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Seçimi yapmak size aittir 

PSC hizmetlerinden yararlanıp yararlanmamak tamamen 

sizin kararınıza bağlıdır. Devlet dairelerinde yapmanız 

gereken işlemleri ve formalitelerin yürütülmesini PSC

vasıtasıyla uygulayabilir veya eskiden olduğu gibi her bir

resmi daireye kendiniz müracaat etmeye devam edebilirsiniz.

Herhangi bir işlem süresince istediğiniz zaman PSC yerine

ilgili daireyle çalışmaya geçebilirsiniz veya resmi daireyle

çalışırken PSC’ya geçerek işlemi sürdürebilirsiniz.

Sizin PSC’nıza doğrudan müracaat yolu.

PSC ‘ya şahsen, telefonla veya internet üzerinden müracaat

edebilirsiniz. 

www.dienstleisterportal.niedersachsen.de sitesinden

her gün 24 saat resmi işlerinizi yürütebilir veya gerektiği

takdirde lüzumlu belgelerin düzenlenmesinde PSC’dan 

yardım talep edebilirsiniz.

Niedersachsen PSC. destek hizmetlerini deneyin – 

Sizinle çalışmaktan kıvanç duyarız.

Niedersachsen 

Point of Single Contact

Ticaret ve Sanayi Erbabına Resmi İşlem 
ve Formaliteler için Destek Uygulamaları 

Bir “tık” ile 500’den fazla devlet dairesi!

Sizin işlerinizde hangi dairenin yetkili olduğunu bilmiyor-

sanız, internet sitemizde -

www.dienstleisterportal.niedersachsen.de - 500’ün

üzerinde yetkili daire bilgisi bulabilirsiniz. Sitemizde ayrıca

harita üzerinde bir Landkreis veya Gemeinde üzerine tıklaya-

rak aradığınız Point of Single Contact bilgilerini bulabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen web sitesinde sadece Point of Single Contact

’ınızı bulmakla kalmayıp AB Kamu Hizmetleri Yönergesi kap-

samındaki tüm işlem ve formaliteleri internet üzerinden yürüte-

bilirsiniz. 

Almanya'da telefon numarası (0800)–8188100

(Almanya içinden ücretsizdir)

www.dienstleisterportal.niedersachsen.de



İş hayatına atılan veya devam edenler sık sık devlet dairelerin-

de çeşitli formaliteler ve işlemler yürütmek zorundadır. Ayrıca

çoğu zaman söz konusu formalite veya işlemlerin birden fazla

kurumun yetki alanında olduğu görülür.  

İşte bu işlem ve formaliteleri yürütmenizi kolaylaştırmak için

Niedersachsen’de de sizin için bir hizmet birimi oluşturulmuş-

tur: Point of Single Contact (PSC) (Tüm Resmi İşlemlerde

İrtibat Noktası), iş yaşamıyla ilgili formaliteler ve işlem-

lerde destek mercii olarak hizmet vermektedir.

Bu kuruluşun görevi sizlere iş yaşamınızla ilgili olarak

karşılaşacağınız formalitelerde ve resmi işlemlerde danışma

hizmeti vermektir. Point of Single Contact sizi herhangi bir

işlem için gerekli formlar ve belgelerin hangileri olduğu husu-

sunda bilgilendirir. Kurum ayrıca sizin resmi daireler nezdinde

şahsen giderek yapmanız gereken işlerin bir kısmını da üstle-

nebilmektedir. 

Niedersachen Eyaleti bu hizmetiyle Avrupa Birliği Kamu Hiz-

metleri Yönergesi gereği önemli bir hususu yerine getirmek-

tedir. Burada amaçlanan girişimcilerin işlerini büyütmekten

veya başlatmaktan, karmaşık ve anlaşılması zor bürokratik

işlemlerden dolayı, vazgeçmelerini, önlemektir.

İnternetteki Diensleisterportal vasıtasıyla bu hizmetten yurt-

dışındayken de yararlanabilirsiniz:

www.dienstleisterportal.niedersachsen.de 

PSC size hangi hizmetleri sunmaktadır? 

Point of Single Contact (PSC) size bireysel ihtiyaçlarınıza göre

özel danışma hizmeti verir. İsteğiniz üzere resmi dairelere ver-

meniz gereken yazı ve dilekçeleri, vaktinde yerlerine ulaştırır.

İlgili devlet daireleriyle PSC arasında sıkı bir işbirliği vardır.

Bilgilendirme ve Danışma 

PSC ticari branşınızla ilgili çalışmalar hakkında size genel 

bilgiler verir. İlgili birim gerektiği zaman size daha ayrıntılı

ve kapsamlı bilgiler verecektir.

PSC sizi iş yaşamına atılmak ve işlerinizi yürütmekle ilgili 

kurallar, işlemler ve formaliteler konusunda aydınlatır. 

PSC size müracaat etmeniz gereken resmi dairelerin iletişim

bilgilerini sağlar ve böylece muhtemel, zaman alıcı, araştırma-

larla vakit kaybına uğramanızı önler.

PSC size halka açık kayıt daireleri ve veri merkezlerine, 

-örneğin esnaf -zanaatkârlar siciline- erişim bilgilerini sağlar.

PSC size tamamlayıcı bilgi ve danışma hizmeti sağlayabilecek

meslek kuruluşları ve organizasyonlar, örneğin Niedersachsen’

deki meslek odaları ve Gründerzentrum gibi destek kuruluşları

hususunda, bilgilendirir. 

İşlem ve formalitelerin koordinasyonu 

Yapmak zorunda olduğunuz birçok işlem ve uygulanacak for-

maliteleri, PSC sizin için koordine edebilir. PSC böyle durum-

larda sizinle ilgili devlet daireleri arasındaki tek iletişim nok-

tasıdır. Bu işlemler arasında örneğin;

• Gewerbe- veya

• Handwerksordnung  (esnaf veya zanaatkârlar mevzuatı) 

veya

• Niedersächsisches Gaststättengesetz (restoran ve benzeri

yerler işletme yasası) gereğince alınacak ruhsatlar, 

verilecek beyanlar, sayılabilir.

PSC üzerinden esnaflığa başlama ve zanaatkârlar siciline

(Handwerksrolle) kayıtları veya restoran ve benzeri bir 

işyerinin işe başlama müracaatları, yaptırılabilir.

Vade doluyor, gecikmeyin…

Ruhsat işlemleri bir “müracaat onaylama” vadesi içerir. Bunun

anlamı ilgili dairenin kendisine yapılan müracaatları belirli bir

süre zarfında değerlendirmekle yükümlü olduğudur. Bu süre

müracaatların eklenecek belgeleriyle beraber eksiksiz olarak

teslim edildiği tarihte başlar. İlgili devlet dairesinin bu durum-

da belirlenmiş süre zarfında bir değerlendirme yapmaması

halinde, söz konusu ruhsatın onaylandığı kabul edilir.

Onaylama süresi sadece tüm belgelerin eksiksiz olarak ilgili

merciye teslim edildiği tarihte başlamaz, bu belgelerin PSC’ya

teslim edildiği tarihte de başlamış sayılır. PSC bu belgeleri

teslim alır almaz ilgili daireye ulaştırır.  Her iki durumda da 

size bir tesellüm makbuzu üzerinde, belgelerin eksiksiz olup

olmadığı, eksik varsa hangisi(leri) olduğu bildirilir.

Sizin için Point of Single Contact, vakit kaybettirici 

aramalardan kurtulmak ve böylece hedefe daha çabuk

ve kolay erişmek, anlamına gelir.



Almanya'da telefon numarası (0800)–8188100

(Almanya içinden ücretsizdir)

www.dienstleisterportal.niedersachsen.de

Girişimcilere resmi işlem ve formalitelerin yürütülmesinde 
destek hizmeti 

Niedersachsen'de hizmet veya diğer ticaret sektörlerinde 

bir firma kurmak mı istiyorsunuz? Burada Point of Single

Contact'ınızı (tüm resmi işlemler için irtibat noktası) bulabilir

ve AB Kamu Hizmetleri Yönergesi kapsamındaki tüm resmi

işlem ve formalitelerinizi internet üzerinden yürütebilirsiniz. 

Einheitlicher Ansprechpartner des Landes 

Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium 

für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  

Friedrichswall 1  |  30159 Hannover

İlgili Kişi:

Andrea Bergmann

Telefon: (0800) 81 88 100 (ücretsizi)

Email: ea@niedersachsen.de

Çalışma saatleri:

Pazartesi - Perşembe saat 9 ile  15 arası ve

Cuma 9 ile 12 arası 

veya telefonla randevu alınarak 



Landkreis Ammerland, Westerstede 

Landkreis Aurich

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

Landkreis Cuxhaven

Landkreis Diepholz

Landkreis Emsland, Meppen

Landkreis Friesland, Jever

Landkreis Gifhorn

Landkreis Goslar

Landkreis Göttingen

Landkreis Grafschaft Bentheim, Nordhorn

Landkreis Hameln-Pyrmont, Hameln

Landkreis Harburg, Winsen (Luhe)

Landkreis Heidekreis, Soltau

Landkreis Helmstedt

Landkreis Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer

Landkreis Lüchow-Dannenberg, Lüchow

Landkreis Lüneburg

Landkreis Nienburg (Weser)

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg

Landkreis Osterholz

Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Peine

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Landkreis Schaumburg, Stadthagen

Landkreis Stade

Landkreis Uelzen

Landkreis und Stadt Osnabrück

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch, Brake

Landkreis Wittmund

Landkreis Wolfenbüttel

Region Hannover

Niedersächsisches Ministerium 

für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,

Hannover

Stadt Braunschweig

Stadt Celle

Stadt Cuxhaven

Stadt Delmenhorst

Stadt Emden

Stadt Goslar

Stadt Göttingen

Stadt Hameln

Landeshauptstadt Hannover

Stadt Hildesheim

Stadt Lingen (Ems)

Hansestadt Lüneburg

Stadt Oldenburg

Stadt Salzgitter

Stadt Wilhelmshaven

Stadt Wolfsburg

Sizinle ilgili Point of Single Contact'ın 
belirlenmesi
Aşağıdaki haritadan sizin için yetkili Point of Single Contact'i tespit edebilirsiniz.
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