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T.C.
HONG KONG BAŞKONSOLOSLUĞU

Ticaret Ataşeliği

Sayı : E-73575194-724.01.01
Konu : Ticari İstihbarat Hk

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Malumları olduğu üzere, ülkemizde yerleşik gerçek/tüzel kişiler, uluslararası ticari
işbirlikleri öncesinde, ilgili dış temsilciliğimize müracaatta bulunarak, işbirliği geliştirmek
istenen firmanın muteberliğine dair görüş talep edebilmektedirler.

Ataşeliğimize intikal eden bu minvaldeki taleplerde, Hong Kong makamlarının
kamuya açık erişime sunduğu bilgiler ( iş/şirket tescili, ortaklık yapısı, Hong Kong’un resmi
niteliği haiz çatı kuruluşu olan Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi’ne üyelik durumu)
muhataplar ile paylaşılmakta, ilaveten, Hong Kong’daki firmanın geçmiş dönemde Türk
firmaları ile ihtilaf durumu ülkemizdeki talep sahibine iletilmektedir.

Ticari istihbarat sorgularında muteber ve kapsayıcı niteliği haiz bilgilerin sağlanması
amacı ile, Hong Kong’un önemli Ticaret Odaları arasında kabul edilen Hong Kong Genel
Ticaret Odası tarafından, 2019 yılından itibaren, Hong Kong’da yerleşik firmalara, bir yıl süre
ile geçerliliği bulunan “İşletme Kimlik Sertifikası” düzenlemeye başlamıştır. Hong Kong’da
yerleşik firmanın talebine bağlı olarak, Ticaret Odası tarafından ücret mukabili düzenlenen bu
belgede, kamuya açık erişim sağlanabilen ve halihazırda Ataşeliğimizce paylaşılmakta olan
bilgilere ilaveten Hong Kong’da yerleşik firmanın çalışan sayısı, kurumsal banka hesabının
bulunup bulunmadığı, aktif lisans durumu gibi bilgilere yer verilebilmektedir.

Ticari işbirlikleri öncesinde, Hong Kong'daki firmalardan anılan belgenin talep
edilmesi, bu gibi bir Belge'nin ibrazı halinde ise Belge üzerindeki karekodun kullanılması
sureti ile Hong Kong Genel Ticaret Odası web portalı (www.chamber.org.hk) üzerinden
gerekli doğrulamanın sağlanması mümkündür.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys adresinden 98200f90-f0d9-43ca-ad5d-2e56510b8dd0 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:31334331020201230112121. Bu kod ile http://evrak.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.31
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Bahse konu hizmete dair bilgiler, 2019 yılında Hong Kong Genel Ticaret Odası ile
yapılan görüşmeler neticesinde ülkemizdeki muhataplar ile paylaşılmış, buna ilaveten,
Ataşeliğimizce firma soruşturmalarına dair hazırlanan yanıtlara, “ daha detayda bilgi talep
edilmesi halinde Hong Kong’da yerleşik firmalardan Hong Kong Genel Ticaret Odası
tarafından sağlanan “İşletme Kimlik Sertifikası” talep edilmesi”ne dair matbu bir
yönlendirme metni eklenmiştir.

Bu defa, Hong Kong Genel Ticaret Odası’nın 2020 yılı Kasım ayında
Başkonsolosluğumuza muhatap mektubunda, bahse konu hizmete dair bilgileri tekraren
paylaşarak, pandemi sonrasındaki dönemde bu gibi hizmetlere olan ihtiyacın artış gösterdiğine
değindiği ve “İşletme Kimlik Sertifikası” hizmetinin ülkemizde duyurulması konusunda
yardım talep ettiği bilgisi edinilmiştir.

Makamlarınca uygun görülmesi halinde, Hong Kong Genel Ticaret Odası tarafından
sağlanan “İşletme Kimlik Sertifikası” hizmetine dair bilgilerin ülkemizdeki çatı
kurum/kuruluşlar nezdinde duyurulabileceği değerlendirilmektedir.

Bilgileri ile gereğini müsaadelerine arz ederim.

MERVE YILMAZCAN
Ticaret Ataşesi
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