
www.makerxturkiye.com Pazarlama Birimi Hakkında; 

Merhaba sayın VolTurk adayı. Ülkemizde yerli teknolojiyi geliştirmek maksadı ile çıktığımız bu yolda 

yaptığımız projeler, aldığımız patentler ve ürettiğimiz katma değerli ürünlerle ilerlemeye devam 

ediyoruz. Yaklaşık 2 sene önce arge danışmanlığı yaptığımız firmaların mühendislerini eğitmek için 

başladığımız Maker X programı, suan Ege Üniversitesi’nde mühendislik öğrencilerine zorunlu ders 

haline gelmiş ve 7 den 70 e bu alana gönül vermiş kişilere ulaşabilmekte. 

Eğitimlerimizde gereksiz hiçbir bilgi vermiyoruz. Piyasada direkt olarak kullanılabilecek , katma değere 

dönüşebilecek, sonuç odaklı ve uygulamalı eğitim anlayışı ile İzmir halkının beğenisini almayı 

başardık. 2 sene içerisinde farklı başlıklar altında toplam 680 kişiye Maker X eğitimi verdik. 

Ekibimizin %90 ı mühendislerden oluşmakta. Alanında iyi ve eğitim konusunda çok güzel bilgiler 

oluşturabiliyorlar. Lakin son dönemde “İzmir Robotik Kodlama” anahtar kelimesi ile Google da ilk 

sırada yer almaya başladık ve taleplerde ciddi bir artış yaşandı.  

-Hedef pazarlar bulmak 

-Pazara giriş ve ulaşım 

-Müşteriler ile iletişim 

-Eğitim tarihlerine ve yerlerine göre kayıtların alınması 

-Listelerin oluşturulması 

Konularında var olan iş akışımız içerisinde yeterli olarak ilgilenememekle birlikte, bu alan uzman 

olduğumuz bir alan da değil. Telefonların bir çoğuna dönüş yapmayıp ve bize gelen taleplerin dışında 

hiç müşteri arayışına girmediğimiz halde haftada 8-16 öğrenci ile eğitimler yapmaktayız. 

Pazarlama alanında uzman arkadaşlar ile bu hedefi haftalık 40 kişi rakamına ulaştırmak istiyoruz. 

Açıkça söylemek gerekirse bu konuda çekincelerimiz var. Onun için başlangıçta eğitime bulunan 

öğrenci başına belirli bir prim oranı belirledik. Bu rakam haftalık 40 öğrenciye ulaşıldığında aylık 8360 

TL tutarına denk gelmekte. Bu şekilde sabit maaş verip risk almayacak, hem de alanında yetenekli 

arkadaşları doğru şekilde seçebileceğiz.  

Tek başına veya ekibinle haftada 40 öğrenci bulma hedefini yerine getirebileceğine inanıyorsan ve bu 

inancını mantıklı bir plan ile birleştirebiliyorsan tanışmamızda fayda var. 

Ayrıntıya girmene gerek yok, cv göndermene de, bizi sonuca ulaştıracak ışığını göstermen yeterli. 

Bu arada tüm eğitim süreçlerini şuan için sadece İzmir yerelinde yürütüyoruz. 

Ben de varım diyorsan makerx@volturk.com mail adresine mailini bekliyoruz. 

Eğitimler ile ilgili bilgilere : www.makerxturkiye.com adresinden ulaşabilirsin. 

Görüşme üzere; 
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