვები 

26,2%-ით გაიზარდა 

 

 

 

 

Rusya’dan Petrol ve Petrol Ürünlerinin 

İthalatı Dört Kat Arttı 

რუსეთიდან ნავთობისა და 

ნავთობპროდუქტების იმპორტი 4-ჯერ 

გაიზარდა 
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Gürcistan’dan Rusya’ya ve Türkiye’ye Yeniden 

İhracatı İki Kat, Ermenistan’a İse Üç Kat Arttı 

საქართველოდან რუსეთსა და თურქეთში 

რეექსპორტი გაორმაგდა, სომხეთში კი 

გასამმაგდა 

 

 

 
 

 

 

Köpekleri Köpek Tasması veya Ağızlık Takmadan 

Gezdirenlere 20 Larilik Para Cezası Kesilecek 

ძაღლის საბმელის ან ალიკაპის გარეშე 

სეირნობა 20 ლარით ისჯება 

 

 

 

„Roshen“ Üretiminde Gürcü Fındığını 

Kullanmayı Planlıyor 

„როშენი“ წარმოებაში ქართული თხილი 

გამოიყენებას გეგმავს 
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Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

 

  

 

GEL/USD – 2.7117        TRY/GEL – 0.1456   EUR/GEL – 2.8218      GBP/GEL – 3.2866 

 

 

 

 

 

 

USD/GEL                                                                          USD/TR 

18 - 25  Kasım 2022                                                         18 - 25  Kasım 2022 

      

 

 

 

 

 

 

TRY/GEL                                                                              BTC – 16. 461. 95                                                  

 18 - 25  Kasım 2022                                                             18 - 25  Kasım 2022                                                                                                                                                                                          

  


