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KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR? 

1. KOSGEB Başkanlığının resmi web sayfası olan www.kosgeb.gov.tr  adresine giriş yapınız ve ana 

sayfada sağ üst köşede yer alan KOBİ/Girişimci Giriş sekmesini tıklayınız. e-hizmet arama kısmına, 

“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” yazınız ve altında çıkan sonuçlardan “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

Katılımcı Başvurusunu seçiniz. 

(.gov.tr uzantısı olmayan hiçbir web sayfasına giriş yapmayınız.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Çıkan ekranda belirtilen yerlere, eğitime katılmayı planlayan kişinin TC kimlik numarası ve e-Devlet 

şifresini yazınız sisteme giriş yapınız. 

3. İsminize açılan ekrandan yeni başvuru sekmesini tıklayınız. (Daha önce yapmış olduğunuz başvuru 

var ise bu ekranda görebilir ve kontrol edebilirsiniz.) 

 

 

 

 

 

Önemli Not: e-devlet sisteminde yer alan kişisel bilgilerinizde –telefon ve e-posta bilgileriniz 

güncellenmemiş ise ekranınıza aşağıdaki uyarı gelecektir. 

Eğer bu ekran ile karşılaşırsanız, turkiye.gov.tr adresine girerek profilinizi güncel hale getirmeniz 

gerekmektedir. E-Devlet sisteminde kişisel bilgilerinizi güncelledikten sonra, kosgeb.gov.tr. Adresine girerek 

girişimcilik eğitimi başvurunuzu yapabilirsiniz. 
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4. Sisteme Giriş Yaptıktan Sonra Kişisel Bilgileriniz otomatik olarak ekrana gelecektir. Kişisel bilgileriniz dışında 

kalan ve sistemin izin verdiği tüm bilgileri (Girişimci bilgileri, kurs seçimi, iş fikri bilgileri) doldurduktan sonra 

onayla butonuna basınız. (Kurs başlangıç ve bitiş tarihi yazılan kısımda; Girişimcilik eğitimine katılmak 

istediğiniz kurum ve tarihi dikkatli seçiniz, seçim yaptıktan sonra ekranda yazan kurs adresini kontrol ediniz.) 

ÖNEMLİ NOT: İş Fikri bilgilerini dikkatli doldurunuz. Burada vermiş olduğunuz cevaplara göre başvurularınızın 

değerlendirileceğini unutmayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kaydet butonuna bastıktan sonra aşağıdaki (işlem başarılı ) ekran çıkar ise, başvurunuz gerçekleşmiş 

demektir.  

 

Önemli Not: Eğitim başvurusu yaptıktan sonra, başvurularınızı sayfanızdan kontrol edebilir ve başvuru 

detaylarınızı sistemden takip edebilirsiniz. 

Yapmış olduğunuz başvuru sonrası süreci yürüten kurum ile iletişime geçiniz ve detaylı bilgi alınız.  

Başvuru yapmış olduğunuz eğitime çağırılmazsanız başka bir eğitim için tekrardan başvuru yapmanız 

gerekmektedir. 

 

 

Değerli Girişimci Adayları; 

KOSGEB Destekleri ve Eğitimleri; ücretsiz ve aracısız olarak verilmektedir. 

En Doğru ve Güncel Bilgi için, www.kosgeb.gov.tr  

KOSGEB Hatay İl Müdürlüğü İletişim Bilgileri; 

Tel  : 0326 225 3622 

Adres : Haraparası Mah. Hacılar Cad. No:1 Bayır İşhanı B Blok Kat: 2 Antakya 

KOSGEB İskenderun Temsilciliği İletişim Bilgileri; 

Tel : 0326 614 5225 – 137-138  

Adres :İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası 

 Yenişehir Mah. Atatürk Bulvarı No:51 Kat:2 İskenderun 


