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Merhaba,

Dolu dolu iki sayıyı arkamızda 
bıraktık ve 3. sayımızla tekrar 
karşınızdayız. 10 Numara Fiat 
programıyla Fiat ticari araç 
kullanıcılarını bir çatı altına 
toplayarak bugün büyük bir 
aile haline geldik, üye sayımız 
20.000’i geçti. Türkiye’nin ve 
dünyanın dört bir yanındaki 
aile üyelerimizle iletişimimizi 
koparmadan aksine ilişkilerimizi 
daha da güçlendirerek sağlam 
adımlarla yolumuzda yürümeye 
devam ediyoruz.

Yaz aylarının cıvıltısının yer 
aldığı bu sayımızda, kapak 
konusu olarak Fiat’ın yeni 
araç modeli Doblò Trekking’i 
belirledik. Yeni modelimizin 
detaylı bilgilerinin yer 
aldığı dergimizde, size özel 
kampanyalar ve aksesuarlar 
hazırladık. 

Nihayet yazın sıcaklığını 
hissetmeye başladığımız 
Haziran ayında ‘’Yaza Merhaba 
Servis Kampanya”mıza 
başlıyoruz. 15 Haziran – 31 
Temmuz tarihleri arasında Fiat 
servislerine gelerek 399 TL 
üzerinde mekanik harcama 
yapan tüm Fiat’lılara 50 TL 
değerinde akaryakıt, ikinci 
gelişlerinde de ücretsiz yağ 
değişimi hediye ediyoruz. 
Ayrıntılarını dergimizde ve web 
sitemizde bulabileceğiniz bu 
kampanyamızla hem sizlere 
daha yakın olmayı, hem de 
yaz aylarında ve sonrasında 
Fiat servislerinden en 
yüksek faydayı elde etmenizi 
hedefliyoruz.

10 Numara Fiat kapsamında 
sizin için yeni fırsatlar ve 
hizmetler yaratmaya devam 
ediyoruz. Temmuz ayında 
Fiat’tan ticari araç alan 
müşterilerimize 1000 TL’ye 
kadar Fiat Kasko desteği 
veriyoruz. En çok talep 
edilen hizmetlerimizden biri 
olan “Uzatılmış Garanti” 
kampanyasını da siz 10 
Numara Fiat’lılara özel indirimli 
fiyatlarla sunmaya başlıyoruz. 
Ayrıca sizler ve aileleriniz için 
hazırladığımız özel avantajları 
birlikte ilginize sunduğumuz 
markaların sayısının 23’ü 
bulduğunu da paylaşmak 
isteriz.

Sıcak kampanyalarımızın 
yanında muhteşem bir piknik 
organizasyonuyla İstanbul ve 
İzmir’de bir araya geldik. Ve 
Eylül sonuna kadar Türkiye’nin 
dört bir yanını dolaşarak 
Bursa, Ankara, Antalya ve 
Adana’da da siz değerli 10 
Numara Fiat’lılar ve aileleriniz 
ile buluşacak olmanın 
heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca 
piknikten haberlerin yer aldığı 
sayfalarımızın yanında tatil 
planlarınızı da düşünerek sizler 
için güzel bir tatil lokasyonu 
oluşturduk.

Değerli dostlarımız,
Yaptığımız her organizasyonda 
ve her etkinlikte yanımızda 
olduğunuz için sizlere teşekkür 
ediyoruz. Ailemizi daha da 
büyütmek ve birlikte daha pek 
çok anı biriktirmek dileğiyle bir 
sonraki sayımızda görüşmek 
üzere,

Hoşçakalın…

MERHABA TARİHÇE

Altan AYTAÇ
Satış Sonrası ve 
Yedek Parça Direktörü Birçok alanda olduğu gibi otomotiv sektöründe 

de yenilikler arka arkası kesilmeden devam 
ediyor. Bu durum ‘’Değişmeyen tek şey 
değişimin kendisidir.’’ mottosuna güzel bir 
örnek oluşturuyor. Fiat logosu da yıllar içinde 
inanılmaz değişikliklere uğrayarak günümüze 
kadar gelmiş durumda. 

Fiat’ın 1899’da oluşturulan ilk logosuyla bu 
günkü logosu arasındaki farklar saymakla 
bitmez. Parşömen kağıdına benzeyen ilk logo, 
Torino’da kurulan ‘’Torino İtalyan Otomobil 
Fabrikası”nı kutlamak için özel bir afiş olarak 
tasarlandı ve sadece iki yıl kullanıldı.

1901’de ise araçlara daha uygun bir logo 
ihtiyacı ile yeni bir tasarım ortaya çıkarıldı. 
Oluşturulan yeni logo; ortasında Fiat 
isminin yer aldığı pirinçten, içi mineli küçük 
bir plakadan oluşuyordu. Bu logoda asıl 
dikkati çeken şey ise karakteristik A harfinin 
değişmeden günümüze kadar gelmesidir.

1925’de logoya özel anlamlar yüklenerek 
sadeleştirildiğini görüyoruz. Buradaki özel 
anlam ise logonun dış kısmını çevreleyen 
defne çelengi. Fiat’ın ilk araba yarışlarındaki 
başarılı katılımını simgelemek için 
düşünülmüştür. 

1932’de üretilen yeni modellerin radyatör 
ızgaralarıyla estetik bir uyum sağlaması için 
kalkan şeklinde tasarlanan logo, 1968 yılına 
kadar küçük değişikliklerle kullanıldı.

1968’de oluşturulan logoda dört adet eşkenar 
dörtgen yer alıyordu. Fiat grubunun kimliğini 
sergileyen bu logo da uzun yıllar kullanıldı.

1999’a geldiğimizde ise Fiat’ın 100. yılı 
nedeniyle eskiye dönüşler olduğunu görüyoruz. 
Karakteristik A harfinin tekrar kullanıldığını 
ve çerçeve olarak kullanılan defne çelenginin 
daha gösterişli bir şekilde tekrar yerini aldığını 
görüyoruz.

2007 yılında sekiz kez, otomobil dünyasının 
en ses getiren ‘’Yılın Aracı’’ ödülünü alan Fiat, 
logosunu yeniden değiştirdi ve son haline 
kavuştu. Bu yeni logo; bir yandan 60’lı yıllarda 
kullanılan kalkan formuna gönderme yaparken, 
diğer yandan ileri teknoloji ile oluşturduğu 
şekil,  renk ve üç boyutlu karakterlerle  
İtalyan tasarımını, dinamizmini ve kişiselliğini 
vurgulamaktadır.

Günümüzde hala 2007’de son halini aldığı 
şekliyle kullanılan logo, en özgün görünümüne 
kavuşmuş durumda ve uzun bir süre 
değişmeyecek gibi görünüyor.

FIAT LOGOSUNUN 
YILLAR IÇINDEKI DEĞIŞIMI
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Tofaş Bursa Fabrikası’nda üretilerek, Avrupa 
pazarlarının yanı sıra Şili’den Amerika’ya, 80’den fazla 
ülkeye ihraç edilen Doblò’nun 1,5 milyonuncusu, 
Nisan 2015’te üretim hattından indirildi. 
1,5 milyonuncu Doblò ile Tofaş fabrikasında üretilen 
toplam araç sayısı ise 4 milyon 600 bini aştı. 

Tofaş tarihinde dikkat çeken bir kilometre taşı olan 
Doblò, yıllar içinde kendisine önemli bir yer edindi. 
Amerika ve Kanada regülasyonlarına uygun olarak 
RAM markası altında PromasterCity isimiyle pazarda 
yer aldı. Tofaş’ın ‘Dünya Klasında Üretim’ 

standartlarındaki yetkinliklerinin de göstergesi olan Fiat Doblò ile firmanın 46 yıllık tarihinde ürettiği 
toplam araç sayısı 4 milyon 600 bini geçti.

HABERLER

Şubat ayı itibari ile yeni nesli ile Türkiye yollarına çıkan Doblò Nisan ayında Ankara da yapılan 
büyük bir etkinlik ile filo müşteri ile buluştu.

Fiat Satış Direktörü Hüseyin Şahin,  2014 yılının en çok satılan hafif ticari aracı seçilen Doblò’nun 
yeni nesli ile de liderliği hedeflediklerini ve bu başarı da Doblò’yu tercih eden perakende 
müşterilerimizin yanı sıra, filo müşterilerinin de payının büyük olduğunu vurguladı.

Fiat Pazarlama Müdürü Özgür Süslü Doblò’nun daha karizmatik, daha kullanışlı, daha fazla 
performans sağlayan detaylarına değinirken, Özel Satışlar Müdürü Cenap Özsaraç 2014 

yılında ticari araç pazarında lider 
model olan Doblò’nun, kendi 
segmentinde, perakende ve filo kanadında 
da lider olmasının tesadüf olamayacağı, 
sınıfında tek yerli üretimin getirdiği; en hızlı 
tedarik, ekonomik satın alım bedeli 
avantajlarının, geniş bayi ve servis ağı, 
ekonomik bakım maliyetleri, dayanıklı 
multijet motorlar ile gelen lider yakıt 
ekonomisinin Doblò’yu birinciliğe taşıyan 
başlıca etmenler olduğunu vurguladı.

15 YILDA 1,5 MILYON DOBLÒ

YENI NESIL DOBLÒ, “BÜYÜK FILO 
MÜŞTERILERI” ILE ANKARA’DA BULUŞTU

  10 NUMARA FIAT’LILARA 
10 NUMARA PIKNIK ETKINLIĞI

10 Numara Fiat’ın gelenekselleşen piknik etkinliği bu yıl da büyük ilgi topladı. Geçen yıl 3 şe-
hirde gerçekleştirdiğimiz etkinliği bu yıl 6 şehre yükselttik. Her geçen gün büyüyen 10 Numara Fiat 
takımını bir araya getirmek için organize ettiğimiz piknik etkinliğine yoğun ilgi gösterildi. Heyecanla 
beklenilen ilk büyük buluşmada 10 numara takıma yakışır görüntüler sergilendi ve 31 Mayıs’ta 
İstanbul’da gerçekleşen piknikte toplam 1.024 10 Numara Fiat’lı bir araya geldi. Ailenin kaynaştığı, 
dostlukların pekiştirildiği, güçlü bağların oluştuğu, bol eğlenceli, aktiviteli ve hediyeli bir gün geçirildi.

Piknik etkinliğimizin 14 Haziran’daki İzmir ayağında ise yine gururlandıran bir tablo ortaya çıktı. 947 
10 Numara Fiat’lı ve ailelerinin katıldığı piknik etkinliğinde unutulmaz anlar yaşandı. 10 Numara 
takımın tüm ihtiyaçlarını düşünerek organize ettiğimiz piknikte, takım üyelerini bir araya getirdik. 
Oyunlar, müzik, eğlence ve sürprizlerin eksik olmadığı bir günün sonunda unutulmaz anılarla 
etkinliğimizi gerçekleştirdik.

İstanbul ve İzmir’deki büyük buluşmadan sonra şimdi 26 Temmuz’da Bursa, 2 Ağustos’ta Ankara, 
6 Eylül’de Adana ve 20 Eylül’de Antalya’daki 10 Numara Fiat’lılarla buluşmak için sabırsızlanıyoruz. 
Böylesine büyük bir aileye sahip olmanın verdiği gururla, tüm aileyle bir araya gelmek ve 
birlikteliğin tadını doyasıya çıkarmak istiyoruz. Ailemize katılan 10 Numara Fiat’lılara, çıktığımız 
yolda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz...

ETKİNLİKEtkinliklerden haberdar olmak için iletişim bilgilerinizi 
info@10numarafiat.com adresinden bizlere iletebilirsiniz.
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KAMPANYALAR 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/program-katilim-formu” adresine girerek 
Program Katılım Formu’nu doldurmanız yada yetkili bayilerden kayıt 
yaptırmanız yeterlidir.

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

Nilüfer Turizm’den 10 Numara Fiat’lılara 
tüm otobüs seferlerinde geçerli %20 indirim 
fırsatı. 10 Numara Fiat’lı uzun yola çıkacaksa 
Nilüfer’le çıkar.

TÜM OTOBÜS SEFERLERINDE 10 NUMARA FIAT’LILARA 
%20 INDIRIM FIRSATI!

Aylık elektrik faturası 130-5000 TL arasında 
olan ve serbest tüketici şartlarını sağlayan 
ticarethane abone grubundaki tüm 10 Numara 
Fiat’lılara elektrik faturasında %15 İndirim! 

10 Numara Fiat’lılar ilk ev tüpü alışverişinde 
10 TL, ikinci tüpte 10 TL, üçüncü tüpte 10 TL, 
3 tüpte toplamda 30 TL indirim kazanıyor. 

AGE ENERJI ILE GELECEĞI EN PARLAK 
OYUNCU SENSIN!

AYGAZ’LA ŞUT VE TÜP AĞLARDA!

Marka avantajlarından faydalanma koşulları ve geçerlilik süreleri ile 
ilgili detaylı bilgiye http://www.10numarafiat.com/avantajlar-dunyasi/
marka-avantajlari sayfasından ulaşabilirsiniz.

İster mevcut Fiat’ınızı yenileyin ister ikinci ya da üçüncü 
Fiat’ınızı almak isteyin, 10 Numara Fiat’lıysanız aracınızı 
alırken 1 Temmuz - 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında 
1000₺’ye kadar Fiat Kasko hediye!

10 NUMARA FIAT’LILAR VURDU, 1000 OLDU!

10 Numara Fiat’lılar araçlarını garantisiz bırakmıyor. 
Çok avantajlı fırsatlarla 31 Ağustos 2015 tarihine kadar 
Uzatılmış Garanti paketlerine sahip oluyor.

•  Doblò, Fiorino, Pratico modellerinde 4. yıl uzatılmış garanti   
   799₺ yerine 449₺. (150.000 km ile sınırlı)

•  Ducato modellerinde 3. yıla uzatılmış garanti 1999₺ yerine 
   1499₺ (200.000 km ile sınırlı)

BU FIRSAT GARANTI GOL OLUR!

Fiat servislerine 15 Temmuz - 31 Ağustos 2015 tarihleri 
arasında gelen 10 Numara Fiat’lılara moleküler teknolojiye 
sahip, kötü kokuyu hapseden ve ortamı temizleyen araç 
spreyi hediye.

KÖTÜ KOKULARI TÜM SAHADAN SILIN!

10 Numara Fiat ve Borsaport işbirliğiyle, Fiat ticari araç 
sahipleri yetki belgesi çıkartma ve yenileme işlemlerini 
kolay yoldan hallediyor. K ve D yetki belgelerini çıkarma 
işlemlerinde %60’a varan indirimler ve belge süresinin 
sonuna kadar sistem takibi 10 Numara Fiat’lılara özel 
avantajlardan sadece bazıları. K ve D belgelerine araç 
ekleme işlemlerinde %40 indirim avantajı ise yine 
10 Numara Fiat’lıları bekliyor. 

YETKI BELGELERINDE GOLLÜK ORTA
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kullanmayı çok seven bir insandım. Bu yüzden 
eşim de çok fazla karşı çıkmadı hatta 
yapabilirsin diye destekledi beni. Şu an eşim de 
aynı mesleği yapıyor ama farklı okullardayız. 
Bu mesleği eşimden daha iyi yaptığımı 
söyleyebilirim. Veliler çok iyi karşıladı, çok 
güvendiler bana. Tabi bunda kadın olmanın da 
bir faydası var. Daha sezonun yarısında ara-
bam tamamen doluydu. Diğer servis şoförleri 
tarafında inanılmaz tepki aldım. Beni tehdit 
etmeyen, laf söylemeyen kalmadı. Bir kadın 
nasıl böyle bir işi yapar dediler. Ama ben hiç 
umursamadım. Zaten erkeklerin doğasında var 
bu. Onlara göre bir kadın, bir erkeğin mesleğini 
kesinlikle yapmamalı.

Trafikte genellikle kadın sürücülerden 
şikâyet ediliyor. Kullandığınız araç da diğer 
araçlara göre daha çok göz dolduruyor. 
Yollardayken sorun yaşadığınız anlar oluyor 
mu?

Trafikte çok rahatım. Günde iki-üç kez 
mutlaka ‘’Abla seni görüyoruz, tebrik ediyoruz. 
Helal olsun’’ diyen sürücülerle karşılaşıyorum. 
Bu da tabi beni mutlu ediyor. Belki de hep aynı 
güzergâhlarda dolaştığım için hiç tepki 
almıyorum artık. Ama ilk zamanlar trafikte bana 
bakacaklar diye kaza yapanlar oluyordu. 

Araç olarak Fiat Ducato kullanıyorsunuz 
aracınızla aranızdaki bağ nasıl? 

Ben başka bir araç kullanamıyorum. 
Bu benim 3. Fiat Ducato’m. Başka bir araç da 
kullanamıyorum. Fiat Ducato ile kardeş gibi 
oldum. Bir yandan benim evladım gibi. 

Bu arabaya aşırı bir düşkünlüğüm var ve çok 
seviyorum. Arabayla hiçbir sıkıntım da yok. 
Hatta geçenlerde eşime de aldık. Aslında eşim 
başka bir araç alacaktı ama ben Ducato 
aldırttım. Çünkü ben Ducato aşığı bir insanım 
ve aracımı çok seviyorum.

Aracınızı bu kadar çok sevmenizi 
neye bağlıyorsunuz?

Şu anki araçlar gerçekten çok konforlu. Aracın 
iç tasarımı olsun, koltuk dizimi olsun çok 
seviyorum. İçi geniş bir araç ve 2+1 koltuk yapısı 
bu araçlara çok yakışıyor ve çocuklar çok rahat 
ediyor. Bu sene aracı daha da geliştirmişler. 
Yukarıdan konulan havalandırması, led ışıkları 
çok iyi düşünülmüş. Akşam çocuklara mor 
ışıkları açıyorum. Bir de disko müzik açıyorum 
onlara. Haydi diskoya geldik diyorum. Bu araçta 
hem ben hem çocuklar çok eğleniyoruz. 

Servis şoförlüğü yapan sayılı kadınlar 
arasında yer alıyorsunuz. 
Bu mesleğe kadınların daha fazla 
yoğunlaşmasını ister misiniz?

Çok isterdim. Herkese öneriyorum ama 
maalesef çoğu kadın buna cesaret edemiyor. 
Başaramazsam diye korkuyorlar. 
Ama inansalar başarabilirler, o kadar zor bir şey 
değil. Sonuçta çocukla uğraşıyorsunuz 
onlardan daha güzel bir şey olabilir mi? 
Çocuklar benim yaşam kaynağım. O kadar 
alışmışım ki onlar olmadan ben yapamam. 

RÖPORTAJ

TAM BİR        AŞIĞIYIM!

Kadınların çalıştığı mesleklere baktığımız 
zaman sizin yaptığınız meslek, genel olarak 
erkek meslekleri arasında görülüyor. 
Servis şoförlüğü yapmaya nasıl başladınız?

Ben bu işe 1994’te başladım. Oğlum okula 
servisle gidip geliyordu. Bir gün oğlum okula 
gittikten birkaç saat sonra ben de okula gittim 
ama oğlumu bulamadım. Çok telaşlandım. 
O gün neredeyse 4 saat okulun orada oğlumu 
bekledim. Sokaklarda dolaştım. Meğer oğlum 
ateri salonuna gitmiş, oyun oynuyor. O günden 
sonra kendi kendime bu böyle olmayacak 
dedim ve oğlumu servisten aldım, kendi 

aracımla okula götürüp getirmeye başladım. 
O sırada çocuğumun sınıfındaki arkadaşlarının 
anneleri de madem sen çocuğunu her gün 
okula getirip götürüyorsun bari bizimkileri de 
götür dediler. Böyle 3-5 derken 10 çocuğa çıktı. 
10 tane çocuğu okula götürüp getirirken 
kendi kendime ‘’Ben bunu neden meslek olarak 
yapmıyorum? Ben istersem bunu yapabilirim.’’ 
dedim ve gittim büyük bir araba aldım ve işe 
başladım. 23 yıldır da hala devam ediyorum.

Bu durumu çevreniz nasıl karşıladı?

Normalde bu işe başlamadan önce de araba 

‘’Günde 6 servis çekiyor, 100 kilometre yol yapıyorum’’ diyen bir kadın servis şoförü 
Seval Aydınlı. Servis şoförlüğünde bugün 23. yılında. 

Bu 23 yılda pek çok okulda servis şoförlüğü yapmış, 3 tane Fiat Ducato eskitmiş, 
binlerce km yol kat etmiş... Kendisini ‘’Tam bir Fiat aşığıyım’’ diye tanımlıyor, 

yollarda ve servis şoförlüğünde geçen 23 yılını neşeyle anlatıyor. 
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YENİ  NESİL  FIAT DOBLÒ
TREKKING  TÜRKİYE’DE

FIAT DOBLÒ TREKKING TÜRKİYE’DE
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Fiat Doblò Ailesi Türkiye’de olduğu kadar tüm 
dünya yollarında da büyük bir başarı öyküsüne 
imza atmaya devam ediyor. 2000 yılından bu 

yana Türkiye pazarıyla birlikte dünya çapında 
1.5 milyon adeti aşan satış başarısına ulaşan 

Fiat Doblò Ailesi’nin Trekking adı verilen 
son versiyonu, Türkiye de ilk kez İstanbul 

autoshow fuarında sergilendikten sonra, 
Haziran itibari ile yollara çıktı. Yeni Nesil 

Doblò’nun Easy, Safeline, Premio 
Plus donanım ailesine katılan yeni 

üyesi Trekking, zorlu yol 
koşullarına uygun yapısı 
ve zengin donanımı ile 
dikkat çekiyor.

İç ve dış tasarımda ince detaylar 

Yeni Nesil Fiat Doblò Trekking, Premio Plus 
versiyonunun  üzerinde konumlandırılıyor. 
Ancak Premio Plus donanım seviyesinden 
farklı olarak Fiat Doblò Trekking, iç mekanda  
kahverengi deri görünümlü torpido kaplaması, 
kahverengi deri ve gri kumaş kombinli yeni 
koltuklar, kahverengi deri görünümlü kapı 
panelleri ve ısıtmalı sürücü koltuğu gibi üst 
donanımlara sahip. 10 mm yükseltilmiş 
şasisi, krom ön ve arka tampon koruması, 
Trekking özel yan çıtaları ve logosu, 16 inç 
dört mevsim lastikler, 16 inç elmas kesim 
alaşım jantlar, motor alt muhafazası Fiat 
Doblò Trekking’in dış tasarımında öne çıkan 
özellikler arasında yer alıyor. 

Modern Teknoloji , konfor  & güvenlik

Tasarımda estetik ve şıklığa dikkat edilirken, 
araca tanımlanan teknolojik sistemler ile 
kullanıcılara  üst düzey konfor ve güvenlik 
sağlanıyor.  Doblò Trekking’in teknolojik 
donanımları arasında  hız sabitleyici, 5” 
dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, 
multimedya sistemine entegre navigasyon, 
elektrikli katlanabilir yan aynalar,  elektrikli 
arka camlar, otomatik klima , far yıkama, ESP, 
hillholder gibi özellikler  yer alıyor. Sürücü ve 
yolcunun baş ile göğsünü koruma amaçlı 
tasarlanan ön ve yan hava yastıklarıyla da 
güvenlik donanımları tamamlanıyor.

Doblò Trekking “Traction Plus” ile 
engel tanımıyor ! 

1.6 Mjet 105 Hp motor seçeneği ile 
kullanıcılarıyla buluşan Fiat Doblò Trekking’in 
en önemli özelliklerinin başında ise “Traction 
Plus Sistemi” geliyor.  Bu özellik; 30 km/
saat‘in altındaki hızlarda devreye giren, 
aracın ön tekerleklerinden birinin yolu 
tutamaması veya kayması durumunda, 
boşa dönen tekere fren uygulanması ve yolu 
daha iyi tutan tekere gerekli çekiş gücünün 

iletilmesini sağlıyor. Böylece kum, çamur ve 
kar gibi kaygan yollarda çekişi ön tekerlekler 
arasında dengeleyerek standart bir araca  
göre çok daha fazla tutunma sağlanmış 
oluyor. Standart olarak sunulan 4 mevsim 
lastikleri de yol tutuş performansını artıran 
en önemli yardımcı olarak öne çıkıyor. Bunun 
yanında tüm sürüş koşullarında üstün yol 
tutuşu sunan bağımsız  Bi-link süspansiyon 
ile her koşulda güvenli ve konforlu sürüşü 
garanti ediyor.

Özel renk seçenekleri

İstanbul  Autoshow fuarında bronz kahve 
dış rengi ile ilk kez görücüye çıkan Doblò 
Trekking  renk gamında yer alan metalik 
renkler; çöl grisi, lal kırmızı, derin bordo, 
kurşun gri, metalik siyah pastel renkler; 
Beyaz ve Rio kırmızı ile de tercih edilebiliyor.  

FIAT DOBLÒ TREKKING TÜRKİYE’DE
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ÖNERİ

- Sisli havalarda

Sisli havalarda aracınızın ön ve arka sis farlarının yanı 
sıra kısa farlarınızı da yakmanız karşıdan gelen aracın 
sizi fark etmesi açısından önemlidir.  
Sadece sis farlarınız yandığı takdirde karşıdan gelen 
araç, sizin aracınızı algılayamayabilir. 
Sisli havalarda uzun hüzmeli farın kullanılması görüş 
mesafesini azaltmaktadır. 

- Hıza dikkat!

Kullanımda hızdan kaçının, şehir içi ve şehirlerarası 
yollardaki hız limitlerine uymanız, aracınızı daha verimli 
kullanmanızı sağlar. 

- Bunu yapmakta fayda var

Herhangi bir kazada veya parça değişmesi 
durumunda orjinal parçaları tercih edin ve sigortanızın 
poliçesini buna göre yaptırın.

- Yakıt tasarrufu için

Yol, yük ve hızınıza uygun vites kademesinin seçilmesi 
önemlidir. Motorun yüksek devirlerde kullanılması yakıt 
tüketimini ve zararlı gaz emisyonlarını artırmaktadır. 

- Silecekler için

Yaz aylarında da silecek suyunu katkılı tercih edin. 
Cama yapışan böcekler kurur, silecek ve cama zarar 
verir. Suyunuz katkı maddeli olduğunda çözülme 
kolaylaşır.

10 NUMARA
KULLANIM ÖNERİLERİ
Araç kullanımında dikkat edeceğiniz bazı hususlar sayesinde parçaların ömrünü 
uzatabilir ve seyahatlerinizin daha güvenli geçmesini sağlayabilirsiniz.

PARK EDERKEN
Yaz aylarında otomobilinizi ağaçların altına 
park etmeyin. 
Bunun iki zararı vardır; 
birincisi ağaçlardan dökülen yaprakların ve 
reçinelerin boyaya zarar vermesi. İkincisi 
ise ağaçtaki kuşların pislikleri. Kuş pisliği 
kimyasal içeriği nedeniyle oto boyası için en 
zararlı maddelerden biridir.

- Bunu biliyor musunuz?

Ne kadar hızlı giderseniz o kadar fazla rüzgâr direnci ile karşılaşırsınız. Bu nedenle, arabanız hızını 
korumak için daha fazla yakıt harcamaya zorlanır. Saatte 12 km’lik bir fark yakıt tüketiminizi yüzde 
23 oranında arttırabilir.

- Lastik basıncını ayarlayın!

Lastiklerinizi doğru basınçta tutun. Doğru şişirilmiş lastikler daha emniyetli ve uzun ömürlüdür. 
Ayrıca, az veya çok şişirilmiş lastikler patlamaya daha müsaittir. 
Doğru lastik basıncı, yakıt tüketimini de düşürmektedir.

- Bunlara dikkat!

Uzun yol tecrübesi yeterli olmayan bir sürücünün yollarda olabileceğini, bisiklet ve motosiklet 
trafiğinin yaz aylarında artacağının unutulmaması gerekiyor.
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BAYİ - SERVİS

TÜRKİYE’NİN EN 
BÜYÜK MARKASIYIZ!

Fiat’ta çalışmaya ne zaman başladınız ve şu 
anda bulunduğunuz pozisyona gelene kadar 
geçirdiğiniz aşamaları kısaca 
anlatır mısınız?

1991 yılında servis yedek parça biriminde 
başladım. Daha sonra sırasıyla servis 
danışmanlığı, müşteri ilişkileri yöneticiliği, servis 
teknik uzmanlığı görevlerinde bulundum. 
2002 yılından itibaren servis müdürlüğü görevi 
yapmaktayım ve halen Ankara Oto A.Ş. de bu 
görevimi sürdürmekteyim.

Fiat Servis Konsey Başkanı olarak ne gibi 
çalışmalar yapıyorsunuz?

Konseyimiz dokuz bölge temsilciliğini yürüten 
servis müdürü arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. 
Her temsilci arkadaşımız kendi bölgesinde 
bulunan diğer servis müdürlerinden görüş, öneri 
ve öngörülerini alarak konseyimize sunuyor. 
Konseyde genel öncelikler belirlenerek gerekli 
fizibilite çalışması yapılıyor. Çıkan sonuçlar 
Tofaş üst düzey yönetim katılımıyla ilgili 
departmanlarla paylaşılıyor. 
Faaliyet planları oluşturuluyor. 

Fiat’ın sahalardaki temsilcisi ve 10 Numara Fiat’lıların vazgeçilmezleri arasında yer 
alan Fiat Yetkili Servisleri hakkında Fiat Servis Konsey Başkanı Tahsin Arslan ile 
keyifli bir söyleşi yaptık.

Fiat yetkili servislerinin özellikleri nelerdir? 
Kullanıcılara ne gibi ayrıcalıklar tanınıyor?

Fiat yetkili servisleri yetkin, eğitimli fiziki şartları 
oluşturulmuş tesislerde müşteri memnuniyetini 
öncelik edinerek kaliteli bakım ve onarım 
hizmeti sunmaktadır. Müşterilerimizle 
aramızda çok güzel bir bağ ve bu bağı her 
geçen gün daha da güçlendiriyoruz. 

Müşterilerin talep ve isteklerini göz önünde 
bulunduruyor musunuz? Gelen şikâyet vb. 
durumlarda nasıl geri dönüş yapıyorsunuz?

Müşterilerimizin talep ve istekleri bizim için 
pusuladır. Servisimizden hizmet alan 
müşterilerimize iki gün içerisinde almış oldukları 
hizmet kalitesi ile ilgili müşteri ilişkileri 
temsilcimiz aracılığıyla geri arama yapılıyor. 
Çıkan sonuç raporu Tofaş tarafından günlük ve 
aylık olarak yayınlanan müşterinin sesi raporu 
ile karşılaştırılarak yaşanan olumlu ve 
olumsuzluklarla ilgili düzenleyici ve iyileştirici 
faaliyetler yürütüyoruz. Hedefimiz müşteri 
memnuniyetini en üst seviyede tutmaktadır.

Fiat yetkili servisleri için geliştirilen projeler 
var mı? 

Yerinde onarım projesi, servis bünyesinde 
çekici hizmeti, keşif günleri adı altında tüm 
servis danışmanlarının bir arada olduğu 
etkinliklerin yapılması, S.T.U‘larının da aynı 
şekilde bir araya gelerek çalıştay 
düzenlenmesi, C.R.M. takımları oluşturularak 
kayıp müşterilerin takibi, bunlarla ilgili doğru 

kampanyaların planlanması, takım ruhunu 
pekiştirmek adına şampiyonlar ligi yapılarak 
yıllık değerlendirme ile her çalışanımızın takım 
içinde etkin yer alması, bütün servis mavi yaka 
personelinin katılımıyla her yıl düzenlenen 
teknisyen olimpiyatlarının yapılması, 
tablet ile araç başında kabul işlemi, bu yıl ilki 
gerçekleşecek olan kaporta boya olimpiyatı 
gerçekleştirdiğimiz ve süregelen projelerimiz 
arasında yer almaktadır.

Her yetkili serviste aynı hizmet mi 
veriliyor? Örneğin; Istanbul’daki yetkili 
servisten hizmet alan müşteriyle Van’da 
hizmet alan müşteri, hizmet açısından 
farklılıklar yaşıyor mu?

Her müşterimiz kesinlikle aynı hizmeti 
almaktadır. Çünkü biz bir markanın 
temsilcisiyiz. Hizmet, kalite ve standartlarımız 
aynı olmak zorunda. Bu konuda standart 
açısından da diğer tüm markalar için örnek teşkil 
etmekteyiz. Biz servis ağı olarak Türkiye’nin en 
büyük markası ve aynı zamanda müşteri 
memnuniyeti açısından da ilkleri yapan 
Tofaş-Fiat ailesin üyesiyiz. 

10 Numara Fiat sizlere neler kattı?

10 Numara Fiat programı ile servislerimiz 
daha da renklendi. Ticari araç müşterilerimize 
araçlarını yenilerken sağladığı fırsatlar, servis 
hizmetlerinde özel indirimler, aksesuar 
alımlarında avantajlar ve günlük yaşamlarında 
anlaşma sağlanan pek çok markadan 
kendilerine özel verilen hizmet ve indirim 
fırsatlarını sunduk ve geliştirerek sunmaya 
devam ediyoruz. Ayrıca satış ve servis 
birlikteliğini pekiştirerek servis pazarlamasına 
büyük destek sağlamaktadır.
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10 NUMARA SEYAHAT

10 NUMARA FIAT’LI TATİLE DE 
ARABASIYLA ÇIKAR!

Uçakla ve diğer ulaşım araçlarıyla her ne kadar rahat ve kısa sürede yolculuk 
yapılsa da insanın kendi aracıyla çıktığı yolculukların tadı ayrı olur. 

Daha önce denemediyseniz ve aklınızda İstanbul’dan Kuşadası’na konaklayarak tatil 
yapma planı varsa hazırladığımız güzergâh ve öneriler tam size göre. 

İlk rotamız Bursa

Sabah erkenden yola çıkarsanız öğle yemeğini Bursa’da yeme şansı yakalayabilirsiniz. 
Otobana sapmadan düz devam ederek şehir içine doğru bulabileceğiniz Uludağ 
kebapçılarında öğle yemeğinizi yiyebilirsiniz. Bursa’da fazla vakit kaybetmeden yola 
çıkmakta fayda var. 

İzmir’e doğru...

Bursa’dan çıktıktan sonra kısa ihtiyaç molalarıyla yola devam ederseniz 5 saatte 
İzmir’de olabilirsiniz. İzmir şehir merkezinde geceyi geçirebileceğiniz pek çok yarım 
pansiyon otel yer alıyor. Akşam Alsancak ve Konak sahilinde kısa bir gezintiye çıkma 
şansı bile yakalayabilirsiniz. Geceyi geçirdikten sonra sabah erkenden yola çıkmak 
için hazırlanın. Sıradaki rotamız Alaçatı ve Çeşme. İzmir’den Çeşme’ye ortalama 
30-40 dakika içinde varmış olacaksınız. İsterseniz direkt sahile gidip denizle hasret 
girebilir ya da kısa bir şehir turu yapabilirsiniz. Eğer sahile gidecekseniz tavsiyemiz 
Ilıca Sahili’ne gitmeniz. Temiz, denizi sıcak ve sakin bir sahil olan Ilıca Sahili’nde keyifli 
vakit geçirebilirsiniz. Şehir turu yapacaksanız aracınızı güzel bir yere park edin ve 
Alaçatı’nın taş evlerle dolu sokaklarına kendinizi bırakın. Kafelerle dolu sokaklarında 
kısa bir mola verip buz gibi bir limonata ile dinlenebilirsiniz. Alaçatı değirmenlerine 
gidip fotoğraf çekmeden buradan ayrılmayın. Çeşme’de şehir merkezinde yer alan 

Çeşme Kalesi’ne çıkabilir oradan marinaya gidebilirsiniz. 
Geceyi Çeşme’de geçirebilir veya yola çıkabilirsiniz. Tercih sizin...

Son adım Kuşadası

Alaçatı ve Çeşme’ye veda ettikten sonra otobandan önce Özdere, Gümüldür yönüne 
daha sonra sahil yoluna saparak ortalama bir saat içinde Selçuk’a varacaksınız. 
Selçuk’ta kısa bir molanın ardından yolumuz Şirince Köyü ile devam ediyor. Selçuk’la 
arası 7 km olan Şirince köyü, yeşillikler içinde, etrafı üzüm bağlarıyla çevrili olan çok 
şirin bir kasabadır. Eski bir Rum kasabası olan Şirince Köyü’nde bol bol fotoğraf çekilip, 
kendinizi sokaklara vurabilirsiniz. Burada yöreye özgü zeytinyağı ve sabunlardan 
alabilirsiniz. 
Öğlen sonu Efes Antik Kenti’ni de dolaştıktan sonra Kuşadası’na doğru yola 
çıkabilirsiniz. Kuşadası’nda  ister yarım pansiyon otellerde konaklayabilir, isterseniz 
çok uygun ücretle çadır kuracağınız kamp alanlarında tatilinizi geçirebilirsiniz. 
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AKSESUARLAR

Aracınıza giriş-çıkışlarınızda rahatınızı ve 
güveninizi sağlarken görsel olarak tamamlayıcı 
özelliklere sahip olan yan basamaklar, fonksiyonel 
özellikleriyle araçların olmazsa olmazları arasında 
gelmektedir. Krom kaplama özelliği ile aracınızı 
bir üst boyuta taşıyan yan basamakları rahatlıkla 
araçlarınıza uygulayabilirsiniz.

Otomobiller için en gerekli aksesuarlar arasında 
yer alan yan koruma aksesuarları ise park ederken 
ve trafikteyken meydana gelebilecek dış etkenlere 
karşı veya dikkatsizlik sonucu oluşabilecek 
hasarlara karşı aracı korumada oldukça etkilidir. 
Krom özelliği ile araçlarda estetik bir görüntü de 
oluşmasını sağlayan krom yan koruma aksesuarları 
çok fonksiyonlu özellikleri ile her araçta olmayı hak 
eden aksasuarlar arasında yer almaktadır.

Krom Sis Farı Çerçevesi

Kötü hava koşullarında görüşü netleştirdiği gibi 
otomobilin şık tasarımına da katkıda bulunan 

krom sis farı çerçevesi, her araca eşsiz bir 
uyum sağlama özelliğine sahiptir. 

Aracınızın tasarımını bir adım ön plana 
çıkarabileceğiniz krom sis farı çerçevesi ile 

yollar size artık daha güzel gelecek.

Üstelik 10 Numara Fiat’lılara, 
Fiorino standart krom paketi 

Ağustos sonuna kadar 
300₺ yerine 250₺’lik, 

Fiorino full krom paketi 
750₺ yerine 650₺’lik 

avantajlı fiyatlar ile sunuluyor.

Krom yan basamak ve krom yan koruma aksesuarlarıLed Gündüz Farı

Led gündüz farları, ister ticari araç ister binek araçlar için 
olsun en etkili aksesuarlar arasında yer almaktadır. 
Hem araç sahipleri hem diğer araç sürücüleri hem 
de yayalar için hayati önem taşıyan led gündüz 
farları; iki araç arasındaki mesafeyi korumada, 
bisiklet sürüleri ve yayaların araçları erken 
fark etmesini sağlamada oldukça etkili bir 
yöntem. Bunun yanında aracın tasarımını 
da ön plana çıkaran led gündüz farları her 
açıdan olmazsa olmazlar arasında 
gelmektedir.

Üstelik  10 Numara Fiat’lılara, Yeni Nesil 
Doblò Krom veya Siyah Led Gündüz 
Farları Ağustos sonuna kadar 150₺ yerine 
125₺’lik avantajlı fiyat ile sunuluyor.
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Farlarımda buhar oluşuyor, 
nasıl geçirilebilir?

Araçların dış aydınlatma sistemlerinde 
çevresel etkilerden dolayı oluşabilecek 
su buharı/nemin kapalı ortamdan dışarı 
atılabilmesi için arka kapak üzerinde 
havalandırma bacaları bulunmaktadır. 
Bu bacalar içerisinde toz girişini engelleyen 
filtreler bulunmaktadır, bunların tıkanması 
dış ortamdan gelebilecek su buharı/nemin 
sistemden atılmasına engel 
olabilmektedir. Bu ve benzeri diğer 
etkenlerin kontrol edilmesi için yetkili 
serviste gerekli kontrollerin yapılması 
gerekmektedir.

Doblòmun sağ ön tekerleğinde kasislere 
ve çukurlara girdiğimde bir ses geliyor. 
Servise sorduğumda amortisörden 
kaynaklandığını söyledi. 
Konu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Araç kasis veya çukura girdiği zaman sürüş 
konforunu sağlayabilmek için süspansiyon 
sistemi devreye girmektedir. Bu sistem 
aracın ön tarafında salıncak kolu, rot, rotil, 
denge çubuğuyla birlikte amortisör ve 
amortisör yayından oluşmaktadır. 
Darbe ve çukurlardan geçerken bu 
sistemlerin çalışması sırasında sistemin 
çalışmasına bağlı bir ses gelebileceği gibi 
ağır koşullarda kullanıma bağlı bu 
sistemlerde oluşabilecek iç boşlukların 
artması da sese sebep olabilmektedir. 
Yetkili bir serviste süspansiyon sisteminin ve 
elemanlarının kontrol edilmesi 
gerekmektedir.

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.

Airbag ışığımda arıza var uyarısı 
veriyor yol bilgisayarı. 
Nedeni ne olabilir anlamadım?

Airbag aracın pasif güvenlik sistemlerinden 
en önemlilerinden birisidir, sistem içerisinde 
yer alabilecek elektriksel ve elektronik 
aksamdaki sorunlar kullanıcıya uyarı 
vererek en kısa sürede yetkin personel 
tarafından kontrol edilerek gerekli onarımın 
yapılmasını önermektedir. Sistem içerisinde 
yer alan darbe sensörleri, airbag elektronik 
üniteleri ve sistemin haberleşme ağı 
üzerindeki ilgili diğer noktalarda 
oluşabilecek uygunsuzluk arıza lambasını 
aktive etmektedir. Yetkili bir serviste airbag 
sisteminin ve elemanlarının kontrol edilmesi 
gerekmektedir.

Merhaba, aracımı sabah çalıştırmak 
istedim ancak yol bilgisayarında ebd, abs 
ve airbag arızası uyarılarını aldım. 
Daha sonra da yol bilgisayarında motoru 
kapat uyarısı, sebebi nedir?

Yol bilgisayarında, fren, hava yastığı ve 
motor sistemleriyle ilgili uyarılar çıktığını 
iletmişsiniz. Bu üç sistemin de aynı anda 
arıza yapma olasılığının çok düşük 
olduğunu belirtmek isterim. Durumun, 
elektriksel yükün maksimum seviyeye 
ulaştığı marş aşamasında olması da yaşan 
hadisenin sistem gerilimiyle bağlantılı 
olabileceği ihtimalini doğuruyor. Öncelikle 
akünün ve elektriksel bağlantıların 
kontrolü doğru olacaktır. Belirttiğiniz uyarılar 
araç çalıştıktan sonra da devam ediyorsa 
güvenlik açısından aracınızı kullanmamanız 
gerekir. Kontrollerin yapılabilmesi için size 
en yakın Fiat yetkili noktasına başvurmanızı 
tavsiye ederim.

Aracımda kışın motor soğukken uzun 
bir süre gittikten sonra ancak kaloriferi 
açabiliyoruz, neden bu süreden önce 
sıcak üflemiyor?

Genel olarak otomobil kalorifer sistemlerinde 
motor soğutma sıvısı dolaşmaktadır. Isıtma 
işlemi motor soğutma sıvısının sıcaklığına 
bağlıdır. Özellikle soğuk havalarda, motorun 
nominal çalışma sıcaklığına ulaşması 
zaman alır. Bu süre zarfında kalorifer 
siteminin istenilen sıcaklığı verememesi 
normaldir. Motorun nominal çalışma 
sıcaklığına ulaşması için geçen süre, 
motorun yapısal özelliklerine, dizel veya 
benzinli olmasına göre değişiklik gösterebilir.

Sorularınızı info@10numarafiat.com 
adresinden bizlere iletebilirsiniz.
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Çocuklarla yapılan seyahatleri daha eğlenceli hale 
getirmek için sizlere bir oyun hazırladık. Bu oyuna 
araç içinde yer alan her aile bireyi katılabilir. 

Öncelikle araç içinde hikaye anlatma sırasılaması 
yapın. Hikayeyi anlatacak olan ilk kişiye herkes 
yol güzergahında gördüğü bir nesneyi ya da 
aklındaki bir nesneyi söyleyecek. İlk sırada hikâye 
uyduracak olan kişinin söylenen nesneleri aklında 
tutması ve bu nesnelerin her birini anlatacağı 
hikâyede kullanması gerekiyor. Araç içindeki herkes 
hikayesini anlattıktan sonra bir oylama yapabilir ve 
en güzel hikayeyi uyduran aile üyesine yolda bir 
hediye alabilirsiniz. Bu oyun ile çocuklarınızın hayal 
dünyalarında yolculuğa çıkmasına yardım ederken 
gerçek yolculuğunuzun ise mükemmel geçmesini 
sağlayabilirsiniz.

Her gün işe gidip gelirken, araç ile 
çalışırken 
özellikle trafikte kalınan uzun saatler 
sonunda isyan etmemek için 
kendimizi zor tutarız. 
İşte tam da bunun için oluşturulan 
‘’Trafiği Hissettirmeyen Şarkılar’’ 
albümü, bu problemi yaşayan tüm 
araç sahiplerinin ihtiyacı olan bir albüm. Albümde 
Nazan Öncel’den sezen Aksu’ya, Yeni Türkü’den 
Teoman’a kadar daha pek çok sanatçı ve şarkı yer 
alıyor. Trafiğin stresini bu albüm ile atabilirsiniz. 

KAHVALTISINI 
ARABADA YAPANLARA 

ÖZEL

İÇİNDEKİLER
Domates, salatalık, peynir, 
zeytin,simit

Çoğu zaman işe yetişmek, 
trafiğe kalmamak, çocuğu okula 
yetiştirmek gibi pek çok sebep 
ile kahvaltı yapacak zaman 
bulamadan elimize bir poğaça 
veya börek dilimi alıp çıkarız. 
Hâlbuki günün büyük kısmını 
geçirdiğiniz 
arabalarınızda kahvaltınızı da 
sağlıklı bir şekilde 
yapabilirsiniz. 
Pek çok süpermarkette bölmeli, 
kapaklı, tek kullanımlık tabaklar 
satılıyor. Bölmelerin birine 
domates ve salatalığı 
doğrayabilir, diğerlerine de 
zeytin ve peyniri koyabilirsiniz. 
Küçük termosunuza çayınızı da 
alıp kahvaltınızdan ödün 
vermeden yolunuza 
çıkabilirsiniz. 

Afiyet olsun...

HİKÂYE 
YARATMACA/UYDURMACA

TRAFİĞİ HİSSETTİRMEYEN 
ŞARKILAR
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