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●  10 NUMARA ÖNERİLER
●  Sonbahara Özel Tatil Rotaları
●  Tofaş Fabrika Gezileri   
●  10 Numara Keyifli Aktiviteler

Yeni Doblò Cargo; 
Sınıfının En İyisi O
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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

KAPAK KONUSU14

happy.com.tr'de 15 TL indirim!

10 NUMARA FIAT'LILAR
SANAL MARKET ALIŞVERİŞİNDE

KAZANIYOR!

10 NUMARA FIAT programı kapsamında sunulan avantaj ve indirimlerden yararlanabilmek için programa bir kez kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt için cep telefonunuzdan ONNUMARA yazıp
aralarda birer boşluk bırakarak şasi numaranızın son 8 hanesini, adınızı ve soyadınızı yazıp 5360'a kısa mesaj göndermeniz yeterlidir. (Örnek: ONNUMARA 12345678 ALI BALCI) Kampanyaya
katılmak için BILET yazıp 5360'a SMS olarak göndermeniz gerekmektedir. Kampanya Metro Turizm ve Ulusoy Turizm hariç tüm anlaşmalı firmalarda geçerlidir. Her kod tek kullanımlık olup bilet
fifiyatında %10 indirim sağlamaktadır. Kişi başı max. 4 bilet satın alınabilmektedir. www.neredennereye.com kampanya süresince indirim kullanılacak firmalarla ilgili değişik yapma hakkına sahiptir.
Kampanya stoklarla sınırlıdır. Kampanya farklı fırsat ve/veya kampanyalarla birleştirilemez. Kampanya 31.08.2016 tarihine kadar geçerlidir. 10 Numara Fiat üyelerine www.neredennereye.com
sitesinde sadece otobüs bileti ürünlerinde geçerli %10 indirim sağlanacaktır. Bu kampanya www.neredennereye.com'un başka kampanyaları ile birleştirilemez. İndirim tutarı nakit veya benzeri
öödeme araçlarına dönüştürülemez. Kampanya katılım mesaj ücreti Türk Telekom için vergiler dahil 0,60 TL, Turkcell için vergiler dahil 0,65 TL, Vodafone için vergiler dahil 0,65 TL'dir.
Operatörler katılım mesajı ücretinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Mutlu alışverişin adresi happy.com.tr'de 150 TL ve üzeri yapacağınız
alışverişlerde 15 TL indirim kazanacaksınız.
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2016’nın son sayısı ile 
karşınızdayız…
 

Geriye dönüp baktığımızda 
kurumsal anlamda 
verimli ve çok yoğun 

bir yıl geçirdiğimizi görüyorum. 
Kurumsal anlamda özellikle 
Türkiye otomotiv yedek parça 
sektöründe lider markamız 
OPAR ve faaliyetine 2014 yılında 
başladığımız Magneti Marelli 
markamız ile 2016 yılına hızlı bir 
giriş yaparak önemli başarılar 
elde ettik.
 
Servislerimizde yılın ilk yarısında 
435.000 adetlik araç girişi 
gerçekleşti. İş sonuçlarımızdaki 
bu başarıyı birçok konuda fark 
yaratmamıza, iş alanlarımızı 
aktif kullanmaya, tedarikçilerimiz 
ve bayi teşkilatımız ile 
yarattığımız sinerjiye borçluyuz. 

Bu başarıdaki en büyük pay 
ise, tedarikçilerimizden bayi 
teşkilatımıza kadar tüm değer 
zincirinde yer alan çalışma 
arkadaşlarımıza aittir. Satış 
ve yedek parça alanında 
yakaladığımız başarıları diğer 
tüm departmanlarımızda da 
yakaladık.
 
10 Numara Fiatlılar ile ise manevi 
duygular anlamında  kuvvetli 
ve dolu dolu bir yıl geçirdik. 
Bursa Tofaş Otomobil Fabrikası 
gezileri, iftar yemekleri, sinema 
etkinlikleri, halı saha turnuvası 
finali gibi etkinliklerde bir araya 
gelerek ilişkilerimizi ayrılmaz 
bağlarla güçlendirdik. Özellikle 
Pascal Nouma, Cüneyt Çakır ve 
Ceyhun Yılmaz gibi ünlü isimlerin 
eşlik ettiği Halı Saha Turnuvası 
Finali’nde heyecan dolu anlar 
yaşadık. Fiat Ticari Araçlar 
Facebook sayfasında yer alan 
Tribünde Yerini Al ve Ödüllü Soru 
uygulamalarında ise siz değerli 
takım oyuncularımıza birbirinden 
farklı hediyeler kazandırdık.
 
2016’nın bu son sayısında 
Doblo Maxi XL araç modelimiz 
hakkında bilmek istediğiniz tüm 
detaylara sahip olurken size özel 
hazırladığımız seyahat rehberi, 
araç kullanım önerileri, eğlenceli 
konular ve çok daha fazlası ile 
veda ediyoruz... 
Birlikte nice seneler geçirmek 
dileğiyle hoşça kalın...

Hüseyin Şahin 
Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü

MERHABA

HER GÜN 1 ADET KAHVENİZ BİZDEN!

KAHVELER OKKALI,
ADIMIZ 10 NUMARA FIAT’LI!

10 Numara Fiat'ın kırk yıl hatırı kalsın!
Çok ilgi gören Kahve Dünyası kampanyamızı 10 Numara Fiat'lı dostlarımızdan gelen yoğun talep üzerine yeniledik.
Eskiden ayda 2 kere ısmarlarken, yeni kampanyamızın katılımcılarına artık her gün 1 sıcak kahve hediye ediyoruz.
Kahve Dünyası'nda geçerli olan bu lezzet ve sohbet dolu kampanyadan yararlanmak için HEDIYEKAHVE yazıp 5360'a
sms atabilirsiniz.
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Tofaş olarak üretimde 45. yılımızı kutladığımız şu günlerde 2007 yılının son çeyreğinde hayata 
geçirdiğimiz Minicargo Projesi’nde 1 milyonuncu aracımız yenilenen “Fiat Fiorino” oldu. 
Çalışanlarımızın katıldığı bir tören ile banttan indirdiğimiz Fiorino; hafif ticari araç 

segmentinde yeni bir sayfa açarak Türkiye pazarında ve Avrupa ülkelerine ihracatta önemli bir rol 
oynayacak. 

HABERLER HABERLER

TOFAŞ’IN MINICARGO PROJESİ, 
BAŞARISINI MİLYONLUK 
ÜRETİMLE TAÇLANDIRDI!
2007’de başlayan ve Tofaş tarihinde kilometre taşlarından biri olan 
Minicargo Projesi’nde 1 milyonuncu aracımızı üretim bandından indirdik.

Tofaş Bursa Fabrika’mızda 400 bin adet üretim 
kapasitesine sahip 3 farklı marka için üretimi 
gerçekleştirilen Minicargo projesinin Fiat markalı 
yüzünü temsil eden Fiorino’nun önemine dikkat 
çeken Tofaş CEO’muz Cengiz Eroldu, 
“Minicargo Projesinde, çoklu marka 
geliştirilmesi ve üretimi ile Türkiye otomotiv 
sanayisinde bir ilki gerçekleştirdik. Bununla 
birlikte bu proje, Tofaş’ın küresel bir 
otomotiv firması kimliğini kazanmasındaki 
dönüm noktalarından birini temsil etmektedir. 
Tofaş’ın 5 milyon adete adım adım yaklaşan 
üretim kronolojisinde fabrikamızda 
bantlarımızdan indindiğimiz hem 3 milyonuncu 
hem 4 milyonuncu araç unvanına sahip Fiat 
Fiorino, şimdi de Minicargo Projesinin milyon 
adedi bulan başarısını simgeliyor. Fikri ve sınai 
mülkiyet haklarının tamamı Tofaş’a ait olan 
Fiorino; günümüze kadar olan süreçte “2009 
Yılın Ticari Aracı” dahil olmak üzere birçok 
uluslararası ödüle layık görüldü. Aynı zamanda 
yeni bir ticari araç segmentinin doğuşuna da 
başarıyla vesile oldu” dedi.
 
Minicargo Projesi’nde 8 seneyi aşkın süre 
zarfında 1 milyon adet üretmiş olmamızın 
önemine de dikkat çeken Eroldu, “Bu süre 
zarfında gerçekleştirmiş olduğumuz 1 milyonluk 
üretimin büyük bir bölümünü dünyanın pek çok 
ülkesine ihraç ederken; 200 bin adedini Türkiye 
pazarında Fiat Fiorino olarak müşterileriyle  
buluşturduk.” dedi.
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ETKİNLİK

10 NUMARA FIAT FABRİKA 
GEZİLERİMİZ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Türkiye’nin birbirine bağlı en büyük ailesini oluşturan 10 Numara Fiat’lıları 3 farklı 
zamanda  araçlarının hayat bulduğu Bursa Tofaş Otomobil Fabrikası’nda özel 
olarak ağırladık.

13 Nisan’da ilk ekibimizi konuk ettik
10 Numara Fiat ile takım oyuncularımıza 
yolculuklarında ayrıcalıklar sağlarken, 
hazırladığımız etkinlik ve yarışmalar ile 
bağlarımızı güçlendiriyoruz. 10 Numara 
Fiat’lıların buluşma noktası olan Fiat Ticari 
Araçlar Facebook sayfasında başlattığımız 
‘’Ayın Sorusu’’ yarışması ile buluşmalarımızı 
farklı bir boyuta taşıdık. Yarışmaya katılan 
700 kişi arasından seçilen 20’si ile Bursa Tofaş 
fabrikamıza unutulmaz bir gezi düzenledik. 
Fabrikada yapılan kısa bir sunumun ardından 
Fiat araç modellerinin can bulduğu gövde, 
montaj ve kalıp bölümlerini ziyaret edip, 
araçların geçtiği sürece şahit olduk. Yaklaşık 
1 saatlik fabrika gezisinin ardından 10 Numara 
Fiat’lılarla özel pist alanımızda yeni araç 
modellerimizi test etme fırsatı bulduk. 
Test sürüşü ardından yediğimiz Bursa’ya özgü 
İskender ve özel tatlı ikramı ile gezimizi 
sonlandırdık.
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Yoğun istek üzerine ‘’Ayın Sorusu’’nda ikinci kez aynı ödül için yarışıldı 
Keyifli geçen 1. fabrika gezimizin ardından 10 Numara Fiat'lılardan gelen istek üzerine 
Fiat Ticari Araçlar Facebook sayfamızda 01-15 Nisan tarihleri arasında yayınladığımız Ayın 
Sorusu yarışmasının ödülü olarak belirlediğimiz Bursa Tofaş Fabrika Gezisi’nin 2.sini 10 Mayıs'ta 
gerçekleştirdik. 40 şanslı 10 Numara Fiat'lı bu ödül ile Bursa'nın ikinci, Türkiye'nin ise 6. büyük 
sanayi kuruluşu olan Tofaş Otomobil Fabrikası’nın içine girip üretim hatlarını görme şansı 
yakaladılar.

Team Doblo ekibi de fabrikamızda 
konuğumuz oldu
Fiat araç modellerinden Doblo'ya olan 
bağlılıkları ile nam salan Team Doblo 
ekibiyle; bir araya gelmek ve bağlarımızı daha 
da güçlendirmek için 20 Temmuz 2016'da 
fabrikamızda bir araya geldik. Ankara, İstanbul, 
İzmit, Bolu ve Eskişehir gibi illerden gelen 
29 Teamdoblocu 10 Numara Fiat üyesi ile 
fabrikamızın merak edilen üretim hatlarını 
gezdik. Eğlenceli ve bilgi dolu gezimizin 
ardından sohbetler eşliğinde Bursa'ya özgü 
İskender Kebap yedik ve yine unutulmaz anılar 
ve bu anıları ölümsüzleştirdiğimiz fotoğraflarla 
etkinliğimizi sonlandırdık.

2016 yılının ilk yarısında bol bol bir araya 
geldiğimiz 10 numara Fiat 'lılar ile fabrikamızda 
gelecek dönemde daha fazla takım 
oyuncumuzu ağırlamayı ve bu güzel atmosferi 
tekrar oluşturmayı diliyoruz...
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RÖPORTAJ

10 NUMARA FIAT’LI OLMAK 
BANA KOCAMAN BİR AİLE 
KAZANDIRDI
10 Numara Fiat ailesinin bir parçası olmaktan son derece mutluluk duyan, bunu 
söylerken gururlanan, kendisini 10 Numara Fiat’ın fahri temsilcisi olarak gören 
takım oyuncumuz Şenol Şahin ile Fiat’la tanışma hikayesi ve 10 Numara Fiat 
yolculuğu üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Fiat ile ne zaman nasıl tanıştınız?
Fiat ile yollarımızın kesişmesi ilk olarak 2008 
yılında Şahin marka aracımla başladı. Daha 
sonra 2013 yılında Doblo Premio ile en yoğun 
dönemimizi yaşadık. Sonrasında Linea 
Emotion, Fiorino Trekking ve son olarak 
2015’te evimizin son ferdi Doblo Premio ile 
aileyi tamamladık. 10 Numara Fiat’laysa 
Doblo’mu aldığım dönem Samsun Birmot’ta 
satış müdürü olan Doğan Uyar sayesinde 
tanıştım. 

Aracınızı iş amaçlı mı yoksa günlük 
ihtiyaçlarınız için mi kullanıyorsunuz?
Genellikle günlük ihtiyaçlarım için kullanıyorum. 
Eşimle gezmeyi çok seviyoruz. Özellikle piknik 
sevdalısıyız. Doblo’muz da gezmelerimizde bize 
eşlik ediyor.

Aracınızla ilgili hiç unutamadığınız 
bir anınız oldu mu?
Güzel bir anım var. Eşimle beraber piknik 
yapmak için yüksek bir ormanlık alana 
gidiyorduk.  Piknik alanına yakın bir yolda 
araçlar geçemiyordu. Diğer araç sahiplerinden 
geçmek için müsaade istedim. Biz geçemiyoruz 
sen nasıl geçeceksin der gibi baktılar. Aracımın 
alt kısmının yüksek olmasına güvendiğim için 
çok rahat geçtim ve piknik alanının en güzel 
yerinde rahat bir şekilde pikniğimizi yaptık.  

Peki 10 Numara Fiat Programı’nı nasıl 
buluyorsunuz?
10 Numara Fiat’ın hem etkinlikleri hem de 
avantajları ile üyelerine bu kadar değer veriyor 
olmasını takdir ediyorum. 10 Numara Fiat’lı 
olmanın ayrıcalığını sadece aracım ile ilgili 
konularda değil bir çok farklı alanda sosyal 
hayatımda çok fazla yaşıyorum. Bu da çok 
hoşuma gidiyor. Servise her gittiğimde 
10 Numara Fiat üyesi olduğumu özellikle 

belirtiyorum ve bunu söylemekten ayrıca gurur 
duyuyorum.
 
Program dahilinde pek çok etkinlik yapılıyor. 
Siz de bu etkinlikler arasında yer alan “İftar 
Yemeği”ne katıldınız. Nasıl bir deneyimdi 
bizimle paylaşır mısınız?
İftar Yemeği daveti geldiğinde tereddütsüz kabul 
ettim. Çünkü bu etkinlik benim 10 Numara Fiat 
ailesi ile ilk buluşmam olacaktı. Saat 18.00’de 
etkinlik alanına geldim. Güler yüzlü  Fiat ailesi 
fertleri tarafından çok samimi karşılandık. 
Yemek öncesi Fiat’ın yeni Fullback ve Egea 
araç modellerinin test sürüşlerine katıldım. 
Güzel ve özel hissettiren bir deneyimdi. İftar 
yemeği sırasında ise çok güzel bir ortam vardı. 
Sohbetler ve müzik eşliğinde yemeğimizi yedik. 
Bizler için her ayrıntıyı düşünen ve böyle bir 
etkinlik hazırlayan 10 Numara Fiat ailesine 
teşekkür ederim.

Program içinde yer alan üyelerimizi bir 
takımın oyuncuları, ailemizin fertleri olarak 
görüyor ve bu yönde aktiviteler 
gerçekleştiriyoruz. Katıldığınız etkinlikte 
bu ruhu hissedebildiniz mi?
10 Numara Fiat ailesi ve aile bireyleri olan biz 
Fiat kullanıcıları İftar Yemeği’nde ilk kez bir 
araya geldik. Ancak ilk kez 
karşılaşmamıza rağmen sanki yıllardır birbirimizi 
tanıyormuşuz gibi hissettik. Ben bunun nedenini 
ortak zevklere sahip olmamıza bağlıyorum. 
Aynı model araçları kullanıyor olmamız 
iletişimimizi kuvvetlendirdi. 

10 Numara Fiat’ın diğer etkinlikleri 
hakkında neler düşünüyorsunuz, nasıl 
haberdar oluyorsunuz?
Etkinlikler bu büyük ailenin bir arada 
bulunmasında en büyük etken. Hatta şahsen 
etkinliklerin daha sık yapılmasını istiyorum. 
Doblo’mu aldıktan 2 ay sonra 10 Numara  
Fiat’tan aradılar ve o ayki Tofaş Bursa Fabrika 
Gezisi’ne davet ettiler. Fakat babamın o 
dönemde kemoterapi aldığı için daveti kabul 
edemedim. Bu benim içimde bir ukte kaldı. 
Fabrikayı çok merak ediyordum. İnşallah aynı 
fırsatı tekrar yakalarım.

10 Numara Fiat Programı’nda etkinliklerin 
yanında pek çok avantaja sahip olacağınız 
yarışmalar ve kampanyalar da yer alıyor. 
Bu avantajlardan yararlanıyor musunuz?
Haftada en az 1-2 kez 10 Numara Fiat’ın 
Facebook sayfası ve web sayfasını ziyaret 

ediyorum. Yarışmalara katılıyorum. Çevremdeki 
Fiat kullanıcılarını programa katılmaları için 
teşvik ediyorum. Kendimi fahri 10 Numara Fiat 
temsilcisi olarak görüyorum. 

10 Numara Fiat’lı olmak size 
neler kazandırdı?
10 Numara Fiat’lı olmak bana kocaman bir aile 
kazandırdı.

Son olarak 10 Numara Fiat’ta başka neler 
görmek istersiniz? Önerilerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?
Şahsi görüşüm bölgesel etkinlikler ve 
buluşmalar daha sık yapılmalı. Malum tüm araç 
kullanıcılarının ortak sorunu yakıt. Bununla ilgili 
yarışmalarda  akaryakıt istasyonları ile beraber 
etkinlikler yapılabilir.
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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!

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

10 Numara Fiat arabanız olmasa da yolculuklarınızda 
yanınızda. Şehirler arası yaptığınız seyahatlerde 
NeredenNereye.com’un 10 Numara Fiat’lılara özel %10 
indirimi ile otobüs biletlerinde büyük avantaj 
yakalayacaksınız.

Mutlu alışverişin adresi happy.com.tr’de 150 TL ve üzeri 
yapacağınız alışverişlerde 15 TL indirim kazanacaksınız.

10 Numara Fiat arabanız olmasa da yolculuklarınızda 
yanınızda. Şehirler arası yaptığınız seyahatlerde 
NeredenNereye.com’un 10 Numara Fiat’lılara özel %10 
indirimi ile otobüs biletlerinde büyük avantaj 
yakalayacaksınız. 

iş yerinizin alışveriş yeri www.avansas.com’da 10 Numara 
Fiat’lılara özel 150 TL ve üzeri alışverişlerde 30 TL indirim.

İş yerinize özel kartvizitten el ilanına, reklam 
ürünlerinden promosyon ürünlerine kadar tüm matbaa 
işlerinde 10 Numara Fiat’ın Bidolubaski.com’da geçerli 
%15 indirimi ile avantaj sahibi olacaksınız.

Doruk Net’te geçerli Web Hosting ve Mail Hosting 
hizmetlerinde 10 Numara Fiat’lılara özel %30 indirim fırsatı!Boyun yastığından koltuk arkasına, uyku dinlenme setinden 

bebek kontrol aynasına kadar modacar.com’dan 
yapacağınız seyahat ürünleri alışverişinde %20 indirim 
kazanacaksınız.

10 NUMARA FIAT SEYAHATLERİNİZDE DE 
KAZANDIRIYOR!

MARKET ALIŞVERİŞİNDE KAZANDIRAN İNDİRİM

10 NUMARA FIAT SEYAHATLERİNİZDE DE 
KAZANDIRIYOR!

AVANSAS’LA İŞ YERİNİZ TAM KADRO HAZIR!

MATBAA İŞLERİNİZE %15 İNDİRİM

10 NUMARA FIAT’LILARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK 
2 AVANTAJ BİRDEN

MODACAR YOLCULUKLARINIZA KONFOR GETİRİYOR

10 Numara Fiat’lılar Europcar’da geçerli %30 indirimi ile 
araç kiralama hizmetlerinde de yolların hakimi olacak!

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİNDE 10 NUMARA FIAT’LILARA 
%30 İNDİRİM

10 Numara Fiat’lılar Collezione.com’da yapacakları 
tüm alışverişlerde %20 indirim kazanıyor.

Pijama takımından iç çamaşırına, bikiniden mayayoya, 
hamile takımlarından çocuk pijama takımlarına kadar 
tüm ürünlerde 10 Numara Fiat’lılara 100 TL ve üzeri 
alışverişlerde 25 TL indirim.

10 NUMARA FIAT’LILARIN TARZI COLLEZIONE İLE 
YENİLENECEK

DAGISTORE.COM’DA 10 NUMARA FIAT’LILARA 
AİLE BOYU İNDİRİM
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Yeni Doblò Cargo; 
Sınıfının En İyisi O
5,4 m3’ e varan yükleme kapasitesi, her kullanıma uygun fonksiyonel 
özellikleri, yüksek motor gücü, teknolojik özellikleri, konforu ve çok daha 
fazlası ile aradığınız iş ortağına Doblò Cargo ile sahip olacaksınız. 
Doblo Cargo sağladığı yükleme kapasitesi ile sınıfının en iyisi olmasının 
yanında hacim olarak daha üst segmentteki 5.9 m3 seviyesindeki araçlara 
göre de uygun fiyat seçenekleriyle avantaj sağlayarak, bu segmentteki 
müşterilerin de ihtiyaçlarını karşılamayı başarıyor.

ARADIĞINIZ İŞ ORTAĞI: 
DOBLÒ CARGO

Ürün Türkiye pazarında farklılık gösterebilir.
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ARADIĞINIZ İŞ ORTAĞI: 
DOBLÒ CARGO

Sınıfının en geniş, en kullanışlı ve 
en verimli aracı

Geliştirilmiş özellikleri ile iş hayatına farklı bir 
bakış açısı getiren Doblò Cargo; standart, uzun 
şasili Maxı ve hem uzun şasi hem de yüksek 
tavan seçeneklerini bir arada sunan Maxi XL 
olmak üzere 3 farklı gövde seçeneği ile sınıfının 
en geniş Cargo ürün gamına sahip aracı.
Doblò Cargo hem sınıfının en iyisi hem de en iyi 
iş ortağı. Yükleme ve boşaltmayı kolaylaştıran 
alçak yükleme eşiği, 5,4 m3’e varan yükleme 
hacmi, 1 tonu aşan yük kapasitesi ve 3,4 m’ye 
ulaşan iç uzunluğu ile Doblò Cargo her tür 
kullanım için ideal. Yük bölmesinin şekli,  
kullanışlı kapı kolları, 180 derece açılan arka 
kapısı ve kolay erişim sağlayan geniş sürgülü 
kapıları ile ergonomi ve fonksiyonelliği bir arada 
sunuyor. 
 
Hayatı kolaylaştıran özellikler

İşten işe koşturanların hayatı Doblò Cargo ile 
kolaylaşacak. Tüm kontrol noktalarına kolayca 
erişebileceğiniz ön panelde bulunan torpido 
gözü ile 10 inçlik tablet alacak büyüklükte bir 
saklama alanına sahip olacaksınız. 

Kapı panelleri gibi kolayca ulaşabileceğiniz 
yerlerde büyük ve çok yönlü kullanıma imkan 
tanıyan cepleriyle de Doblò Cargo’da her şey, 
her an elinizin altında olacak.

Ekstra depolama alanı

Doblò Cargo’nun yolcu bölmesi iş telaşınızda 
sizi kurtaracak özellikler sunuyor. 3 kişinin 
oturmasına imkan veren çok işlevli ön bank 
koltuk, altındaki 17,5 litrelik depolama 
bölmesiyle sizin için mükemmel bir saklama 
alanı oluşturacak. Katlanabilir orta koltuk ise 

dilerseniz masa, kol dayama yeri, dosya tutucu 
veya belge saklama gözü olarak kullanılabildiği 
gibi uzun nesneleri taşımanıza  olanak 
tanıyacak. 3,4 m yükleme uzunluğuyla sınıfının 
en iyisi Yeni Doblò Cargo, özenle düşünülmüş 
ayrıntılarıyla sizi daima şaşırtacak.
 
Hayran bırakan performans ve konfor

Dayanıklı ve verimli  1.3 Multijet II 90 HP ve 
1.6 Multijet II 105 HP motorlarıyla  işlerinizi 
hallederken ihtiyaç duyduğunuz hız ve 
esnekliği Doblò Cargo’da bulacaksınız. Yol 
tutuşu ve sürüş konforu açısından sınıfının 
en iyisi olan Doblò Cargo’nun bağımsız çift 
bağlantılı süspansiyonu, geliştirilmiş şanzımanı 
ve debriyajı sayesinde sürüşleriniz her 
durumda sorunsuz ve konforlu geçecek. Doblò 
Cargo, hem kısa hem de uzun mesafelerdeki 
etkileyici performansı, her hızda daha yüksek 
tork gücü ve yakıt tasarrufuyla farklı 
profesyonel gereksinimler ve kullanım türleri için 
de ideal. Bağımsız çift bağlantılı 
süspansiyonu, tüm yüklerde mükemmel dinamik 
hareket kabiliyeti ve mükemmel yol tutuşuyla  
Doblò Cargo adeta dört teker üzerindeki bir 
salon gibi konforlu. Standart USB/AUX girişi ve 

Bluetooth özellikleriyle teknolojik ihtiyaçlarınızı 
da karşılayacağınız  Doblò Cargo’da bir ticari 
araçtan beklediğinizden fazlasını bulacaksınız. 
Doblò Cargo ile ilgili daha detaylı bilgilere sahip 
olmak, mükemmel  sürüşünü deneyimlemek ve 
modelimizi yakından incelemek için bayilerimizi 
ziyaret edebilirsiniz.
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BAYİ RÖPORTAJI

MÜŞTERİLERİMİZ MUTLU 
OLUP KAZANDIKÇA 
BİZ DE KAZANIYORUZ!

10 Numara Fiat Programı’nı hayata geçirdiğimiz ilk günden bu yana bayilerimiz en 
büyük destekçilerimiz oldu. Bu sayımızda onlara yer vermek istedik ve  10 Numara 
Fiat’lılarla kurduğumuz ilişkilerde, etkinliklerde kampanyalarda ve daha pek çok 
uygulamada ekip olarak üstün bir performans gösteren Poyraz Aydın Oto Satış 
Ekibi ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 

2014 yılında 10 Numara Fiat Programı 
hayata geçtiğinden bu yana showroomunuza 
gelen ticari araç müşterilerini program 
hakkında bilgilendirip en çok üye yapan 
satış noktası oldunuz. 10 Numara Fiat’ı bir 
de sizin gözünüzden tanımlamak istedik. 
Program hakkında neler düşünüyorsunuz?

Çağıl Karaca: 10 Numara Fiat Programı, 
Fiat ticari araç sahiplerinin işini kolaylaştıran, 
dolayısı ile biz satış ekibinin elini sadık 
müşterilerimize karşı güçlü kılan desteğini 
her zaman hissettiğimiz çok önemli bir 
organizasyon.

Fiat ticari araç kullanıcılarına programı 
tanıtırken nasıl bir yol izliyor, kayıt olmalarını 
nasıl sağlıyorsunuz?

Eda Arslan: Birebir kendimiz ilgilenerek yeni 
ticari araç alımında 10 Numara Fiat üyesi olarak 
kazanacakları faydaları müşterilerimize 
aktarıyoruz. Sonrasında üye olmak isterler ise 
444 22 55 Fiat çağrı merkezi üzerinden veya 
satış ekibine özel kullandığımız bir link 
üzerinden kayıt altına alıyoruz.

Satış ekibi olarak müşterilerle iletişime 
geçerken en çok hangi noktalara dikkat 
ediyorsunuz?

Pelin Arıkan: Öncelikle müşterimizle ortak bir 
frekans yakalamaya gayret gösteriyoruz.
Ardından ucu açık sorularla direkt satış 
söylemleri kullanmadan sohbet havasında 
hem mevcut araç bulunurluğu hem de ihtiyacını 
belirliyoruz. Coşkulu, samimi, 
mümkün olduğu kadar göz teması kurarak 
onlara ne kadar değerli olduklarını daima 
hissettiriyoruz. 

Etkili bir satış-pazarlama için birtakım 
özelliklere sahip olmak gerekiyor. Bayinizde 
bu özellikleri geliştirmeye yönelik çalışmalar 
yapılıyor mu? 

Korkut Öztürk: Evet, bayi içinde her ayın 
başında tüm satış ekibinin katıldığı bir toplantı 
yapıyoruz. Ay boyunca yapacağımız uygulama 
ve aktiviteleri belirliyoruz. Ürün bilgimizi her 
zaman üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. 
Prensibimiz her müşteriye eşit zaman ayırmak, 
eşit heyecan ve eşit sıcaklıkla davranmak. 
Bunun önemini devamlı tekrarlıyoruz. Test 
sürüşüne çok önem veriyoruz. Fiat bayileri 
arasında en çok test sürüşü yapan bayilerdeniz.

10 Numara Fiat Programı, kullanıcılar kadar 
bayilere de katkısı olan bir program. 
Bu noktada programdan nasıl faydalandınız, 
iş konusunda size ne gibi katkıları oldu?

Ahmet İldimi: Çok ciddi katkısı var; ticari araç 
satışımızın %30-40’ında 10 Numara Fiat 
Programı’nın avantajları kullanılıyor. Özellikle 
1000 TL Kasko ve K Belgesi Hediye 
kampanyaları Türkiye’de iz bırakan müthiş bir 
uygulamaydı. İş konusunda 10 Numara Fiat’tan 
oldukça fazla faydalanıyoruz.

10 Numara Fiat Programı aynı zamanda 
sürekli kendini yenileyen, gündemi ve 
gelişmeleri takip eden bir program. 
Sizin programa ne gibi katkılarınız oldu?

Selçuk Güvenir: Ekip olarak bölge müdürümüz 
vasıtası ile Fiat yetkililerimize birçok kampanya 
önerisi sunduk. Müşterilerimizin gözünde değeri 
yüksek ve etkili olan kampanyaların devam 
etmesi için baskı yaptık. Çeşitli mecralarda yerel 
gazete, internet, sosyal medya v.b 
müşterilerimiz ile yoğun iletişime geçtik. 
En önemli avantajımız enerjik ve proaktif 
yaklaşımımız.

10 Numara Fiat’ın gerçekleştirdiği en çok 
hangi kampanya veya etkinlikler 
müşterilerinizin ilgisini çekiyor?

Gülşah Kocatepe: Hepimiz hediye almayı çok 
severiz. Ufak bir sürpriz ve jest bazen müşteri 
gözünde yüksek indirimden bile daha değerli 
olabiliyor. Bu noktada özellikle ‘’Fiat ticari araç 
sahiplerine 1000 TL Kasko Hediye! Fiat Ticari 
Araç Sahibi Esnaflara K Belgesi Bizden!’’ 
kampanyaları en çok ses getiren kampanyaların 
başında geliyor.

Üye yaptığınız kullanıcılardan nasıl dönüşler 
alıyorsunuz? Kampanya veya etkinliklerle 
ilgili yorumlar nasıl?

Bora Boralı: Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. 
Örneğin K belgesi hediye ettiğimiz dönemde sırf 
bu hediye için satın alma kararı alan 
müşterilerimiz oldu. Çünkü her vatandaşın 
gözünde alım sürecini büyüttüğü bu belgeyi 
hediye etmek müşterilerimizi çok mutlu etmişti. 
Bunun gibi kampanyalarla müşterilerimiz Fiat’a 
kalpten bağlanıyorlar. Onları değerli 
hissettirdiğimiz için bizlere teşekkür ediyorlar. 
Onlar mutlu oldukça ve kazandıkça bizler de 
kazanıyor ve mutlu oluyoruz. Sonuç olarak 
emeği geçen herkese şahsım ve ekibim adına 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
İyi ki varsın 10 Numara Fiat.

Fotoğraftakiler Soldan Sağa: Ahmet İldimi, Bora Boralı, Çağıl Karaca, Eda Arslan, Gülşah Kocatepe, 
Pelin Arıkan, Selçuk Güvenir
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ÖNERİLER

Silecekler

Yağmurlu havalarda araçların en önemli 
parçaları arasında silecekler gelmektedir. 
Bu yüzden eskiyen ve yıpranan sileceklerin 
yerine yenisini takmalısınız. Önleminizi 
aldığınıza göre içiniz rahat şekilde yola 
çıkabilirsiniz.

YAĞIŞLI HAVALARA KARŞI 
10 NUMARA ARAÇ BAKIM VE 
KULLANIM ÖNERİLERİ

Sonbahar yağmurlarının başladığı şu günlerde sürüşlerinizde rahat etmek ve 
güvenliğinizi sağlamak için birtakım noktalara dikkat etmekte fayda var. 
Yolculuklarınızda hem kendinizin hem de diğer yolcuların rahatı ve güvenliği için 
bir araya getirdiğimiz öneriler çok işinize yarayacak...

Lastik kontrolleri

Lastiklerinizin havasını en az ayda bir kontrol 
etmelisiniz. Uygun olmayan basınç, 
lastiklerinizin erken aşınmasına neden olurken 
yol tutuşu da olumsuz etkilemektedir. Her aracın 
lastik hava basıncı farklılık göstermektedir. 
Aracınızın doğru lastik hava basıncına ait bilgiyi 
kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Sis Farı

Sisli havalarda kullanımının yanı sıra görüş 
mesafesinin düştüğü yağmurlu havalarda da 
oldukça işe yarayan sis farı, çoğu zaman hayat 
kurtarıcı özellikler taşımaktadır. Aracınızın sis 
farını kontrol edin. Eğer yetersiz bir sis farına 
sahipseniz daha iyi görüş sağlayan sis farı 
ampulünü tercih edebilirsiniz. Bunun yanında 
sis farınızı diğer sürücülerin rahatı için yağışlı 
veya sisli hava dışında kullanmamaya özen 
gösterin. Yağmur birikintilerine dikkat!

Yağmurlu havalarda dikkat edilmesi gereken 
önemli noktalardan birisi de su birikintileridir. 
Su birikintilerine girdiğinizde yol ile lastik 
arasına giren su yola temasın kesilmesine 
neden olabilir. Yol ile temasınız kesildiğinde 
kayma ve kontrolden çıkma durumu söz konusu 
olabilir. Bu durumu önlemek için öncelikle 
lastiklerinizin durumunu ve hava basıncını iyi 
kontrol etmeniz gerekiyor. Böyle bir duruma 
maruz kaldığınızda ise sakin olmaya çalışın ve 
önünüzdeki aracın lastik izlerini takip etmeye 
gayret gösterin. Kesinlikle ani fren ve dönüş 
yapmayın.
 
Orta şeridi tercih edin

Yağmurlu havalarda su genellikle yol 
kenarlarında birikir. Bu yüzden trafikteyken 
orta şeridi kullanmanız daha faydalı olacaktır.
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• Kullanım kaynaklı sorunlar

Çok bozuk yüzeyli yollarda sert 
kullanım, ani çukura düşme, 
tamponun vurulması gibi 
sebeplerle ampul 
patlaması kullanım kaynaklı 
olarak değerlendirilir.

• Yanlış montajdan kaynaklı 
sorunlar

Sonradan takılan sis farlarında 
montaj kalitesi çok 
önemlidir. Sis farı gövdesinin 
aşırı salınımını engellemek 
amacıyla tampona uygun 
şekilde bağlanması 
gerekmektedir. Voltaj 
dalgalanmalarının önüne 
geçmek için bağlantı noktaları 
direnç oluşturmayacak şekilde 
birleştirilmeli ve uygun kesitte 
kablo kullanılmalıdır. Yanlış 
yapılan montaj, ampul ömrünü 
olumsuz yönde etkiler.

• Ampul kaynaklı sorunlar

Ayrıca piyasada değişik 
kalitelerde sis farı ampulleri 
satılmaktadır. Sorun 
yaşamamak için yüksek kaliteli 
ve long life (uzun ömürlü) 
ampuller tercih edilmelidir. 
Düşük kaliteli 
ampullerde erken bozulma 
sorunu yaşanabilmektedir.
Satış sonrasında takılan 
aksesuarlarda problem 
yaşamamak için uygunluğu 
test edilip onaylanan Fiat 
Aksesuar ürünlerini tercih 
etmenizi tavsiye ederiz.

Aracımın park sensörü 
geri vitesteymiş gibi takılı 
kalıyor. Sürekli değil ama 
frene bastığımda yapıyor. 
Onu da ışıkta dururken fark 
ettim, vites boşta ayağım 
frende iken arkama bir araba 
yanaştı ve park sensörü 

uyarı verdi freni bıraktım 
kesildi.
 
Üretimde takılan park sensörü 
sisteminde çalışma 
anomalisi oluştuğunda, 
gösterge tablosunda uyarı 
vermektedir. Sorunuzda bu 
tarz bir uyarıdan 
bahsetmediğiniz için park 
sensörünün satış sonrasında 
takıldığını anlıyoruz. Bildiğiniz 
gibi arka park sensörleri araç 
geri vitese takıldığında 
devreye girmektedir. Satış 
sonrasında takılan park 
sensörlerinin büyük 
çoğunluğu geri vites bilgisini 
geri vites lambasına giden 
tesisat üzerinden alır. 
Geri vites lambasına besleme 
akımı gittiğinde park sensörü 

sistemi de devreye girer.
 
Geri vites lambası ve fren 
lambasına giden tesisatlar aynı 
yerden geçmektedir. 
Beslemeleri farklı olsa da 
şaseleme noktaları ortaktır. 
Yaşadığınız problemin iki 
sebebi olabilir. Birincisi, park 
sensörü montajı için geri vites 
lambası tesisatına bağlantı 
yapılırken fren lambası tesisatı 
zedelenmiş ve kısa devre 
oluşmuştur. İkinci muhtemel 
sebep ise ortak şasi 
noktasında meydana gelen 
direnç dolayısıyla fren 
lambası devreye girdiğinde 
düşük miktardaki akımın 
geri vites lambası üzerinden 
devreyi tamamlamasıdır. 
Her iki durumda da frene 
bastığınızda park sensörü 
devreye girebilir.
 
Oluşan sorun, tesisat onarımı 
veya şase bağlantısının 
kuvvetlendirilmesiyle ortadan 
kaldırılabilir.

Merhaba, aracım 2015 model 
Fiorino. Dün bir şey 
dikkatimi çekti. Sinyal 
açıkken direksiyonu 
çevirdiğim zaman bir kere 
tık diye bir ses geliyor. Sağa 
veya sola dönüş fark etmiyor 
her ikisinde de oluyor. 
Sinyali verip döndüğümüzde 
direksiyonu topladığımızda 
sinyalin otomatik kapanınca 
çıkardığı sesten 
bahsetmiyorum. Dönmek 
için direksiyonu çevirdiğimde 
oluyor. Öncelikle direksiyonun 
sağa veya sola çevrilmesi 
esnasında gelen bu sesin 
normal olmadığını belirtmek 
isteriz. Sorunuzda 
açıkladığınız gibi sinyal ünitesi 
içerisinde yer alan bir 
mekanizma, dönüşten sonra 
direksiyon toplamasıyla 
beraber sinyal kolunu nötr 
pozisyona getirir. Bu 
mekanizmada oluşan bir 
sorunun dönüş aşamasında 
sese neden olma ihtimali 
yüksektir. Yanı sıra direksiyon 
simidi çevresindeki bakalit 
parçaların direksiyon 
simidine temas edip etmediği 
de kontrol edilmelidir. Yetkili 
bir Fiat servisine başvurmanız 
halinde şikâyetiniz kısa sürede 
giderilecektir.

Aracımın tavan lamba 
düğmeleri temas etmiyor, 
o yüzden ampuller yanıp 
sönüyor. Bu sorunu nasıl 

çözebilirim, nedeni nedir?
Tavan lambasının, göz kırpma 
diye tabir ettiğimiz şekilde 
yanıp sönmesinin birkaç 
nedeni olabilir. Buton 
kontaklarında oluşan 
deformasyon düzensiz akım 
geçişinin en önemli nedenidir. 
Ayrıca tavan ampullerinin 
bağlandığı duylardaki boşluk 
da ampule iletilen akımda 
düzensizliğe sebebiyet verir.
Yaşadığınız problem, onarım 
veya parça değişimiyle 
kolaylıkla giderilebilir. Sorunun 
tam olarak teşhis edilmesi ve 
gerekli müdahalenin yapılması 
için yetkili bir servisle iletişime 
geçebilirsiniz.

Merhaba iki gün önce 
aracıma sis farı taktırdım.  
Buz mavisi normal ampul 
takılı ancak ertesi gün sağ 
taraftaki sis patladı. 
Elektrikçime götürdüm 
ampul patladı dedi ve yeni 
ampul taktı. Ancak ampul 
yine patladı. Acaba sorun 
bende mi?
Sis farı ampullerin erken 
bozulmasının çeşitli 
nedenleri vardır. Bunlar 
kullanım kaynaklı olabileceği 
gibi takılan ampulün kalitesine 
ve montaj şekline de bağlıdır. 
Yaşadığınız durumun 
muhtemel sebebi 
aşağıdakilerden birisi olabilir;

UZMANINA SORUN

Sorularınızı 
info@10numarafiat.com 
adresinden bizlere iletebilirsiniz.

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.
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10 NUMARA KONU

10 NUMARA FIAT’LILARIN KEYİF 
ALDIĞI 10 NUMARA AKTİVİTELER

10 Numara Fiat’lılarla geçirdiğimiz süre içinde onları yakından tanıma fırsatı da 
yakaladık. İlişkilerimizi güçlendirdiğimiz etkinlikler, organizasyonlar ve gezilerde 
bizi birbirimize bağlayan ortak zevklerimizin olduğunu fark ettik. Bu noktadan yola 
çıkarak küçük bir araştırma yaptık ve 10 Numara Fiat’lıların yapmaktan keyif aldığı 
10 numara aktiviteleri bir araya getirdik.
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Piknik yapmak

Listemizde ilk sıraya yerleşen piknik, 10 
Numara Fiat’lıların olmazsa olmaz keyifleri 
arasında geliyor. 2015’te düzenlediğimiz Piknik 
Organizasyonu’ndaki yoğun katılım bunun en 
güzel ispatı. Semaverde çayların demlendiği, 
mangalda pişen etlerin dumanıyla iştah 
kabarttığı, çocukların temiz havada doyasıya 
eğlendiği piknik aktiviteleri hiç kuşkusuz pek çok 
10 Numara Fiat’lının favorileri arasında geliyor.

Sinemada film izlemek

Sinemada ailecek film izlemenin keyfini iyi bilen 
10 Numara Fiat’lıların özellikle komedi 
filmlerinin tutkunu olduğunu görüyoruz. 
Hazırladığımız hiçbir organizasyonda bizleri 
yalnız bırakmayan takım oyuncularımız 
“Düğün Dernek” ve “Küçük Esnaf” Sinema 
Gösterimleri’ne de yoğun ilgi göstermişti.

Halı saha maçı yapmak

Bazen iş arkadaşları bazen mahalleler arası yapılan halı saha maçları, yaz-kış zaman fark 
etmeksizin en sevilen aktiviteler arasında yer alıyor. Buna bir de tribünden destek veren eşler, 
çocuklar ve yakınlar eklenince keyifler ikiye katlanıyor. 10 Numara Fiat’lıların bu keyfine canlı olarak 
şahit olduğumuz 10 Numara Fiat Halı Saha Turnuvası buna güzel bir örnek oluşturuyor.

Tavla oynamak

İki kişi arasında en keyifli müsabakaların yaşandığı tavla oyununun, yaptığımız 
araştırmada 10 Numara Fiat’lıların en sevdiği oyunlar arasında geldiğini görüyoruz. 
Bir araya geldiğimiz organizasyonlarda düzenlediğimiz tavla turnuvalarıyla unutamayacağımız 
anılar biriktirmiştik.
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Kapı Altı Çıtası
Aracınızı kişiselleştirmede 
güzel bir tercih olan Kapı 

Altı Çıtası ile Fullback’inizin 
etkisini artıracaksınız.

AKSESUARLAR

10 NUMARA ETKİ BIRAKAN 
AKSESUARLAR
Dergimizin bu sayısında Aksesuarlar bölümünde Pick Up sınıfına farklı bir soluk 
getiren Fiat Fullback’in etkisini daha da ön plana çıkaracak olan birbirinden güzel 
parçalara yer verdik. Bunun yanında sayfamızda Doblo araç modelimiz için yer 
verdiğimiz aksesuarımızı da çok seveceksiniz... 

Kapı Eşiği
Fulback’inizin 

tasarımına artı 
değer katan Kapı 

Eşiği ile avantaj 
sahibi olacaksınız.

Ara Atkı
Yük taşımada ekstra alan oluşturulmasına yardımcı 
olan Ara Atkı aksesuarı ile Fullback’in bagaj 
kapasitesini artırabilirsiniz.

Kasa Üstü Aksesuarları
Fullback’in fonksiyonel kasasında birbirinden farklı özelliklere sahip olan aksesuarlar ile 
istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Camlı Kabin Hard Top ile aracınıza binek araç konforu ve 
görünümü kazandırırken, istenildiğinde takılıp çıkarılabilme özelliğine sahip olan Kasa Üstü Tente 
Spor Bar ile kasada taşıyacağınız yükleri garantiye alabilirsiniz.

Kauçuk Paspas
Fullback için özel tasarlanan 
Kauçuk Paspas; güneş ışığına, 
aşınmalara, sıcaklığa, soğukluğa 
ve suya karşı dayanıklı yapısının 
yanında kolay temizlenmesi ile 
yolculuklarınıza değer katacak.

Doblo Anahtarlığı
Doblo severlerin çok 
beğeneceği bu anahtarlık 
aracınızla mükemmel bir 
uyum yakalayacak. Sarı ve 
gri olmak üzere iki farklı renk 
seçeneği ile sunduğumuz 
Doblo Anahtarlığı Fiat Yetkili 
Satıcı ve Servislerimizden 
edinebilirsiniz.

Koltuk Arkası Tablet Tutuculu Askılık
Yolculuklarınızda teknolojinin keyfini daha 
rahat çıkarmanızı sağlayacak olan Koltuk 
Arkası Tablet Tutuculu Askılık ile evdeki 
konforunuzu aracınıza taşıyacaksınız.
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10 NUMARA SEYAHAT

SONBAHARDA 
AYRI BİR GÜZELLİĞE 
BÜRÜNEN ŞEHİRLERİMİZ

Yurdumuz adeta bir cennet yuvası! Her şehri ayrı bir güzelliğe ayrı bir havaya 
sahip. Bu sayımızda sonbaharda apayrı bir görünüme bürünen ve gitme isteği 
uyandıran şehirlerimizi sizin için bir araya getirdik.

Her mevsimin dolu dolu yaşandığı 
ülkemizde sonbahar aylarında apayrı 
manzaralar ortaya çıkıyor. Bu 

aylarda dökülmüş yaprakların kapladığı yollarda 
seyahat etmesi ise bambaşka bir keyif veriyor. 
İnsanın içini huzurla dolduran sonbaharda 
çantanızı hazırlayıp sizin için seçtiğimiz 
şehirlere yolculuk etmeye ne dersiniz? 
Hazırsanız başlıyoruz…

Güzel atlar ülkesi Kapadokya

Çok eski yıllarda ‘’Güzel Atlar Ülkesi’’ olarak 
adlandırılan Kapadokya, adeta doğanın 
insanlara armağan ettiği bir şehir. Hasandağı ve 
Güldağ’dan püsküren lav ve küllerin zamanla 
aşınmasıyla oluşan peribacaları ve bu yapıların 
yer aldığı vadiler, sonbaharda benzersiz bir 
görünüme sahip oluyor.  Kapadokya’da taş 

evlerde kalıp Göreme Açık Hava Müzesi, Ihlara 
Vadisi, yeraltı şehirleri ve tarihi kiliseleri mutlaka 
görmeli, imkanınız olursa balona binmelisiniz. 

Şehzadelerin şehri Amasya

Osmanlı şehzadelerinin eğitim gördüğü 
şehirlerden biri olan Amasya, pek çok 
medeniyete ev sahipliği yapmış. Yeşilırmak 
yamacında konumlanan şehirde adeta tarih 
içinde bir yolculuğa çıkacaksınız. Osmanlı ev 
mimarisinin en güzel örneklerini sunan Amasya 
Evleri, şehrin en tepesinde yer alan Kral Kaya 
Mezarları, görkemi ile hayran bırakan Amasya 
Kalesi ve çok daha fazlası sizi bekliyor…

Medeniyetler diyarı Gaziantep

Pek çok medeniyetten izler taşıyan 
Gaziantep, sonbaharın serin havalarında güzel 
bir tatil rotası olarak karşımıza çıkıyor. Meşhur 
Zeugma Mozaikleri, tarihi Antep Evleri, ünlü 
Bakırcılar Çarşısı ve tabi ki birbirinden lezzetli 
yemekleri ile Gaziantep’te dolu dolu bir hafta 
sonu geçirebilirsiniz. Tatilinizde bol bol fotoğraf 
çekip, anılarınızı ölümsüzleştirmeyi unutmayın. 
Gaziantep’e kadar gitmişken Gaziantep ve 
Şanlıurfa arasında kalan Halfeti’ye de küçük 
gibi gezi düzenleyebilirsiniz.

Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa 

Tarihiyle, doğasıyla, havasıyla Türkiye’nin en 
güzel şehirleri arasında yer alan Bursa, 2015’te 
yaşanılacak şehirler arasında 1. seçilmiş. 
Konumu itibarıyla pek çok iklimin hakim olduğu 
Bursa, sonbahar aylarında apayrı bir havaya 
bürünüp görenleri kendine hayran bırakıyor. 
Bursa seyahatinizde Ulu Cami, Yeşil Medrese, 
Atatürk Evi, Cumalıkızık Köyü’nü mutlaka 
görmeli meşhur Bursa İskender’i yerinde 
dememelisiniz. Bursa'ya kadar gitmişken Tofaş 
Anadolu Arabaları Müzesi’ni ziyaret ederek 
zamanda yolculuk yapabilirsiniz.
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OYUN - MÜZİK - YEMEK

Hayal gücü oldukça geniş olan çocuklarınızla 
oynayabileceğiniz bir oyun olan ‘’Hikâyeyi 
Tamamla’’yı çocuklarınız çok sevecek. 
Burada yetişkinler bir hikâye anlatmaya başlar ve 
önemli bir yerinde duraklar. Devamını çocuğun 
hayal gücüne bırakır. Çok çılgın ve yaratıcı sonlar 
sizi bekleyecek…

Bu Sonbahar Yolculuklarınıza 
Neşet Ertaş Eşlik Edecek
Müziksiz çekilmeyen yolculuklar için bu 
sayımızda sizlere Neşet Ertaş’ın Ölümsüz 
Türküler  albümünü öneriyoruz. Neşet 
Ertaş’ın ‘’Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber, 
Neredesin Sen, Öldürme Beni, Zahide, 
Küstürdün Gönlümü’’ gibi toplam 10 
unutulmaz türküsünün yer aldığı bu albüm 
yolculuklarınızda vazgeçilmeziniz olacak.

Kolay Hamburger Tarifi

Kebap ve yöresel lezzetlerle 
arası iyi olan bunun yanında 
fast food lezzetlerinden de geri 
kalmayan 10 Numara Fiat’lılara 
kendi elleriyle 
hazırlayabilecekleri nefis bir 
hamburger tarifi hazırladık.

Malzemeler

•  250 g dana döş kıyma
•  1 diş sarımsak
•  1 tatlı kaşığı galeta unu
•  1 tatlı kaşığı sirke
•  Sarı peynir
•  Karabiber, tuz
•  Hamburger ekmeği
•  İsteğe göre soğan, domates,   
   marul, ketçap, mayonez

Yapılışı

Sarımsağı soyup ezelim. 
Galeta unu, sirke, tuz ve 
karabiberle birlikte 
kıymaya ekleyip tüm 
malzemeler karışana kadar 
kısa bir süre yoğuralım. 
Hazırladığınız harçtan 
ekmeğinizin boyutu kadar 
parçalar koparıp şekil verelim. 
Izgara, tava veya tost 
makinesinde pişirelim. 
Hamburger ekmeğine ketçap 
mayonez, soğan ve peyniri 
istediğiniz şekilde yerleştirin. 
Üzerine pişirdiğiniz köfteyi de 
ekleyerek servis edebilirsiniz. 

Afiyet olsun...

Hikâyeyi Tamamla!

Müzik

ELEKTRİK FATURASINDA
TASARRUF ZAMANI!

10 NUMARA FIAT programı kapsamında sunulan avantaj ve indirimlerden yararlanabilmek için programa bir kez kayıt yaptırmanız gerekmektedir.Kayıt için cep telefonunuzdan ONNUMARA yazıp aralarda birer boşluk
bırakarak şasi numaranızın son 8 hanesini, adınızı ve soyadınızı yazıp 5360'a kısa mesaj göndermeniz yeterlidir. (Örnek: ONNUMARA 12345678 ALI BALCI)Kampanyaya katılmak için SERBEST yazıp 5360'a SMS olarak
göndermeniz gerekmektedir.Kullanıcılar 0541 737 2378 numaralı çağrı merkezinden kampanya kodlarını ileterek kampanyaya katılmayı talep edebilirler.2M Enerji ile yapılan sözleşmede taahhüt edilen süre dolmadan
aaboneliğini tek taraflı olarak fesih etmek isteyen tüketici, kendisine verilen promosyonların bedelini ve Perakende Satış  Sözleşmesi'nde yer alan fesih bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.2M Enerji, kampanya
koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kampanyadan yararlanmak için 2M Enerji onayı gereklidir.Kampanya 31.12.2016 tarihine kadar geçerlidir.Kampanya katılım mesaj ücreti Türk Telekom için
vergiler dahil 0,60 TL, Turkcell için vergiler dahil 0,65 TL, Vodafone için vergiler dahil 0,65 TL'dir. Operatörler katılım mesajı ücretinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.          

Faturasını Serbest Elektrik’e taşıyan 10 Numara Fiat'lılar,
12 aylık anlaşmaları karşılığında,

%15'e varan indirimlerden yararlanma hakkı kazanıyor.

%15%15



10 Numara Fiat ile
pizza günleri başladı!

Pizza imparatorluğu Little Caesars'larda 10 Numara Fiat ayrıcalığı başladı. Pizza seven 10 Numara Fiat'lılar Little Caesars Pizza'da diledikleri
Orta Boy Klasik Pizza + 1 litre içeğe sadece 17,90'a sahip olacaklar. Sucuklu, peynirli, karışık sebzeli ve Little Caesars'ın lezzetli diğer orta boy klasik pizzaları ve
1 litre içecek ile aile boyu yemek keyfi yaşarken 10 Numara Fiat ile güzel anılar biriktireceksiniz.

Little Caesars'ta geçerli
Orta Boy Klasik Pizza + 1 litre içecek = 17,90 TL.

ayrıcalığı ile mideniz bayram edecek!


