


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 ha�f 
ticari araçlarınızın tüm bakım ve onarım işlerini yetkili servis yeterliliği ve 
kalitesinde yapmaktadır.

Avcılar Haramidere’de genel merkezini ve ilk şubesini 2012 yılında açan 
EFT OTO EKSPERTİZ kısa sürede İstanbul’da 20’den fazla şubeye ulaşmış, 
daha sonra hizmet kalitesini tüm Türkiye’ye ulaştırmayı hede�emiştir.  
Bugün Türkiye genelinde 50’den fazla şubesi olan EFT, oto ekspertiz 
hizmetini kurumsal bir boyuta taşımış, her şubesinde TARAFSIZ, DETAYLI 
ve PROFESYONEL ekspertiz deneyimini müşterilerine yaşatan önce bir 
kurum haline gelmiştir. 

Bunun yanı sıra üçü Avrupa yakasında ve ikisi Anadolu yakasında 
konuşlandırılan Mobil Ekspertiz araçlarıyla da Mobil Oto Ekspertiz 
alanında da lider konuma gelmiştir.

Hakkımızda

0212 854 33 33

TARAFSIZ / DETAYLI / PROFESYONEL
OTO EKSPERTiZ KURULUŞU
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PROFESYONEL KADRO

Kurum İçi Eğitim ve Denetimler

Müşteri Memnuniyeti Yönetimi

EFT’de çalışan teknisyenler, EFT EKSPERTİZ AKADEMİ PROGRAMIYLA müşteri ilişkileri, motor-mekanik, 
boya-kaporta 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. 

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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Güvenilir Marka İmajı

Tarafsızlık 

Çağrı Merkezi Hizmeti

Dijital Rapor

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.

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. 

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. 

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. 
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%97
18.881 MÜŞTERİMİZLE YAPILAN MEMNUNİYET ANKETİ 

SONUCUNDA, ALDIĞI HİZMETTEN MEMNUN OLAN 

MÜŞTERi MEMNUNiYETiMüşteri Memnuniyeti
Geri Arama Sonuçları

12.704    %67,53

4.085    %21,72

1.503    %7,99

364    %1,94

155    %0,82

Toplam Katılım 18.811
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Eğitim
Merkezi

EFT AKADEMİ

EFT Oto 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 teorik ve uygulamalı 
eğitimler almakta ve eğitim sonunda sertifikalı birer Oto Ekspertiz Uzmanı olmaktadırlar. 
Eğitim programımız:
Teorik Eğtim (Sınıf içi Eğitim)
 Motor- Mekanik Uzmanlığı, 
Kaporta-Boya Uzmanlığı, 
Müşteri İlişkileri,
 Rapor Hazırlama ve Okuma
 bölümlerini içermektedir. Eğitim sonunda bütün katılımcılarımız Maltepe ve Avcılar’daki genel merkezimizde 1 
hafta boyunca uygulamalı çalışmalara katılırlar ve yeterlilikleri sınavdan geçirilerek onaylanır.

EFT Oto Ekspertiz, kendi bsyilerine TSE ve TSE HYB Belgelirini alma konusunda destek vermektedir. TSE Belgenizi 
alacağınız süreçte vereceğimiz destekler;

TSE Başvurucu sürecinin anlatımı.
Kalite yönetim süreci.
Gerekli evranların liste ve dökümantasyonların oluştururması.
TSE Standartlarına uygun dükkan içi makina ve ekipman yerleşimi. 
Süreç Takibi.  
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EFT AKADEMİ

TSE DANIŞMALIĞI
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YAZILIM VE APLiKASYON
EFT Ekspertiz tüm inceleme, raporlama, muhasebe ve müşteri memnuniyeti gibi operasyonel 
süreçleri kendi bünyesinde geliştirdiği özel yazılımı olan Eksper.mobi üzerinden gerçekleştirir. 
Sektörün değişen ve gelişen ihtiyaçlarını sürekli analiz ederek yazılım departmanı ile koordine bir 
şekilde gerekli güncellemeler anında yapılarak tüm şube ve bayilerin kullanımına sunulur. 
EFT’de araç kontrolleri de Eksper.mobi kullanılarak hazırlanır. Teknisyenlerin tek bir kelime bile 
yazmasına gerek kalmadan, tamamen önden hazırlanmış arıza ve uyarı metinleri ile tüm raporlar 
standardize edilmiştir. 
EFT’nin mobil uygulaması da Eksper.mobi ile senkronize çalışmaktadır. Uygulama kullanıcılara 
randevu oluşturma, paket seçme ve önceki raporlarına anında ulaşım gibi fonksiyonlar 
sunmaktadır. 



KURUMSAL ANLAŞMALAR
EFT Ekspertiz kalitesi ve güvenilirliğiyle bireysel kullanıcılar kadar kurumsal firmaların da bir numaralı tercihi 
olmaya devam ediyor.
Sektörde uzak ara en çok kurumsal anlaşmaya sahip olan EFT Ekspertiz, şubelerine ve bayilerine sektör lideri 
firmalarla çalışma fırsatı sunmaktadır.
Yeni kanun kapsamında bireysel satışların yerini yavaş yavaş kurumsal satışlara bırakmaya başladığı günümüzde, 
EFT Ekspertiz’in hali hazırda çalışmakta olduğu firmalar ve yeni anlaşmaları ekspertiz yatırımcıları için çok daha 
büyük bir önem arz etmektedir. 
Tarafsız, detaylı ve profesyonel bakış açısıyla sektöre yön veren EFT, Türkiye’nin en büyük otomotiv kuruluşlarının 
bir numaralı tercihidir.
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www.eftotoekspertiz.com

Kurumsal Kıyafet Tasarım Örnekleri

Mobil Oto Ekspertiz

Mobil Oto Ekspertiz Hizmetimiz ile hem kurumsal hem de bireysel müşterilerimizin araçlarını
 yerinde ekspertiz yapıyoruz.

Mobil Oto Ekspertiz



KONSEPTLERİ
ŞUBE
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SUNUM ODASI

İKRAM VE BEKLEME SALONU

0212 854 33 33
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GÜÇLÜ MARKA

SİSTEM
GELİŞMİŞ

EFT OTO EKSPERTİZ

FRANCHISE MODELLERİMİZ

2
Franchise

Bayilik Modeli

3
Faal Şube 

Modeli

0212 854 33 33
Detaylı Bilgi

0212 854 33 33
Detaylı Bilgi

1
Dönüşüm ve
İsim Hakkı

Hali hazırda işletmekte olduğunuz 
işletmenizi EFT’ye dönüştürün.

Ekipman listesi ve konsept planını
  biz verelim. Temin ve tadilatı siz yapın.

Şu an EFT olarak faal bir şeki lde çal ışan,
 portföyü ve garanti müşterisi olan

şubelerimizi devir al ın.

0212 854 33 33
Detaylı Bilgi
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NASIL BİR YOL İZLEYECEĞİZ?

Başvuru formunun doldurulması1

Başvuruların değerlendirilmesi 
ve tanışma2

Lokasyon ziyareti ve fizibilite çalışması3

Franchise sözleşmesinin 
imzalanması4

Mimari projelendirme 5

Personel seçimi ve eğitim 6

Tadilat ve makine kurulumu7

Oryantasyon ve eğitim8

Açılış organizasyonu9



GİRİŞİMCİLERİMİZE SAĞLADIĞIMIZ DESTEKLER

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. 

MAĞAZA PERFORMANS 
YÖNETIM DESTEĞI

MÜŞTERI MEMNUNIYET VE 
ŞIKAYET YÖNETIMI 

ÇAĞRI MERKEZI 
DESTEĞI 

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. 

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. 

Şubelerin sosyal medya, 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. 

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.

FINANS YÖNETIMI 
PROGRAM DESTEĞI 

DENETIM 
DESTEĞI 

GERÇEK EĞITIM 
EFT EKSPERTIZ AKADEMI 

AR-GE VE YAZILIM  DESTEĞI SOSYAL MEDYA, SEO VE PAZARLAMA 
DESTEKLERI 
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EKİPMAN LİSTESİ

MALZEME ADI
DYNO TEST CİHAZI (4X4 veya 4X2)

DYNO TEST HATTI BİLGİSAYARI

DYNO TEST HATTI PC ARABASI

DYNO FAN  ( Çapı 70cm min.) Min. 20.000 m3

DYNO SPANZET (5 ton çekebilecek kapasitede)

FREN TEST CİHAZI

SÜSPANSİYON TEST CİHAZI

YANAL KAYMA TEST CİHAZI

MAKASLI LİFT KAVİ 3.5 TON

HAVA KOMPRESÖRÜ MİN. 100LT

SPRAL HAVA HORTUMU ( Komprasör için )

HAVA TABANCASI ( Komprasör için )

AKÜ TEST CİHAZI   ( Maşalı akü test cihazı )

HELLA GUTMANN SOLUTİONS – DIAGNOSTIK CİHAZI

BOYA KALINLIK  ÖLÇER (1 Birimlik)

EL FENERİ LED

ANTİFİRİZ ÖLÇER

FREN HİDROLİK ÖLCER 

LASTİK DERİNLİK ÖLÇER DİJİTAL

LEVYE 

TORNAVİDA SETİ 15-20-27-30-40-45 

LOKMA TORNAVİDA SETİ 7-8-10-12-13 

DÜZ TORNAVİDA  3 YILDIZ 4 DÜZ

1 ADET KARTUŞLU RENKLİ YAZICI 

WÜRTH CO2 KARBON KAÇAK TESTİ

TABLET (2 ADET)

NOTEBOOK veya PC (sunum odası için)



EFT OTO EKSPERTİZ ÖRNEK RAPOR
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günler için özel tasarımlar geliştirilir 
ve tüm SEO çalışmaları merkez 

tarafından gerçekleştirilir. 


