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FIORINO ARTIK DAHA YAKIŞIKLI!
Kıskanılacak yeniliklerle dolu Fiorino, Fiat showroom’larında 10 Numara Fiat’lıları bekliyor.

» Şık Tasarım  » 5’’ Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi   
» Entegre Navigasyon  » ESP ve Yokuş Kalkış Desteği  
» Otomatik Vites Seçeneği
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TİCARETİN YAKIŞIKLISI 
FIORINO’DAN 
10 NUMARA DEĞİŞİM
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RÖPORTAJ

Merhaba,

Yeni sayımızla tekrar 
karşınızdayız. 10 Numara 
Fiat programıyla başlattığımız 
yolculuğu bugün binlerce 
kişiyle devam ettiriyoruz. 
Çalışmalarımızın karşılığını 
almanın tatlı gururunu yaşarken 
ailemizin büyümesinin 
sevinciyle duygularımız ikiye 
katlanıyor. Bu duygularla 
oluşturduğumuz yeni 
sayımızda kapak konusu 
olarak Fiat Fiorino’nun yenilen 
modellerini sizler için detaylı 
olarak işledik. Aksesuarlar 
ve kampayalar kısmında en 
avantajlı kampanyaları bir 
araya getirirken haberler 
bölümünde ise 10 Numara Fiat 
ailesi üyelerinin gerçekleştirdiği 
etkinliklere yer verdik. 
Yaptığımız her çalışmada 
desteğinizi alarak devam 
ettiğimiz yolda bugün çok 
değerli sayılara ulaştık. 

Ailemiz daha da büyüyor

Başlattığımız 10 Numara Fiat 
programı, yeni üyelerle her 
geçen gün daha da büyüyor. 

Bugün neredeyse  17.000 
civarında 10 Numara Fiat’lı ile 
büyük bir aile haline geldik. Aile 
üyelerimiz için her geçen gün 
daha fazla çalışıyor ailemizi 
daha da büyütmek istiyoruz.

40 yeni marka

Sizlere daha iyi avantajlar 
sağlayabilmek için Arçelik, 
Koçtaş, D-smart, Aygaz, Pürsu, 
Yurtiçi Kargo, Avansas, Budget, 
Taç, Linens, Borsaport gibi 
toplam 40 farklı markadan 
10 Numara Fiat’lılara teklifler 
sunduk.

5.900’e yakın araç yeniledik

Yaptığımız kampanyalar ile 
ailemize üye olan 5.900’e yakın 
10 Numara Fiat’lının aracını 
yeniledik.

Daha sonraki günlerde 
yapacağımız çalışmalarla 
her geçen daha da büyümeyi 
amaçlıyoruz ve bu doğrultuda 
yaşamın her anında yanımızda 
olduğunuz için teşekkür 
ediyoruz. Bir sonraki sayımızda 
görüşmek üzere hoşça kalın.

İÇİNDEKİLER MERHABA

Özgür SÜSLÜ
Fiat Pazarlama Müdürü

MODİFİKASYON ÖNERİ

10 NUMARA 
PİKNİK ALANLARI

06 HABERLER
07 ETKİNLİK
08 KAMPANYALAR
22 UZMANINA SORUN
24 AKSESUAR
27 OYUN - MÜZİK - YEMEK
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HABERLER

Yolculuğumuz Baltımore’de başladı

Tofaş üretimi Promaster 
City’lerin ABD’ye ayak bastığı 
Baltımore Limanı’nda 
yolculuğumuz başladı.

Washington’a giriş yaptık

Washington’dan ABD senatörlerine 
selam vererek geçtik.

Sonunda New York’tayız

Atlantik City’yi geride bırakarak 
yaşayan şehir New York’a ulaştık. 
Caddeler adeta bizi karşıladı.

Müzeler şehri 
Pittsburg

Her bir köşesinde 
ayrı bir müze olan 

Pittsburg 
yolculuğumuz tarihi 
binalarla son buldu.

Yolculuğumuz bitti

Cleveland’a da bir selam verip Detroit 
caddelerinde sürüş keyfini 
yaşadıktan sonra fırtınalı 
bir yolculuk ile Doblò’nun 
Amerika yolculuğunu kazasız 
belasız eğlenerek tamamladık.

Doblò’nun Amerika serüveninin eğlenceli bir haritada gösterildiği www.DobloAmerikaya.com  
isimli özel internet sitesinde adım adım Doblò’nun dayanıklılık sürüşüne otomobil yazarlığında 

25. yılını kutlayan Okan Altan eşlik etti. Sitede yer alan Doblò’nun Amerika eyaletlerindeki 
fotoğrafları ise oldukça ilgi gördü.  

YENİ DOBLÒ 
DAYANIKLILIKTA SINIR TANIMIYOR!   TEAM DOBLÒ FABRİKA GEZİSİ

Team Doblò üyeleri muhteşem bir organizasyonla 
Bursa Tofaş Fabrikası’nda bir araya geldi.

28 Ocak Çarşamba günü 40 Team Doblò üyesinin katıldığı Fabrika Gezisi, Bursa’da 
gerçekleşti. Renkli görüntülerin yer aldığı geziye İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Tekirdağ, 
Samsun, Çorlu, Edirne ve Çankırı gibi Türkiye’nin birçok şehrinden katılım gerçekleşti. 
Endüstriyel Operasyonlar Direktörü Akın Aydemir’in Tofaş Fabrika sunumundan 
sonra Yeni Nesil Doblò test araçları, Team Doblò ekibi tarafından fabrikanın zorlu koşullar 
içeren pistinde test edildi ve çok beğenildi.  

Tofaş Sosyal Tesislerinde ikram edilen yemekte de oldukça keyifli anlar yaşandı. Özellikle 
tatlıların üzerinde yer alan tarçından Doblò şekli ve Team yazısı ilgiyle karşılandı. Etkinlik, 
Team Doblò ekibinin uğurlanmasıyla son buldu.

ETKİNLİKEtkinliklerden haberdar olmak için iletişim bilgilerinizi 
info@10numarafiat.com adresinden bizlere iletebilirsiniz.



10 Numara Fiat | 98 | 10 Numara Fiat

KAMPANYALAR

Fiat’tan 10 Numara Fiat’lılar için kaçırılmayacak 
kampanya! ‘’Yol Yardım Ekstra Paketi” 
kampanyası ile yolda kalmak artık sorun değil. 
Fiat’ın verdiği ‘’Acil Yol Yardım Hizmeti’’ bu 
kampanya ile 85 TL yerine yalnızca 19 TL.

Arçelik’ten 10 Numara Fiat’lılara çay 
makinesi 319 TL yerine 244 TL!

İster mevcut Fiat’ınızı yenileyin, ister ikinci ya 
da üçüncü Fiat’ınızı almak isteyin, 10 Numara 
Fiat’lıysanız şimdi tüm kampanyaların üstüne 
yeni ticari araç alımlarında 1.000 TL’ye kadar 
Fiat Kasko bizden!

10 Numara Fiat’lılar Pürsu damacana su 
alımlarını 3’er TL indirimli gerçekleştiriyor.

10 Numara Fiat’lılar Çıtır Usta 
şubelerinde 2. pidelerinde 
%50 indirim kazanıyor.

En güncel kampanyalar için www.10numarafiat.com 
adresini ziyaret etmeyi unutmayın.

10 Numara Fiat programı kapsamında sunulan avantaj ve indirimlerden 
yararlanabilmek için programa bir kez kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 
Kayıt için cep telefonunuzdan ONNUMARA yazıp aralarında birer boşluk 
bırakarak şasi numaranızın son 8 hanesini, adınızı ve soyadınızı yazıp 5360’a 
kısa mesaj göndermeniz veya www.10numarafiat.com adresine girerek 
Program Katılım Formu’nu doldurmanız yeterlidir.

EN GÜZEL KAMPANYALAR İÇİN WWW.10NUMARAFIAT.COM 
ADRESİNİ ZİYARET ETMEYİ UNUTMAYIN!

10 Numara Fiat’lılar kargoyu dert 
etmesin diye Yurtiçi Kargo Taşıma 
Ücretlerinde %30 indirim var!

Fiat’tan, 10 Numara Fiat’lılar için çok özel bir 
kampanya. Aracınızın bakıma mı ihtiyacı var?
O zaman tam zamanı! Herhangi bir Fiat yetkili 
servisinde yapacağınız 349 TL ve üzeri mekanik 
harcamaya ‘’Klima Temizliği’’ 10 Numara Fiat’tan 
hediye.

ARACINIZIN HAVASINI DEĞİŞTİRECEK 
FIRSAT!

FIAT YOL YARDIM EKSTRA PAKETİ
10 NUMARA FIAT’LILARA 
ÖZEL 85 TL YERİNE 19 TL!

AİLENİN YENİ ÜYESİNE 1000 TL’YE KADAR 
“FIAT KASKO” BİZDEN!

10 NUMARA FIAT’LI KARGODA 30% AVANTAJLI!

ÇITIR USTA’DAN USTA İŞİ BİR GOL!

10 NUMARA FIAT’LILARA ÖZEL SU GİBİ KAMPANYA!

10 NUMARA FIAT’LILARA ARÇELİK’LE ÇAY KEYFİ!
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RÖPORTAJ

İŞTE “DOBLÒ AİLESİ’’ RUHU

2009’da kurulduğu günden bu yana her geçen gün çoğalarak büyüyen Team Doblò’da 
bugün 7000’e yakın üye yer alıyor. Popülerliği her geçen gün artan Team Doblò’nun 
admin ekibinde yer alan Murat Üresin ile Team Doblò’nun yıllar içerisindeki gelişimi ve 
büyüme sırları üzerine sıcak bir söyleşi gerçekleştirdik. Keyifli okumalar...  

Öncelikle Team Doblò topluluğundan 
bahseder misiniz? 
Nasıl kuruldu, nasıl bir araya geldi?

Forum sitemiz 2009 yılında Fiat Doblò 
kullanıcılarını bir araya getirmek, sorunlara 
çözüm üretmek için zemin oluşturmak ve yeni 
fikirler üretmeyi hedeflemek için kuruldu. Kısa 
zamanda internette, sosyal paylaşım sitelerinde 
üst sıralara çıkan, her geçen gün gelişen ve 
büyüyen Doblò ailesi, yeni üyelerin katılması ile 
daha fazla güçleniyor. Forum sitemizde 7000’e 
yakın üyemiz, popüler sosyal paylaşım 
sitesi olan Facebook sayfamızda 15.000’e 
yakın gerçek üyemiz bulunmaktadır.

Forumda neler var?

Fiat Doblò’ya özel arıza çözümleri, parça 
tavsiyeleri, modifiye konuları, otomotiv 
sektöründeki yenilikler, vergi ve sigorta 
mevzuatı, üyelerin çektiği fotoğraflar ve 

videolar, periyodik bakım önerileri, servis 
önerileri, üyelerin sıkıntıları, buluşmalar ve 
etkinlikler, Doblò ile ilgili özellikler ve geliştirme 
tavsiyeleri, ileri sürüş teknikleri, yakıt konuları, 
duyurular, yenilikler, kısacası Fiat Doblò ile ilgili 
ayrıntılı bilgiye ulaşmanızı sağlayacak her şey 
sitemizde mevcut.
 
Ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz?

Her yıl geleneksel olarak üyelerimizin 

bulunduğu kentlerde buluşmalar ve etkinlikler 
düzenleyerek, Team Doblò ailesi olarak 
üyelerin kaynaşmasını sağlıyoruz. 6 yıldır başta 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük kentler 
olmak üzere diğer birçok ilimizde onlarca 
buluşma gerçekleştirdik. 

Bu kadar büyümesini ve iyi organize 
olmasını neye bağlıyorsunuz? 

Büyümenin en büyük nedeni Doblò aşkı, 
üyelerin ortak noktası da Fiat Doblò’ya olan 
gönülden bağlılıkları. Herkes aile kavramı 
etrafında toplanarak,  büyük bir fedakârlık ile 
Team Doblò Ailesi’nin daha da büyümesi ve 
sevilmesi için, gönüllülük esası ile çalışıyor.  

Başarımızın en büyük sırrı, bizim ailemizde 
sen-ben kavramlarının “BİZ” kavramı ile yer 
değiştirmesidir. Ekip ruhu ile hareket eden bir 
aile güçlü ve başarılı bir aile demektir.  
Her üyemizin her şehirde kapısını çalabileceği, 
yardım isteyebileceği, çayını içebileceği 
arkadaşları ve mekanları var. İşte “Doblò Ailesi” 
ruhu dediğimiz şey tam olarak bu. 

Fiat’tan bağımsız organize olan bir 
topluluk olarak bugün sesinizi birçok yere 
duyurdunuz ve büyüdünüz. 
Fiat’la birlikte yaptığınız çalışmalar, 
organizasyonlar var mı? 
Fiat’la ilişkileriniz nasıl? 

Fiat ile ilişkilerimiz çok iyi, işbirliğine yönelik ve 
sıcak. Ailemizin bu derece büyümesinde en 
büyük katkıyı sağlayanların başında elbette 
Fiat gelmekte. Fiat, üyelerle buluşmalarımızda 
onlara dağıtılmak üzere, üzerinde Doblò 
logosu olan “Doblò Hediyeleri” veriyor. 
Bu hem bizleri hem üyelerimizi motive ederek, 
Doblò’yu tercih ettiğiniz için kendinizi özel 
hissetmenizi sağlıyor. Ayrıca Fiat’ın ticari 
araçları için başlattığı proje olan  “10 Numara 
Fiat” programı ile Fiat’la ortak çalışma 
yürüterek, indirimleri ve kaçırılmayacak 
kampanyaları üyelerimizle buluşturuyoruz.  
En son “10 Numara Fiat”ın İzmir ve İstanbul 
etkinliklerine Team Doblò Ailesi olarak katıldık. 
Ayrıca 28 Ocak 2015 tarihinde 9 ilden katılım ile 
40 kişilik Team Doblò ekibi olarak Bursa 
Tofaş Fabrikası'nı gezip, yeni nesil Doblòmuzu 
test ettik.

Aileye katılmak isteyen herkesi ekibe 
alıyor musunuz yoksa 
dikkat ettiğiniz noktalar var mı?

Bu ailede herkese yer var. Aile kavramının 
bilincine varmış, dayanışma içinde olan herkes 
sitemize katılabilir. Doblòsu olanları, 
olmayanları, alacak olanları, satıp da hala 
içinde Doblò sevgisi taşıyanları, bu büyük aileye 
bekliyoruz.  
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MODİFİKASYON

OTOMOTİVDE FRİGORİFİK 
ARAÇLAR 

Gıda sektörünün en büyük ihtiyacı
Frigorifik araç aslında bir tercih olmaktan 
çok gerekliliktir. Nasıl buzdolabı olmayan 
bir ev düşünülemezse, hızlı bozulan gıda 
maddeleri taşımasında da frigorifik araçsız bir 
taşıma düşünülemez. Taze et, süt, balık ve 
bu hammaddelerle yapılmış her türlü yiyecek 
maddesi taşımacılığı için frigorifik araç bir 
gereksinimdir.

Doğru hava akışı sağlamak için
Evaparatör ünitesi ‘’kasa içi üfleme cihazı’’ 
aracın önünde olduğu için hava aracın önünden 
arkasına doğru hareket eder. Evaporatörün önü 

en az 170 cm açık olmalıdır. Soğuk havanın 
arka kapılara kadar üflemesi gerekmektedir. 
Yüklenen ürünler arasında havanın geçeceği 
miktarda (1-2 cm) boşluk olmadır ki hava 
sirkülasyonu rahat sağlansın.

Bakım aşamaları
Frigorifik araçlarda düzenli olarak kasa içerisine 
girilip ışık sızması olup olmadığı göz ile kontrol 
edilmelidir. Aracın izolasyonu ile ilgili olarak 
silikon çekilen yerlerin aşınıp aşınmadığı 
kontrol edilmelidir.  Kapı lastikleri deformasyona 
uğrayınca değiştirilmelidir. Soğutucu ünitesinin 
bakımı da büyük önem taşımaktadır. 

12 | 10 Numara Fiat

Bunun için düzenli olarak kondenserin su ile 
temizliği, su tahliye hortumları tıkanmış ise 
temizlenmesi, fanların çalışıp çalışmadığının 
göz ile kontrolü gibi rutinlerin gerçekleştirmesi 
gerekir. 

Frigorifik araçlarda yük kapasitesi
Frigorifik araçların yük kapasiteleri araç tipine ve 
yalıtım özelliklerine göre farklılık göstermektedir. 
Çok farklı tipte araca uygulanabilen frigorifik üst 
yapılarda, yalıtım kalınlığının yüksek olması 
nedeni ile yükleme kapasitesi belirgin olarak 
düşmektedir. 

Van tipi araçlarda aracın tasarımının getirdiği 
kısıtlamalardan dolayı yalıtım yapılmamış 
çıplak araca göre yük kapasitesi %30’lara kadar 
düşmektedir. Şasi üzerine uygulanan frigorifik 
kasalarda ise aracın istiap haddinden daha 
az harcanmaktadır. Bu oran %10-15 civarında 
kalmaktadır. Bizim ürettiğimiz FIAT Ducato 

araçlarda kutu kasa versiyonlarında -18 derece 
soğutma yapan ileri yalıtımlı kasalı araçlarımız 
1 tona yakın taşıma kapasitesi ve 13-14 m3 
iç hacim sunmaktadır. +4 derece performans 
sağlayan modeller ise 1,1 tona yakın kapasite 
ve 13,7 ila 15 m3 hacim sunmaktadır. 
Ducato Van araçlarımız sadece normal yalıtım 
seviyesinde sunulmaktadır ve 1 tonun altında 
kapasiteye sahiptirler. Ducato Van araçlarımızda 
iç hacim ise modele bağlı olarak 9,7 ila 11 m3 
arasında değişmektedir. Doblo Maxi araçlarımız 
ise yaklaşık olarak 650 kg’lık bir taşıma 
kapasitesine ve 3 m3 hacme sahiptirler.

Modifiyede yapılan değişiklikler
Frigorifik araçlarda sektörlerin ihtiyacını 
karşılamak için bazı değişiklikler 
yapılabilmektedir. Kasa içinin düzenlenmesinde 
raflandırma en yaygın üst yapımdır. 
Buna ilave olarak farklı ısı değerlerinde malzeme 
taşıması gereken araçlarda izolasyonlu birkaç 
bölme yapılabilmektedir. 

Gıda sektöründe olmazsa olmazlar arasında gelen frigorifik araçlar 
günümüzde bir tercih olmaktan çıkıp büyük bir gereksinim haline dönüştü. 

Fiat Pazarlama Müdürlüğü, Ducato Ürün Yönetmeni Barış Üner’den frigorifik 
araçlar hakkında değerli bilgiler edindik.

Frigorifik araç, yük taşıma bölümü ısı 
izolasyonu sağlayan maddeler ile kaplanmış 
ve bu hacmin ısısının kontrol edilebildiği 
soğutma sistemi ile donatılmış araçlara verilen 
genel bir tanımlamadır. 
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FIORINO’DAN 10 NUMARA DEĞİŞİM

TİCARETİN 
YAKIŞIKLISI 
FIORINO’DAN 
10 NUMARA DEĞİŞİM

2015 model yılı yenilikleri kapsamında “nokta atışı” değişimler 
geçiren hafif ticari araçlar sınıfında tamamen yeni bir segmentin 
yaratıcısı olan Fiat Fiorino, artık daha yakışıklı. Şık tasarımı ile 
ticaretin yakışıklısı olma özelliğini korurken yenilen teknolojik 

donanımları ile sürüş keyfini doruklara taşıyor. 
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2007’ de PSA ve Fiat ortaklığında geliştirilen 
‘’Minicargo’’ projesi sonucu ortaya çıkan üç 
modelden biri olan Fiat Fiorino ‘’Ticaretin yakışıklısı’’ 
sloganıyla çıktığı yola, 2015 itibariyle yeni modelleri 
ve değişen özellikleriyle serüvenine devam ediyor.

Değişen özellikleriyle şimdi 
daha yakışıklı

Alışılan ticari araç görünümünü 
tersine çeviren Fiorino, 
‘Ticariten Yakışıklısı’ sloganıyla 
ticari araçlarda başlattığı 
estetik çizgiye yenileri 
ekledi. Tofaş’ın Bursa’daki 
fabrikasında üretilen ve hafif 
ticari araç segmentinde yeni 
bir sayfa açarak 2007 Kasım 
ayından bu yana 160 Bin’e 
yakın müşterinin tercihi olan 
Fiorino, 1.375 95 HP Multijet 
dayanıklı motor yapısı, 
kompakt tasarımı ile kolay park 
edilebilir özelliği ve manevra 
kabiliyeti gibi özellikleri 
ile çıktığı ilk günden beri 
popülerliğini hiç kaybetmeden 
her geçen yıl donanımını 
ve özelliklerini yenileyerek  
yollardaki macerasına yenilikçi 
yaklaşımı ile devam ediyor. 

Zenginleştirilmiş donanım

Fiorino Combi ticari araç 
yapısında yer alan Dynamic, 
Emotion paketleri ile 
kullanıcılarına ferah ve rahat 
bir sürüş keyfi vadediyor. 
Bu anlayıştan yola çıkarak 
Fiat Fiorino, Combi modelinde 
araç konforu sunan 
Emotion paketinde yaptığı 
değişikliklerle yeni yılda da en 

çok tercih edilen ticari araçlar 
arasında 5’’dokumatik ekranlı 
multimedya sistemi, USB, 
AUX, SD kart girişi, Bluetooth 
konuşma sistemi ile Emotion 
versiyonu  zenginleştirilerek 
kullanıcılara daha teknolojik ve 
binek konforunu hissettirecek 
bir donanım hazırladı.

Fiorino’dan yeni bir versiyon 
‘’Premio’’

Fiorino, Combi modelinde 
2015 model yılı ile beraber 
kullanıcılar için ‘’Premio’’ 
adında yeni bir versiyon 
geliştidi. Bu versiyon, sahip 
olduğu üst donanım ile hem 
konforu hem de şıklığı bir 
arada barındırıyor. Piano 
Black yeni alaşım jantları, 
deri direksiyonunda ve 
vites topuzunda yer alan 
kırmızı dikişleri, yeni koltuk 
döşemeleri, tampon koruma 
ve yan süs döşemeleri 
ile kullanımda rahatlık 
sağlanırken şıklığı ile stil sahibi 
bir görünüm kazandı.  
Yeni Fiorino Premio, teknolojik 
özellikleri ile spor araba 
rahatlığı sağlarken standart 
olarak sunduğu elektronik 
stabilite programı (ESP), yokuş 
kalkış desteği ve çekiş kontrol 
sistemi (ASR) ile güvenlikten 
de ödün vermiyor.

Yüksek motor gücü

2015 model Fiat Fiorino’nun, daha 
fazla performans ve ideal yakıt 
tüketimi dengesi sağlayan  1.3 litre 
95 HP’lik dizel motoru ortalama  
4,3 lt/100 km yakıt tüketim değeri 
sunuyor. Ayrıca 200 Nm’lik tork 
değeriyle  tam yüklü durumlarda 
ve her yol koşulunda  
Fiat Fiorino’ya daha atak bir 
sürüşü de garanti ediyor. 

DEĞİŞEN 
ÖZELLİKLERİYLE 

ŞİMDİ DAHA YAKIŞIKLI

Yapılan değişiklikler

• Yeni Koltuk Döşemeleri
• Tampon Koruma ve Özel Yan Süs Çıtaları
• Piano Black Görünümlü İç ve Dış Kapı 
  Kolları, Yan Aynalar, Cam Kontrol Kumanda 
  Çerçevesi, Direksiyon Üzeri Kumanda 
  Çerçevesi
• Deri Direksiyon ve Vites Üzeri Kırmızı 
  Dikişler
• Piano Black 16’’ Alaşım Jant
• ESP, ASR, HillHolder

Bu yeni versiyonu 1.3 Mjet ve 75 HP 95 HP 
motorlarında kullanacak olan yeni Fiorino 
Combi, kullanıcıların beğenisini kazanmış 
durumda.
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ÖNERİ

-Cam yıkama fıskiyelerini kontrol edin!
Sileceklerin ön camı temizlemesine yardımcı olan cam 
yıkama fıskiyelerine özellikle suyun donmasını önlemek 
için antifrizli cam suyu koymanızı tavsiye ederiz. 
Aynı zamanda dış etkenlere bağlı olarak fıskiyelerin 
ayarları bozulmuş veya tıkanmış olmadığından da emin 
olunuz. Güvenli bir yolculuk için görüşün açık olması en 
önemli etkenlerden birisi olduğunu unutmayın.

-Motor yağına dikkat!
Motor yağının periyodik bakım tablosunda belirtildiği 
kilometre aralıklarında veya zamanlarda düzenli olarak 
motor için önerilen standart yağ ile değiştirilmesi 
gereklidir. Kullanım şartlarına ve zamana bağlı olarak 
özelliklerini yitirecek olan motor yağı özellikle dizel 
araçlarda artık standart olarak kullanılmakta olan 
turbokompresler başta olmak üzere motor aksamlarında 
yağ filminin öngörülenden erken yırtılmasına bağlı kalıcı 
hasarların oluşmasına ve motor ömrünün kısalmasına 
sebep olacaktır.

-Fazla yükten kaçının
Arabanızda aşırı yükten kaçının. Aracın üst ve arka 
bölümlerine aşırı yüklenmek, başta motor olmak üzere 
lastikler, süspansiyon sistemi ve debriyaj sisteminin 
daha hızlı aşınmasına hatta arızalanmasına sebep 
olabilir.

-Aracınızı çalıştırırken bu noktalara dikkat!
Aracımızı çalıştırırken önce kontağı açıp yaklaşık 
5 saniye beklemeli ve daha sonra marşa basmalıyız. 
Bu zaman dilimi aracın tüm elektronik birimlerinin birbirini 
onaylaması için gerekli bir süredir. Ayrıca özellikle dizel 
araçlarda soğuk havalarda ısıtma bujilerinin görevini 
yapması için gerekli bir süredir. 

10 NUMARA
KULLANIM ÖNERİLERİ
Araç kullanımında dikkat edeceğiniz birkaç öneriyle seyahatlerinizin daha güvenli 
geçmesini ve aracınızın da daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.

HAVA FİLTRESİ BAKIMI
Aynı koşan bir insanın nefes almada zorluk çektiği 
için performansının düşmesi gibi araçlarda da 
hava filtresinin zamanla tıkanması yakıt tüketiminin 
artmasına sebep olacağı gibi çekiş gücünün de 
azalmasına sebep olacaktır. Normal koşullarda bir 
motorun hava filtresinin her 20.000 kilometrede bir 
değiştirilmesi uygundur; ancak toz oranı yüksek 
yerlerde bu süreç 10.000 kilometrede bire kadar 
düşürmek gerekebilir.

-Aracınızı stop ederken bu noktalara dikkat!
Aracınızı stop etmeden evvel özellikle 
turbokompresörlü dizel araçlarda motor devrinin 
rolenti devrine düşmesini bekleyeniniz çünkü motor 
durdurulduğu anda yağ basıncı düşmesine rağmen 
motor devrine bağlı olarak turbokompresör yüksek 
devirde döndüğü için yağlama yeterli gelmeyecek ve 
sürtünen yüzeylerde aşınma olabilecektir.

-Araç temizliğinde 
Halı paspaslarını su ile yıkamayın. Nemli fırça ile 
fırçalayıp süpürge ile süpürün. Islak paspaslar 
otomobilin içinde nem ve koku yapar. Zaman içinde 
aracın içerisinde bakteri oluşmasına bağlı olarak 
solunum rahatsızlıkları da yaratabilir.

-Yüksek basınç pompasını verimli kullanmak için
Aracın yakıt göstergesi ‘çeyrek’ 1/4 deponun altına 
geldiğinde yakıtınızı alınız. Bu uygulama hem size 
yakıt bitme riskinden uzaklaştırır hem de enjektör ve 
dizel araçlarda yer alan yüksek basınç pompasının 
daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.

-Yakıt tasarrufu için
İlk çalıştırmada motor sıcaklığının normal seviyeye 
gelmesini beklemenize gerek yok, 15 saniye kadar 
rolentide çalışmasını beklemeniz yeterlidir. 
Sonrasında normal sıcaklığa ulaşıncaya kadar aracı 
çok yüksek devirlere çıkarmamanız yeterli 
olacaktır. Trafik içerisinde uzun beklemelerde de 
motoru durdurunuz, 30 saniyeden uzun rölentide 
bekleyişler için motoru durdurmanız size min. 
%5 yakıt tasarrufu sağlayacaktır.
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10 NUMARA SEYAHAT

10 NUMARA 
PİKNİK 

ALANLARI

10 Numara Fiat’lılar için piknik ilkbahar ve yaz aylarında en vazgeçilmez aktivitelerin 
başında geliyor. Buradan yola çıkarak orman alanları bakımından zengin yurdumuzun 
dört bir yanını saran doğasıyla, havasıyla, yeşiliyle, mavisiyle en çok tercih edilen 
piknik alanlarını sizin için bir araya getirdik.

İstanbul - Aydos Mesire alanı: 
Şehrin içinde göl manzarası eşliğinde 
ailenizle, dostlarınızla piknik keyfini doyasıya 
yaşayacağınız bir mekân.  E-5 ve TEM 
bağlantılarıyla Kartal-Yakacık ve Sultanbeyli 
istikametlerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Ankara – Gölbaşı Mogan Parkı: 
Ankara’ya 25 km uzaklıkta Konya Yolu üzerinde 
yer alan park, muhteşem göl manzarasıyla 
bulunmaz piknik alanları arasında yer alıyor. 
Kıyısında yüzme havuzu bulunan göl hem 
piknik hem de deniz özlemi çekenler için de 
ideal bir mekân.

Antalya-Topçam Piknik Alanı: 
Antalya merkeze 17 km uzaklıkta yer alan 
piknik alanında deniz kenarı da bulunmakta. 
Maviyle yeşilin birleştiği noktada, şehir 
merkezine yakınlığıyla en çok tercih edilen 
alanlar arasında yer alıyor.

Bolu- Abant Tabiat Parkı: 
Bolu’nun en gözde piknik alanları arasında yer 
alıyor. 7 km’lik doğal alanlarda çeşitli sportif 
aktivitelerle birlikte kamp yapabileceğiniz 
alanlara da sahip olabilirsiniz.

Bursa-Kocayayla Mesire Alanı:  
Bursa’nın en popüler piknik alanları arasında 
yer alan mekan Keles’in 4 km uzağında yer 
alıyor. Nesiller önce yörüklerin yazın gelişini 
kutladıkları bu yaylada gelenek hala devam 
ettiriliyor ve her yıl Geleneksel Kocayayla 
Şöleni adıyla onlarca kişi buraya akın ediyor.

İzmir- Seferihisar/Teos:  
Kuşadası Sığacık Limanı mevkiinde bulunan 
deniz manzaralı piknik ve dinlenme alanı, 
günübirlik konaklama imkânlarına da sahip.  
Gitmişken tarihi Teos Harabelerini de ziyaret 
edebilirsiniz.

Doğa yeşermeye başladı. Evlerden dışarıya 
çıkmanın, toprağa ayak basmanın zamanı geldi. 
Sizin de aklınızda bir piknik planı varsa, bu listeye 
göz atmadan evden çıkmayın.

Piknik sepetinde olması gerekenler;

•Tercihe göre baharatlar (tuz, 
 kırmızıbiber, karabiber, kekik)
•İçecekler, ekmek
•Piknik sonrası çay keyfi için 
 semaver veya demlik, çay, şeker
•Kâğıt havlu, ıslak mendil, sabun

Sakarya- Sapanca/Kırkpınar Mesire Alanı:  
Sapanca Gölü kenarında mangalınızı yaparken 
muhteşem manzarasına ve havasına hayran 
kalacağınız piknik alanları arasında yer alıyor.
 
Hatay-Teknepınar Mesire Alanı: 
Antakya’ya 20 km uzaklıkta, tarihle doğanın iç 
içe olduğu, buz gibi suların aktığı, günübirlik 
yeme-içme ve kamp imkânına sahip 
alabileceğiniz muhteşem mekanlar arasında 
yer alıyor.

Trabzon- Boztepe:  
Panoramik Trabzon manzarası ile geniş 
yeme-içme, piknik alanlarıyla Trabzon’da en 
çok tercih edilen mekânların başında geliyor. 
Araçla ulaşımı da oldukça kolay.

Yalova-Hasanbaba Mesire Alanı: 
Termal ve Çınarçık ilçeleri arasında kalan alan, 
geniş ağaç yelpazesi, içme suları ve safari 
yapılabilecek doğal alanlarıyla Türkiye’nin en 
güzel piknik alanları arasında yer alıyor. 

Kareli piknik bezi

Kişi sayısına göre bardak, 
çatal, kaşık, tabak vs.

Mangal için tercihe göre et, 
 mangal kömürü ve ızgara, yelpaze

Tercihe göre salata veya 
sandviç için yeşillik (domates, 
biber, salatalık, marul, limon...)
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Merhaba, 1.3 multijet gösterge 
panelindeki ısıtma buji gösterge 
lambası araç çalıştıktan sonra yanıp 
yanıp sönüyor ve belli bir süre sonra 
lamba sönüyor sebebi ne olabilir?

Isıtma bujisi özellikle soğuk havalarda 
dizel yakıtın ilk ateşlemesinde hava yakıt 
karışımının kolay ateş almasını 
sağlamaktadır. Elektronik olarak da 
sistemin performansı kontrol edilmektedir. 
Sistemde oluşacak arızaya bağlı olarak 
arıza lambası yanabilir, yetkili servise 
gitmeniz durumunda gerekli kontrol 
yapılacaktır.

2007 model bir Doblò’m var. 
Yolda giderken bazen arka kapı açık 
uyarısı veriyor ve 30 sn. sonra duruyor. 
Neden kaynaklanabilir?

Periyodik bakım kapsamında araçların 
kapıları ve bagaj kapakları düzenli olarak 
kontrol edilmesi ve ayarlanması 
gerekmektedir. Kapılarda ve bagaj 
kapılarında kapı açık unutulduğunda 
kullanıcıya uyarı vermesi için elektronik 
anahtarlar bulunmaktadır. Yetkili bir serviste 
ayarların ve kapı/bagaj açık uyarı anahtar 
sisteminin kontrol edilmesi gerekmektedir.

Radyo çukur yerlerden geçerken ve 
arabayı ilk çalıştırdığımda kapanıyor. 
Neden kaynaklanıyor?
 
Araçların orijinal elektrik alt yapısı 
kapsamında elektriksel olarak beslemeleri 
bodycomputer denilen araç ana bilgisayarı 
üzerinden gerçekleşmektedir. Radyonun 
orijinal donanımda olduğunu varsayarak 
sistemdeki bir elektriksel arıza 
sebebiyle akımda kesiklik oluşması 
mümkündür. Aracın yetkili bir serviste başta 
radyo elektrik beslemesi olmak üzere kontrol 
edilmesi gerekmektedir. 

Fiorino Combi aracım var. Hafta sonu 
aracımla gezerken 100-110km hızla 
giderken hafif frene bastığımda 
direksiyonum titremeye başladı. 
Önceden yoktu, bir anda oldu. Nedeni ne 
olabilir?

UZMANINA SORUN

UZMANIMIZ

1969 Ankara doğumlu olan 
Kubilay Dinçer, 1992 yılında 
ODTÜ Makine Mühendisliği 
bölümünden mezun 
olmuştur. 1994 yılında 
Tofaş Fabrikası’nda üretim 
biriminde göreve 
başlamıştır. Daha sonra 
sırasıyla Ürün Direktörlüğü, 
Kalite Direktörlüğü ve Arge 
Direktörlüğü’nde farklı 
görevlerde çalıştıktan sonra 
2007 yılından beri Satış 
Sonrası Teknik Müdürü 
olarak görev yapmaktadır.

Frenleme esnasında frenleme şartlarına 
göre 3000 C üzerine çıkabilmektedir, bu 
sıcaklığa ulaşan disklere uygulanabilecek 
ani sıcaklık farklılıkları fren disklerinde 
mikron bazında atıllıklara sebep 
olabilmektedir. Bu da frenleme 
esnasında fren diski ve kaliper üzerinden 
aracın direksiyonuna kadar 
yansıyabilmektedir. Öncelikle yetkili bir 
serviste fren sisteminin kontrolü ve aynı 
zamanda jant ve lastiklerin uygunluğunun 
kontrolünün yapılması gerekmektedir.

Geçenlerde benzin alırken sol arka kapıyı 
açıp içeriden bir şey almak istedim 
ancak kapı açılmadı. Orada çalışanlardan 
biri benzin alırken bu arabaların sol arka 
kapısının açılmadığını söyledi. 
Doğru mudur?

Özellikle yakıt dolumu yapılırken olası bir 
güvenlik riski yaratmamak için tedbir olarak 
yakıt depo kapağının olduğu 
taraftaki sürgülü kapı 
mekanik olarak bloke edilmektedir. Bu 
sayede arka taraftaki yolcunun yakıt dolum 
tabancasına çarpma ve güvenlik riski 

yaratma olasılığı ortadan kalkmış 
olmaktadır. Bu özellik modellere göre 
farklılık gösterebilmektedir. 

Doblò Cargo model aracım var, arka sağ 
sürgülü kapıdan kasisli yollarda gıcırtı 
sesi geliyor. 
Çözüm öneriniz var mı?

Periyodik bakım kapsamında araçların 
kapıları ve bagaj kapakları düzenli olarak 
kontrol edilmesi ve ayarlanması 
gerekmektedir. Kapılarda ve bagaj kapıları 
aracın diğer gövde parçalarından farklı 
olarak menteşe ve/veya kızaklarla aracın 
gövdesine bağlanmış olan hareketli 
parçalardır, bunların hem ses vs gibi konfor 
amaçlı hem de fonksiyonel amaçlı düzenli 
olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. 
Yetkili bir serviste ayarların ve bağlantı 
elemanlarının kontrol edilmesi 
gerekmektedir.

Sorularınızı info@10numarafiat.com 
adresinden bizlere iletebilirsiniz.
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AKSESUARLAR

Aracınızla kusursuz bir uyumu yakalayacak olan 
yan basamaklar, aracınıza giriş ve çıkışınızda 
ayaklarınızın kaymasına engel olur. Bu aksesuar 
ile aracınızı dışarıdan gelecek zararlara karşı da 
korumuş olacaksınız.

Portbagaj aksesuarını yüksek dayanımlı yapısı 
ile yolculuklarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. 
Geniş yük kapasitesi ile kalabalık ailelerin 
fazladan yer ihtiyaçlarını karşılamada oldukça 
etkili bir aksesuar. Tatillerinizde geniş bir bagaj 
alanı yaratan portbagajlar, araçlara uygulanırken 
zorlanmayacağınız aksesuarlar arasında yer 
alıyor. 10 Numara Fiat’lılar için hazırladığımız yeni 
kampanya ile portbagaj, yan ve arka basamak 
aksesuarlarına %18 indirim ile 450 TL’ye sahip 
olabilirsiniz.

Arka koruma aksesurları aracınızı dışarıdan 
gelecek zararlara karşı korumada oldukça etkili 
bir yöntem. Görünüm olarak aracınızı kendi 
stilinize göre tasarlarken dış etkenlerden koruyarak 
yolculuklarınıza güvenle çıkabilirsiniz. 

Yan Basamak - Arka Koruma - Portbagaj

16’’ Jant Takımı
Fiat’ın 16’’ alaşım jant takımı ile aracınıza stil 
kazandırabilir, size özel seçeneklerle sürüş 
keyfinizin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. 
10 Numara Fiat’lılar için hazırladığımız ‘’10 Numara 
sürücülere 10 Numara Jantlar’’ kampanyası ile 
16’’ alaşım janlatlara Doblò sahipleri 950 TL yerine 
799 TL’ye, Fiorino sahipleri ise 882TL yerine 
750 TL’lik bir fırsatla sahip olma şansı yakalıyor.

  Araçlarınızda kullanabileceğiniz fonksiyonel, teknolojik ve estetik 
  aksesuarlar ile kişiliğinizi araçlarınıza yansıtabilirsiniz.

Full Krom Aksesuar

Aracınızın orijinal görünümünü bozmadan kullanabileceğiniz krom aksesuarlar ile aracınızı 
tüm hatlarıyla ön plana çıkarabilirsiniz.

Krom Marşpiyel

Araç kapı altlarında rahatlıkla uygulayacağınız 
krom marşpiyel aksesurları ile aracınızın görsel 

bütünlüğünü tamamlayabilirsiniz.
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OYUN - MÜZİK - YEMEK

Ailenizle çıktığınız kimi uzun yolculuklar, çocuklar 
için eğlenceden uzaklaşabiliyor. Önereceğimiz oyun 
ile çocuklarınızla eğlencenin tadına varmaya 
ne dersiniz? 

Öncelikle araba içerisinde bir kişi sıralaması yapın. 
İlk başlayacak olan yolda gördüğü bir nesneyi 
söyleyecek, ikinci olan ise söylenen nesnenin son 
harfi ile başlayan başka bir nesne söyleyerek oyunu 
devam ettirecek. Bu oyunda dikkat edilmesi gereken 
tek kural ise söylenen nesnelerin yol güzergâhı 
etrafında olması gerekiyor. Örneğin; ağaç, çimen, 
nehir gibi. Nesneleri tamamlayamayan oyundan 
çıkar. İyi eğlenceler…

Türk pop müziğinde 
kilometre taşlarından 
biri olan Kayahan,  yeni 
albümüyle tekrar 
dinleyicileriyle bir araya 
geldi. Unutulmayan, bir 
dönem dillerden 
düşmeyen Kayahan 
şarkıları, bu kez farklı 
sanatçıların seslerinde 
tekrar can buldu. 
İki CD’den oluşan albüm 
toplam 20 şarkı ve 
sanatçıdan oluşuyor.  
Arabanızdan eksik 
etmeyeceğiniz bu albüm 
ile yolculuklarınızı daha 
eğlenceli hale 
getirebilirsiniz. 

MEYVE ŞÖLENİ

İÇİNDEKİLER
Muz, çilek, kivi, erik, şeftali, 
pudra şekeri, çikolata sos

Evde hazırlaması, yolda yemesi 
gayet kolay meyve salatası ile 
hem günlük vitamin ihtiyacınızı 
karşılayıp hem de yolda acıkan 
karnınızı bir süre 
yatıştırabilirsiniz. Evde pratik 
bir şekilde hazırlayacağınız bu 
tarifte meyveleri öncelikle küçük 
dilimler haline getirin (isteğe 
göre meyveler değişebilir). 

Kapaklı bir saklama kabının 
içerisine alın, meyvelerin tadını 
ikiye katlamak için üzerini 
pudra şekeri veya çikolata sos 
ile kaplayabilirsiniz. 

İsterseniz meyveleri dilimlemek 
yerine rondodan geçirip suyunu 
çıkararak da kullanabilirsiniz. 
Üzerini krema veya çikolata sos 
ile taçlandırdığınız bir bardak 
vitamin deposu ile 
yolculuklarınızda enerjinizi 
koruyabilirsiniz.

SIRA SENDE

KAYAHAN’IN 
EN İYİLERİ
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