İkinci el araç alım satımında
doğru kararı vermek için

GELİŞMİŞ SİSTEM
GÜÇLÜ MARKA

HAKKIMIZDA
2004 yılında Bosch Car Service üyesi olarak İstanbul Avcılar - Haramidere mevkiinde faaliyet
göstermeye başlayan EFT OTO, 2600 m² kapalı alana sahip tesislerinde 19 adet araç kaldırma lifti,
boya fırını, rot-balans cihazları, jant düzeltme, klima dolumu, tüm markalara ait gelişmiş arıza
tespit ekipmanları ve eğitimli, uzman kadrosuyla her marka binek ve hafif ticari araçlarınızın tüm
bakım ve onarım işlerini yetkili servis yeterliliği ve kalitesinde yapmaktadır.
Araç tamir, bakım ve onarımdaki tecrübesini son yıllarda hızla gelişen 2. el oto ekspertiz sektörüne
aktarmak isteyen EFT OTO, 2014 yılında oto ekspertiz sektörüne giriş yaparak tüm İstanbul’da
müşterilerine ekspertiz hizmeti vermeye başlamıştır. Şu an İstanbul’un çeşitli bölgelerinde 13
şube ve 5 adet mobil ekspertiz aracı ile faaliyet göstermektedir.
İstanbul’un 18 noktasında yılda 75.000’den fazla aracın ekspertizini yaparak alanında lider
konumda olan EFT OTO EKSPERTİZ vermiş olduğu hizmetin daima arkasında durarak müşteri
memnuniyetini kazanmayı temel amaç edinmiştir. Bu nedenle detaycılık, titizlik, tarafsızlık ve
güvenilirlik en önemli ilkelerimiz olmaya devam edecektir.
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neden eft?
Türkiye’nin En DetaylI ve AnlaşIlIr Ekspertiz Raporu
EFT’nin rapor sistemi müşterinin, alacağı araçla ilgili değerlendirme yapmasını kolaylaştıran, anlaşılır bir rapor
sistemidir. Sektördeki rakiplerine göre hem kontrol noktası sayısı olarak hem de kontrol noktalarının seçilme şekli
itibariyle en detaylı ve bilgilendirici ekspertiz raporudur.

UzmanlIk ve Deneyim
EFT Oto Ekspertiz 2012 yılında, henüz sektör oluşmamışken kurulmuştur. Ekspertiz işini kurumsal bir yapıya
oturtarak ilk günden itibaren sistemli çalışan EFT, bugün yüzbinlerce araç ekspertizi ile konusunda uzmanlaşmıştır.

Teknolojik AltyapI ve YazIlIm
EFT Ekspertiz’in tüm şubeleri en ileri teknolojik ekipmanlar ve deneyimli teknisyenler ile
hizmet vermektedir. Yazılım ve sistem yatırımlarına büyük önem veren EFT, ekspertiz işleminin
her aşamasında; müşteri ilişkileri ve denetim dahil olmak üzere kullandığı yazılım sistemi ile
rakiplerinden çok daha öndedir.
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neden eft?
Kurum İçi Eğitim ve Denetimler
EFT’de çalışan teknisyenler, EFT EKSPERTİZ AKADEMİ PROGRAMIYLA müşteri ilişkileri, motor-mekanik, boyakaporta ve ekspertiz ekipmanları kullanımı eğitimlerini alarak tam donanımlı hale gelirler. EFT Ekspertiz Akademi
Programını başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını alarak EFT TEKNİSYENİ olabilmektedirler. Ayrıca iç denetimler
ve gizli denetim sistemleri ile teknisyenler ve şubeler sürekli iyileştirilmektedir.

TarafsIzlIk
EFT Oto Ekspertiz’in kırmızı çizgilerinden birisi de tarafsızlıktır. Ekspertiz sektöründe tarafsızlık kurumlara has bir
özellik değil, kesinlikle olması gereken bir şarttır. Ancak sektöre farklı firmalar ile yeni girişler olmuş, tarafsızlık ilkesi
birçok firma tarafından ticari karlar için bir kenara atılmıştır. EFT, ilk günden itibaren kırmızı çizgilerle belirlediği
tarafsızlık alanına sadık kalmış ve bu ilkeden asla taviz vermemiştir. Bu sebeple de sektörün bu anlamda güvendiği
yegâne kurumlardan birisi olmuştur.

Müşteri Memnuniyeti Yönetimi
EFT Ekspertiz, müşteri memnuniyetine en çok önem veren firmadır. Bu nedenle bizden hizmet alan tüm müşterilerimiz
ile hizmet sonrası iletişime geçerek hizmet kalitemizi artırmak için müşteri memnuniyeti takip sistemini kurduk
ve kendimizi iyileştirmek için her gün çalışıyoruz. Tüm bayilerin günlük memnuniyet takipleri merkez tarafından
yürütülmektedir. Bayi yönetici ve çalışanlarının online olarak bilgilendirilmesi yapılmakta ve gerekli görüldüğü
durumlarda iyileştirici faaliyet düzenlenmektedir.
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neden eft?
ÇağrI Merkezi Hizmeti
EFT Ekspertiz’de tüm çağrılar tek bir merkezden cevaplanır ve şubelere yönlendirilir. Müşterilerimizin bize
ulaşamaması veya kaçan çağrının olması yazılım sistemimiz sayesinde imkansızdır. Hızlı iletişim sağlanır. Sekretarya
işlerinin tamamı merkez tarafından karşılanır. Telefonların karşılanması için ekstra maliyetler ve harcamalar
ortadan kaldırılmış olur.

Digital Rapor
Raporlarımızın tamamı digital ortamda tutulur. İstenildiği zaman geriye dönük arama gerçekleştirilebilir ve
müşteriler kendi raporlarını digital ortamda çok daha detaylı bir şekilde görebilir ve istedikleri zaman erişebilirler.

EFT Ekspertiz Akademi
EFT Ekspertiz, kendi ekspertiz akademisi olan; sektöre ve kendi bayilerine Oto Ekspertiz Uzmanı yetiştiren tek oto
ekspertiz firmasıdır. EFT Ekspertiz Akademi’de teknisyenlerimiz ve bayilerimiz 2 ay sürecek uygulamalı eğitimler
almakta ve eğitim sonunda sertifikalı birer Oto Ekspertiz Uzmanı olmaktadırlar. Eğitim programımız Motor- Mekanik
Uzmanlığı, Kaporta-Boya Uzmanlığı, Müşteri İlişkileri, Rapor Hazırlama ve Okuma bölümlerini içermektedir. Eğitim
sonunda bütün katılımcılarımız Avcılar’daki genel merkezimizde 1 hafta boyunca uygulamalı çalışmalara katılırlar
ve yeterlilikleri sınavdan geçirilerek onaylanır.
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neden eft?
Arama Motoru (Google) ReklamlarI
EFT Ekspertiz Google Reklam gösterim payında Lider konumdadır. EFT Ekspertiz, markasının arama motorlarında en
iyi sıralamada olmasını sağlamak amacıyla kendi bünyemizde bulunan yazılımcılar tarafından sürekli optimizasyon
yapılmaktadır. SEO çalışmalarına aylık en fazla bütçe ayıran firma EFT ’dir.

Ar-Ge ÇalIşmalarI
EFT Ekspertiz kullandığı yazılımı ve sistemi sürekli geliştirip kendini yenilemektedir. Sektördeki yeniliklerin devamlı
takipçisi ve öncüsü olmak için titiz bir şekilde çalışmalar yapmaktadır. Profesyonel ekibimizin yapmış olduğu Ar-Ge
çalışmaları sayesinde raporlama teknikleri, süreçler ve yazılım altyapısı olarak sektörün çok önündeyiz.

Güvenilir Marka İmajI
Gerek bugüne kadar toplumun her kesiminden müşterilerimiz tarafından defalarca tercih edilmemiz, gerek müşteri
memnuniyeti sonuçlarımız, gerekse çalışanlarımız ile çok uzun süreler aynı çatı altında birlikte olmamız sektörde
gerçekten “güvenilir bir marka imajına” sahip olduğumuzu göstermektedir.
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GİRİŞİMCİLERİMİZE SAĞLADIĞIMIZ DESTEKLER
Kurulum Süreci Destekleri

Yer Seçimi ve Fizibilite
ÇalIşmasI

Mimari Projelendirme
ve Kontrol Desteği

Seçilecek mağaza ile ilgili kriterler,
uygun potansiyel bölgeler ve lokasyonlar
girişimcilerimizle paylaşılır. Olası bütün
dükkanların fizibilitesi yapılarak en doğru
dükkanın seçilmesi sağlanır.

Seçilen uygun dükkan için mimari
projelendirme desteği firmamız tarafından
verilir ve dükkan tadilatı tamamlanana
kadar düzenli aralıklarla, projeye uygunluk
denetlenir.

Kurulum Desteği

İnsan KaynaklarI Desteği

Makinelerinin temin edilmesi, EFT
Ekspertizin geliştirdiği yazılım programının
makinelere aktarılması ve makinelerin
kalibrasyonu genel merkez tarafından
yapılır. Şube görselleri her şubenin mimari
yapısına uygun olarak hazırlanır ve resmi
kurulum çalışmaları ile ilgili adaylara
danışmanlık verilir.

Kurulum aşamasında iki teknisyen bir
şube yetkilisi olmak üzere minumum üç
personele ihtiyaç duyulmaktadır. EFT
Ekspertiz, insan kaynaklarının bulunmasını
gerçekleştirir. Ön görüşme girişimcimiz
tarafından gerçekleştirildikten sonra adaylar
yetkinlik testine tabi tutulur. Yetkinlik
testinde başarılı olan adaylar EFT Ekspertiz
Akademi’de eğitime başlar.
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GİRİŞİMCİLERİMİZE SAĞLADIĞIMIZ DESTEKLER
Kurulum Süreci Destekleri

BaşlangIç Paketi

Franchise El KitabI

Pazarlama ve Reklam
Desteği

Gerçek Eğitim
EFT Ekspertiz Akademi

Şubenin açılışı ile birlikte ihtiyaç
duyulan kurumsal kimlik çalışmaları
(kartvizit, rapor, kıyafetler vb.) açılışa özel
bayilerimize hediye edilir.

Sözleşmenin imzalanması ile birlikte
şubelerimizle paylaşacağımız Franchise El
Kitabı, ihtiyaç duyduğunuz anda başvuru
kaynağınız olacak. İşletmeniz ve meslek
icranızla ilgili her türlü sorunuza cevapları
hemen bulacaksınız. Uzmanlarımız 7/24
soru ve sorunlarınız için bir telefon kadar
yakınınızda olacaktır.

Şubenin açılışından itibaren bütün satış
ve reklam olanakları ile yöntemlerini
içeren Pazarlama Planı sizinle paylaşılır ve
mağazanıza en uygun strateji belirlenerek
uygulanır. Şubenin reklam ve pazarlama
faaliyetleri için gerekli bütün grafik
tasarımları, kurumsal kimlikle ücretsiz
olarak profesyonelce hazırlanır ve
tarafınızdan uygulanır.

Franchise adaylarımız ve personelleri
EFT Ekspertiz Akademi’de uygulamalı
bir eğitime tabi tutulur ve oto ekspertiz
mesleğinde uzmanlaşırlar. Eğitimler
süreklidir ve ihtiyaç duyulduğunda
yenilenebilir. Şubelerimize açılış öncesi bir
hafta ve açılış sonrası da bir hafta olmak
üzere 2 hafta boyunca merkez şube ekibi
tarafından yerinde oryantasyon yaptırılır.
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GİRİŞİMCİLERİMİZE SAĞLADIĞIMIZ DESTEKLER
İşleyiş Destekleri

ÇağrI Merkezi
Desteği

Müşteri Memnuniyet ve
şikayet Yönetimi

Mağaza Performans
Yönetim Desteği

EFT Ekspertiz şubelerine gelen tüm çağrılar,
çağrı merkezi tarafından karşılanır ve şubelere
aktarılır. Aynı şekilde şubelerin randevuları
da yine çağrı merkezimiz tarafından organize
edilir. Böylece çağrı kaçırmak söz konusu
olmaz ve çağrıları karşılamak için ekstra birini
istihdam etmek gerekmez.

Müşterilerimizin deneyimlerini paylaşmak
ve görüşlerini almak üzere her gün düzenli
olarak bir önceki gün şubelerimizden hizmet
almış olan müşteriler aranır ve görüşleri
alınır. İyileştirilmesi gereken bir alan var ise
hızlıca aksiyon alınması sağlanır.

Gelişmiş Yönetici Paneli
Online izlenebilir yönetici paneli
sayesinde bayi yöneticilerimiz şubelerinin
performansını her an izleyebilirler.

Makine BakIm OnarIm
Desteği
EFT Ekspertiz’de kullanılan tüm makinelerin
bakım ve onarımları merkez tarafından
yapılmaktadır.
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GİRİŞİMCİLERİMİZE SAĞLADIĞIMIZ DESTEKLER
İşleyiş Destekleri

Denetim
Desteği

Finans Yönetimi
Program Desteği

AR-GE ve YazIlIm
Desteği

Şubelerimiz sistematik bir şekilde önceden
belirlenmiş kriterlere göre periyodik aralıklarla
uzman kişiler tarafından denetlenir.

EFT Ekspertiz yazılımının içine entegre
edilmiş program sayesinde bayi
yöneticilerimiz anlık olarak muhasebelerini
takip edebilirler ve evraklarını bu program
üzerinde muhasebeleştirebilirler.

Sektördeki uygulamalar, teknolojiler,
trendler, teknikler, yöntemler ve faaliyetler
düzenli bir şekilde izlenir. Ar-Ge birimi,
bütün bu bulguları hem teknik yönden hem
de ticari yönden değerlendirir ve uygun
olanları düzenleyerek gelişmiş yazılımına
entegre eder.

SEO ve Pazarlama
Destekleri
Şubelerin reklam ve pazarlama faaliyetleri
için gerekli bütün grafik tasarımları,
kurumsal kimlikle ücretsiz olarak
profesyonelce hazırlanır, özel günler
için özel tasarımlar geliştirilir ve tüm
SEO çalışmaları merkez tarafından
gerçekleştirilir.
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OTO EKSPERTİZ PAZARI HAKKINDA
Ülkemizde 2. el araç alım satımı tüketiciyi en çok ilgilendiren konuların başında geliyor. Hepimiz
ehliyetimizi aldıktan sonra araç sahibi olmak istiyoruz ve çeşitli sebeplerle 2.el araçlara yöneliyoruz.
EKSPERTİZİ ZORUNLU HALE GETİREN
YENİ YÖNETMELİK
2. ELDE RİSK

EKSPERTİZ KORUR

Günümüzde, bir aracın yaklaşık
30.000 parçanın bir araya
gelmesi ile üretildiğini ve her
bir aracın detaylı bir bilgisayara
dönüştüğünü düşünürsek; 2.el
araç almak, bünyesinde bazı
riskler barındırıyor.

Oto Ekspertiz tam olarak bu
noktada devreye giriyor. 2. el
otomobillerin detaylı incelemeden
geçirilip tarafsız, bağımsız ekspertiz
raporu düzenlenmesine Oto
Ekspertiz deniliyor.

2. ELDE
GÜÇLÜ PAZAR
Bugün Türkiye’de yılda
5.000.000’dan fazla araç el
değiştiriyor ve bu rakam yıl
geçtikçe artıyor.

Bu rakamların yanı sıra yeni düzenlenen İKİNCİ
EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ
YÖNETMELİĞİ ile 2.el araç alım satımına yeni
bir düzenleme getirildi. 2018 yılı sonunda
faaliyete geçecek yasaya göre 8 yaş ve 160.000
km’nin altındaki ikinci el motorlu kara taşıtları
için ekspertiz raporu zorunlu hale getiriliyor.
PASTA PAYI EN AZ
İKİ KAT ARTIYOR
Yasanın faaliyete geçmesi ile birlikte şu an var
olan Oto Ekspertiz Sektörünün pastadan aldığı
payın en az iki katı kadar artacağı öngörülüyor.
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ŞUBE KONSEPTLERİ
EFT şubelerinin ferah, temiz ve nezih ortamında
araçlar uzman teknisyenlerimiz tarafından
detaylı bir şekilde bakılırken
müşterilerimiz bekleme salonlarımızın rahat
ortamında ikramların keyfini çıkarabilirler.
Şube kurulumu için minimum 150 m2 alan ve 4
metre tavan yüksekliğine ihtiyaç vardır.
(4 metre tavan yüksekliği sadece liftin
bulunduğu alan için zorunludur.)
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NASIL BİR YOL İZLEYECEĞİZ?
Başvuru formunun
doldurulması

Lokasyon ziyareti ve
fizibilite çalışması

Başvuruların
değerlendirilmesi
ve tanışma

Mimari
projelendirme

Franchise
sözleşmesinin
imzalanması

Tadilat ve makine
kurulumu

İnsan kaynakları
seçimi ve eğitim

Açılış
organizasyonu

Oryantasyon
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