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E-ihracat ekosisteminde Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası eğitim, etkinlik ve 

danışmanlık organizasyonu olan WORLDEF, İngiltere Ticaret Bakanlığı, 

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile 

yoğun bir işbirliği içindedir. Türkiye’yi bölgesel bir e-ticaret merkezi haline 

getirme vizyonu taşımaktadır.

2019 yılı itibariyle, WORLDEF’in ana iş ortağı Türkiye İş Bankası; TRT ise ana 

medya sponsoru olmuştur. Diğer yandan, MasterCard, Google, DHL ve UPS 

gibi uluslararası şirketler WORLDEF’i desteklemiştir.

WORLDEF BUSINESS SCHOOL (WBS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

onaylanmış Türkiye’nin ilk ve tek e-ticaret ve e-ihracat okuludur. WBS,

Türkiye’de ağırlıklı olarak ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları ve

kalkınma ajanslarının yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret

Bakanlığı ile de eğitim işbirlikleri yapmaktadır. E-ihracat uzmanlarının yer

aldığı WBS’de, e-ticaret yönetimi ve e-ihracat için temel, orta ve ileri düzey

uzmanlık seviyelerinde online ve sınıf eğitimleri sunulmaktadır. 2020

itibariyle WBS bünyesinde 5 binden fazla katılımcıya e-ihracat eğitimi

verilmiştir.



VİZYONUMUZ
Türk E-Ticaret ekosisteminin, bilgi ve

yetkinliklerini arttırarak uluslararası e-

ticaret ekosistemine dahil olmasını

sağlamak

01 GLOBAL EKOSİSTEME ENTEGRE İŞLETMELER

Uluslararası rekabeti geliştirmek için

gerekli olan bilgi ve birikimimizi özel şirket

ve kamu kurumlarına sağlamak

02 BİLGİNİN ULAŞILABİLİRLİĞİ

Bölgesel e-ihracat ekosistemi için gerekli

olan tüm paydaşları araya getirip e-ihracat

döngüsü oluşturmak. Üniversite- Sanayi-

Kamu- İnsan Kaynağı – Finansal Kaynak vb.

03 SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOSİSTEM
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MİSYONUMUZ

01

Eğitimlerimizi, birey ve kurumların

öğrenme ihtiyaçlarına uygun olarak

tasarlamak. Bilgiyi, birey ve kurumlara en

etkili yöntemlerle transfer etmek

ETKİLİ ÖĞRENME 02

Bilgiyi birey ve kurumda kalıcı hale

getirmek için sürekli eğitim sistemini

sunmak. Katılımcılarımızın bilgiye erişim

sürecine eğitim sonrasında da destek verip

öğrenmeyi kalıcı hale getirmek

YAŞAM BOYU ÖĞRENME 03

Verdiğimiz eğitimlerin e-ticaretin tüm

paydaşlarına (Bireyler İşletmeler,

Üniversiteler ve Kamu) ulaşmasını

sağlamak ve kitlesel öğrenmeyi

desteklemek.

EĞİTİMİN ÖLÇEKLENDİRİLMESİ

W B S



6

Birey ve Kurumlara
E-Ticaret Yetkinlikleri Kazandırarak 
Uluslararası Rekabetimizi Geliştirmek



Sertifikalı Eğitim 
Programları

Worldef Business School olarak operasyonel ve stratejik düzey olmak

üzere iki ayrı kategoride eğitim programları düzenlemekteyiz. Bu

programlarda yeni mezunlardan e-ticaret direktörlerine kadar bir çok

seviyede eğitimler vermekteyiz
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E-İhracat Yönetimi Eğitimi Programı Hakkında

E-İhracat Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı, farklı alanlardaki e-ihracat uygulamalarını 

ele alarak, KOBİ’lere ve sınır ötesi e-ticaret yapmak isteyen herkese e-ihracat rehberliği ile 

vizyon kazandırmayı hedeflemektedir. Katılımcıların e-ihracatın sunduğu fırsatlar 

konusunda bilinçlendirilmesi, e-ticaret altyapıları, e-ihracat vizyonlarının geliştirilmesi, 

yurtdışı pazaryerleri ile global bir ağ kurabilmeleri ve globalde satış yapabilmeleri 

yönünde önemli katkılar sunmaktadır.

Geleneksel e-ticaret yönetimi eğitim programlarından farklı olarak özellikle e-ticaret 

yapan/yapmak isteyen veya e-ihracat girişiminde bulunan/bulunmak isteyen girişimcilerin 

ihtiyaçlarına uygun olarak modellenmiştir. E-ihracat yönetimi alanında başarılı iş 

insanlarının bilgi ve tecrübelerinin doğrudan aktarıldığı bir program olarak tasarlanmıştır.

E-İhracat Yönetimi Eğitimi sayesinde; hem stratejik düzey hem operasyonel düzey e-

ihracat yönetimi konusunda detaylı bilgiyi, uygulamalı ve teorik olarak öğreneceksiniz
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E-Ticaret Yönetimi Eğitimi Programı Hakkında

Hızla gelişen ve dijitalleşen dünyamızda elektronik ortamda mal ve hizmetlerin satış 

oranı ve bu alanda yeni kurulan şirket sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bu durum, e-

ticarete ilgi gösteren kişiler için hem kariyer hem de girişimcilik fırsatları 

sunmaktadır. Artan e-ticaret hacmi bu alanda yetişmiş ve donanımlı işgücünü de 

gerekli kılmaktadır. Diğer yandan ülkemizde girişimciliği destekleyen pek çok destek 

ve kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklar kullanılarak yeni e-ticaret fikirleri başarılı 

şirketlere dönüşebilmektedir.

E-ticaret özellikle ”pandemi” sürecinde KOBİ’ler için yeni bir satış kanalı olmakla 

kalmamış, ”yeni pazarlara ulaşma”, ”sepet tutarını büyütme” ve ”ürün çeşitliliğinin 

arttırılması” gibi konularda hayati derecelerde katkı sağlamıştır. Piyasalardaki satış 

kapasitesi, firmaların iştahını oldukça kabartmıştır. Bu sebeple e-ticaret uzmanlarına 

bu alanda eğitim almış kişilere ihtiyaç da giderek artıyor.

WORLDEF BUSINESS SCHOOL bünyesindeki e-ticaret yönetimi ve e-ihracat 

profesyonellerinin verdiği E-Ticaret Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı, kapsamlı bir 

eğitimdir. Bu program sayesinde, e-ticaret sektöründe operasyonel ve stratejik 

düzeyde kapsamlı bir eğitim alacaksınız.
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Dijital Pazarlama Yönetimi Eğitimi Programı Hakkında

Dijital pazarlama yönetimi eğitimi ile teknolojik araçları kullanarak tüketiciyi 

etkileme sanatını tanıyacaksınız! Yeni nesil pazarlama araçlarını ideal yöntemlerle 

yöneterek e-ticaret satış hedeflerine daha kolay ulaşılabilir.Bu eğitimde dijital 

pazarlama kanalları hakkında detaylı bilgiler öğrenebileceksiniz. Dijital pazarlama 

yönetimi ipuçlarından KPI belirlemeye, dijital reklam mecralarından hedef pazar 

analizine kadar birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Özellikle e-ticaret için önemli 

bir yeri olan dijital pazarlamada stratejik kararlar, stratejik sonuçlar doğurur. Bu 

sebeple dijital pazarlama yönetim,i için profesyonel adımlara ihtiyacınız olacak!

Bu eğitim sayesinde; hem stratejik düzey hem operasyonel düzey dijital pazarlama 

yönetimi konusunda detaylı bilgiyi, uygulamalı ve teorik olarak öğreneceksiniz
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E-İhracat Eğiticinin Eğitim Programı Hakkında

E-ticaret özellikle ”pandemi” sürecinde KOBİ’ler için yeni bir satış kanalı olmakla 

kalmamış, ”yeni pazarlara ulaşma”, ”sepet tutarını büyütme” ve ”ürün çeşitliliğinin 

arttırılması” gibi konularda hayati derecelerde katkı sağlamıştır.

E-ihracat ya da sınır ötesi e-ticaret, global pazarlara açılmanın en pratik yoludur. 

Firmaların ilgisi giderek e-ihracata kayıyor. Sınır ötesindeki pazarlarda satış 

kapasitesi, firmaların iştahını kabartıyor. Bu sebeple e-ihracat eğitmen ve 

mentörlerine ihtiyaç da giderek artıyor.

WORLDEF BUSINESS SCHOOL bünyesindeki e-ticaret ve e-ihracat profesyonellerinin 

verdiği E-Ticaret Eğitmen Yetiştirme Programı ya da eğiticinin eğitimi, kapsamlı bir 

eğitimdir. E-ticaretin tüm dinamiklerinin öğretildiği bu eğitim programında 

katılımcılar, hedef gruplarına e-ticareti öğretebilecek, çeşitli sınıf aktiviteleri 

yapabilecek ve kariyerlerini geliştirecek seviyeye gelmektedirler.

Detaylı Program

• Eğiticinin Eğitimi (12 Saat)

• E-Ticaret Temel Kavramlar

• E-Ticaret Stratejisinin Kurgulanması

• E-Ticaret Takım Oluşturma

• E-Ticaret Yazılım Altyapısı

• Desing Thinking ve Müşteri Hizmetleri

• E-İhracat Temel Bilgiler ve Pazar Analizi

• E-İhracat Ödeme Sistemleri

• Marka ve Patent Tescili

• Global Pazaryerlerinde Satış

• Amazon 101

• ETSY'de Satış Süreçleri

• E-İhracat’ta Lojistik, Gümrükleme Ve İade Süreçleri

• Depo ve Stok Yönetimi

• Dijital Pazarlama Stratejisinin KurgulanmasıE-Ticaret Hukuku

• E-ihracat Devlet Teşvikleri

• Stratejik İçerik Yönetimi ve Ürün Fotoğrafçılığı

• İhracat İstihbaratı

• Danışmanlık Metodolojisi

• Şirket Ziyareti
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WORLDEF Prime

WORLDEF Prime; alanında uzman onlarca eğitmenin katkısıyla

oluşturulmuş bir e-ihracat eğitim ve network platformudur. İster girişimci

olun, ister profesyonel, isterse de yeni mezun. E-İhracat yolculuğunuzda

ihtiyacınız olacak tüm bilgi birikimleri ve gereksinimleri bu platform

sayesinde kolay bir şekilde elde edeceksiniz.
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Kısaca WORLDEF Prime;

Alanında uzman onlarca eğitmenin katkısıyla oluşturulmuş bir e-

ihracat eğitim ve network platformudur. E-İhracat online

eğitimlerden A’dan Z’ye E-İhracat Kitabı’na; web seminerlerden e-

ihracat yazılım çözümlerine kadar birçok konuda ayrıcalıklı hizmetler

sunar.

Geleneksel e-ticaret programlarından farklı olarak e-ihracat

girişimcisi olmak isteyen kişi ve kurumların tüm ihtiyaçlarını

karşılamak amacıyla modellenmiştir. Diğer yandan, ihracatçı

birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler ve kalkınma

ajanslarının bölgesel e-ticaret ve e-ihracat kalkınma hedeflerine

uygun olarak kurgulanmıştır. Bu kapsamda, Türkiye’nin ihtiyacı

olduğu e-ticaret ve e-ihracat alanındaki nitelikli işgücünün

yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

WORLDEF Prime mezunlarının e-ihracata başlarken ihtiyaç duyduğu

tüm bağlantılar WORLDEF BUSINESS SCHOOL (WBS) tarafından

sağlanmaktadır. WORLDEF ekosistemindeki başarılı e-ihracatçıların

tecrübelerini aktardıkları Deneyim Paylaşım Toplantıları sayesinde

Prime mezunları hızlı bir şekilde e-ihracata adapte olabilmektedir.
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E-İhracat 
Panelleri

WORLDEF BUSINESS SCHOOL’da e-ihracat ile ilgili her konuda sektöründe

uzman eğitmenler ve WBS Genel Müdürü Orxan Isayev eşliğinde her hafta

ücretsiz olarak gerçekleştirilen web seminerlerimize katılarak, E-İhracat ile

ilgili hemen her konuda hem en güncel yenilikleri keşfedin, hem de

bilgilerinizi güncelleyin! WORLDEF Prime üyelerine özel gerçekleştirilen

etkinlikler ve seminerler kapsamında WORLDEF BUSINESS SCHOOL,

kullanıcılara eşleştirme modeli sunarak, e-ihracat yapmak isteyen

tedarikçiler ile girişimcileri bir araya getirmektedir.
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AKADEMİK
KURUL

E-ticaret ve E-ihracat konularında ülkemizin uluslararası düzeyde rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik

konferanslar, raporlar, yayınlar, araştırmak yapmaktır. Ayrıca güncel gelişmelerle ilgili kamu kurum ve sivil toplum

kuruluşlarına politika önerileri, görüş ve değerlendirmeler sunmaktadır.

Üniversitelerin e-ticaret ve e-ihracat özelinde ilgili bölüm ve akademisyenlerinin bulunduğu bir akademik kurul

bulunmaktadır. Akademik kurulda yer alan akademisyenlerin öğrenim derecesi doktora ve üzeri seviye olarak

belirlenmiştir.

Doğru Bilgi

Saha Çalışması
Araştırmak & Analiz Etmek

ve Çözüm Üretmek

Akademik İçerik Üretmek

E-ticaret ve E-İhracat Yurtdışı 

Pazar Araştırması Raporları 

Hazırlamak

E-commerce Leaders Club Üyeleriyle

Beraber Yuvarlak Masa Toplantıları Yapmak
Sektör Sorunlarını Analiz Etmek

ve Çözüm Stratejileri Sunmak

E-İhracat konferanslarına 

akademik içerik anlamında 

katkıda bulunmak
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ÖZEL
YAYINLARIMIZ

E-ihracat sadece ticari açıdan değil, aynı zamanda ülkemizin

ekonomik olarak zorlu günlerinde de çıkış noktası olma

potansiyeli taşımaktadır. KOBİ’lerimiz için e-ihracat yapmak bir

tercih olmaktan çıkmış, artık zorunluluk haline gelmiştir.

Dijitalleşmenin hızlanması ve küresel iletişimin kolaylaşmasıyla

e-ihracatın diğer deyişle sınır ötesi e-ticaretin önemi daha da

artmıştır. Bu kitapta e-ihracatı detayları ile öğrenecek ve sınır

ötesi e-ticarette dikkat etmeniz gereken ödeme sistemleri,

yurtdışında şirket kurma, lojistik, gümrükleme ve iade konuları,

devlet teşvikleri ve marka patent tescili gibi birçok konu

hakkında bilgi edineceksiniz. E-ihracatta yaşanan zorluklarla

ilgili hem devlet birimlerimizin hem de özel sektördeki

kurumlarımızın çabaları ve çalışmaları hızla devam etmektedir.
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EĞİTİMLERİMİZDEN KARELER
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ÇÖZÜM
ORTAKLARIMIZ
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+50 Kurumlar



BAZI
REFERANSLARIMIZ
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İLETİŞİM 
BİLGİLERİMİZ

TELEFON

0 216 606 44 17

ADRES

ISTANBUL HQ: Aramağanevler Mah.

Dere Sokak No: 42 Ümraniye | 

İstanbul

EUROPE HQ: 919, North Market 

Street, Suite 950, City of Wilmington, 

Country of New Castle, Delaware, 

19801

EMAIL

www.worldef.net

info@worldef.net


