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HONG KONG’LA TİCARET YAPMAK İSTEYEN FİRMALARIN DİKKATİNE  
 
1-Genel ve sektörler itibariyle Hong Kong ve Çin pazarı ve bu pazardaki gelişmelerle 
birlikte, Hong Kong’da ticaret yapan firmaların ve tüm ticaret odası, birlik ve özel sektör 
kuruluşlarının listesine, mevzuat ve fuar bilgilerine resmi bir kurum olan Hong Kong 
Trade Development Council (http://www.hktdc.com) adresinden erişebilirsiniz.  
 
Sitenin açılış sayfasında HKTDC ambleminin yanındaki satırda göreceğiniz boş kutuya 
ürün grubunuzun adını yazıp aratmanız sonucunda, çıkan sonuçlar için yeni açılan 
pencerede bölge (Region) kısmından faaliyet bölgesini, iş türü (business type) kısmından 
ithalatçı (importer), ihracatçı (exporter), distribütör (distributor), üretici (manufacturer) 
gibi firma türleri seçilerek faaliyet alanınız ile ilgili firmalara ulaşılması mümkündür.  
 
Ayrıca bu sitede giriş sayfasının en üst satırında “login” bölümünü tıklayıp siteye kayıt 
yaptırarak firma bilgilerinizin ücretsiz olarak bu sitede ilan edilmesini ve ürünlerinizle 
ilgilenebilecek firmaların size ulaşmalarını sağlayabilirsiniz.  
 
Bu sitenin dikkatlice incelenmesi ile ürününüze ilişkin sektör profilleri ve son haberleri 
de alabilirsiniz.  
 
Diğer taraftan; Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi Türkiye’de bir temsilcilik ihdas 
etmiş olup bu temsilciliğe; perran.ersu@hktdc.org Tel: (90) 212 287 4678 Email: 
istanbul.consultant@hktdc.org adresinden ulaşabilirsiniz.  
 
2- Hong Kong’da faaliyet gösteren tüm dernek ticaret odası ve benzeri kuruluşlara 
http://my.hktdc.com/webdir/directory_header.asp?catid=1 adresinden,  
 
3- Hong Kong’da açılan tüm ihalelere  
http://my.hktdc.com/webdir/directory_detail.asp?catid=3&subcatid=28&type=2&cty=
Hong%20Kong adresinden ulaşılabilir.  
 
Hong Kong Hükümeti tarafından yapılan kamu alımlarında zorunlu olmayan bir ön kayıt 
sistemi uygulanmakta, sisteme kayıtlı firmalara ihale bilgileri vakit geçirilmeksizin 
doğrudan iletilmektedir.  
 
Sisteme kaydolmak için herhangi bir ödeme gerekmemekte, yapılan inceleme sonrası 
uygun görülen firmalar listeye alınmaktadır. Kayıt işlemleri oldukça basit olup aşağıda yer 
alan linkte verilen aşamaların tamamlanması suretiyle gerçekleştirilmektedir. 
Firmalarımızın bu listeye kaydolmasında yarar görülmektedir.  
 
https://www.gldpcms.gov.hk/pcms/jsp_public/sr/ssr01001.jsp?WZAKSSKY=12905886
72816  
 
4- Hong Kong da düzenlenen fuarlar ile alakalı bilgi ve fuar takvimi için;  
http://www.hktdc.com/info/trade-events/ci/EXHK-upcoming/en/Exhibitions-In-
Hong-Kong.htm adresinden, T.C Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği * Room 
301, 3/F, Sino Plaza, 255-257 Gloucester Road, Causeway Bay – Hong Kong Tel: +852 
2573 2850 Faks: +852 2893 6620 E-Mail: hongkong@ekonomi.gov.tr Web: 
www.musavirlikler.gov.tr  
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5- Hong Kong firmaları ile ticari ilişkiye girmeden önce aşağıda verilmekte olan web 
sayfalarından ilgili firmaların araştırılması ve sözleşme yapılmasının ileride meydana 
gelecek para, zaman ve işgücü kaybını engelleyeceği düşünülmektedir. Firmalarin Hong 
Kong`da faaliyet gosterebilmeleri için zorunlu olan CR (Company registration) ve BR 
(business registration) kayıtlarına;  
www.icris.cr.gov.hk/csci ( CR) ve  
www.gov.hk/en/business/registration/businesscompany/index.htm (BR) adresinden,  
 
6- Hong Kong Trade and Industry Department tarafından uygulanmakta olan lisans ve 
kontrol bilgilerine; http://www.tid.gov.hk/service/ie/jsp/IE_Gen_IECLR_Home_e.jsp 
sayfasindan “all” seçeneğine girerek “Overwiew of Hong Kong’s Import&Export Licensing 
and Control” adlı tablodan,  
 
7- Şirket kurma prosedürleri ve cazip yatırım alanlarına ilişkin bilgilere Hong Kong 
Yatırım Ajansı (investhk.gov.hk) Türkiye Temsilciliğine nsecer@investhk.com.hk (veya 
istanbul@investhk.com.hk) adresinden,  
 
8- Hong Kong ekonomisi raporlarına www.hkeconomy.gov.hk,  
 
9- Çeşitli ekonomik sektörler ve yönetime ilişkin bilgilerin yer aldığı Hong Kong Hükümeti 
tarafından hazırlanmış olan “Hong Kong Fact Sheets” sayfalarına 
http://www.gov.hk/en/about/abouthk/factsheets,  
 
10- Hong Kong istatistiklerine; www.censtatd.gov.hk,  
 
11- Hong Kong ve ÇHC pazarlarının entegrasyonuna ilişkin olarak; iki taraf arasında 
imzalanan CEPA ve her yıl kapsamı genişletilmekte olan (Closer Economic Partnership 
Arrangement) anlaşmasının tüm detaylarına 
http://www.tid.gov.hk/english/cepa/index.html adresinden,  
 
12- Hong Kong’un idari yapılanması ve tüm sektörlere ilişkin bilgilerin yer aldığı Hong 
Kong yıllığına www.yearbook.gov.hk,  
 
13- Hong Kong’un resmi seyahat rehberine www.discoverhongkong.com adresinden 
ulaşabilirsiniz.  
 
14- Hong Kong hükümetinin resmi haber sitesine www.news.gov.hk sayfasından,  
 
15- Ayrıca, Hong Kong ve diğer ülkelerde düzenlenen ve T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından 

firma katılımlarının desteklendiği fuarlara ilişkin bilgilere www.ekonomi.gov.tr 

adresinden ana sayfa üzerindeki Fuarlar ve Dış Ticaret Heyetleri bölümünden ulaşabilir, 

katılmanız halinde ne tür desteklerden yararlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. 
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