
Coronavirus Salgını
Filo yönetiminde doğru adımlar
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Giriş

Coronavirusün hızla yayılması dünya çapında 
ciddi bir etki yaratıyor. Hükumetler, vatandaşlar 
ve işletmeler riski azaltmak için ellerinden geleni 
yapıyor. Hayati olmadıkça seyahatten kaçınmak 
ve kişiler arası teması minimuma indirmek tavsiye 
ediliyor. Mümkün olan her yerde uzaktan çalışma 
sistemine geçildi.

Kilit görevlerdeki çalışanlar; sağlık, devlet daireleri 
ve süpermarketler gibi hayati hizmetleri devam 
ettirebilmek için tüm kaynaklarını kullanıyor. 
Çoğu otomobil üreticisi tesislerini kapatıyor. 
Mağazalar kapanıyor, üretim hatları durma 
noktasına geliyor. Bundan kaynaklanan ekonomik 
belirsizlik tüm kuruluşları etkiliyor.

Bu eşi benzeri görülmemiş durum, kararlı adımlar 
atılmasını gerektiriyor, araç filoları da bu sürecin 
dışında kalmıyor. Bu dokümanda filonuzla ilgili 
olarak  hemen atabileceğiniz bazı adımları 
özetlemeye çalıştık.

Coronavirus dünyayı alt üst etti. 
Filo yöneticileri ne yapabilir?
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Tavsiye

Başlıca Tavsiyeler

• Önemli olan konuya odaklanın

− Sürücüleri, hayati olmayan seyahatlerden kesinlikle kaçınmaları
yönünde bilgilendirin: Mümkünse evden çalışma ve toplantıları telefon/ 
videokonferans üzerinden yapma yolunu tercih edin. Kişilere uzaktan  
çalışma ipuçları ve bağlantı çözümleri sunarak yardımcı olabilirsiniz.

 −  Kritik olmayan onarım işlemlerini erteleyin. Kozmetik onarım, lastik 
değişimi ve kaporta işleri gibi işler genellikle hayati önem taşımaz.

• Yeni araç siparişlerinizi iyi değerlendirin

−  Birçok otomobil üreticisi tesislerini tamamen kapattığı için mevcut
ve yeni araç siparişlerinin teslim süreleri daha da uzadı. Bu durum 
muhtemelen araç fiyatlarını da etkileyecek. Bu da size sunulan 
kiralama bedelleri üzerinde etki yaratacaktır. Tüm bu belirsizlikleri göz 
önünde bulundurarak uzun vadeli anlaşmalara girme noktasında 
değerlendirmenizi iyi yapmanızı tavsiye ederiz. 

• Mevcut kiralama sözleşmelerinizin süresini uzatın

−  Mevcut araçlarınızı daha uzun süre kullanabilmek için kilometre limitini
artırın.

 −  Konuyla ilgili müşteri temsilcinizden bilgi alabilirsiniz, kullandığınız araca 
bağlı olmak ile birlikte LeasePlan’den kiralanan araçların maksimum 
kullanım km limiti 180,000 km’dir. 

 − Hangi kira sözleşmelerinin uzatılabileceğini ve nasıl daha faydalı 
olacağını öğrenmek için LeasePlan temsilciniz ile iletişime geçebilirsiniz. 

• Mobiliteye karşı esnek bir yaklaşım benimseyin

−  Alternatif ulaşım yöntemleri gerektiğinde, kullanıcıların mümkün
olduğunca toplu taşımadan uzak durmalarını önerin. Bu şekilde, 
enfeksiyon riskini asgariye indirebilirsiniz.

 −  Gerçekten araca ihtiyacı olan bir çalışan için mevcut filonuzda araç 
bulunmuyorsa ikinci el kiralama gibi alternatif ve daha kısa süreli 
kiralama yöntemlerini değerlendirebilirsiniz. İhtiyacınıza en uygun 
çözüm için her zaman bize ulaşabilirsiniz.



LeasePlan olarak, bu dokümandaki tavsiyelerin mevcut 
durumlar altında filonuzu mümkün olduğunca etkili şekilde 
yönetebilmeniz için yardımcı olacağını umarız.

İhtiyacınıza uygun tüm seçenekleri daha detaylı görüşmek için 
LeasePlan müşteri temsilciniz ile iletişime geçebilirsiniz. 
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İletişim

LeasePlan Uzmanları tarafından hazırlanmıştır.

Bu yayın, LeasePlan Danışmanlık Hizmetleri tarafından hazırlanmıştır. 
LeasePlan Danışmanlık Hizmetleri bünyesinde günümüzün ve geleceğin 
mobilite pazarının karmaşık dinamikleri konusunda deneyimli uzmanlar 
bulunuyor. Bu uzmanlar danışmanlık ve eğitim sağlamakta, ara filo 
yönetimi için çözümler önermekte ve bunun gibi kapsamlı yayınlar 
üzerinden bilgilerini paylaşmaktadır.

Notlar:
LeasePlan Türkiye'nin salgına karşı aldığı tüm önlemler ve gerçekleştirdiği tüm 

güncellemeler ile ilgili detaylı bilgi almak için bu linkteki sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://

www.leaseplan.com/tr-tr/covid19/ 

Wouter Lips, 
Danışman

wouter.lips@leaseplan.com

Maaike Appelboom, 
Danışman

maaike.appelboom 
@leaseplan.com

Marily Snijders, 
Danışman

marily.snijders-cats 
@leaseplan.com

Jeroen Sunter, 
Danışman

jeroen.sunter 
@leaseplan.com

Ekibimiz

Soru sormak veya yorumlarınızı paylaşmak için her zamanki 
LeasePlan irtibat kişiniz ile iletişime geçebilirsiniz.

Contact




