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Kanun Değişikliği 

საკანონმდებლო ცვლილება 

1 Haziran’dan itibaren “Tüketici Hakları Koruma” kanunu yürürlüğe girdi. Kanun, tüketici ile tedarikçi 

arasındaki ilişkiyi düzenliyor. Kanunun yerine getirebilmesi için Rekabet kurumu, 1 Kasım'dan 

itibaren süreçlere dahil olacak. Ajans, bireylerden gelen başvuruların incelemeye Kasım ayından 

başlayacak.  

Bunun için Ulusal Rekabet Kurumu'nda ilgili departman oluşturulacaktır. Kanunla tanımlanan temel 

haklar ve çeşitli operasyonel konuları tartışmak üzere İş sektörü ve tüketicilerle toplantılar, Eylül 

ayından itibaren aktif bir şekilde başlayacak. 

Bahsi geçen kanun altta mevcut bağlantı linkten indirebilirsiniz: 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5420598?publication=0 

 

1 ივნისიდან ძალაში შევიდა კანონი „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“. კანონი 

მომხმარებელსა და საქონლის მიმწოდებელს შორის ურთიერთობას არეგულირებს. კანონის 

აღსრულების ნაწილში კონკურენციის სააგენტო 1 ნოემბრიდან ჩაერთვება. სააგენტო 

ფიზიკურ პირთა განაცხადების განხილვას ნოემბრიდან დაიწყებს. 

აღნიშნულისთვის კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოში შესაბამისი დეპარტამენტის 

ფორმირება მოხდება. სექტემბრიდან, კანონით განსაზღვრული ძირითადი უფლებების და 

სხვადასხვა საოპერაციო საკითხების განსახილველად, ბიზნეს სექტორთან და 

მომხმარებელთან აქტიური შეხვედრები დაიწყება. 

აღნიშნული კანონი ზემოთ მოცემულ ბმულზე შეგიძლიათ იხილოთ. 

 

 

 
Nüfus / მოსახლეობა 

3 688.6 

 
GSYİH ($) / მშპ ($) 

5015.3 

 
GSYH (büyüme) /მშპ 

10.4% 

 

 
İşsizlik / უმუშევრობა 

20.6 % 

 
Enflasyon / ინფლაცია 

13.3 % 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5420598?publication=0
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Ermenistan Cumhurbaşkanın Gürcistan Ziyareti 

სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში 

Gürcistan Başbakanı İrakli Gharibaşvili, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khaçaturiani ağırladı. 

Başbakanlıkta yapılan toplantıya, Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Robert 

Khaçaturian, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Paruir Hovhannisyan, Gürcistan’da 

Ermenistan Cumhuriyetinin Özel ve Tam Yetkili Büyükelçisi Ruben Sadoyan ve Ermenistan 

Cumhurbaşkanı Danışmanı Tatevik Karapetyan katıldı. 

Gürcistan tarafından, toplantıya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı 

Levan Davitashvili, Hükümet İdaresi Başkanı Revaz Javelidze, Dışişleri Bakanı’nın Birinci Yardımcısı 

Lasha Darsalia ve Gürcistan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Geçici Temsilcisi İrakli Kvantchakhadze 

katıldılar.  

Toplantıda Gürcistan ve Ermenistan arasında ikili işbirliği ve komşuluk ilişkileri ele alındı.  Toplantıda 

dünyadaki ve bölgedeki güvenlik sorunlarına da yer verildi. Ayrıca, ülkeler arasında enerji, ulaşım 

iletişimi ve Karadeniz güvenliği hakkında da bahsedildi. Ticaret alanındaki işbirliklerine de değindiler. 

2022 yılının ilk çeyreğinde, ticaret cirosunun bir önceki yıla 

göre %12 artışla, 170,49 milyon dolar olduğu kaydedildi. İki 

ülkenin ticaret hacmini artmak için daha fazla fırsata sahip 

olduğu da belirtildi. 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილი 

სომხეთის პრეზიდენტს ვაჰანგ ხაჩატურიანს უმასპინძლა. 

მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრას 

სომხეთის რესპუბლიკის მაღალი ტექნოლოგიების მრეწველობის მინისტრი რობერტ 

ხაჩატურიანი, სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე პარუირ 

ჰოვჰანისიანი, სომხეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში 

რუბენ სადოიანი, სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის მრჩეველი ტატევიკ კარაპეტიანი 

ესწრებოდნენ. 

საქართველოს მხრიდან შეხვედრას ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

მინისტრი ლევან დავითაშვილი, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი რევაზ ჯაველიძე, 

საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ლაშა დარსალია, სომხეთის რესპუბლიკაში 

საქართველოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული ირაკლი კვანჭახაძე დაესწრო. 

მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე სომხეთსა და საქართველოს შორის 

არსებული ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები და კეთილმეზობლური ურთიერთობები 

განიხილეს. შეხვედრაზე განიხილეს მსოფლიოსა და რეგიონში უსაფრთხოების საკითხები. 

სახელისუფლებო პირებმა ისაუბრეს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის განვითარებაზე 

ენერგეტიკის, სატრანსპორტო კომუნიკაციებისა და შავი ზღვის უსაფრთხოების 

მიმართულებით. განიხილეს ვაჭრობის სფეროში არსებული თანამშრომლობა. აღინიშნა, რომ 

2022 წლის პირველ კვარტალში, სავაჭრო ბრუნვამ 170.49 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 

წინა წელთან შედარებით 12%-იანი ზრდაა. აღინიშნა, რომ სომხეთსა და საქართველოს 

სავაჭრო ბრუნვის გაზრდის კიდევ მეტი შესაძლებლობები აქვთ.  
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Manamo Home – Yenilenmiş Mağaza 

Manamo Home-ის განახლებული მაღაზია 

Derneğimizin Üyesi Manamo Home, Vazha Pşavela 15’ndeki yenilenmiş mağada, müşterilerini 

güncellenmiş ortamda ağırlayacak. Yenilenen şubenin açılış törene T.C. Tiflis Büyükelçisi Sn. Fatma 

Ceren Yağzan, Gurtiad Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Osman Turan, Sn. David Narmania ve Şirket 

Kurucusu Sn. Cengiz Mataracı katıldılar. 

Modern iç mekanın yanı sıra müşteriler mağazada var olan rahatlatıcı, alışveriş yaparken mola 

verebilecek, kahve içebilecek ve enerjilerini geri kazanabilecek bir alan – Manamo Cafe bulacaklar. 

İlgilenenler istedikleri zaman istedikleri tekstil ürünlerini veya diğer aksesuarları "Manamo" web sitesi 

www.manamohome.com üzerinden satın alabilirler. 

GÜRTİAD adına, Manamo Home’a bu başarıdan dolayı tebrik ederiz! 

ასოციაციის წევრი კომპანია  Manamo Home მომხმარებელს, ვაჟა-ფშაველას 15 ნომერში 

მდებარე მაღაზიაში, განახლებული გარემოთი უმასპინძლებს. განახლებული ფილიალი 

თურქეთის რესპუბლიკის ელჩმა ქ-ნ ფატმა ჯერენ იაგზანმა,  გურთიადის თავმჯდომარე ბ-ნ 

ოსმან თურანმა, ბ-ნ დავით ნარმანიამ და კომპანიის დამფუძნებელმა ჯენგიზ მათარაჯიმ 

საზეიმოდ გახსნეს.  

თანამედროვე ინტერიერის გარდა, მომხმარებლებს მაღაზიასთან თანაარსებული 

განსატვირთი სივრცე - მანამო კაფე დახვდებათ, სადაც შოპინგის დროს მომხმარებლებს 

შესვენება, ყავის დალევა და ენერგიების აღდგენა შეეძლებათ. სასურველი ტექსტილისა თუ 

სხვა აქსესუარების შეძენა დაინტერესებულ პირებს ნებისმიერ დროს „მანამოს“ ვებგვერდის 

www.manamohome.com საშუალებითაც შეეძლებათ.   

გურთიადის სახელით ვულოცავთ Manamo Home-ს ამ წარმატებას! 

http://www.manamohome.com/
http://www.manamohome.com/
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BEKO’nun Virtual Mağazası 

ბეკოს ვირტუალური მაღაზიები 

Üyemiz BEKO virtual mağaza (metaverse) alanında gelişmeye ve yeni mağazalar açmaya devam ediyor. 

Gürcistan’da ilk olarak BEKO East Point AVM mağazasının virtual versiyonunu açmıştı. Bugün itibari 

ile BEKO Saburtalo City Mall AVM mağazasının virtual versiyonunu açtı. 

Aşağıdaki bağlantı linkinden BEKO’nun tamamen dijitalleştirilmiş şubesini görebilirsiniz. Ürünlere her 

taraftan göz atıp, teknik özelliklerini de detaylı bir şekilde öğrenebilir ve satın alabilirsiniz.  

Ayrıca BEKO Kripto para ile online mağazasından (www.technoshop.ge) alışveriş yapma imkânı da 

sunmaya başladı. 

GÜRTİAD adına Beko'yu bu başarıdan dolayı tebrik ederiz! 

https://my.matterport.com/show/?m=8KMz6s2ELzm  

 

ასოციაციის წევრი კომპანია ბეკო ვირტუალურ სივრცეში განვითარებას და ახალი მაღაზიების 

გახსნას განაგრძობს. საქართველოში პირველად ბეკომ გახსნა ვირტუალური მაღაზია სავაჭრო 

ცენტრ ისთ ფოინთში. ახლა უკვე ბეკოს საბურთალოს სითი მოლის ფილიალს შეგიძლიათ 

ესტუმროთ ვირტუალურად. 

გადადით ბმულზე და იმოგზაურეთ სრულად გაციფრულებულ ფილიალში, სადაც 

შეგიძლიათ დაათვალიეროთ პროდუქცია ნებისმიერი რაკურსით, დეტალურად გაეცნოთ მათ 

ტექნიკურ მახასიათებლებს და ასევე შეისყიდოთ ისინი. 

ამასთან ერთად ბეკო უკვე კრიპტო ვალუტით იძლევა შესყიდვების განხორციელების 

შესაძლებლობას საკუთარი ონლაინ მაღაზიიდან (www.technoshop.ge). 

გურთიადის სახელით ვულოცავთ ბეკოს ამ წარმატებას! 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.technoshop.ge%2F%3Ffbclid%3DIwAR3y3dekXJk8xSUQ3NXqwJmhCcbVTrseR9-F38MsNIVTQdBTtTzWZYrG2fU&h=AT103z1sMzDawJMJ7k5zopYHmqlOeCyWHfL9wqXu23XZjJItjyZUdXgu-PLaCe8W2jKW7r63ngn1c943QfJftMdPV0Rl-1FfEF8GnV8yoRjd5bAqMpFfF04GURnQgdTOuC74&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ehyV45XbqohZvvDVSkfX_2jc1jKkTRKvlGEC2uSJGb8GG7gouBOCYw_T8qwl_m4PB5YXhIM2wLZy0sQQGMAlQmeyC1ZBet5jehj30WN0nHtKjo-44SSks3VfKGPIL-OwHGyptc-TJH2hcnOM5OMs3xf-dwc5w_WGZo4ENSowrvrI9G-3eSCHFsk1-hIjLOLKHlCX0xsJuKVi7CG3cStVkjqVjKv1HPWQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmy.matterport.com%2Fshow%2F%3Fm%3D8KMz6s2ELzm%26fbclid%3DIwAR0Rj2DWVqESmLn4sUJc2Wm1NBAqr_A-SGNGTO3hBjezvzQiTLdkZzy1b-0&h=AT28imPA8FZUAmfosgpuO-Y6vhGR5IjE7ONHRZbpzWOwx5VIAoCK2ImF5Woq6ReiVY2oLpW52MK_nJ82mUKk9TPm5L46SMBrabpR-7OwpQWvLz8VcmS9nOAimGKJ-X3Zoe8V&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ehyV45XbqohZvvDVSkfX_2jc1jKkTRKvlGEC2uSJGb8GG7gouBOCYw_T8qwl_m4PB5YXhIM2wLZy0sQQGMAlQmeyC1ZBet5jehj30WN0nHtKjo-44SSks3VfKGPIL-OwHGyptc-TJH2hcnOM5OMs3xf-dwc5w_WGZo4ENSowrvrI9G-3eSCHFsk1-hIjLOLKHlCX0xsJuKVi7CG3cStVkjqVjKv1HPWQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.technoshop.ge%2F%3Ffbclid%3DIwAR0OMFeAURSP66KAFcUB1gpUB1AX6-Pphvy7OVbGECyZqzBwRIiPhGXjvjk&h=AT103z1sMzDawJMJ7k5zopYHmqlOeCyWHfL9wqXu23XZjJItjyZUdXgu-PLaCe8W2jKW7r63ngn1c943QfJftMdPV0Rl-1FfEF8GnV8yoRjd5bAqMpFfF04GURnQgdTOuC74&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ehyV45XbqohZvvDVSkfX_2jc1jKkTRKvlGEC2uSJGb8GG7gouBOCYw_T8qwl_m4PB5YXhIM2wLZy0sQQGMAlQmeyC1ZBet5jehj30WN0nHtKjo-44SSks3VfKGPIL-OwHGyptc-TJH2hcnOM5OMs3xf-dwc5w_WGZo4ENSowrvrI9G-3eSCHFsk1-hIjLOLKHlCX0xsJuKVi7CG3cStVkjqVjKv1HPWQ
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Gürcistan’da Mobil İletişim Pazarı 

მობილური კომუნიკაციის ბაზარი საქართველოში 

Gürcistan İletişim Komisyonu'nun 2021 raporuna göre, Gürcistan'da telekomünikasyon alanında 100 

milyon cirosunu aşan üç lider şirket var: MagtiCom, Vion ve Silknet. Şirketlerin elde ettikleri toplam 

gelir, sektörün toplam gelirinin %84'ü oldu. 2021'de pazarın geliri 1,267 milyon GEL oldu. 2020 yılına 

göre artış 114 milyon GEL oldu. 

2021 sonunda mobil abonelerin sayısı 5,5 milyon oldu. Bu, bir kişinin birden daha fazla cep telefon 

numarasına sahip olduğunu gösterir. MagtiCom, aboneler ve gelirlere göre pazar lideridir. 2021'de 

mobil operatörler bireysel satışlardan 555 milyon GEL gelir elde etti. Bundan MagtiCom %47, Silknet 

%35 ve Vion Georgia %18 payına sahip. İletişim Komisyonu, mobil internet kullanıcılarının sayısının 

hızla arttığını belirtiyor. 

კომუნიკაციების კომისიის 2021 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველოში, ტელე 

კომუნიკაციების დარგში 100 მლნ-ზე მეტი შემოსავლით სამი კომპანია ლიდერობს, ესენია: 

"მაგთიკომი", "ვიონი" და "სილქნეტი". მათ მიერ მიღებულმა ჯამურმა შემოსავალმა დარგის 

მთლიანი შემოსავლის 84% შეადგინა. 2021 წელს ბაზრის შემოსავალი 1,267 მლნ ლარი იყო. 

2020 წელთან შედარებით ზრდა 114 მილიონი ლარი შეადგინა. 

მობილური აბონენტების რაოდენობა 2021 წლის ბოლოსთვის 5.5 მლნ იყო. ეს მიუთითებს 

იმაზე, რომ ერთ მომხმარებელს ერთზე მეტი მობილური ნომერი აქვს. აბონენტებისა და 

შემოსავლების მიხედვით ბაზარზე "მაგთიკომი" ლიდერობს. 2021 წელს მობილურმა 

ოპერატორებმა 555 მილიონი ლარის საცალო შემოსავლი მიიღეს - აქედან “მაგთიკომის” 

საბაზრო წილი 47% იყო, “სილქნეტის” - 35%, “ვიონი საქართველოსი” კი 18%. კომუნიკაციების 

კომისია აღნიშნავს, რომ სწრაფი ზრდის ტემპით ხასიათდება მობილური ინტერნეტის 

მომხმარებლების რაოდენობაც.  
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Gürcistan İç Hat Uçuşları 

შიდა ფრენები საქართველოში 

Devletle anlaşmalı olarak iç hat uçuşları gerçekleştiren „AK-Air Gürcistan” şirketi İç hat uçuşlarına 

yönelik artan talep hakkında konuşuyor. Şirketin belirttiği gibi arz talebi karşılamıyor ve bu nedenle 

havalimanlarının birleşmesi ile uçuş sıklığının artırılmasına yönelik müzakereler şimdiden başlandı. 

2019 yılına kıyaslayarak, ilk çeyrek verilerine göre Mestia'da yolcu akışı 

%13 arttı, Ambrolauri %43 ile daha fazla yolcuya hizmet etti, Natakhtari 

Havalimanı ise %17 ile daha fazla yolcu tarafından kullanıldı. Şirket 

temsilcilerine göre, iç hat uçuşlarında yabancılar ağırlıkta.  

კომპანია "აკ-ეარ ჯორჯია" რომელიც სახელმწიფოსთან 

დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ქვეყანაში შიდა 

ფრენებს ახორციელებს, შიდა ფრენებზე არსებულ მზარდ მოთხოვნაზე საუბრობს. მათი 

განმარტებით მიწოდება მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს და ამის გამო აეროპორტების 

გაერთიანებასთან ფრენების სიხშირეების გაზრდაზე მსჯელობა უკვე დაწყებულია.  

2019 წელთან შედარებით, I კვარტალის მონაცემებით მესტიაში მგზავრთა ნაკადი 13%-ით 

არის გაზრდილი, ამბროლაური 43%-ით მეტ მგზავრს მოემსახურა, ხოლო ნატახტარის 

აეროპორტით, 17%-ით მეტმა მგზავრმა ისარგებლა. კომპანიის წარმომადგენლების 

განცხადებით შიდა ფრენებში დომინანტურ ადგილს უცხოელების სეგმენტი იკავებს. 

Resmi Kur Göstergeleri / ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

GEL/USD – 3.0076        TRY/GEL – 0.1826    EUR/GEL – 3.2163      GBP/GEL – 3.7748 

   USD/GEL                                                                            USD/TR 

  28 - 03  Haziran  2022                                                        28 - 03  Haziran  2022 

 TRY/GEL                                                                             BTC – 30 362. 92                                                          

 28 - 03  Haziran  2022                                                         28 - 03  Haziran  2022                                                                                                                                                                                          
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