
AEso8

Sayı

Konu

Genel Se eter

AıIrALYA Es AF vE SAı{ATKARLAR oDAtARı BiRLiĞı
THE ANTALYA UN|ON OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN

2022-M/01-34-47B

Online Export Akademi

Mehmet l lLDAĞ

25/03/2022

oDALARA 2022/ 34 S AY lLı GEN EtGE
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Antalya Ticaret il ııııdılrltigı'nun ilgi yazısında bahsi geçen Export Akademı-Kadın ve
Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı dahilinde genelgemiz ekinde yer alan Zoom
Programı üzerinden gerçekleşecek olan eğitim programının üyelerimize duyurulması
h u susu nda;
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DAĞITIM YERLERiNE

İıgl : Bakanlığmız ihracat Genet Müdiiırlügü'niin 18.03.2022 tarihli ve 72g54g5l sayılı yazısı.

İlgide kayıth yazı ile Genel Müdürlügümtiz bi,iııyesinde kadın ve genç girişimcilerimize ihracat
desteklerini daha iyi anlatabilmek, onlann bu desteklerimizden daha fazla yararlanmalarını
sağlaYabilmek, itracat destekleri anlamında yeni ihtiyaçlaı ile kadın ve genç girişimcilerimizin rekabet
avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini ve
e-ilıracattan aldıklan payı artırabilmek, bu amaçla eğitimler vermek misyonu ile "Kadın ve Genç
GiriŞimciler İhracat Daire Başkanlığı" oluşturulmuştur. 

-Böylelikle 
kadın ve ğenç girişimcileri mize daha

hızlı ve e&in hizınet verilmesi hedeflenmeltedir.
Genel Müdiirlüflumiizce yiirüttilen bu çalışmalar kapsamrnda, ihıacat potansiyeli taşıyan kadın

ve genÇ giriŞimcilerimizin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlannın giderilmesine destek olmak amacıyla,
UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. (JPS) ile işbirliği içinde "Export Akademi - Kadın ve Genç Ginşimci
IhıacatÇı Yetiştirrne Programr" oluşturulmuşrur. Öte yandan, Covid-19 virüsünün mevcut durumu da göz
öniirıe alınarak söz konusu program 2020 yılı Nisan ayında elektronik oıtama taşınmıştıI.

Bu kapsamda, biı sonraki Expoıt Akademi Programı Tiirkiye çapında tiim KoBİ'lerimize
Yönelik olarak 31 Mart 2022 taihinde saat 09:30'da gerçekleştirilecektir. Bir örneği ekte yer alan
progıam dahilinde Zoom Programı iizerinden gerçekleştirilecek ''Online Export Akademi Programı"na

linki aracılığıyla kayıt
olunabilecektir. Toplanhya ilişkin geıekli bilgiler kayıt aşamasmrn ardından katılımcılara iletilecek olup,
kullanılacak progrııma ilişkin zoom Meeting kurulum ve kullarum kılaıuzu da ilişikıe
gönderilmektediı.

Bu doğultuda odanız tarafiıdan, söz konusu Programa ilişkin olarak başta kadın ve genç
girişimciler olmak iizere ilinizdeki KOBİ'lerin bilgitendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Alptekin KORKMAZ
Ticaret İ1 Müdür V.

Ek:
l - Zoom Meeting Kurulum ve Kullanım Kılavuzu
2- Program

Dağıtım:
Antalya Esnafve Sanatkarlar Odalan Birliğine
Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına
Alanya Ticaret ve Sanayi Odasına
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasına
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasına

Bu belgc güvenli elekıronik imza ile imzalanmışlır.

Belge Doğrulama Kodu: 4E6A7IB4-CC8B-40B6-A18A-O2A8FF2EA2BB http§://www.hırkiye.gov.trlticafet-bakanligi-ebys
Adİes| Güvenlik Mü. Vatan BulV. Ata Iş Merkezi No:2 Kat:3 Aynntllı bilgi içini E
Murdtpaşa/Antalya
Telefon No: 0242 243 88 12l135FakNo:02422438815
e-Posta: mustafa.sahin@gb.gov.tr

Mustafa ŞAlliN
Ve.i Hazlrlama ve Kontrol İşletmeni

Telefon No: 0242 243 88 12 / l35
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ONL|NE EXPORT AKADEMİ
31 Mart 2022

Kaylt olmak için: httos://u o5,zoom.Us/webina r/register/WN W3 D FF-fU RNSbbpbVLMVH Ew

31Mart2022

Açılış Konuşmaları

09:30 - 09:35 lrmak orman / UPs Türkiye Ülke Pazarlama Müdürü

09:35 - 09:40 Öıge Akkız / Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanı

Oturum - 1

09:40 - 10:45 online Pazarlarda satlş Vöntemleri / Rubash Dlş Ticaret

L0:45 - LI:.25 online ödeme yöntemleri / iyıico

11:25 - 12:05 lhracatta Devlet Destekleri / T,c. Tlcaret 8akanhğı

12:05 - 12:20 15 Dakika Ara

Oturum - 2

12:20 - 13.05 oijital Pazarlama / Dijital Pazarlama okulu

13.05 - 13:45 Gümrük Mevıuat ve lade Çözümleri / UPs

13:45 - 13:50 kapanls konusmasl

UP5



Zoom Meeting Nedir?

zoom Meeting, birden fazla kullanıcının çevrimiçi (onIine) olarak aynıanda görüşme yapma imkanı sunan

bir uygulamadır.

Zoom Meeting Ücretli mi?

Hayır. Tarafınıza gönderilen linke tıklayıp bilgisayarınıza yüklenen uygulama ile ücretsiz katılım

sağlayabileceksiniz.

zoom Meetinge Katılmak İçin Zoom Hesabına Sahip Olmam Ve Zoom Uygulamasını Yüklemem Gerekir

Mi?

Hayır. KatlllmcıIar için bir zoom hesabına kaylt olmanlz Ve zoom uygulaması kurmanız gerekmez, Sadece

zoom uygulamasına dahil olabilmeniz için size iIetilen linke tıklamalı istendiğİ takdirde link ile beraber

5ize iletilen "Meeting lD" (Toplantı Numarası) ve "Meeting Password" (Toplantı Şifresi) ni girmeniz

yeterlidir.

Zoom Meeting e Bilgisayarımdan Nasıl Katılabilirim?

Zoom Meeting Uygulamasına katılabilmeniz için size köprü oluşturacak uygulamanın bir kere kurulması

gerekmektedir, Bunun için size gönderilen davetiye linkine tıkIayarak ilgili uygulamayı yükleyip toplantıya

katılımına başlayabilirsiniz.
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Adım Adım Kurulum Adımları

Linke tıkladıktan sonra açılan sayfa ile otomatik indirme işlemi başlamaz ise sağ al köşedeki linke
tıklayarak ilgili dosyayı indirebilirsiniz. (Ekran görüntüsü kullandığınız web tarayıc|stna göre değişkenlik
gösterebilir görüntüler Goog|e chrome a aittir,)
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İndirme işlemitamamlandıktan sonra çalıştırmak için üzerine tıklayınız. "ÇalıştııJ, butonuna basınız.
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Kurulum işlemitamamlandıktan sonra'Your Name" kısmına adınızı yazabilirsiniz.
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"Join with Computer Audio" butonuna bastıktan sonra herhangi teknik ya da bir ayar sorunu yok ise
bilgisayarınıza kurulu bulunan ses ekipmanları aktif alacaktır.
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Ses ve görüntü tercihlerinizi sol alt köşede bulunan 'loin/Mute Audio" ve "Start/Stop Video"
toplantının akışına göre değiştirebilirsiniz. Bu iki buton karşı tarafa görüntü ve ses gitmesi/gitmemesi

gereken durumlarda değiştirilebilir. "Participants" butonu ile katılımcıları "Chat" butonu ile diğer

katılımcılarla toplantlyl bölmeden iletişim ku rabilirsiniz. "Share Screen" butonu ile katılımcılarla kendi

ekranınızı paylaşa bilirsiniz. Toplantl tamamlandıktan sonra sağ alt köşede bulunan "End Meeting"
butonuna basarak toplantıdan ayrılabilirsiniz-

Mobil telefonunuza iletilmiş linke mailinizden ulaşın ve ilgili linke tıklayın, "Download Google Play''e
basın.
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Yükleme tamamlandıktan sonri mailine dönün ve linke tekrar tıklayın. Uygulama açıldıktan sonra Adınızı
girin ve "Ok"e basın. Sol alt köşede bulunan "Join Audio" butonuna basarak "Call via Device Audio"
seçeneğine basarak ses alışverişini açın. Sesinizi açma, kapama işlemleri için yine aynı yerden

"Mute/Unmute" gerektiği zaman aktif edip gerekmediği zaman pasif edebilirsiniz. Dilerseniz "Start/Stop
Video" seçeneği ile eş zamanIıolarak karşılıklı görüntü paylaşımı yapabilirsiniz. Telefonunuzun ekranını
paylaşmak için yine alt menülerden "Share" katılımcıları görmek için "Participants" butonlarını
kullanabilirsiniz. Toplantt tamamlandıktan sonra Sağ üst köşedeki "Leave" butonuna basabilirsiniz.
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Zoom Meeting e Telefonumdan Nasıl Katılabilirim? (l05)

Mobil telefonunuza iletilmiş linke maiIinizden ulaşın ve ilgili linke tıklayın. "Download from AppStore"e

basın, "Yükle" butonuna basın uygulamanın yüklenmesini bekleyin. Daha sonra "Aç" butonuna basın,
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YeniIikler sürüm Geçmişi

New and Enhanced Features:
- combines allof €xisting in-meeting
secuaity setting§ into one plij d.|a iali.,

Önizleme
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yükleme tamamlandıktan sonra mailinizdeki linke tekrar tıklayın. Program açıldıktan sonra ilgili alana

adın ızı girin.
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TakiP eden adımlarda çlkpr uyarı pencerelerine "İzin Veı" e basın. Ses iletişimi için "Call Using lnternet
Audİo" butonuna basın. Bağlantı İağlandıktan sonra sesinizi açma, kapama işlemleri için sol alt yerden
"Mute/Unmute" gerektiği zaman aktif edip gerekmediği zaman pasif edebilirsiniz. Dilerseniz ..start/stop
Video" seÇeneği i|e eş zamanlı olarak karşılıklı görüntü paylaş|mı yapabilirsiniz. Telefonunuzun ekranını
PaYlaŞmak iÇin yine alt menülerden "Share" katılımcıları görmek için "participants" butonIarını
kullanabilirsiniz. Toplantı tamamlandıktan sonra Sağ üst köşedeki "Leave" butonuna basabilirsiniz.
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