
E-DEVLET ENTEGRASYONU İLE KOBİLERİN

KOSGEB HİZMETLERİNE BAŞVURU DOKÜMANI



www.kosgeb.gov.tr adresinden ‘KOBİ/Girişimci Giriş’ butonuna tıklayarak e-Hizmetler sayfasına giriş 
yapabilirsiniz.



Gelen sayfa aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi olacaktır.

https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler.aspx

KOSGEB e-Hizmetlerine başvuru yapılabilmesi için 22.02.2018 tarihinden itibaren e-Devlet 
üzerinden giriş yapılması gerekmektedir. 



Bütün hizmetleri görmek isterseniz ‘Tüm Hizmetleri Göster’ 
butonuna basabilirsiniz.

Veya istenilen başvuru hizmetinin adını filtreleme 
yapabilirisiniz.



Bu sayfada T.C. Kimlik No ve e-Devlet şifreniz ile ‘Sisteme Giriş Yap’ butonuna basarak işleme 
devam edebilirsiniz.

Başvuru yapılacak e-Hizmet seçildikten sonra e-Devlet sayfasından giriş yapılması gerekmektedir.



Sisteme giriş yapabilmek için e-Devlet üzerinden gelen iletişim bilgilerinin (cep telefonu ve 
elektronik posta) güncellenmiş ve e-Devlet üzerinde doğrulanmış olması gerekmektedir. 

e-devlet üzerinden iletişim bilgilerinizi şu şekilde güncelleyebilirsiniz;

İletişim bilgileri olmayan kullanıcılar sisteme giriş yapamayacaklardır. 



e-Devlet giriş sayfasında bir kereye mahsus gelen sayfadaki bilgileri onaylamak durumundasınız. 

Daha önce bu bilgilerinizi doğrulattıysanız aşağıdaki ekran gelmeyecektir.



e-Devlet sayfasından giriş işleminiz onaylandıktan sonra gelen sayfada ;

‘Vergi / T.C. Kimlik No’ bilgisini ve ilgili 5 maddelik vekaletnameyi okuduktan sonra ‘Kabul ediyorum’ kutusunu 
işaretleyip ‘Giriş’ butonuna bastıktan sonra ilgili sayfaya yönlendirileceksiniz.

Ar-Ge Girişimcisi olarak veritabanımıza kayıtlı iseniz ve girişimci olarak Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve  
Endüstriyel Uygulama Destek Programına başvuru yapmak istiyorsanız kullanıcı tipi olarak ‘Girişimci’ seçeneğini 
seçmeniz gerekmektedir.

Nevi değişikliği yapan işletmelerin sisteme 
giriş yapabilmeleri için 
‘Nevi Değişikliği İşlemleri İçin Tıklayınız’ 
butonunu basmaları gerekmektedir.



‘Nevi Değişikliği İşlemleri İçin Tıklayınız’ butonuna bastıktan sonra gelen sayfada;
İlgili işletmeye ait eski vergi numarası ve yeni vergi numarası bilgilerini girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.



Uzman onayınız tamamlandıktan sonra sisteme giriş yapabiliyor olacaksınız.

Noterden aldığınız vekalet belgesini tarayarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Bu vekalet içerisinde 
vekalet veren ve alan kişi/kuruluşların kimlik bilgileri yanında cep telefonu ve elektronik posta adresleri de 
yer almalıdır. KOSGEB tarafından elektronik ortamda bu vekalet kontrol edildikten sonra tüm KOSGEB e-
hizmetlerine vekalet aldığınız işletme adına başvuru yapabilirsiniz.

Giriş yapıldıktan sonra işletme veya meslek kuruluşları için münferiden temsile yetkili değilseniz 
vekaletname sayfasına yönlendirileceksiniz. İşletmenin yetkili bilgileri MERSİS web servisinden anlık olarak 
kontrol edilmektedir. 




