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10 Numara Fiat Dergisi Künye

10 Numara Fiat Dergisi, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nin 3 aylık yayın organıdır.
İmtiyaz Sahibi: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Yazışma Adresi: Büyükdere Caddesi, No: 145, Tofaş Han, 80622 Zincirlikuyu/İstanbul
Tel: (0212) 275 33 90 

Faks: (0212) 275 39 88
e-mail: info@10numarafiat.com
Yayın Türü: Yerel, Süreli Yayın

Kampanya 1 Eylül – 31 Ekim 2015 tarihleri arasında, katılımcı Fiat yetkili servislerinde yalnızca 10 Numara Fiat programına kayıt olan Fiat ticari araç sahipleri için geçerlidir. Kampanya kapsamında Fiat ticari araçlarda 249 TL 
ve üzerinde mekanik harcama yapan müşterilerimize “Silecek ve Değişim” hizmeti ücretsiz yapılacaktır. Kaporta harcamaları kampanya kapsamında değildir. Kampanyadan yararlanmak için cep telefonunun mesaj bölümüne 
ONNUMARA yazılıp, şasi numarasının son 8 hanesinin, ad ve soyadı ile birlikte aralarda birer boşluk bırakılarak 5360’a mesaj atılması veya www.10numarafiat.com adresinden programa kayıt yaptırılması gerekmektedir. 
5360’a gönderilen mesaj ücreti vergiler dahil Avea için 0,60 TL, Turkcell ve Vodafone için 0,65 TL’dir. Operatörler katılım mesajı ücretinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ayrıntılı bilgi www.10numarafiat.com’da yer almaktadır.

249 TL ve üzeri mekanik işlem yaptıran 
10 Numara Fiat’lılara ön cam sileceği hediye!
Kampanyadan yararlanmak için ONNUMARA yazıp, ticari araç şasi 
numaranızın son 8 hanesini, adınız ve soyadınızla 5360’a mesaj atın 
veya 10numarafiat.com’a girerek kayıt yaptırın.

www. f i a t . c om . t r

10 Numara Fiat’lı olmak için

Örnek Mesajdır.

5360
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10 Numara Fiat Programı’yla 
çıktığımız yolculukta uzun bir 
süreyi arkamızda bıraktık ve 
bugün üye sayımızı 28.000’e 
çıkararak Türkiye’nin en büyük 
ve birbirine en bağlı ailesi 
haline geldik. 
Yolculuğumuza eşlik eden 
10 Numara Fiat Dergisi’nin 
bu sayısında kapak konusu 
olarak ticari araçlar arasında 
oldukça fazla tercih edilen 
Fiat Ducato’yu seçtik ve 
Ducato’nun özelliklerini detaylı 
şekilde işledik. Bunun yanında 
10 Numara Fiat’lılara özel 
organize ettiğimiz etkinlikler, 
haberler, uzman görüşleri 
ve daha pek çok konuya yer 
verdik.
 
10 Numara Fiat’lılar için 
çözümler üreten, konforu 
ve rahatı için çalışmalar 
yapan Fiat araç modellerinin 
üretim merkezi Tofaş Bursa 
Fabrikası’na da dergimizde yer 
ayırmak istedik ve fabrikanın 
üretim birimleri, araçların 
geçtiği testler, kullanılan 
ekipmanlar ve üretimle 
ilgili daha pek çok konuyu 
sayfamıza taşıdık.

Türkiye’nin en önemli sanayi 
kuruluşlarının arasında yer 
alan Tofaş Bursa Fabrikası, 
40 yılı aşkın süredir ilkelerinden 
ve kalitesinden ödün vermeden 

gelişmeyi hedefleyerek bu 
günlere kadar gelmeyi başardı. 
Bu süreçte Fiat ailesi olarak 
deneyimli ve işlerini tutkuyla 
yapan bir ekiple 4.5 milyonun 
üzerinde araç üreterek sadece 
Türkiye’nin değil, 5 kıtada 
80’den fazla ülkenin üreticisi 
haline geldik. Fabrikamızdaki 
her bir üretim biriminde uzman 
mühendisler ve işini dört 
dörtlük yapan profesyonel 
ekiple sıfır hatalı araçlar ürettik 
ve üretmeye devam ediyoruz. 
Sahip olduğumuz donanımlarla 
Fiat araç modellerine özel 
tasarlayıp ürettiğimiz yerli 
kalıpların yanında Avrupa’nın 
diğer üreticilerine de kalıplar 
tasarlıyor ve üretiyoruz. 
İşimize verdiğimiz değerle 
bugün Türkiye’de ve dünyada 
‘’Altın Fabrika’’ ödülü de 
dahil olmak üzere pek çok 
ödül kazandık ve adımızı bir 
adım daha yukarıya taşıdık. 
Geçtiğimiz aylarda 10 Numara 
Fiat’lılara da kapılarını 
açtığımız Tofaş Bursa 
Fabrikası’nda geliştirdiğimiz 
yeni çalışmalar ve projelerle 
10 Numara Fiat’lıların 
yollardaki en büyük yardımcısı 
olmaya devam edeceğiz...

Bir sonraki sayımızda 
görüşmek üzere hoşça kalın...

MERHABA HABERLER

Akın AYDEMİR 
Endüstriyel Operasyonlar 
Direktörü

Tofaş tarafından üretilerek dünyaya ihraç edilen 
Fiat Doblò, Türkiye pazarındaki başarısını dünya 
yollarında da sürdürüyor. Hafif ticari araçlar 
dünyasında kendi sınıfını yaratan ve 4 yıl art 
arda Türkiye pazar liderliğini elinden bırakmayan 
Fiat Doblò, RAM markası altında, PromasterCity 
adıyla, Kanada ve Kuzey Amerika’da pazarını 
genişletiyor. Yeni nesil Doblòlar; artık Karayipler, 
Peru, Kostarika gibi diğer Amerika kıtası 
ülkelerinde de 2015 yılı itibariyle yer almaya 
devam ediyor.

Tofaş, Fiorino modelinin güncellenmesi için yeni bir yatırım 
kararı aldı. Tofaş, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar 
sonrasında, Tofaş ve FCA için geliştirilen ve üretilen hafif 

ticari araç Fiorino modelinin güncelleme yatırımını yaparak 
2016’nın ilk çeyreğinde hayata geçireceğini açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu “MCV 
projesi sadece Tofaş için değil, Türk otomotiv sanayisi için 

oldukça önemlidir. Bu proje kapsamında üretilen araçlar 
müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını başarıyla keşfetmiş ve 

karşılamıştır. Bunun sonucunda kendi segmentlerini de 
yaratmışlardır. Bugün Fiorino hâlâ kendi segmentinin 

lideri konumunda. 2007’den bu yana toplamda 
880 bin adet Mini Cargo üreterek bunun yaklaşık 

650 bin kadarını da ihraç ettik. Bu yeni yatırım ile ülke 
ekonomisine katkımızı arttırarak sürdüreceğimize 
inanıyorum. Ayrıca, 1,4 milyar dolara ulaşan yeni 

model yatırımlarımızın ertesinde Fiorino modelimizle ilgili 
aldığımız bu kararla, Fiat markasıyla ticari araç pazarında 

liderliğimizi sürdürmeyi hedeflerken, yeni otomobil 
yatırımlarımızla iç pazardaki konumumuzu daha da 

güçlendireceğiz” dedi.

FIAT DOBLÒ, KARAYIPLER YOLUNDA!

TOFAŞ ÖNEMLI BIR YATIRIM KARARINA 
DAHA IMZA ATTI!

Yeni bir sayıyla tekrar 
karşınızdayız...



NEREDE VE NASIL ÜRETİLİYOR?

Fiat’ın binek ve hafif ticari araçlarını üreten Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 
Bursa Fabrikası; Bursa’nın 2., Türkiye’nin ise 6. büyük sanayi kuruluşudur.  
Temelleri 1968’de atılan, 581.360 m2 açık alan ve 352.472 m2 kapalı alan üzerine kurulan 
Tofaş Bursa Fabrikası, aldığı ‘’Altın Fabrika’’ ödülü ve daha pek çok ödül ile adını sınırların 
ötesine taşıdı. Açıldığı ilk günden bu yana 4,5 milyonun üzerinde araç üreten fabrikadan,  
bugün 5 farklı kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat yapılıyor. 

Geçtiğimiz aylarda 10 Numara Fiat’lılara da kapılarını açan Tofaş Bursa Fabrikası; 
kalıp, süspansiyon, press, gövde, montaj ve boya gibi bölümlerden oluşuyor ve her bir araç 
bu bölümlerde işlemlerden ve onlarca testlerden geçerek kullanıcılarına ulaşıyor. 

İşte Tofaş Bursa Fabrikası’nın başlıca birimleri ve görevleri...

Boya

Bu birimde işletme maliyetiyle yüksek 
korozyon performansı sağlayan teknolojiler 

kullanılıyor. Modele göre programlanabilir 
robotik konveyör teknolojisi ile %25 daha az 

enerji harcanarak boyama işlemi yapılıyor. 
Robotlar tarafından yapılan boyama işleminde 
su bazlı One-Bell boya tekniği ve elektrostatik 

boya uygulamaları ile araçlar, müşterilerin 
taleplerine göre yüzlerce farklı 

renge boyanabiliyor. 

Press

Bu bölümde yer alan yüksek hıza sahip 
beş robotlu press ile rulo halindeki 

saclar şekillendiriliyor. Her iki saatte 
bir kalıp değiştirilerek günde 45 farklı 

parça ve saatte 3.300 parça üretiliyor.

Kalıp

Araçların ilk girdiği birim olan kalıp 
üretim biriminde, en son teknolojiler 
kullanılarak yerli kalıplar tasarlanıyor ve 
üretiliyor. Yüksek kalite standartlarıyla 
sadece Fiat için değil, Avrupa’nın diğer 
ana üreticilerine de kalıplar tasarlanıyor.

Gövde

Gövde üretim biriminde teknoloji ve 
otomasyon ana rolü oynuyor. Burada 
esnek üretim en dikkat edilen konular 
arasında geliyor. Toplamda 465 robotun 
çalıştığı birimde, binin üzerinde farklı 
gövde tipindeki binek ve hafif ticari 
araçlar aynı anda aynı üretim hatların-
da üretiliyor. 

Süspansiyon

Süspansiyon biriminde süspansiyon 
sistemleri, en yüksek güvenlik 
standartlarına göre işlenip 
montajları yapılıyor. 

Montaj

Üretimin son aşaması olan bu birimde araçlar 
hazır hale gelerek can buluyor. İki ana üretim 

hattının bulunduğu birimde saatte 75 araç 
üretiliyor. Yalın üretimin hakim olduğu 

Tofaş Fabrikası’nda, sıfır hata uygulamaları 
ile kusursuz araçlar üretiliyor. 

10 Numara Fiat | 76 | 10 Numara Fiat



10 Numara Fiat | 98 | 10 Numara Fiat

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

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!

AILENIN YENI ÜYESINE 1000 TL’YE VARAN 
KASKO HEDIYESI 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!

Ayakkabı Dünyası’ndan 10 Numara 
Fiat’lılara tabana kuvvet dedirtecek indirim 
fırsatı. Haydi, durma Ayakkabı Dünyası’nın 
25 TL indirimini kaçırma.

AYAKKABI DÜNYASI’NDAN GOL ATTIRACAK INDIRIM

Kale Alarm’dan 10 Numara Fiat’lılara 
büyük avantaj! 10 Numara Fiat’lılara özel 
3 aylık ücretsiz abonelik fırsatı. 

Aras Kargo’nun 10 Numara Fiat’lılara özel 
%40 indirimi ile kargolar avantajlı şekilde 
yerine ulaşacak. Bireysel gönderimlerde 
geçerli olan kampanyada 10 numara takımın 
keyfi Aras Kargo ile yerine gelecek.

10 Numara Fiat’lılara evlerini 10 numara 
indirimle yenileme fırsatı. Homend’den takıma 
tüm ürünlerde geçerli %25 indirim.

GÜVENLIK SISTEMLERINDE 10 NUMARA 
TAKIMA YAKIŞAN KAMPANYA

10 NUMARA FIAT’LILAR 
KARGO HIZMETLERINDE DE KAZANIYOR!

10 NUMARA EVLERE 10 NUMARA EV ALETLERI

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

10 Numara Fiat’lılar yetki belgesi çıkartma ve yenileme 
işlemlerini Borsaport işbirliği ile kolay yoldan hallediyor. 
K ve D belge çıkarma işlemlerinde %60’a varan indirimler 
ve belge süresinin sonuna kadar sistem takibi 
10 Numara Fiat’lılara özel avantajlardan sadece bazıları.

YETKI BELGELERINDE GOLLÜK ORTA!

10 numara takıma yönetimden gol getiren bir pas. 
Sonbaharın maç sezonuna Fiat Kasko’nuzu 
yenileyerek girin Opet’ten 50 TL’lik depar attıracak 
yakıt hediye kazanın.

YÖNETIMDEN YAKIT PRIMI!

1 Eylül – 31 Ekim tarihleri arasında 249 TL ve üzeri 
mekanik servis işlemi yaptıran 10 Numara Fiat’lılara 
“Silecek” hediye. Bu kampanya ile 10 Numara Fiat’lılar 
yağmur çamur demeden maçlara %100 görüş ile çıkacak.

ÖNÜNÜZDEKI MAÇLARA DAHA IYI BAKTIRACAK FIRSAT 
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Türkiye’nin dört bir tarafındaki 
10 Numara Fiat’lılar için organize ettiğimiz piknik 
etkinlikleri; Bursa, Ankara, Adana ve Antalya‘da 
da büyük ilgiyle karşılandı. 
6 şehirde gerçekleştirdiğimiz 
organizasyonlarımızda toplam 5036 
10 Numara Fiat’lı ve ailesiyle bir araya geldik. 
İlişkilerimizi güçlendirdiğimiz, yeni 
dostluklar geliştirdiğimiz ve birlikte unutulmaz 
anlar yaşadığımız organizasyonlarımız 
büyük bir coşkuyla son buldu. 

ETKİNLİK

Gün boyu süren mangalla başlayan 
etkinliklerimizde pamuk helvacı, patlamış 
mısırcı, dondurma standı, meyve ikramı ve 
daha fazlasıyla 10 Numara Fiat’lıların hem 
midesine hem de gözlerine hitap ettik. 
DJ eşliğinde müzik ile eğlencenin dibine 
vurduk. Organizasyonlarımızın her birinde tavla 
turnuvası, bilek güreşi, çuval yarışı, 

halat çekme gibi oyunlarda renkli ve bol 
kahkahalı anlar yaşadık ve bu anları 
fotoğraflarla ölümsüzleştirildik. 
Çocukları da unutmadığımız etkinliğimizde; 
sosis baloncu, yüz boyamacı ve palyaço 
ekibiyle unutamayacakları bir gün 
geçirmelerini sağladık. 

2015 10 NUMARA FIAT 
PIKNIK ORGANIZASYONLARINI 

BÜYÜK BIR KATILIMLA TAMAMLADIK

DOYASIYA EĞLENDIK

HER DURAKTA AYRI BIR COŞKU 

31 Mayıs’ta organizasyonumuzun ilk ayağı İstanbul’da 1024, 14 Haziran’ da İzmir’de 947,  
26 Temmuz’da Bursa’da 581, 2 Ağustos’ta Ankara’da 967, 6 Eylül’de Adana’da 757 ve 4 Ekim’de 
Antalya’daki piknik etkinliğimize ise 760 10 Numara Fiat’lı ve ailesi katıldı. 
6 şehirde toplam 5036 10 Numara Fiat’lı ile bir araya geldik ve aile bağlarını daha da pekiştirdik.
Her organizasyonumuzda yüzlerinde gülümsenin eksik olmadığı 10 Numara Fiat’lılar için 
2015 piknik organizasyonlarımızı yoğun katılım ve mutlu yüzlerle tamamlamış bulunuyoruz. 
İlerleyen dönemlerde yepyeni organizasyonlarla tekrar karşınızda olacağız...

Etkinliklerden haberdar olmak için iletişim bilgilerinizi 
info@10numarafiat.com adresinden bizlere iletebilirsiniz.
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10 NUMARA FUTBOLCULAR

10 Numara Fiat programıyla 10 numara bir takım olan 
Fiat’lılar, hayatlarının her anında yollarına 10 numara ile 
devam ediyor. Fiat’lıların hayatlarına pek çok fırsat, avantaj ve 
şans getiren ve getirmeye devam eden 10 numaranın uğuru 
pek çok futbolcunun da hayatını etkiledi. Tarihe adını yazdıran 
ve unutulmazlar listesinde ilk sırada yer alan pek çok futbolcu 
10 numara forma ile maçlarına çıktı ve unutulmaz gollerini 
bu forma ile attı. 
İşte 10 numara ile adını tarihe yazdıran o futbolcular...

Pele
Dünyanın en tanınan futbolcusu Pele, 1940’ta doğdu. 
Ayakkabı parlatıcılığı yaparken Santos’un 
yöneticileriyle tanışması kariyerinin başlamasındaki 
ilk adım oldu. O zamanlar Brezilya’nın en iyi 
takımı olan Santos’un yöneticileri Pele için 
‘’Bu çocuk dünyanın en büyük futbolcusu olacak’’ 
demişti ve dediklerinde yanılmadılar. 
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasına 
adını yazdıran Pele, 10 numara forması ile kariyeri 
boyunca toplam 1.281 gol atarak bir rekora imza attı. 

Maradona
10 yaşında mahalle aralarında futbol oynarken 
bir yetenek avcısı tarafından keşfedilen 
Maradona, futbol hayatı boyunca her maçına 
10 numaralı forma ile çıktı. Dünyanın en 
tanınan futbolcuları arasında gelen ve 1986 
FIFA Dünya Kupası’nın çeyrek finalinde 
5 oyuncuyu geride bırakarak attığı gol 
‘’Yüzyılın Golü’’ olarak tarihe geçti. 
Kendi döneminde futbol takımları arasında 
paylaşılamayan Maradona, 10 numaranın 
uğurundan vazgeçmedi ve transfer olduğu her 
takımda 10 numaralı formayı giydi.

Hagi
Karpatların Maradona’sı Hagi, Galatasaray’a transfer olduğu 
yıl attığı 10 numara gollerle takımını şampiyon yaptı. 
Doğduğu ülke Romanya’da ‘’Yüzyılın Futbolcusu’’, 
ülkemizde de kendi döneminde yılın futbolcusu seçildi. 
Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında yer alan Hagi’nin 
tüm maçlarında giydiği 10 numaralı forması ile 2000-2001 
sezonunundan sonra 36 yaşında muhteşem bir jübileyle aktif 
futbol hayatını sonlandırdı. Gösterdiği başarılardan sonra 
Galatasaray Kulübü, Hagi’nin 10 numaralı formasını 2002’ye 
kadar müzede sergiledi.

Alexsandro de Souza
Fenerbahçe’ye 2004’te 
transfer olan ve giydiği 
10 numaralı forması ile ilk 
sezonunda takımını şampiyonluğa 
taşıyan Alex, transfer olduğu ilk 
günden bu yana taraftarın 
sevgisini kazandı. 2010’da attığı 
golle 100 gol barajını aşanlar 
listene girdi ve ‘’Gol Kralı’’ 
ünvanını almayı hak etti. Aktif 
futbol hayatı içindeyken 
gösterdiği başarılarla Kadıköy Yo-
ğurtçu Parkı’na heykeli dikilen Alex, 
10 numaralı forması ile 8 yıl oyna-
dığı Fenerbahçe’den 2012-2013 
sezonun başında ayrıldı ve ülkesi 
Brezilya’ya döndü. 7 Aralık 2014’te 
yaptığı jübile ile aktif futbol hayatını 
sonlandırdı.
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İŞ DÜNYASININ 
VAZGEÇİLMEZİ Dünya genelinde yüksek satış 

rakamlarına ulaşan Fiat Ducato, 
geniş versiyon seçenekleri ve 

donanımlarıyla hafif ticari araçlar 
kategorisinde ilk sıralarda yer alıyor. 

Fiat’ın ticari araç pazarındaki 110 yıllık 
tecrübesinden doğan Ducato, 

sahip olduğu özellikler ile iş dünyasının 
trendlerini değiştirmeyi başardı. 

Ticari araçlar arasında şık tasarımı ile 
ön plana çıkan Ducato, en iyi yakıt 
tüketim özelliği ile kullanıcılarına 

büyük avantaj sağlıyor. 

10 Numara Fiat | 1514 | 10 Numara Fiat



İŞ DÜNYASININ VAZGEÇİLMEZİ

Çevre dostu motor özelliği ile 100 kilometrede 6,3 litre yakıt tüketimi ve CO2 emisyonlarını 
%10 azaltan Ducato, sınıfının en düşük değerlerine sahiptir. Bunun yanında yenilikçi MultiJet 
II Euro 5+ motor versiyonları ile verimliği maksimum seviyede olan Ducato’nun, 5 ileri 
şanzımanlı 280 Nm tork üreten 2,0 MultiJet 115 HP ve 6 ileri şanzımana sahip 2,3 MultiJet 
130 HP 320 Nm motor seçenekleri de bulunuyor. Performansı geliştiren çeşitli kullanımlara 
yönelik özel şanzıman kutusu ve aktarma organlarıyla da hem farklı bir sürüş keyfi sunuyor, 
hem de 6 manuel vitesli şanzıman sayesinde tüm sürüş stillerine kolayca adapte oluyor.

Çevre dostu motor özelliği

10.5 milyon km’den fazla deneysel 
testten geçen Ducato, Fiat’ın ticari 
araç sınıfında özel bir yere sahiptir. 
Kullanıcıların vazgeçilmezi haline gelen 
Ducato, yüksek performansı, teknolojik 
donanımları, güvenilirliği, esnekliği, 
konforu ve daha pek çok özelliği ile iş 
dünyasının ihtiyaçlarına kusursuz bir 
seçenek olarak sektörde hizmet veriyor.

Tecrübeden gelen kalite

Sahip olduğu TRACTION + özelliği, 
yol tutuşu zayıf olan zeminlerde 
aracın çekişi gücünde maksimum 
bir performans sağlıyor. Tutuşu zor 
yol şartlarında devreye giren kontrol 
ünitesi, sürüş torkunu yola daha çok 
tutunan tekerleğe aktararak aracın 
ilerlemesini sağlıyor. Bu sistem ile 
aracın performansı rahatlamakta, ideal 
denge ve idare sağlanmaktadır. 
Bunun yanında yokuş iniş kontrolü 
sistemi  ile %50’ye varan eğimli 
yokuştan, fren ya da gaz kullanmadan 
inilmesi sağlanmıştır.

Ticari araç anlayışı ve görüntüsünü 
değiştiren Fiat Ducato, gerek 
yakıt tüketimi gerek konforu gerek 
fonksiyonel teknolojik özellikleriyle 
kullanıcılara keyifli bir yolculuk 
vaadederken bütçelerini de koruyarak 
avantajlı seçenekler sunuyor.

Yüksek çekiş gücü

Ticari araç segmentini tasarımı ve 
fonksiyonel özellikleri ile bir adım 
yukarıya taşıyan Fiat Ducato, 
güvenlik ve dayanıklılık konusunda da 
yüksek performans gösteriyor. Motor 
performansını artırmaya yardımcı olan 
geniş krom boyalı ızgara, bakım ve 
tamir maliyetini azaltmayı sağlayan 
üç parçalı ön tampon ve geniş motor 
kaputuyla dayanılık ön plana çıkarılmış 
durumda. Bunun yanında hız kontrol 
ünitesi, yolculukların konforlu ve güvenli 
geçmesini sağlıyor. Ducato’nun en 
önemli özellikleri arasında ise ESC 
(Elektronik Stabilite Kontrolü) yer alıyor. 
Bu özellik, yollarda beklenmeyen 
şekilde yapılan manevralarda aracın 
dengesini koruyarak yola daha iyi 
tutunmasını sağlar ve yanal hızlanma, 
sürat, direksiyon hâkimiyeti ve açısı 
gibi değerleri işler ve gerektiğinde 
sürüş torku ve fren sistemine müdahale 
ederek aracın dengesini en iyi seviyeye 
getirir.

Detaylarda gizli performans

10 Numara Fiat | 1716 | 10 Numara Fiat
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ÖNERİ

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

Sisli havada yapılan en büyük hatalardan 
birisi uzun farların yakılmasıdır. 

Uzun farlar, sise çarptığında sanılanın aksine 
görüşü kolaylaştırmak yerine bir ışık duvarı 

oluşturarak görüşünüzü engeller.

Hareket etmeden önce aracınızın 
camlarında buğulanma varsa, 
klimayı faal duruma getirip dış 

sirkülasyon ve ön cam konumunu 
kullanarak kısa süre içinde buğuyu 
giderdikten sonra hareket ediniz.

Lastik basıncınız 
sadece 1 psi bile az 
olsa, yakıt 
sarfiyatınız yüzde 3’den 
daha fazla artabilir. 
O yüzden lastiklerinizi 
haftada bir veya her 
yakıt alışınızda 
kontrol edin.

Otomobilin yola tutunmasını 
sağlayan lastiklerin diş derinliğinin 

en az 3 mm olması gerekir. 
Eğer kışın karlı ve buzlu yollarda 
kaymak istemiyorsanız, mutlaka 

lastiklerinizi kontrol ettirin.

Her yakıt alımından sonra kapağın 
yerine sıkıca oturduğundan emin 
olun. Böylece yakıtınızın ve aynı 
anda paranızın uçup gitmesini 
engellemiş olursunuz.

Cam sileceklerinin kış 
aylarının zorlu koşullarında 
iyi performans göstermesi 

için aşınmışsa 
değiştirilmesi gerekir. 
Böylece yağmurlu ve 

karlı havalarda görüşünüz 
önemli ölçüde artar.
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RÖPORTAJ

DOBLÒ’M 
AİLEMDEN BİRİ GİBİ OLDU

Fiat’la nasıl tanıştınız?
2012’den beri Fiat ailesiyle birlikte yol alıyorum. 
Fiat’la tanışmam eşim sayesinde oldu. 
Eşimin filosu vardı ve şirketi için Fiat 
araçlarından Doblò modelini tercih etmişti.  
Organizasyon işi yaptığım için zaman zaman 
birlikte çalıştığımız dönemlerde ve fuarlarda 
çalışmalarımız da oluyordu. Bu noktada Fiat 
bize çözüm ortaklığı yapıyordu. Tanışmamız bu 
şekilde oldu.

Fiat’ın hangi araç modelini hangi alanda 
kullanıyorsunuz?

Doblò kullanıyorum. Bir organizasyon firmam 
var ve ticari araçlara çok fazla ihtiyaç 
duyuyoruz. Bu noktada Fiat bize çok güzel 
çözümler sunuyor. 

Ticari aracınızın en çok hangi yönünü 
beğeniyorsunuz?
Hem binek araç olarak hem de ticari olarak hem 
de aile olarak Fiat çok faydalı. Bana gerçekten 
çok fazla yarar sağlıyor. En başta çok 
ekonomik, yakıt tasarrufu çok iyi. Kullanımı çok 
rahat. Binek araç konforu sunması da ayrıca bir 
avantaj. 

Bir Fiat kullanıcısı olan Sibel Yükselyalçın, Fiat Doblò ile tanıştığı günden beri hem 
işinde hem de günlük hayatında Fiat ayrıcalıkları ile yolunda ve işinde emin adımlarla 
ilerliyor. Trafikteki kadın sürücüler için de örnek oluşturan Sibel Hanım ile Fiat ile olan 

ilişkisi üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Keyifli okumalar...

Fiat araç modelleriyle ilgili ilk 
düşünceleriniz nelerdi?
İlk önce eşimin aracını denemiştim ve 
herhalde kullanam diye düşünmüştüm. 
Ben genellikle spor araba kullanıyordum. 
Fiat modelleri bana büyük gelmişti. 
Ama düşündüğüm gibi olmadı. Şimdi çok rahat 
kullanıyorum. Yol tutuşu, güvenliği, otomatik 
versiyonları, navigasyon sistemi her şeyi çok iyi.

Araç olarak Fiat Doblò kullanıyorsunuz 
aracınızla aranızdaki bağ nasıl? 
Doblò’m ailemden biri gibi oldu. 
Uzun zamandır kullanıyorum ve şimdiye kadar 
hiçbir sıkıntı yaşamadım. Beni hiç yarı yolda 
bırakmadı. İşimde de en büyük yardımcım. 
O benim dilimden anlıyor ben de onun dilinden 
çok iyi anlıyorum. Ailemle çıktığım 
yolculuklarımda da verdiği güvenle her zaman 
yanımda ve beni yolda bırakmayacağını 
biliyorum.

Aracınızla ilgili hiç unutamadığınız 
bir anınız oldu mu? 
Şöyle bir anım var: Arabayı aldığım ilk gün, 
Antalya’ya gittim. Hava çok yağışlıydı. 
Önümdeki araçlar sele kapılıp 
sürükleniyorlardı, paniğe kapıldım. 
Bende sele kapılacağımı sandım ama aracımın 
sağlam duruşu ile büyük bir tehlikeden ve 
panikten kurtulmuş oldum. O an bu aracı alarak 
doğru bir tercih yaptığımı anladım. Bu anımı ilk 
gün tecrübesinden dolayı unutamıyorum.

Bir kadın sürücü olarak kendinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Trafikte problem 
yaşadığınız anlar oluyor mu, bu problemlerle 
nasıl başa çıkıyorsunuz?
Ben profesyonel ve kurallara uyan bir 
sürücüyüm. Trafikteyken de çok dikkatli 
davranıyorum. Hatta pek çok erkek sürücüden 
daha dikkatli ve iyi olduğumu söyleyebilirim. 
Trafikteyken erkek sürücüler genellikle kadın 
sürücülerden şikâyet ediyor. Şimdiye kadar 
kurallara uyan ve profesyonellikleri  ile öne 
çıkan bir bayan sürücüden bahsettiklerine veya 
övdüklerine şahit olmadım hep hatalardan 
bahsederler. Fakat erkek sürücüler kendi 
hatalarını hiç görmezler, ben de erkek 
sürücülerin dikkatsiz ve kural dışı araç 
kullanmalarından dolayı şikâyetçiyim. 

Elbette zaman zaman problemler yaşadığım da 
oluyor ama bu sorunları kısa sürede 
hallediyorum.

Aracınızın genel bakımını nasıl 
yaptırıyorsunuz. Fiat yetkili servislerle 
iletişiminiz nasıl?
Her zaman Fiat Yetkili Servisleri’ni 
kullanıyorum. Randevu alarak sıra beklemeden 
serviste hizmet alıyorum. Acil durumlarda da 
hiçbir zaman geri çevirmediler ve çok iyi 
ilgilendiler. Fiat, aile olarak 
kullanıcılarıyla yakından ilgilenen bir firma ve bu 
beni çok mutlu ediyor. Herhangi bir 
problemimde hemen çözümler sunuyorlar. 

Yeni ticari araç alacaklara nasıl bir 
mesaj verebilirsiniz?
Ben şu ana kadar kullandığım Fiat ticari araç 
modellerinden çok memnunum. 
Bu zamana kadar hiçbir şeyini görmedim. 
Fiyatları da çok uygun, bu yüzden Fiat tercih 
etmelerini öneririm.
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MİLLİ MAÇ

MİLLİ MAÇTA 
10 NUMARA 

FIAT RÜZGÂRI
10 Numara Fiat’lılara Milli Takım’ı yerinden desteklemeleri için hazırladığımız 
bir ayrıcalık ile UEFA EURO 2016 Ligi büyük bir heyecanla başladı. 
Milli Takım’a gönülden bağlı olan ve gönülden destek veren ve bunu en güzel 
cümlelerle tezahürat haline getiren 10 en yaratıcı 10 Numara Fiat’lı, Türkiye-Letonya 
maçını yerinden izleme ve Milli Takım’a yerinden destek olma şansı yakaladı.

3 Eylül’de Konya Büyükşehir Stadı’nda yapılan Türkiye-Letonya maçında bir an olsun 
desteğini esirgemeyen 10 Numara Fiat’lılar tezahüratlarıyla stadyumun sesi oldular. 
İşte Milli Takım için yazılan en duygulu tezahüratlardan birkaçı: 

•Gültekin Tepe: Sen bayraktaki hilal isen, tek görünen binlerce yıldız biziz. 
Yemyeşil olsa da sahalar, ateş kırmızısıdır sana sevgimiz. Sahra çölünde maça 
gitseniz, vahadaki su gibiyiz tükenmeyiz. Sana sevgi ateşimiz sarmış tüm sahayı, 
Neron uğraşsın ancak yakmakla Roma’yı.
•Mustafa Özkan: Işığa kavuşmak için karanlığa meydan okuyan tek ülkeyiz, 
bir golle bütün dünyamızı aydınlat Türkiye’m
•Ferdi Güvenç: Sen sahadayken biz güveniriz sana, biliriz ki boynumuz eğilmez öne 
sen oynarken sahada... Yenildiğimiz zamanlarda olacak elbet ama... 
Olsun önemli olan ay yıldızı göğüste taşımak sahada...

Tezahüratların tamamına sayfada yer alan QR kodu telefonunuza okutarak ulaşabilirsiniz.

10 Numara Fiat Programı’nda 10 Numara 
Fiat’lılara özel etkinliklerle arkamızda tatlı 
anılar bırakarak ilerliyoruz. Eylül ayında farklı 
tarihlerde, farklı lokasyonlarda, trafikte 
gerçekleştirdiğimiz 10 numara bir aktivite ile 
10 Numara Fiat’lıların trafikteki neşe kaynağı 
olduk.

10 Numara Fiat’lıların en fazla vakit geçirdikleri 
ve sinirlerini en fazla zorladıkları ‘’trafikte’’ 
karşılarına çıkarak onlara küçük sürprizler 
hazırladık. Dudullu gişeler, Mahmutbey gişeler, 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu, 
E5 Göztepe-Bostancı, Eskihisar – Topçular 
Feribotu, Topçular-Eskihisar Feribotu ve Harem 
Sirkeci Feribotu’nda trafiğin en kilit olduğu 

sabah ve akşam saatlerinde, 10 Numara Fiat 
kıyafetli host/hosteslerle bir anda karşılarına 
çıkarak onlara sürpriz ikramlarda bulunduk. 
Sürprizimiz karşısında oldukça şaşıran ve 
heyecanlanan 10 Numara Fiat’lıların yüzünde 
kocaman bir gülümseme olarak trafik çilesine 
küçük bir ara verdik. Eylül ayı boyunca farklı 
tarihlerde gerçekleştirdiğimiz aktivitelerde 
trafikteki binlerce 10 Numara Fiat’lıya 
unutamayacakları bir anı yaşattık.

İlerleyen zamanlarda yepyeni ve heyecanlı 
aktivitelerle karşınıza çıkmaya devam 
edeceğiz. Trafikteyken, çalışırken, gezerken 
her an her yerde karşınıza çıkabiliriz. 
Hazırlıklı olun...

GERİLLA

Trafikte 10 Numara Fiat Molası
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2004 model 1.9 jtd aracım 
yaklaşık 
2 haftadır turbo devrine gelene 
kadar gaz yememeye başladı. Tepkimesi 
oldukça düşük, neden olabilir?

Normal şartlarda rölanti devrinin biraz 
üzerine çıkıldığında turbo kompresör basınç 
üretmeye başlar. Herhangi bir nedenle 
basınç istenilen değerin altında kalırsa 
kullanıcı tarafından tepkide gecikme olarak 
algılanır. Bu tip durumlarda gaz pedalına 
basmayla doğru orantılı bir ivmelenme 
oluşmaz. Motorun istenilen torku verebilmesi 
için bir süre geçer ve araç gecikmeli olarak 
hızlanır.

Bildiğiniz gibi turbo kompresörler, egzoz 
gazlarının kinetik enerjisinden faydalanarak 

emme tarafına daha fazla hava girmesini 
sağlayan parçalardır. Basıncın istenilen 
değere ulaşmaması, turbo kompresör 
kaynaklı olabileceği gibi emme-egzoz 
hatlarındaki tıkanıklıklar ve manifold 
kaçakları da bu duruma yol açabilir.

Fiat servislerinde bulunan test cihazlarıyla 
meydana gelen durumun kök nedeni 
kolayca anlaşılabilir. Uygun müdahale için 
yetkili servislerimize başvurmanızı öneririz. 

Motor yağımı değiştirdikten kısa bir 
süre sonra yağ simsiyah oluyor. 
Kalan yağ ile karıştığı için mi rengi 
değişiyor anlamadım.

Öncelikle bu durumun normal olduğunu 
belirtmek isteriz. Eski motor yağı tamamen 
boşaltılsa bile çalışan parçalar üzerinde bir 
miktar yağ ve karbon birikintisi 
kalmaktadır. Yüzeye tutunma yağlardan 
istenen bir özelliktir. Bu özellik sayesinde, 
çalışan parçalar üzerinde kalan eski 
yağ, karterden yeni yağ pompalanıncaya 
kadar geçen zaman aralığında yağlamaya 
yardımcı olur. Yeni yağ çalışan parçalara 
geldiğinde eski yağ ve karbon 
parçacıklarıyla temas ederek koyulaşır. 
Motorda kalan eski yağın miktarı çok düşük 
olduğundan yeni yağın kimyasal yapısı 
üzerinde olumsuz bir etki yaratmaz. 

UZMANINA SORUN

UZMANIMIZ

1977 İzmir doğumlu olan 
Gökçen Ersoy, Gazi 
Üniversitesi Otomotiv 
Öğretmenliği bölümünden 
mezun olmuştur. 2006 
yılında Tofaş Akademi’de 
Teknik Eğitim Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır. 
2010 yılından beri Tofaş 
Satış Sonrası Teknik 
Müdürlüğü’nde Teknik 
Destek Uzmanı olarak 
görev yapmaktadır.

Oksijen sensörü nedir ve yakıta 
etkisi var mıdır?

İçten yanmalı dizel ve benzinli motorlarda, 
yakıtın tam yanabilmesi için silindirlere 
gönderilen yakıt-hava oranı sürekli kontrol 
edilmektedir. Yeni nesil elektronik kontrollü 
motorlarda, çeşitli algılayıcılar içeriye giren 
hava miktarını kütlesel olarak ölçer. Bu 
ölçümleri değerlendiren motor kontrol ünitesi 
istenen oranı tutturabilmek için uygun 
miktarda yakıt püskürtülmesini sağlar.
Tüm bu hesaplamalara rağmen gerçekte bir 
takım sapmalar oluşabilir. Bu noktada egzoz 
kısmında bulunan oksijen sensörü, yanma 
sonucu çıkan oksijen miktarını ölçüp motor 
kontrol ünitesine yanma verimi hakkında 
bilgi verir. Motor kontrol ünitesi bu bilgiye 
göre hassas düzenlemeyi gerçekleştirir. 
Bu nedenle oksijen sensörünün doğru 
çalışması çok önemlidir ve yakıt tüketimini 
direkt etkiler.

Baskı balata sistemi değişmesine 
rağmen aracımın debriyaj pedalını iterken 
kapı gıcırtısı gibi büyük bir ses geliyor. 
Herkes farklı bir cevap veriyor. 
Bu sesin kaynağı ne olabilir?

Bildiğiniz gibi kavrama sistemi, debriyaj 
pedalı, hidrolik veya mekanik tipte hareket 
iletim mekanizması ve debriyaj kitinden 
oluşmaktadır. Debriyaj pedalına 
bastığınızda,  hareket iletim sistemi baskı 
plakası arkasındaki diyafram yayları hareket 
ettirerek motordan vites kutusuna geçen 
hareketin kesilmesini sağlar.

Yaşadığınız sorun debriyaj kitinin 
değişmesine rağmen devam ediyorsa, sesin 
pedal veya ayırma mekanizması 
parçalarından gelmesi kuvvetle 
muhtemeldir. Ses yapan parçanın net olarak 
anlaşılması ve detaylı inceleme için yetkili 
bir Fiat servisine başvurmanızı tavsiye 
ederiz.

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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AKSESUARLAR

Yeni Nesil Doblò 
Kapsamlı Krom Seti

Yeni Nesil Doblò’ya özel Kapsamlı 
Krom Seti, aracınızı 
kişiselleştirmenizde oldukça etkili 
olacaktır. Kapı kolu, ayna kapağı, 
depo kapağı, yan çıtalar ve eşik 
çıtası ile aracınızın görünümü bir 
adım yukarıya taşıyan krom set ile 
tarzınızı aracınıza yansıtabilirsiniz. 
Orjinal görünümünü bozmadan 
estetik dokunuşlar yapacağınız 
krom set, 10 Numara Fiat’lılara 
özel 530 TL yerine 490 TL.

Lastik Şişirme Pompası
Kolay kullanımı, portatif özelliği ile etkili ve pratik bir çözüm sunan hava 
kompresörü, her araçta olması gereken aksesuarlar arasında geliyor. 
Özellikle acil durumlarda kısa sürede kullanım avantajı ve akü dışında harici güç 
kaynakları ile de çalışabilmesiyle alternatif seçenekler sunmaktadır. 
10 Numara Fiat’lıların yollardaki maceralarında onlara eşlik eden ve güvenli 
yolculuk yapmasına yardımcı olan lastik şişirme pompası, 10 Numara Fiat’lılara 
özel 59 TL yerine 49 TL. 

Ducato Perde Seti

10 Numara Fiat’lıların gözde 
aracı Fiat Ducato’da en fazla 
kullanılan ve oldukça fazla 
ihtiyaç duyulan perde seti, 
özellikle yaz aylarında 
olmazsa olmazlar arasında 
gelmektedir. Aracın tasarımına 
görsel olarak uyum sağlayan 
perde seti, 10 Numara 
Fiat’lılara özel 275 TL 
yerine 250 TL.

Fiat Logolu Saat

Mavi ve kırmızı olmak üzere iki 
farklı renk seçeneği ile 
yer alan Fiat logolu saatler ile 
zamanınız Fiat ile akacak... 

Fiat Logolu Sweatshirt

Fiat sizi yağmurlu, soğuk 
havalarda da yalnız bırakmıyor. 
%100 pamuklu kumaştan 
üretilen Fiat sweatshirtleri ile 
yollardaki maceralarınıza farklı 
bir hava katacaksınız.

Fiat Şapka

Şapka takmayı sevenler için 
beyaz ve kırmızı renkteki 
Fiat logolu şapkalar, oldukça 
karizmatik bir tercih olacak.

Bu sayımızda aracınızı kişiselleştirebileceğiniz aksesuarların yanında tarzınıza tarz 
katan 10 numara aksesuarlara da yer verdik. Fiat logolu şapkalar, 
saatler ve sweatshirtleri bayilerimizden isteyebilirsiniz. Yollardaki maceralarınızda 
Fiat her daim size eşlik edecek...



10 Numara Fiat | 2928 | 10 Numara Fiat

10 NUMARA SEYAHAT

Yaz aylarının kavurucu sıcakları geride kaldı. Yemyeşil yapraklar yerini sarı, 
turuncu ve kahverenginin huzuruna bıraktı. Kısacası bir sonbahar daha 
geldi. Her mevsim ayrı güzel olan ve her mevsim ayrı gezilmesi gereken 

yurdumuzda sizlere çok fazla hazırlık ve masraf yapmadan günübirlik 
tatil yapabileceğiniz bir sonbahar tatil rotası hazırladık. 

İsteğinize göre tatilinizi hafta sonu tatiline de çevirebilirsiniz. 

İstanbul’dan Abant’a

Muhteşem manzaralı Abant Gölü, 
İstanbul’dan sadece 227 km uzaklıkta 
yer alıyor. Bu aylarda etrafı sonbaharın 
eşsiz renkleriyle bezenerek farklı bir 
havaya bürünen Abant Gölü çevresinde 
ister ailenizle çadırda kamp yapabilir, 
isterseniz civardaki uygun pansiyon 
veya otellerde konaklayabilirsiniz. 
Günübirlik tatil yapıyorsanız 7 km’lik 
yürüyüş yolu ile Abant Gölü’nün 
çevresini bisiklet kiralayarak ya da 
yürüyerek dolaşabilirsiniz. Yolculuğa 
çıkmadan önce hazırlayacağınız küçük 
piknik sepeti ile göl manzarasında 
küçük bir piknik bile yapabilirsiniz. 

Ankara’dan Eskişehir’e

Şehrin içinden geçen Porsuk Çayı ile 
Türkiye’nin Venedik’i olarak adlandırılan 
Eskişehir ile Ankara arası 234 km. 
Yaklaşık olarak 2 saat gibi kısa bir 
sürede bulunduğunuz ortamdan 
bambaşka bir ortama seyehat edebilir 
ve eğlenceli bir gün geçirebilirsiniz. 
Öğrencilerin en fazla tercih ettiği şehir 
olan Eskişehir, sonbaharda bambaşka 
bir görünüme bürünür ve görenleri 
kendine hayran bırakır. Porsuk Çayı 
etrafındaki sararmış ağaçlar, her 
köşede rastlayacağınız ayrı güzellikteki 
köprüler, geçitler, heykeller ve Porsuk 
Çayı’nın çevresinde yer alan kafeler 
günübirlik tatil yapmak isteyenler 
için ideal bir tercih olacaktır. Tarihi 
evlerin yer aldığı Odunpazarı Evleri’ni 
gezmeden gününüzü sonlandırmayın.

Kayseri’den Nevşehir’e

Kayseri ile arası 81 km olan Nevşehir, ülkemizin en fazla turist çeken şehirleri 
arasında geliyor. Hafta sonu tatilinizi renklendirecek ve tarihi açıdan dolduracak olan 
bu rotamızda Göreme Vadileri’ni dolaşabilir, Peribacaları’nı keşfedebilir taş evlerde 
huzurlu ve farklı bir konaklama deneyimi yaşabilirsiniz. Tatilinizin ikinci günü, keyifli 

yürüyüş parkurlarının yer aldığı Üzengi Vadisi’nde yürüyüş yapabilir ve tarihi kiliseleri 
dolaşıp bol bol fotoğraf çekerek dönüş için hazırlanabilirsiniz.
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Çocuklarınızla yapacağınız seyahatlerde yolculuğun 
keyfini artıracak bir oyunla yolunuza devam etmeye 
ne dersiniz? Bu oyun ile yolculuk sırasında hem 
çocuklarınızın sıkılmasını engellemiş hem de birlikte 
güzel vakit geçirmiş olacaksınız. 

Nasıl oynanır?
Öncelikle araç içindeki herkes oyuna dahil olmak 
zorundadır. Kendi aranızda bir sıralama yapın. 
İlk sırada yer alan aile üyesi, seçtiği bir şarkıyı 
sözlerini söylemeden ‘’nay nanayy naayy’’ şeklinde 
mırıldanarak söyler. Şarkıyı ilk bilen kişiye 2 puan 
verilir. Burada bir deftere not almakta fayda var. 10’a 
ulaşan ilk kişi birinci olur. Birinci için kendi aranızda 
bir ödül belirleyebilir ve ilk mola yerinde veya 
seyehatiniz bittiğinde ödülü hemen alabilirsiniz.

Yolculuğun keyfi en 
güzel, yollarda dinlenen 
müziklerle çıkıyor. 
Bu sayımızda sizleri 
biraz eskilere götürecek 
bir albüm önerisinde 
bulunuyoruz. 
‘’Cem Karaca & Moğollar-Unutulmayan Plaklar’’ ile 
yollardaki maceralarınıza anılarınız da tanıklık 
edecek. Moğollar ve Cem karaca’nın bir döneme 
damga vuran şarkılarının 2 CD’de yer aldığı bu 
albümde; Namus Belası, Tamirci Çırağı, Beni Siz 
Delirttiniz, Lorke, Madımak gibi hem hüzünlü hem 
eğlenceli birbirinden değerli 29 şarkı bulunuyor. 
Bu efsane şarkılara kendinizi bırakarak yolculuğun 
keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

ATIŞTIRMALIK

Uzmanlar gün içinde bir avuç 
karışık kuruyemişin; 
ihtiyaç duyulan enerji, vitamin 
ve besin eksikliğini giderip 
sağlığı olumlu yönde etkilediği 
hakkında açıklamalar yapıyor. 
Yoğun iş temposunda ve 
koşuşturmaca içinde bazen 
yemek yiyecek vakit bile 
bulunamıyor. 

Her gün evden çıkmadan küçük 
bir torba ya da saklama kabının 
içine sevdiğiniz kuruyemişleri 
koyabilir ve yolculuklarınızda 
ara öğün olarak ya da 
atıştırmalık olarak rahatça 
tüketebilir ve enerji ihtiyacınızı 
karşılayabilirsiniz.

HANGİ ŞARKIYI 
SÖYLÜYORUM?

MÜZİK

10 NUMARA FIAT’LILAR FACEBOOK’TA

10 NUMARA FIAT’IN 
10 NUMARA KOBILERI IŞLERINI 
FACEBOOK’TA GENIŞLETIYOR...

10 Numara Fiat Programı’nın başladığı ilk günden bu yana her geçen gün büyüyerek 
ailemizin sınırlarını genişletmeye devam ediyoruz. Aile bu kadar büyüyünce ihtiyaçları da 

bir o kadar büyümeye başladı. 10 Numara Fiat’lıların ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurarak onlara 10 numara çözümler geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. 

Sosyal paylaşım siteleri üzerinde oldukça etkin olan 10 Numara Fiat’lılar birbirleriyle 
genellikle Facebook üzerinden iletişime geçmekte ve paylaşımda bulunmakta. 

Tüm desteğimizle yanlarında olduğumuz 10 numara takımın 10 numara kobilerine 
Facebook’ta ‘’Fiat Ticari Araçlar’’ sayfası ile inanılmaz fırsatlar sunuyoruz. 

Oluşturduğumuz sayfaya binlerce 10 Numara Fiat’lı kayıt oldu ve aile bilincini 
bu platformda da büyütmeye başladı.

10 numara takımı mutlu etmek için gelişirdiğimiz yeni çözümlerle onların işlerini de 
büyütmelerini istedik ve bunun için işleriyle ilgili sayfada ilan verebilecekleri bir platform 
oluşturduk. Bu platform ile binlerce 10 Numara Fiat’lı kobiler, iş yerini ve işlerini bir adım 

yukarıya taşıma fırsatının yanında yeni bağlantılar kurma fırsatı da yakaladı.

Kurduğu bağlantılarla sınırlarını genişleten ve yeni kapılar açan 10 Numara 
Fiat’lıların yüzlerindeki gülümsemenin daim olması için çalışmalarımıza devam 

edeceğiz. 10 Numara Fiat Programı’yla ilgili kampanya ve haberlerin de yer aldığı 
Fiat Ticari Araçlar sayfasını https://www.facebook.com/FiatTicariAraclar adresinden 
ziyaret edebilir ve 10 Numara Fiat’ın ayrıcalıklı dünyasına siz de dahil olabilirsiniz.
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