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Sayı
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ODALAR VE BORSALAR
BiRLiĞi

02.11.2020
]4221550- 100- 9439
Online Expon Akademi Programı

llgi : Ticaret Bakanhğfndan alınan ]0,10 2020 tarihli !e 0005t6227l3 saylh yazlsı

Bilindiği iiz.re, Ticaİgl Bakanlüğı ve UPS Hızll Kargo Ta§macıhğı A,Ş. işbirliğinde kadın ve genç
girişimcilerin ihracata yönlendirilmesi aınaclyla oluşfurula. "Export Akademi-Kadın ve Genç Girişimci
lhracatçl Yetiştirme Progİamı", yeni tip koronavirüs salgınl nedeniyle Nisan ayı itibariyle video konferans
yöntemiyle gerçekleştirilmekıedir,

İ|gi'de k yüttı Ve ek(e bir ömeği sunulan yaztda, tüm KoBİ'leıe yönelik 5 Kırım 2020 tıİihinde saa(
09:30'de online Export Akademi Programı gerçekleşıitileceği bildirilmekte olup; online kayüt bilgileri ve

program ekte yer almakıadıı.

Bilgilerini ve odanız üyesi ilgi|i fırma|a.a du),uru yaPllmashl önemle rica ederim.

SaygıIarımla,

Mustafa SAIL{ÇÖZ
Genel sekreter

I1K: Ticaret Bakanllğl'ndan allnan yazı ( l2 sa} l))
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online Export Akademi Prognrnr

TtJRIdYE ODALAR VE BORSALAR BİRLiĞİ GENEL SEKRETERJ,İĞiNE

Bilgileıini ve gereğini rica ederim

e-imzalıdlr
Ayşegül ŞAH|NoĞLU YERDEŞ

Bildiğiıiz üere, ülkemiz ikacatlnrn arttınlmast Viryonuıa ve kadrn girişimcilerin
ifuacata yöneLnelerine katkı sağ|ayacak şekilde, Bakanhğlmız ve UPS Htzlü Kargo
TaşEıacülığı A.Ş. işbirliği i|e i}racat Potansiyeli taşüyan kadın ve 8enç 8ifişiDcilenmizin bil8i,
deneyim ve network ihtiyaçlaİının gjderilmesine destek olmak amacıyla ''Expolt Akademi -
Kadın ve Genç Cirişimci İ}ıracatçı Yetiştirme Prog"mı'' oluşfurulrnuşfur Öte yandaı,
covid-19 virü§ünün İnevcut durumu da göz önüne alloarak söz konusu Pİogİam Nisan ayroda
elektİoni} oİtama taşıfunrştür.

Bu kapsamda, biı sonraki Expod akademi Pro8ramı Tüİkiye çapında tiim
KoBl'lerimize yöne]ik olars.k 5 Kastm 2020 taİihiDde saat o9:30'da gerçekleştirile.ektir. Bir
ömeği ekte yer alaD progam dahilinde Zoom Programt üzerinden 'online Expon Akademi
Pıograml gerçekleştirilccek proglama
https://ups.zoom,uvu,ebinaf/ıegister/wN_x6v2AJİücTlaR-rRXEAMSHw linki aİaciığıyla
kaylt olunabilecektir, Toplanhya ilişkin gerek|i bil8ileİ kaylt aşamasının ardındaı
katı|ımcılara iletilecek olup, kullanılacak programa i)işkın Zoom Meeting Kurulum ve
Kullanım Kılavuzunun da ilişikte gönderilmektedir

Bu doğtulfuda Birlrğiıizce, söz koDusıl Programa ilişkin olarak başta kadın ve genç
giİişimcilğ o]rnak üzere ütkemizdeki KoBl'lerh bilgilendirilmesioi sağlamak üzere 8l
iiimizdeki ticaret ve sanayi odaları ile iletişime 8eçitİncsijle ihtiyaç duwlrnaktadr,
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TiCARET BAKANLIĞI
İhİecat Genel Müdürlüğü
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T.c, TlcARET
BAKANLlĞl

ONLİNE EXPORT AKADEMİ
5 Kasım 2020

Kayıt olmak için: https://uos.zoom.us/webinar/reaisterMN x6v2AmhcT laR-rRXEAMsHw

5 Kasım 2020

09|30 - 09:35

09:35 - 09:40

09|40 - 10:40

10|40 - 1120

11|20 - 12|@

12:Do - 12-15

12|15 - 12|55

12:55 - 13:35
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onllne Pazarla.da sal§ Yöntemleri

E-ihracaft a strateji Yönetimi

lhracatta Deüet D6teklof i

15 Dakika Ara

glgum -.2

oiiital Pazaİlama

Gümrük ırev.uat ve lade Çözümle.i

/ E-Ticareı Merkozi

/ Knawat Bilgi Teknolojileri

/T.c. Tic.rd Bakanllğl

/ Dijlal Pazarlama okulu

/ UPs

l3:35 - 13:40 kaoane konusması

UPs

Export Akademi

Açllrş KonuşrElarl

Burak Klllç / uPs Türkiye Genel Müdürü

Özge Akküz / T,c, 'ncareü Bakanllğl ihracatDair€ Başkanl



ZOOM MEETING KURULUM KILAVUZU

zoom M€€t|ng Üc.etli mi?

Hay|r. Taraflnlıa gönderilen linketlklayp bilgisayadnlza yüklenen uy8ulama jle ücretsiz katlltm
5ağlayabileceksiniz.

zooıh Me€tinge xatllmak için zoon
Mi?

l yüklemem Gerekir

Hayır Katlllmcllar için bir zoom hesab
zoom uYgıJlamaslna dahil olabilmeniz için.
5i2e iletilen "Meeting ltı," (ToplantlNuma
yeterlidir

zoom Meetang e 8il8isayaimdan Ndsll

zoom Meetin8 Uygulamaslna katIlabilmen

gerekmektedir, BunUn için size gö

katlhmlna başlayabilirsiniz,

nl2 gerekmez. sadece
rde link ile beraber

5i) nig;rmeniz

bir kere kurulması

yükleyip toplanhya
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zoom Meeting edi.?

zoom Meeting, birden fazla kullanlclnın çevrimiçi (online) olarak aynl anda görüşm€ yapma imkanı sunan
bir uy8ulamadlr.
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Adlm AdIm Ku.ulıım Adlmlarl

Linke tİkladüktan sonra açllan sayfa ile otomatık indirme iŞlemi başlamaz ase sağ al köşedeki linke
tlklayarak ilgili dosyayl indirebililsiniz. (Ekran 8örüntü'ü kullandlğlnlz web taraylcl'ha gö.e değişkenlik
gösterebilir 8örüntüler Google ch.ome a aittir.J
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Please click op€n zoom Me€tinls ifyou 5e the fl/stem dialog
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lndirme işlemi tamamlandlktan sonra çallştlrmak için üzerine hklaylnlz. "çallştırJ'butonuna barn|z,
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Kurulum işlemi tamamlandlktan sonra 'Youİ t{ame" klsmIna adünızl yazabilirsiniz.
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"Join with compute, Audio" butonu
biltisayarlnlza kuruIu bulunan sps eki
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ses ve görüntü tercjhlerinizi 5ol alt köşede bulunan .'Joan/Mute Audio'' ve ''start/stop Vldeo,,
toplantınln ahşlna göre deği§tirebilirsİniz. 8ıJ iki buton karşı tarafa 8örüntü Ve se; gitmesi/g jtmemesi
gereken durumlarda değiştiri|eblli.. "Particlpants'' butonu ile katlımcllan '.chag ;utonu ile diğer
katüllmcllarla toplantlyl bölmeden ||etişim kurabi|irsiniz,''shaıe s.ıeen'' butonu ile katıllmcllarla kendi
eklanlnı2l paylaşabilirsiniz, Toplantl tamamIandlktan sonra sağ alt köşede bulunan .'End Meeting''
butonuna basarak toplantıdan ayrllabilirsiniz.

zoom Meetint'e Telefonumdan NaslI l(atllabilirim? (Android)

Mobil telefonunuza iletilmiş |inke maiIinizden ulaşln Ve il8ili linke tlklayln. ''Download Gootle Play''e
basın.
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yükleme tdmamlandlktan sonra mailine dö
glrtn ve "olc'e basIn. sol alt köşede bulun
seçeneğine basarak 5e5 allşVerişini açln.
"Mut€/unmute' getektaği 2aman aktif e
Vldeo" seçeneği ile eş aamanll olarak ka

çlldlktan sonra Adınlzl
via Device Audio"

ş
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efonunuzun ekranInll gor pa
paylaşmak için yine alt menülerden rme "Parti bıJtonlannl
kullanabilirsiniz, ToplantI tamamIandiktan ede bu to a ba5abilirsiniz,
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zoom Meetint e Telefonumdan Nas|l (atllabilirim? (los)

Mobil telerohunuıa iletilmiş linke mailinizden ulaşln ve il8ili linke tlklayln, .Download from Appstore''e
bash, '"Yükle" butonuna basln uygulamanln yüklenmesini bekleyin. Daha sonra '.A( butonuna baslh,
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